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RESUMO 

 

A disponibilidade de dados climáticos e de características da vegetação é fundamental para 
compreender aspectos de suas dinâmicas e também para prever os efeitos de perturbações na 
Amazônia. Nesse sentido, o objetivo geral do presente estudo foi determinar as variações 

temporais e sazonais do microclima e da característica da vegetação Índice de Área Foliar (IAF) 
por medidas diretas e por sensoriamento remoto e comparar com a produção de serapilheira. O 

IAF pelo método direto foi obtido pela área foliar da serapilheira, sendo a área foliar dividida 
pela massa foliar para obtenção do IAF 1 (m²/kg) e dividida pela área do coletor de serapilhe ira 
para obtenção do IAF 2 (m²/m²). Também foram obtidos valores de IAF a partir de produtos de 

sensoriamento remoto provenientes de imagens espectrais do sensor MODIS (Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer), obtidos por meio do banco de dados fornecido 

gratuitamente pela National Aeronautics and Space Administration (NASA). E, para obtenção 
da produção de serapilheira, foram realizadas coletas quinzenais na REBIO Jaru. Foram 
encontradas correlações moderadas entre o IAF e algumas variáveis microclimáticas, com 

destaque para correlações com a precipitação (-0,68 para o IAF 2 e -0,67 para o IAF MODIS). 
Foi observado para o IAF 2 e o IAF MODIS, um padrão de variação entre as estações. Os 

resultados apresentaram indícios de interação entre o índice de vegetação e variáve is 
microclimáticas, de forma que a vegetação dispõe de mecanismos de respostas às variações 
sazonais. Foi identificada uma forte correlação entre o IAF 2 e a produção de serapilhe ira 

(r=0,762, p-valor=0,017). De modo geral, algumas análises demonstraram que a variação 
sazonal do IAF do dossel florestal e da serapilheira interagem com o microclima e com a 

produção de serapilheira, necessitando evoluir nas pesquisas para conclusões mais concretas.  
 

Palavras-chave: Amazônia; índice de vegetação; microclima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The availability of climatic data and vegetation characteristics is fundamental to understand 
aspects of their dynamics and to predict the effects of disturbances in the Amazon. In this sense, 
the general objective of the present study was to determine the temporal and seasonal variations 

of the microclimate and vegetation characteristics of the Leaf Area Index (LAI) by direct 
measurements and by remote sensing and compare it with litter production. The IAF by the 

direct method was obtained by the litter leaf area, and the leaf area was divided by the leaf mass 
to obtain the IAF 1 (m² / kg) and divided by the litter collector area to obtain IAF 2 (m² / m²). 
IAF values were also obtained from remote sensing products from MODIS (Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer) spectral images obtained from the database provided 
free of charge by the National Aeronautics and Space Administration (NASA). And, to obtain 

litter production, bi-weekly collections were held at REBIO Jaru. Moderate correlations were 
found between LAI and some microclimatic variables, with correlations with precipitation (-
0.68 for IAF 2 and -0.67 for IAF MODIS). It was observed for IAF 2 and IAF MODIS, a pattern 

of variation between stations. The results showed signs of interaction between vegetation index 
and microclimatic variables, so that vegetation has mechanisms to respond to seasonal 

variations. The annual litter production was 12.87 Mg.haˉ¹, which is close to that found in 
similar studies by other authors. A strong correlation was found between LAI 2 and litter 
production (r = 0.762, p-value = 0.017). In general, some analyzes have shown that the seasonal 

variation of the LAI of the forest canopy and the litter interacts with the microclimate and the 
litter production, needing to evolve in the research for more concrete conclusions. Keywords: 

Amazon; vegetation index; microclimate. 
 

Keywords: Amazon; vegetation index; microclimate. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia é considerada a maior floresta tropical úmida do mundo, com uma área 

de aproximadamente 7 milhões de km², sendo desses, mais de 5 milhões de km² no território 

brasileiro. A floresta desse bioma exerce um importante papel nas trocas de massa e energia 

entre o solo e a atmosfera, realizando um importante serviço ambiental principalmente na 

absorção e estocagem do carbono livre na atmosfera terrestre e no transporte de massas de 

umidade pelo continente (ROCHA et al., 2004; FISHER et al., 2009).  

Além disso, a Amazônia é também conhecida por sua rica biodiversidade, com uma 

extensa gama de espécies de animais e plantas que habitam o bioma. Essas espécies interagem 

de forma estreita com a floresta, que possui suas características climáticas bem definidas, assim 

como a floresta interage intimamente com os processos sazonais do ambiente. Essas interações 

formam um frágil e complexo equilíbrio ecossistêmico, que pode ser facilmente desconfigurado 

em decorrência de grandes impactos ambientais negativos, principalmente advindos de ação 

antrópica (ALBAGLI, 2010).  

Esse desequilíbrio pode acarretar alterações nos principais serviços ambienta is 

exercidos pela floresta, incluindo mudanças no clima local, regional ou global, dependendo do 

tipo e do grau de alteração. Dessa forma, os efeitos de alterações nas condições naturais da 

floresta Amazônica podem ser perceptíveis, não apenas na fauna e flora local, como também 

nas condições de existência da biosfera como um todo, interferindo inclusive, na sociedade 

humana, visto a importância do fator climático em diversas atividades sociais (LOUREIRO, 

2002; KERR, 2010). 

Atualmente, a Amazônia é motivo de preocupação no cenário mundial em decorrência 

da sua forma de ocupação antrópica e pela exploração dos recursos naturais na região. Segundo 

Laurance e Vasconcelos (2009), nas últimas quatro décadas o desmatamento na Amazônia foi 

maior do que nos primeiros 450 anos desde a colonização europeia na América do Sul. 

Existem diversas causas que geram desmatamento na Amazônia, entre eles a abertura 

de estradas, atividades agropecuárias, extração de madeira e minério, entre outras atividades 
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(FEARNSIDE, 1987). O interesse científico em compreender os mecanismos naturais de 

interação solo-floresta-atmosfera vem crescendo conforme os impactos ambientais decorrentes 

do uso-ocupação também aumentam. 

De fato, a mensuração e análise de dados são de suma importância para uma melhor 

elucidação do comportamento do regime hidrológico, sua dinâmica de transporte de massa 

úmida ao longo do globo, bem como a forma que a vegetação em pé influencia na manutenção 

desses ciclos. Dessa forma será possível prever as dimensões dos impactos decorrentes de uso 

e ocupação desordenada no bioma amazônico, o que é necessário para dar suporte às políticas 

públicas de ocupação dessas regiões com densidade demográfica ainda pequena, em 

comparação com outras regiões do Brasil (SALATI, 1984; FISCH, 1988). 

O Índice de Área Foliar (IAF) é uma variável biofísica que interage com diversos 

fatores, como por exemplo, radiação solar, evapotranspiração e fotossíntese florestal (BONAN, 

1993). De modo geral, o IAF é a razão entre o somatório de área das folhas de um determinado 

dossel (m²) pela área de solo ocupada por essa mesma vegetação (m²). O dossel de uma floresta 

é sensível as condicionantes do microclima, ciclagem de nutrientes, interação com espécies 

(herbivoria) entre outros fatores. Dessa forma, o quantitativo de folhagem contido num 

determinado dossel florestal é tido como uma característica ecológica local que reflete a 

resultante desses fatores. Assim, o IAF aparece como uma ferramenta viável para avaliar a 

interação da floresta com as variáveis climáticas (ASNER et al., 2003; WANG et al., 2005). 

O objetivo geral do presente estudo é determinar as variações temporais e sazonais das 

características da vegetação Índice de Área Foliar (IAF) e sua interação com o microclima e 

produção de serapilheira em uma floresta semidecidual localizada na Reserva Biológica do Jaru 

(REBIO Jaru), estado de Rondônia. 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 (a) Quantificar e identificar os padrões sazonais do IAF obtido por meio de medidas em campo 

e produtos de sensoriamento remoto do Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 

(MODIS); 

(b) Quantificar e identificar os padrões de produção quinzenal de serapilheira; 

(c) Caracterizar o microclima; 

(d) Identificar as relações existentes entre o comportamento do IAF, microclima e produção de 

serapilheira.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA 

 

A Amazônia legal no Brasil ocupa uma área de aproximadamente 5 milhões de km². 

Desta, os 3.370.000 km² classificados principalmente como floresta tropical sazonal e úmida, 

representam 66% da área florestal original restante em todo o mundo (FEARNSIDE, 1982). 

Em 1540 teve início ao processo de ocupação da região Amazônica, porém apenas a 

partir de 1950 com a construção de rodovias, e com a expansão das mesmas em 1970, de fato 

iniciou-se um processo de intensa ocupação com um alto fluxo migratório de imigrantes do sul 

e do nordeste do país. Diversos fatores, como por exemplo, a iniciativa de incentivos fiscais 

pelo governo brasileiro possibilitando a execução de projetos de assentamentos agropecuários  

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) além da construção e 

pavimentação de rodovias e estradas, expandiu o processo de ocupação da Amazônia 

(KAMPEL et al., 2000). 

A vegetação nativa de grandes áreas que são destinadas a assentamentos rurais vem 

sofrendo intenso processo de desmatamento ou sofrendo outros impactos floresta is 

(BRANDÃO Jr., 2013). A criação dos assentamentos rurais teve intensão de dar o direito à 

moradia e fonte de renda a famílias de baixa renda e poder aquisitivo, ou seja, havia uma faceta 

de beneficiamento social. Desta forma, cada família é beneficiada com um lote ao qual se 

compromete a zelar e manter atividades produtivas (INCRA, 2014).  

Contudo, observou-se que a intenção da reforma agraria, que se trata de uma política 

que envolve estratégias geográficas de ocupação do território tem sido conturbada 

(GREENPEACE, 2007; LE TOURNEAU; BURSZTYN, 2010). O resultado desse processo é 

o aumento desenfreado do desmatamento florestal, colocando assim em risco, os ecossistemas 

existentes, assim como os serviços florestais realizados pela floresta em pé, como, por exemplo, 

o déficit no estoque de carbono da floresta e a perda da biodiversidade (FEARNSIDE, 2005).  
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Da mesma forma, as novas políticas de obtenção de crédito rural, que estimulam os 

proprietários a aumentar a produção vêm contribuindo mais agravamento dessa problemática 

(YANAI, 2015). A Figura 1 ilustra o atual cenário de uso e ocupação do estado de Rondônia, 

podendo ser observado o panorama referente ao índice de área desmatada. 

 

 

Figura 1 - Desmatamento reserva legal e sustentabilidade em Rondônia (Brasil) uma análise dos 
padrões de evolução da cobertura vegetal em área de Assentamento. 
Fonte : http://www.revue-rita.com 

 

A Amazônia também sofre com impactos decorrentes de outras interferênc ias 

antrópicas. Um exemplo disso é a reconstrução da rodovia federal BR-319, que corta o 

interflúvio entra o rio Madeira e Purus (JUNIOR et al, 2015). Essa reconstrução está prevista 

no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Este interflúvio, que conta com uma área 

de aproximadamente 270.000 km², atua como refúgio de uma alta biodiversidade, além de 

abrigar uma rica variedade ecossistêmica (MMA, 2007). Esses ecossistemas sofrem uma 

ameaça real de uma provável recuperação da BR-319, que se encontrava em estado de abandono 

desde o final da década de 80.  

A reconstrução dessa rodovia tem potencial para expandir a área impactada pelo arco 

do desmatamento, que atualmente se limita a região sul do estado do Amazonas (FIGURA 2). 
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Figura 2 – Arco do desmatamento na Amazônia legal e outras regiões do Brasil.  
Fonte : INPE (2014). 

 

O desmatamento pode aumentar ao longo do eixo da BR-319 ou em áreas adjacentes, 

pelo acesso de futuras estradas planejadas ou já existentes (FEARNSIDE; GRAÇA, 2006). Isso 

porque diversos estudos vêm demonstrando que a construção de estradas está diretamente 

ligada ao aumento do desmatamento em áreas próximas a estas, ocasionando desta forma a 

expansão agrícola e a consequente valorização das propriedades rurais locais, além de incentivo 

a prática ilegal de retirada de madeira (SOARES-FILHO et al., 2005; FERREIRA et al., 2005). 

A supressão exorbitante da vegetação nativa causa consequências ambientalmente 

severas, com impactos negativos no clima, hidrologia e biodiversidade, podendo estes impactos 

caracterizar-se como local e/ou regional (FEARNSIDE, 2008). 

 

1.2 ÍNDICES DE VEGETAÇÃO 

 

Os Índices de Vegetação (IV) vem sendo amplamente utilizados em estudos científicos 

por possibilitar uma modelagem eficiente dos parâmetros biofísicos da vegetação, como por 

exemplo, biomassa, classificação de cobertura do solo e a área foliar, sendo capaz de gerar 
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informações relevantes a respeito da vegetação (JENSEN, 2009). Atualmente existe uma gama 

diversificada de IV, sendo o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), Índice de 

Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI) e Índice de Área Foliar (IAF) alguns dos principais nesse 

cenário (EPIPHANIO et al., 1996). 

O NDVI é compreendido como a razão entre a diferença das refletâncias das bandas 

infravermelho próximo e vermelho e pela soma dessas mesmas refletâncias, como observado 

na Equação 1 (ROUSE et al., 1973). O NDVI é tido como um viável indicador de vegetação de 

forma quantitativa e qualitativa, cujos valores variam entre -1 e 1. Em casos de existência de 

água ou nuvem na superfície, a variação do NDVI é sempre inferior a 0 (BORATTO; GOMIDE, 

2013). 

 

        (1) 

 

O SAVI é denominado como um índice que depende do comportamento espectral do 

solo exposto nas imagens de satélites processadas. Este índice realiza a função de ajustar o valor 

de NDVI nos casos em que a superfície não se encontra totalmente coberta por vegetação. O 

cálculo para sua obtenção é demonstrado na Equação 2, onde: Ls é compreendida como uma 

constante que determina o fator de ajuste do SAVI, com valores variando entre 0,25 e 1 de 

acordo com a cobertura do solo (HUETE, 1988). 

 

       (2) 

 

O IAF é um índice biofísico que compreende a razão entre a área foliar da vegetação 

dividida pela unidade de área desta mesma vegetação, podendo ser desta forma, um viável 

indicativo de biomassa (BORATTO; GOMIDE, 2013). Já para Watson (1947), o IAF pode ser 

definido como a relação entre a área foliar de uma das faces das folhas e a área de solo ocupada 

pelas folhas. Ao contrário de outros IV, o IAF pode ser obtido por diferentes métodos. Podendo 

ser por métodos diretos de medidas de campo ou por meio de produtos de sensoriamento 

remoto. Para cada método possível existem diferentes fórmulas de obtenção do IAF. Nesse 

último caso, ele pode ser obtido pela Equação 3, proposta por Allen, Terezza e Tasumi (2002): 
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       (3) 

 

Neste estudo será trabalhado mais a fundo o IAF em diferentes métodos de medição 

em comparação com outras medidas, como, produção de serapilheira e variáveis do microclima.  

 

1.2.1 Índice de área foliar 

 

O comportamento do IAF de uma vegetação é resultado de um feedback ecofisiológico 

das plantas em resposta às condições do meio, como por exemplo: às características do 

microclima (umidade, radiação e temperatura); às características da bióta (competição por 

habitat, herbivoria) e aos efeitos que dependem desses fatores nos diferentes estágios sucessivos 

da vegetação (WANDELLI; MARQUES FILHO, 1999). 

O IAF sofre influência direta de fatores como a produtividade primária e o quantitat ivo 

de biomassa vegetal. Como se trata de um IV que explica a relação de energia e biomassa no 

sistema entre planta, solo e atmosfera, levando também em consideração as dificuldades 

existentes para determinação de quantitativo de biomassa da vegetação, o IAF se apresenta 

como uma ferramenta científica interessante, o que justifica que diversos métodos para 

estimativa desse IV sejam desenvolvidos (WANDELLI; MARQUES FILHO, 1999). 

Existem diversos métodos para estimativa do IAF, sendo que os mesmo podem ser 

classificados como diretos ou indiretos e também como destrutivos e não destrutivos. São 

chamados de métodos destrutivos aqueles que requerem a retirada das folhas da vegetação. Já 

os métodos não destrutivos não requerem a retirada das folhas, sendo considerados assim, 

menos impactantes e permitindo que novas avaliações sejam realizadas com a mesma planta 

(SILVA et al, 2011). Os métodos diretos são fundamentados em medições realizadas 

diretamente nas folhas. Já os métodos indiretos são fundamentados em correlações conhecidas 

entre uma variável do ambiente mensurável e área foliar real (FLUMIGNAN et al., 2008). Entre 

os principais métodos de determinação, estão medidas de ceptômetro, fotografias hemisfér icas 

e método direto, e imagem de sensoriamento remoto. 

Por medidas de ceptômetro, o IAF é obtido por equipamentos eletrônicos disponíve is 

no mercado que permitem chegar a um valor indireto de modo não destrutivo para a vegetação.  

Basicamente o funcionamento destes equipamentos se dá pela integração da penetração da luz 
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e a distribuição da folhagem (BRÉDA, 2003). Um exemplo desse equipamento é o ceptômetro 

Accupar LP-80, da Decagon Devices (FIGURA 3). 

 

 

Figura 3 – Ceptômetro Accupar LP-80, que estima indiretamente o valor do IAF de acordo com a 
penetração da luz abaixo do dossel.  
Fonte : Decagon (2017). 

 

Por fotografias hemisféricas, também conhecido como lentes “olho-de-peixe”, 

consiste em medir a fração de abertura do dossel por vários ângulos de ponto de vista (KEANE, 

2005).  As fotografias hemisféricas têm feito parte de diversos estudos, principalmente na área 

da ecologia sendo utilizadas em diversos estudos por décadas (ANDERSON, 1964; BECKER, 

1971; EVAN; COOMBE, 1959). A utilização desse recurso possibilita descrever a estrutura do 

dossel, mensurar o quantitativo de radiação abaixo do dossel e calcular o IAF da vegetação 

(BONHOMME, 1974; RICK, 1990) Na Figura 4 é possível observar um exemplo de fotografia 

hemisférica e a variação da abertura do dossel de acordo com a estação.  
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Figura 4 – Fotografia hemisférica.  
Fonte : Dias et al. (2017). 

 

A e B representam o mesmo ponto de fotografia em diferentes períodos ano, sendo 

estes seca e chuvoso, respectivamente. O mesmo vale para C e D. A abertura do dossel 

vegetal em A foi de 57,7% e em B de 51,1%. A abertura em C foi de 23,94% e em D 9,33%. 

Isso demonstra como a floresta responde a disponibilidade hídrica do meio com o quantitat ivo 

de folhas presentes no dossel, sendo estas mais abundantes no período chuvoso e mais amenas 

no período seco (DIAS et al., 2017). 

Recentemente, com o desenvolvimento de câmeras digitais de qualidade superior, 

novos estudos vêm sendo realizados para avaliar o IAF por esse método (JONCKHEERE et al, 

2005). 

Por método direto, é necessário retirar uma parcela de folhas da área selecionada. Por 

conta disto, este método é considerado destrutivo. Em síntese, as folhas são retiradas de acordo 

com a metodologia adotada.  

A obtenção da área foliar pode se dar por meio de cálculo direto das folhas coletadas. 

Esse cálculo pode ser realizado de forma manual ou com o auxílio de softwares especializados, 

como por exemplo, o software ImageJ (BRENNER, 1995; GONSAMO; PELLIKKA, 2008; 
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WHITFORD et al, 1995). Também é possível obter a Área Foliar Específica (AFE) de parte 

das amostras, dada geralmente em m²/kg. A partir daí obtemos uma relação constante entre área 

e massa, tornando dispensável o cálculo direto da área, sendo necessário apenas obter o valor 

da massa seca para, em seguida, esta ser convertida em IAF multiplicando pelo valor da AFE 

(SBRISSIA; FISCHER, 2008). 

Com relação a obtenção do IAF por imagem de sensoriamento remoto, como já foi 

dito, métodos diretos de estimativa de IAF, além de destrutivos, demandam mais tempo de 

trabalho, por dependerem de medição de um volume considerável da vegetação. Essas barreiras 

incentivam o desenvolvimento e adoção de métodos indiretos de mensuração mais 

simplificadas, baseados principalmente em medidas de radiação solar abaixo do dossel da 

vegetação (WELLES; NORMAN, 1991; ANDRIEU; BARET, 1993). Além da facilidade de 

obtenção dos resultados, os estudos indicam que os métodos indiretos têm gerado resultados 

similares aos produzidos por métodos diretos (ROBERTS et al., 1996). Baseado nesses fatos, 

o IAF obtido a partir do processamento de imagem orbital vem sendo cada vez mais trabalhado 

em estudos científicos.  

Dentre as metodologias utilizadas de obtenção do IAF, pode-se considerar esta última 

como a mais acessível pelo fato da grande disponibilidade de imagens de sensoriamento remoto 

gratuitamente e também por possibilitar a realização de estudos em qualquer região do mundo 

que faça parte da órbita do satélite utilizado (XAVIER, 2004). 

 

1.3 SERAPILHEIRA 

 

O processo de ciclagem da serapilheira compreende os seguintes mecanismos: 

absorção de nutrientes pela vegetação, retenção dos nutrientes na biomassa, translocação 

interna na planta, precipitação dos resíduos da parte aérea que formará a serapilheira e a 

decomposição do material (PRITCHETT, 1979). 

De modo geral, a dinâmica da serapilheira representa a inter-relação entre a fitomassa 

e o solo (FIGURA 5). Mais do que isso, a produção de serapilheira também representa o 

superávit ou déficit do quantitativo de folhas no dossel vegetal, em maior ou menor escala 

dependendo do período do ano e das variáveis microclimáticas, precipitando sobre o solo e 

causando o acúmulo de matéria orgânica (SANCHES et al., 2008).  

Esse aumento de produção pode ser interpretado como uma resposta da vegetação para 

eventos que ocorrem com frequência, como o estresse hídrico dos períodos de seca. A dinâmica 

da serapilheira depende também das características de cada espécie, sendo que espécies 
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caracterizadas como caducifólias tendem a liberar todas as folhas do seu dossel em determinada 

época do ano. Essa característica permite a sobrevivência da espécie em condições ambienta is 

desfavoráveis (BAMBI, 2007; LUIZÃO, 2007).  

Dessa forma, o IAF da serapilheira tende a variar em relação à produção de 

serapilheira, da mesma forma que o IAF do dossel vegetal (aqui representado pelo IAF do 

sensor MODIS) responde de maneira inversa à produção de serapilheira, visto que nos meses 

de maior produção de serapilheira espera-se um valor mais baixo de IAF do dossel. 

 

 

Figura 5 – Representação do ciclo da serapilheira. 
Fonte : De Andrade et al. (1999) 

 

 

Existem diversos estudos realizados abordando a dinâmica da serapilheira na região 

amazônica (SILVA e LOBO, 1982; LUIZÃO et al., 1989; BARLOW et al., 2007). Entretanto 

o bioma amazônico é caracterizado por uma grande heterogeneidade, sendo classificada em até 

26 regiões fenológicas (SILVA et al., 2013) (DAVIDSON et al., 2012), impossibilitando assim, 

a generalização dos resultados de pesquisas para todo território amazônico. Portanto, pesquisas 

no ecossistema da região amazônica tornam-se necessários para uma melhor interpretação dos 

processos de produção de serapilheira e da interação de processos bióticos e abióticos, bem 
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como de processos de intervenção antrópica no mesmo (SELVA et al., 2007; SILVA et al., 

2007, SANCHES et al., 2008). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 DESCRIÇÃO DO ESTUDO E DA EQUIPE DE TRABALHO 

 

O referente estudo faz parte de um projeto de pesquisa intitulado “Interações entre 

índices de vegetação, evapotranspiração e microclima em áreas com diferentes coberturas  

vegetais na Amazônia: uma abordagem por meio de medidas de campo e produtos de 

sensoriamento remoto”, fomentado pelo PIBIC (UNIR e CNPq), em parceria com o programa 

LBA. A equipe foi composta pelos docentes do curso de graduação bacharelado em Engenhar ia 

Ambiental, Renata Goncalves Aguiar, Igor Georgios Fotopoulos, Alberto Dresh Webler e Nara 

Luísa Reis de Andrade (pesquisadora responsável pelo projeto), além dos acadêmicos Gutieres 

Camata Barbino e Thiago Dias Fernandes (autor deste trabalho de conclusão de curso). 

Para a etapa referente a instalação da parcela e coleta de serapilheira, o projeto esteve 

vinculado a um projeto maior, do pesquisador da EMBRAPA Alessandro Carioca de Araújo, 

contanto com o acompanhamento da pesquisadora bolsista Dione Judite Ventura da Silva.  

O projeto também contou com a contribuição dos demais membros da equipe LBA 

responsável pela torre micrometeorológica instalada na REBIO Jaru. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente estudo tem como sítio experimental a REBIO Jaru, uma unidade de 

conservação de proteção integral, sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), localizada a leste do Estado de Rondônia (FIGURA 

6), a aproximadamente 80 km ao norte do município de Ji-Paraná, entre as latitudes 09º19'52" 

e 10º11'46"S e longitudes 61º'35'40" e 61º52'48 O. A altitude da reserva varia entre 120 e 150 

m do nível do mar (CULF et al., 1996). 
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Figura 6 – Localização da REBIO Jaru – RO. 
Fonte: Thiago Dias, 2017 

 

A cobertura vegetal apresenta características de terra-firme e a altura média do dossel 

é de aproximadamente 35 m. O tipo de solo é caracterizado predominantemente como podzólico  

vermelho-amarelo (JUÁREZ et al., 2007). 

 A temperatura média é de 25 °C, e a umidade relativa média, 82 % (ANDRADE et 

al., 2009). Os picos de maiores temperaturas podem ser observados na estação seca, sendo que 

no mês de setembro a temperatura média do ar chega a 26,5 ±0,38ºC (GOMES, 2011).  

A Amazônia é caracterizada de modo geral por altos valores de umidade relativa do ar 

e precipitação. A precipitação média anual varia entre 2.000 e 2.200 mm. Os períodos anuais 

da região são sazonalmente divididos em 4 estações, sendo elas: úmida (jan-mar), úmida-seca 

(abr-jun), seca (jul-set) e seca-úmida (out-dez) (FISCH et al., 2007). 

 

2.3 VARIÁVEIS MICROMETEOROLÓGICAS 

 

Os dados micrometeorológicos e de fluxo de energia foram coletados por meio dos 

sensores instalados na torre micrometeorológica localizada na REBIO Jaru. A torre é 
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pertencente ao programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (Programa 

LBA) e sua localização é dada pelas coordenadas 10°11’11,4”S e 61°52’29,9”O. 

Na torre meteorológica estão instalados sensores de medidas de saldo de radiação (Rn), 

temperatura do ar (T), umidade relativa do ar (UR), direção do vento, velocidade do vento (u), 

precipitação (Ppt) e pressão atmosférica (Patm) conectados a um sistema de aquisição de dados 

(Datalogger CR10X, Campbell Scientific Instrument, Utah, USA) programado para fazer uma 

leitura das medidas a cada 30 segundos e depois armazenar uma média a cada 30 minutos. 

 

2.4 PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA 

 

Para estimar a produção de serapilheira foram realizadas coletas aproximadamente a 

cada quinze dias. Para tal, foi instalado uma parcela permanente de pesquisa medindo 100m x 

100m no interior da REBIO Jaru, localizada a noroeste da torre micrometeorológicas (FIGURA 

7). A parcela é dividida em 25 sub-parcelas (FIGURA 8), no interior das quais foram instalados 

coletores de serapilheira (um coletor para cada sub-parcela) cada um medindo 0,30m x 0,30m, 

de acordo com o protocolo da Rede Amazônica de Inventários Florestais - RAINFOR 

(PHILLIPS et al., 2014). 

 

 

Figura 7 – Mapa de localização da parcela permanente de pesquisa e da torre micrometeorológica, 
na REBIO Jaru, RO. 
Fonte: Thiago Dias, 2017. 
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A serapilheira coletada foi encaminhada ao laboratório onde foi submetida a uma 

estufa a 80º C por 24 horas até atingir peso constante.  

 

 

Figura 8 – Esquematização da parcela permanente com 25 coletores, no interior da REBIO Jaru, RO. 
Fonte: Thiago Dias, 2017. 

 

2.5 ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR PELO MÉTODO DIRETO 

  

Para possibilidade de avaliação do estado do dossel vegetal e de sua variação sazonal 

e interação com o microclima, foi estimado o IAF da serapilheira pelo método direto. Para tal, 

as amostras de serapilheira foram preparadas em laboratório, sendo separadas somente as 

folhas. As mesmas foram escaneadas por uma impressora multifuncional HP modelo J610 e 

projetadas em imagem digital no formato JPEG.  

Após serem digitalizadas, as folhas foram pesadas em balança analítica laboratorial. 

Em seguida foi calculado a área foliar das imagens digitais com o auxílio do programa ImageJ. 

O produto final da área foliar foi obtido de duas formas: pela razão entre área foliar (Af) e massa 

das folhas (Mf) (m²/kg) (IAF 1), sendo este o IAF especifico (DECAGON DEVICES, 2016), e 

um segundo dado, que seria a razão entre a área foliar (Af) e a área do coletor (Ac) (m²/m²) 

(IAF 2), como observado nas equações 4 e 5. 
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A Figura 9 ilustra um dos coletores de serapilheira e também as folhas organizadas na 

impressora prontas para serem digitalizadas. 

 

 

Figura 9 - Coletor de serapilheira (1) e folhas sobrepostas na tela da impressora para digitalização (2). 
Fonte: Thiago Dias, 2017. 

 

As coletas foram realizadas nos meses de julho de 2016 a abril de 2017, abrangendo 3 

coletas em cada período sazonal (seca, úmida-seca, úmida), e uma coleta no período úmido-

seco, a fim de identificar a influência da sazonalidade nos índices em estudo. Em cada coleta, 

foram analisados dados de 15 pontos amostrais equivalentes as sub parcelas, sorteados 

aleatoriamente, localizados no interior da parcela. 

 

2.6 ÍNDICE DE VEGETAÇÃO POR SENSORIAMENTO REMOTO  

 

Foram obtidos dados de índice de vegetação por meio de produto de sensoriamento 

remoto. Para tal, foram coletados dados referentes ao produto que disponibiliza uma série de 

dados de IAF, do ano 2002 aos dias atuais, da base de dados do produto de vegetação e ecologia 

provenientes de imagens espectrais do sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer), obtidos por meio do banco de dados fornecido gratuitamente pela National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) (HTTP://modis.gsfc.nasa.gov). O produto do 

MODIS utilizado foi o MOD15A2H (MYNENI et al., 2002), que disponibiliza IAF e fração de 
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radiação fotossinteticamente ativa (fPAR), com resolução espacial de 0,5 km² e resolução 

temporal de 8 dias. 

Para realização das análises, foram selecionados os dados de IAF referentes ao pixel 

onde está localizada a torre micrometeorológica da REBIO Jaru, de acordo com as coordenada s 

citadas anteriormente. Foram coletados dados do período julho de 2016 a março de 2017, ou 

seja, período equivalente as coletas em campo, exceto para o mês de abril, em que não haviam 

dados disponível no produto do MODIS, totalizando uma amostragem de 22 dados. 

 

2.7 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para uma melhor interpretação, os dados foram organizados em médias mensais, com 

o intuito de verificar a variação sazonal dos mesmos e poder obter uma comparação entre todos 

os dados numa mesma escala temporal. Ainda, foram sintetizados valores de estatística 

descritiva, tais como medianas, amplitude dos dados, máximos e mínimos, e outliers, por meio 

de gráficos, modelo Box-plot. 

Para verificar a normalidade dos dados, foi realizado o teste de Shapiro-Wilk para os 

dados de IAF e microclimáticos, onde a grande maioria dos dados não apresentou normalidade 

(nível de significância α≥0,05). Em decorrência disso, para comparação entre as diferentes 

variáveis estudadas, optou-se pela utilização de métodos estatísticos não paramétricos, sendo 

este, o teste de correlação de Spearman. 

Os dados referentes IAF mensal, por não apresentarem distribuição normal, foram 

submetidos à análise estatística não paramétrica pelo teste de Kruskal-Wallis ao nível de 

significância de 5%, com intuito de comparar os valores dos índices. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 COMPORTAMENTO DOS ÍNDICES DE ÁREA FOLIAR (IAF) POR MÉTODOS 

DIRETOS E POR SENSORIAMENTO REMOTO 

 

Inicialmente, serão apresentados dados a fim de ilustrar a variação espacial do IAF 

obtido pelas metodologias de estimativa direta IAF 1 e IAF2. Os valores são referentes à coleta 

do dia 06 de agosto de 2016. 

Na Figura 10, é possível observar a variação dos valores de IAF 1 (m²/kg) e do IAF 2 

(m²/m²) entre os (15) quinze pontos amostrados. Os valores de IAF 2 variaram 
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aproximadamente entre 1,07 m²/m² e 5,30 m²/m². Essa alta variabilidade representa a 

heterogeneidade das espécies arbóreas no interior da floresta. De modo geral, cada espécie tem 

suas características e exerce diferentes atividades fisiológicas (BORCHERT, 1983). Ou seja, 

uma espécie pode liberar mais quantidade de folhas do que outra. 

 

 

Figura 10 – Variação heterogênea dos valores de IAF 1 (especifico, representado no eixo 1) e IAF 2 
(representado no eixo 2), referentes a coleta de agosto de 2016. 
Fonte: A pesquisa. 

 

Esta coleta foi selecionada para ilustrar a variação espacial do IAF entre os pontos de 

coleta visto que se destacou por ter o maior valor médio de IAF 2 (3,22 m²/m²). Isso se deve ao 

fato da coleta ter sido realizada no período de estação seca, que vai de junho a agosto 

(MARENGO, 2009; FRANÇA, 2015). Nessa época do ano, a vegetação sofre com uma 

restrição hídrica severa. Essa limitação da disponibilidade hídrica faz com que a vegetação 

coloque em prática mecanismos de sobrevivência. Uma característica bastante conhecida é a 

capacidade das plantas de liberarem uma maior quantidade de folhas para reduzir a perda de 

água por evapotranspiração. Em decorrência disso, tem-se uma redução na atividade 

fotossintética (MALHI, 1998; WRIGHT; CORNEJO, 1990). 

Essa alta variabilidade nos índices de vegetação evidencia quão representativa deve 

ser a amostragem trabalhada. Logo se vê a importância de uma maior série de dados temporais 

e quantitativos, para que se tenha uma representação dos processos analisados o mais próximo 

possível da realidade. 

Biologicamente falando, não há diferença entre o IAF 1 e 2. Há diferença 

matematicamente, visto que IAF 1 é a razão entre duas variáveis (área foliar e massa das folhas). 

Por outro lado, o IAF 2 é a razão entre uma variável (área foliar) e uma constante (área do 

coletor). 
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O IAF 1 (m²/kg) também teve sua maior média no mês de agosto, em concordância 

com o IAF 2, da mesma forma que também teve seus valores bastante heterogêneos entre as 25 

parcelas instaladas e as 15 amostras analisada.  

O que foi dito para o IAF 2 anteriormente vale para o IAF 1, como visto agora. Os 

valores de IAF obtidos nas 15 amostras sorteadas entre as 25 parcelas possuem alta 

variabilidade. Tal característica é menos marcante em outras vegetações mais homogêneas, 

como por exemplo: florestas coníferas, mata de araucárias, vegetação arbustiva, etc. Isso pelo 

fato de que diferente da vegetação Amazônica, essas vegetações possuem menor variabilidade 

de espécies arbóreas, chegando a ter somente uma espécie que predomina o ambiente. Com 

isso, as interações eco-fisiológicas também passam a ser mais uniformes em escalas menores. 

O IAF 2 obtido da serapilheira teve seus valores para a área florestal subestimados em 

relação a valores de IAF obtidos por outros métodos de medidas, como por exemplo por meio 

de ceptômetros e produtos de sensoriamento remoto (SANCHES et al., 2008). Enquanto o IAF 

1 (área foliar especifica) se trata de uma grandeza diferenciada do que as que comumente se 

tem na literatura.  

Na Tabela 1, pode-se observar os valores médios mensais dos IAF’s 1 e 2 (métodos 

diretos) e do IAF proveniente de produto de sensoriamento remoto (MODIS). 

 

Tabela 1 – Comparação entre os valores de IAF obtidos por diferentes metodologias - IAF 1, IAF 2 e 

IAF MODIS. 

Mês 

IAF 1 

(m²/kg) 

IAF 2 

(m²/m²) 

IAF MODIS 

(m²/m²) 

Jul 9,09 1,03 5,57 

Ago 18,74 3,22 4,50 

Set 20,12 2,01 6,20 

Out 9,44 0,83 6,40 

Nov 8,79 0,33 5,85 

Dez 11,32 0,45 3,75 

Jan 10,24 0,34 6,20 

Fev 10,76 0,34 4,50 

Mar 11,01 0,55 6,28 

Abr 10,19 0,55 - 
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O IAF 1 teve a maior variabilidade amostral entre os três métodos analisados, com 

dados variando entre 8,79 m²/kg (novembro) e 20,12 m²/kg (setembro). A média total dos nove 

meses foi de 11,97 m²/kg. 

Os dados de IAF 2 tiveram variação menor do que o IAF 1. O valor mínimo foi de 

0,33 m²/m² (novembro) e o valor máximo foi de 3,22 m²/m² (agosto). 

Os dados de IAF provenientes do MODIS foram os que obtiverem menor variação 

amostral. O valor mínimo foi de 3,75 m²/m² e o valor máximo foi de 6,40 m²/m². Vale ressaltar 

que os dados de IAF do MODIS apresentaram falhas no mês de abril, impossibilitando a 

amostragem de dados no período úmido-seco. 

Na sequência, pode-se observar a distribuição amostral das médias estacionais de IAF 

(períodos de seca, transição seca-chuva e chuvoso, sendo que o período de transição chuvoso-

seca não foi analisado por não apresentar dados de IAF do MODIS desse período), obtidos por 

meio das 3 diferentes metodologias propostas, em forma de gráficos Box plot.  

Na Figura 11, está representada a variação sazonal do IAF 2. 

 

 

Figura 11 – Box plot da variação sazonal do IAF pelo método direto, IAF 2. 
Fonte: A pesquisa. 

 

Analisando a Figura 11, é possível observar a variação sazonal das medianas, onde no 

período seco se manteve próxima de 1 m²/m². Também nesse período, observa-se a maior 
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amplitude interquartílica dos dados, conforme comentado anteriormente, com valores variando 

entre 0,8 m²/m² e 2,8 m²/m².  

Entre os períodos de transição e chuvoso não houve grande alteração da mediana, que 

esteve em torno de 0,5 m²/m², bem como, ambos apresentaram pequena amplitude 

interquartílica dos dados de IAF, em que o período de transição apresentou tal valor 

ligeiramente maior do que no período chuvoso.  

Possivelmente o IAF 2 no período seco foi bem mais elevado em decorrência da 

restrição hídrica pela baixa precipitação característica da época, fazendo com que as árvores 

liberem maior quantidade de folhas como estratégia de reduzir a área útil de evapotranspiração 

(FRANÇA, 2015). 

O IAF 1 (Figura 12) apresentou menor variação no comportamento dos dados entre os 

períodos sazonais, em relação ao IAF 2. 

Na seca, a mediana esteve próxima de 9,5 m²/kg, enquanto no período de transição 

esse valor subiu para 10,2 m²/kg, bem próxima da mediana no período chuvoso, que foi de 10,1 

m²/kg. O período chuvoso também se caracterizou por apresentar a menor amplitude 

interquartílica. 

 

 

Figura 12 – Box plot da variação sazonal do IAF pelo método direto, IAF 1. 

 

De acordo com a Figura 13, a variação sazonal do IAF MODIS se comportou de forma 

diferenciada dos IAF’s 1 e 2. 
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Figura 13 – Box plot da variação sazonal do IAF por sensoriamento remoto, IAF MODIS. 

 

A mediana no período seco ficou próxima de 5,9 m²/m². Já nos períodos de transição 

e chuvoso ficou próxima de 6,2 m²/m². Destaque para o período seco, que foi o único a 

apresentar alguns outliers e para o período de transição que teve mais do que o dobro de 

amplitude interquartílica (variando de 4,3 m²/m² a 6,5 m²/m²) em relação aos outros dois 

períodos sazonais.  

A quantidade de outliers observada nessa metodologia foi inferior as demais. No 

entanto, de um modo geral, o número de outliers chama atenção, condizendo com o teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk realizado, onde não foi constatado normalidade para nenhum dos 

conjuntos de dados de IAF. 

Embora detectadas algumas diferenças comportamentais do IAF entre os períodos 

sazonais, por meio da estatística descritiva sumarizada nas Figuras 11, 12 e 13, não foi 

identificada diferença significativa entre os períodos sazonais analisados, o que pode ser 

verificado pelos valores coincidentes dos conjuntos de dados representados nos Box-plots.  

Por fim, a comparação entre médias dos dados de IAF apresentou diferença 

significativa entre si (Kruskal-Wallis, H=24,92; GL=2; P-valor<0,05) (TABELA 2) 

demonstrando a diferença do comportamento entre os valores obtidos por meio dos 3 diferentes 

métodos de estimativa de IAF. 
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Tabela 2 - Teste de Kruskal-Wallis. Comparações entre as médias obtidas de IAF 1, IAF 2 e 

IAF MODIS. 

 
Informação Valor 

Kruskal-Wallis qui-quadrado 24,92110454 

Graus de Liberdade 2 

P-valor 0,00000387 

 

Vale esclarecer que se trata de um estudo que analisa uma pequena série temporal de 

dados, o que dificulta a obtenção de dados que possam expressar um padrão comportamenta l 

claro para o IAF e também evidenciar uma possível interação entre os métodos. Com isso o 

mais indicado seria a continuidade da pesquisa para obtenção de uma maior série de dados com 

intuito de se obter resultados mais conclusivos. 

 

3.2 RELAÇÃO ENTRE ÍNDICES DE ÁREA FOLIAR (IAF) E VARIÁVEIS 

MICROCLIMÁTICAS 

 

Na Tabela 3 estão dispostas as médias mensais das variáveis microclimáticas da 

REBIO Jaru para o período em estudo. 

 

Tabela 3 – Dados das variáveis microclimáticas precipitação pluviométrica (PRP), radiação líquida 

(Rn), temperatura do ar a 62 metros de altitude (T) e velocidade do vento a 62 metros de altitude na 

REBIO Jaru. 

MESES 

 

PRP 

(mm) 

Rn 

(w/m²) 

T 

(°C) 

Vel. Vento 

(m/s) 

Set 2,29 235,81 25,56 2,16 

Out 3,05 221,22 26,34 1,85 

Nov 91,44 215,19 26,03 1,80 

Dez 338,58 169,17 25,20 1,88 

Jan 283,46 199,32 25,23 1,84 

Fev 85,34 179,56 25,03 1,73 

Mar 70,10 182,47 25,30 1,64 

 

Não foi possível fazer uma análise microclimática incluindo os meses de julho e agosto 

de 2016 por problemas técnicos no sistema Datalogger da torre, que ocasionou perdas de dados 
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nesse período. Em decorrência disso, optou-se por restringir o período temporal desses dados 

avaliados por esta pesquisa para os meses subsequentes. 

Os valores de temperatura do ar se mostraram relativamente mais elevados do que os 

valores encontrados por outros estudos. A Tabela 4 ilustra valores encontrados por Andrade et 

al., (2016) em estudo também realizado na REBIO Jaru, analisando dados de 2004 a 2010. 

 

Tabela 4 - Médias sazonais (±DP) e variação em torno da média anual das variáveis radiação líquida 

(Rn), temperatura do ar (T) e velocidade do vento (u), de 2004 a 2010, sítio REBIO Jaru. 

  Rn T u 

  (W.m¯²) (˚C) (m.s¯¹) 

  Média Variação Média Variação Média Variação 

  (± DP) (%) (± DP) (%) (± DP) (%) 

Úmido 125,1 ± 10,5 -2,4 24,2 ± 1,3 -4,0 1,62 ± 0,1 -1,9 

Úmido-seco 123,4 ± 13,9 -3,6 23,9 ± 1,6 -5,4 1,60 ± 0,2 -3,1 

Seco 134,7 ± 9,0 +3,6 25,7 ± 0,6 +3,4 1,75 ± 0,2 +5,6 

Seco-úmido 138,1 ± 11,3 +4,2 25,4 ± 2,0 +6,0 1,64 ± 0,2 -0,6 

Fonte: Andrade et al. (2016). 

 

Como pode ser observado na Tabela 3, os valores de radiação líquida (variando entre 

123,4 a 138,1 w/m²) se mantiveram abaixo dos valores encontrados neste estudo (valores entre 

169,17 e 235,81 w/m²). 

A média mensal de precipitação obedeceu ao regime normal para a região proposta 

por Marengo (2009), onde os dois primeiros meses (setembro e outubro) tiveram um acentuado 

período de seca (2,29 mm e 3,05 mm respectivamente). No mês de novembro, observou-se um 

aumento nos valores de precipitação (91,44 mm), marcando a estação sazonal de transição, que 

teve seu pico registrado em dezembro (338,58 mm). Em janeiro a precipitação se manteve 

abundante (283,46), porém abaixo do que foi observado no mês anterior. Os meses seguintes 

(fevereiro e março) marcaram o período de diminuição gradativa dos níveis de precipitação 

pluviométrica (85,34 mm e 70,10 mm respectivamente).   

A Tabela 4 exibe a matriz de correlação entre os três métodos de IAF e as variáveis 

microclimáticas. 
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Tabela 4 – Matriz de correlação de Spearman entre os três métodos de IAF e as variáveis 

microclimáticas precipitação pluviométrica (PRP), radiação líquida (Rn), temperatura do ar a 62 metros 

de altitude (T) e velocidade do vento a 62 metros de altitude na REBIO Jaru. 

*Valores em negrito representam correlações significativas (para nível de significância de 5% ). 

 

Como pode ser observado na Tabela 4, a maior correlação positiva foi entre T e Rn 

(0,82), sendo esta uma relação bastante conhecida. Foi observada também correlação forte 

positiva (0,71) entre Rn e PRP. 

O IAF 2 apresentou correlação moderada e positiva com o IAF 1 (0,57), com o IAF 

MODIS (0,58), com a Rn (0,46) e com a velocidade do vento (0,54). Já com a PRP, o mesmo 

apresentou uma correlação negativa e, também moderada (-0,68). Essa última pode ser 

justificada pelo fato de que nos períodos de precipitação abundante, a vegetação tende a ter uma 

menor produção de serapilheira por suportar mais facilmente a perca de água por processos 

evapotranspirativos (MALHI, 1998; WRIGHT; CORNEJO, 1990). 

O IAF 1 apresentou correlação moderada e negativa com a T (-0,43). A correlação do 

mesmo com IAF MODIS, precipitação, radiação líquida e velocidade do vento se 

caracterizaram como fracas. 

O IAF MODIS teve uma correlação positiva e moderada com a Rn (0,63) e com a T 

(0,68). Também teve correlação moderada e negativa com a PRP (-0,67).  

Bambi et al. (2007) encontrou correlação fraca entre produção de serapilheira e 

precipitação pluviométrica (r=0,2226 no ano de 2002 e r=0,2199 no ano de 2003). Esse estudo 

foi realiza do em uma floresta de transição entre o cerrado e a Amazônia, localizada a 

aproximadamente 60 km de Sinop - MT. O clima da área é tropical chuvoso de transição entre 

o clima equatorial úmido. Neste caso o IAF foi obtido a partir de dados de radiação 

fotossinteticamente ativa, coletados nos anos de 2002 e 2003. 

  IAF 2 

(m²/m²) 

IAF 1 

(m²/kg) 

IAF MODIS 

(m²/m²) 

PRP 

(mm) 

Rn 

(w/m²) 

T 

(°C) 

Vel. Vento 

(m/s) 

IAF 2 (m²/m²) 1 0,57 0,58 -0,68 0,46 0,36 0,54 

IAF 1 (m²/kg) 0,57 1 -0,22 -0,18 -0,18 -0,43 0,39 

IAF MODIS (m²/m²) 0,58 -0,22 1 -0,67 0,63 0,68 -0,09 

PRP (mm) -0,68 -0,18 -0,67 1 -0,71 -0,54 -0,11 

Rn (w/m²) 0,46 -0,18 0,63 -0,71 1 0,82 0,39 

T (°C) 0,36 -0,43 0,68 -0,54 0,82 1 0,21 

Vel. Vento (m/s) 0,54 0,39 -0,09 -0,11 0,39 0,21 1 
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Deve-se ressaltar que, a série de dados ainda pode ser considerada pequena para se 

chegar a uma conclusão a respeito das interações entre IAF e variáveis microclimáticas. 

 

3.3 IAF X PRODUÇÃO DE SERAPILHEIRA 

 

A produção total de serapilheira no decorrer do estudo, de maio de 2016 a setembro 

de 2017 foi de 20,86 Mg.haˉ¹. Porém, a produção anual, começando em maio de 2016 e 

finalizando em abril de 2017 foi de 12,87 Mg.haˉ¹.  

Observando a Tabela 5 é possível fazer uma comparação com outros estudos 

relacionados. 

 

Tabela 5 – Comparação entre valores de produção de serapilheira. 

ESTUDO 
PRODUÇÃO 

(Mg.haˉ¹) 

Presente Estudo (REBIO) 12,87 

Corrêa et al. (2006) 13,38 

Bray & Gorham (1964) 10,90 

Almeida, Luizão e Rodrigues 

(2015) 10,60 

O'Neill & DeAngelis (1980) 9,30 

Fonte: Almeida, Luizão e Rodrigues. (2015), Bray e Gorham (1964), Corrêa et al. (2006) e O'Neill & 
De Angelis (1980). 

 

A produção de serapilheira na área de estudo se enquadra na média estabelecida por 

Brown e Lugo (1982) para florestas tropicais e subtropicais, que podem variar de 1 a 15,3 

Mg.haˉ¹. O valor ficou abaixo apenas do que foi encontrado por Corrêa et al. (2006), sendo 

superior aos demais valores encontrados nos estudos comparados. 

Como foi pré-estabelecido, as coletas foram realizadas aproximadamente a cada 15 

dias, o que daria duas coletas mensais. Porém, alguns fatores interferiram na exatidão desta 

metodologia. Em alguns meses acabaram sendo realizadas três coletas (maio e dezembro de 

2016), por conta das variações da agenda de campo que aconteceram. Da mesma forma, em 

alguns meses foi realizada apenas uma única coleta (setembro de 2016 e maio de 2017). Isso 

foi resultado das diversas dificuldades encontradas na realização da pesquisa, como por 

exemplo, falta de combustível para locomoção e até mesmo uma ocupação na chegada da 
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REBIO Jaru, impossibilitando o acesso da equipe por questões de segurança. A Tabela 6 a 

seguir ilustra um resumo dos dados obtidos em cada coleta, com valores totais em Mg.haˉ¹ e 

porcentagem (%). 

 Cada mês apresentou uma porcentagem de produção de serapilheira distinto dos outros 

(TABELA 7). Nos dois anos o mês de agosto apresentou as maiores porcentagens da produção 

total de serapilheira, sendo 12,10% em agosto de 2016 e 11.23% em agosto de 2017. 

 

Tabela 7 – Porcentagem de cada mês na produção de serapilheira total, REBIO Jaru, RO. 

2016 2017 

MÊS IAF (%) MÊS IAF (%) 

Maio 3,31 Janeiro 3,13 

Junho 3,25 Fevereiro 2,34 

Julho 6,32 Março 1,68 

Agosto 12,10 Abril 3,46 

Setembro 9,51 Maio 4,31 

Outubro 8,08 Junho 5,26 

Novembro 3,92 Julho 8,09 

Dezembro 5,89 Agosto 11,23 

    Setembro 8,11 

 

O mês de março de 2017 se caracterizou pela menor porcentagem de serapilhe ira, 

compreendendo apenas 1,68% da serapilheira total produzida. Essa menor taxa de produção do 

mês de março (FIGURA 14) coincide com o período de altos índices pluviométricos do período 

da cheia, da mesma forma que os valores máximos de produção de serapilheira coincidem com 

um período de severa restrição hídrica. Tal fato evidencia de uma possível relação entre 

produção de serapilheira e o índice de precipitação pluviométrica. 
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Figura 14 – Variação sazonal da produção de serapilheira. 

 

Observando a Figura 14, é possível identificar um padrão de variação sazonal de 

produção de serapilheira, onde, na maior parte do ano, se comporta de forma inversa aos índices 

do regime hidrológico conhecido na região sul da Amazônia, dessa forma podendo também 

possuir algum tipo de interação com o IAF, do dossel florestal ou mesmo da serapilheira. Para 

averiguar essa questão, a Tabela 8 ilustra os valores de correlação entre a produção de 

serapilheiras e os dados de IAF estudados 

 

Tabela 8 – Matriz de correlação entre a produção mensal de serapilheira e os dados de IAF1, 

IAF 2, e IAF do sensor MODIS. 

  IAF 1 IAF 2 
IAF 

MODIS 

Produção de 

Serapilheira 
0,317 0,762 -0,101 

P-Valores 0,410 0,017 0,796 

 

A correlação entre a produção de serapilheira e o IAF 1 foi fraca, com um P-valor de 

0,410, não sendo significativa. Ao contrário da produção de serapilheira, o IAF 1, também 

conhecido como Área Foliar Específica (AFE), é definido pela área das folhas dividido pela 

massa das folhas, os dados acabam representando algo próximo de uma constante, visto que a 

variação da massa tende a acompanhar a variação da área, com apenas alguns fatores podendo 

interferir nesses valores. Principalmente a variação e características foliares de cada espécie, 
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podendo ela possuir folhas com características próprias, contendo mais ou menos massa em 

relação a sua área. 

A correlação entre a produção de serapilheira e o IAF do sensor MODIS foi de -0,101, 

com o P-valor de 0,796, sendo considerada negativa e desprezível, ao menos com a curta série 

de dados analisados. Vale destacar que o ideal seria realizar esse tipo de análise de porte de 

uma série de dados mais robusta, o que demanda um período maior de pesquisa. 

A correlação entre o IAF 2 e a produção de serapilheira foi de 0,762, com o P-valor de 

0,017, indicando uma correlação forte e significância nos resultados obtidos. Como as folhas 

representaram a maior fração das amostras de serapilheira (aproximadamente 65,8%) interfere 

de modo direto no IAF da serapilheira, o que pode ser mais bem representado nessa correlação.  

A Figura 15 representa a variação simultânea dos valores de IAF dos valores de 

produção de serapilheira. 

 

 

Figura 15 – Variação sazonal dos valores de IAF e produção de serapilheira. 

 

O comportamento das curvas na Figura 15 ilustra possíveis interações entre as 

variáveis em questão. No mês de agosto é possível observar que enquanto os valores de IAF 1, 

IAF 2 e produção de serapilheira subiram, o IAF proveniente do sensor MODIS tendeu a 

diminuir. Esse comportamento dá indícios de que o IAF do dossel florestal é inversamente 

proporcional ao IAF de serapilheira e também à produção de serapilheira.  
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CONCLUSÕES 

 

De modo geral, as medidas diretas de IAF apresentaram as maiores medidas de IAF 

obtidas por meio da serapilheira (IAF 1 e 2) respondendo ao período sazonal seco, de forma 

que mantém correlação moderada e inversamente proporcional com a precipitação. O IAF do 

MODIS teve um resultado diferenciado, pelos maiores valores observado durante a estação de 

transição. 

A correlação inversa com a precipitação, em que maiores valores de IAF ocorrem em 

período de menor precipitação, dá indícios das respostas da vegetação as condições de 

disponibilidade hídrica no meio. De forma que nos períodos de restrição hídrica, o aporte de 

serapilheira tende a ser superior e nos períodos de cheia, essa produção de serapilheira diminui, 

caracterizando assim, a variação sazonal do IAF de serapilheira pelo método direto. 

Os resultados mostraram ainda indícios de interação entre o IAF e variáveis 

microclimáticas, de forma que a vegetação demonstra ter mecanismos de respostas a eventos 

climáticos, principalmente no que se refere a períodos de grande restrição hídrica. 

Fica registrada a viabilidade e necessidade de continuação de estudos com linha de 

pesquisa similar, com o intuído de buscar respostas ainda mais conclusivas e também se obter 

resultados robustos, com base em uma série de dados maior. Por fim, salienta-se que, a pesquisa 

se apresentou como uma forma de rico aprendizado a todos os envolvidos, sendo matriz de uma 

experiência positiva nesta área da pesquisa. 
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