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RESUMO 

 

Ana Paula Vantroba. Dinâmica da Floresta Ombrófila Mista Aluvial, análise estrutural, 

dendrocronológica e ecofisiológica de Zanthoxylum rhoifolium Lam.  

 

 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar a composição florística e estrutura de um 

fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial no município de Guarapuava, PR; avaliar a 

dinâmica da floresta no período de 2011 a 2017, bem como avaliar as características 

ecofisiológicas da espécie Zanthoxylum rhoifolium Lam presente nesse fragmento, em relação 

aos diferentes níveis de umidade e verificar as relações morfométricas e dendrocronológicas 

dessa espécie. Para as avaliações florísticas, fitossociológicas e de dinâmica da floresta foram 

utilizadas 72 parcelas de 100 m² cada. Em 2017 as árvores tiveram o DAP remedido, sendo 

contabilizados a mortalidade e ingresso de novos indíviduos. Para o estudo dendrocronológico 

de Z. rhoifolium foram coletados rolos de incremento de 37 indivíduos com o trado de Pressler. 

As variáveis morfométricas foram medidas nos mesmos 37 indivíduos, sendo medidos o DAP, 

altura total, altura de inserção da copa e o comprimento da copa. Para a análise da fluorescência 

foi utilizado o fluorômetro portátil PAM-2500 (Portable Chlorophyll Fluorometer), sendo 

realizada a cinética lenta e cinética rápida, em folhas previamente adaptadas ao escuro, nas 

quatro estações do ano, entre 2017 e 2018. Foram encontradas 45 espécies na área de estudo, 

com o Índice de Diversidade de Shannon variando entre 2,14 em 2011 para 2,24 em 2017, 

refletindo a inclusão da Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. A espécie mais 

representativa foi Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg, com os maiores valores de densidade, 

dominância, frequência, e consequentemente, valor de importância, nas duas avaliações. Os 

resultados de crescimento de Z. rhoifolium obtidos com os rolos de incremento e 

correlacionados com dados de precipitação, temperatura máxima, mínima e insolação e 

apresentaram correlação significativa com a precipitação. Os indivíduos de Z. rhoifolium 

apresentaram altura total média de 8,43 m e DAP médio de 12,20 cm.  A espécie apresentou 

comportamento diferenciado para a emissão da fluorescência da clorofila a em relação aos 

níveis de umidade, sendo que plantas de ambiente seco apresentaram maiores níveis de 

fluorescência e teores de pigmentos em relação as plantas de ambiente úmido. 

 

Palavras-chave: Fluorescência da clorofila a, mamica-de-cadela, relações morfométricas. 
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ABSTRACT 

 

Ana Paula Vantroba. Aluvial Mixed Ombrophilous Forest Dynamics, structural, 

dendrochronological and ecophysiological analysis of Zanthoxylum rhoifolium Lam. 

 

The present study aimed to characterize the floristic composition and structure of an 

Alluvial Mixed Ombrophilous Forest fragment in the city of Guarapuava, PR; to evaluate the 

dynamics of the forest in the period from 2011 to 2017, as well as to evaluate the 

ecophysiological characteristics of the Zanthoxylum rhoifolium Lam species present in this 

fragment, in relation to the different levels of humidity and verify the morphometric and 

dendrochronological relationships of this species. For the floristic, phytosociological and forest 

dynamics assessments, 72 plots of 100 m² each were used. In 2017 the trees had the DBH 

remediated, being recorded the mortality and entry of new individuals. For the 

dendrochronological study of Z. rhoifolium, increment rolls of 37 individuals were collected 

with the Pressler test. The morphometric variables were measured in the same 37 individuals, 

the DBH, total height, crown insertion height and crown length were measured. For the analysis 

of the fluorescence, the portable fluorometer PAM-2500 (Portable Chlorophyll Fluorometer) 

was used, with slow kinetics and fast kinetics, in leaves previously adapted to the dark, in the 

four seasons of the year, between 2017 and 2018. There were 45 species in the study area, with 

the Shannon Diversity Index ranging from 2.14 in 2011 to 2.24 in 2017, reflecting the inclusion 

of Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. The most representative species were 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg, with the highest values of density, dominance, frequency 

and, consequently, value of importance, in the two evaluations. The growth results of Z. 

rhoifolium obtained with the increment rolls correlated with precipitation, maximum 

temperature, minimum temperature and insolation, and showed a significant correlation with 

the precipitation. The individuals of Z. rhoifolium had a mean total height of 8.43 m and a mean 

DBH of 12.20 cm. The species exhibited a different behavior for chlorophyll a fluorescence 

emission in relation to humidity levels, and dry plants had higher levels of fluorescence and 

pigment contents in relation to humid environment plants. 

 

Keywords: Bitchy mammal, chlorophyll a fluorescence, morphometry. 
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1. ASPECTOS GERAIS DA PESQUISA 

 

1.1. INTRODUÇÃO   

 

A Floresta Ombrófila Mista (FOM), também conhecida como “mata-de-

araucária” ou “pinheiral”, é um tipo de vegetação do Planalto Meridional, onde ocorre 

com maior frequência. A composição florística deste tipo de vegetação, dominada por 

gêneros primitivos como Drymis, Araucaria e Podocarpus, sugere, em face da altitude e 

da latitude do Planalto Meridional uma ocupação recente a partir de Refúgios Alto-

Montanos (IBGE, 2012). 

Segundo Klein (1960), a FOM apresenta ocorrência preferencial nos estados do 

Sul do Brasil. A concepção de FOM é derivada da ocorrência da mistura de floras de 

diferentes origens climáticas. Neste ambiente, a Araucaria angustifolia (Bertol) Kuntze 

(Araucária) é a árvore dominante e caracteriza a paisagem da vegetação (MAACK, 2002). 

A FOM apresenta quatro formações distintas de acordo com a variação altitudinal: 

formação aluvial, submontana, montana e altomontana. A formação estudada foi a 

aluvial, que pode ser entendida como qualquer formação que ocorre ao longo dos cursos 

de água. Essa formação atua na manutenção das bacias hidrográficas e contribuem para a 

dissipação de energia do escoamento superficial, estabilidade das margens de rios e lagos, 

equilíbrio térmico das águas, diminuição dos picos de cheia, filtragem superficial de 

sedimentos, estabilidade na ciclagem geoquímica de nutrientes e contribuição com 

material orgânico como fonte de nutrientes para biota aquática (LIMA; ZAKIA, 2009). 

Considerando as florestas aluviais, onde os distúrbios provocam grande 

variabilidade ambiental ao longo do tempo, o estudo da dinâmica de tais florestas, 

avaliando aspectos da mortalidade, capacidade de regeneração e desenvolvimento, 

associados às instabilidades do habitat, são fundamentais para compreender os processos 

que estão ocorrendo na floresta. Estes estudos de dinâmica em florestas são 

fundamentados nos processos de crescimento, ingresso e morte das árvores, que, estão 

associados às características do ambiente. A dinâmica florestal possibilita o entendimento 

dos processos por meio dos quais ocorrem mudanças, em níveis de espécies e para a 

floresta como um todo. 

Aliado ao estudo de dinâmica florestal estão as características morfométricas 

como altura e diâmetro da copa, a dendrocronologia, bem como o estudo ecofisiológico 

das espécies, para o melhor entendimento dos processos que estão ocorrendo na floresta 
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e do crescimento das árvores no seu ambiente natural. 

Diversas variáveis podem ser utilizadas para analisar as respostas do crescimento 

e desenvolvimento das plantas em relação aos níveis de luminosidade que as plantas 

recebem, como as medidas de crescimento, teor de pigmentos fotossintéticos, fotossíntese 

e fluorescência da clorofila a (LIMA, 2010). Essas análises em conjunto, podem indicar 

alterações na fisiologia da planta, além de modificações relacionados com os eventos de 

desempenho fotossintético, devido a capacidade em detectar padrões no comportamento 

das plantas em diferentes condições ambientais. 

A espécie Zanthoxylum rhoifolium Lam. foi escolhida devido sua grande 

ocorrência no fragmento de FOM Aluvial, para conhecer o seu desenvolvimento nesse 

local com elevada luminosidade e alta quantidade de água disponível. Essa espécie 

arbórea pertence à família Rutaceae, e é conhecida popularmente como mamica-de-

cadela e mamica-de-porca, ocorre em todo o Brasil, principalmente, como árvores 

pioneiras bastante duradouras (NUTTO; WATZLAWICK, 2002).  

Diante desses fatos, o objetivo deste trabalho foi avaliar as características 

ecofisiológicas de Z. rhoifolium com diferentes níveis de umidade e obter suas relações 

morfométricas e dendrocronológicas, além de avaliar a dinâmica do fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista Aluvial. 
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1.2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.2.1. Floresta Ombrófila Mista  

 

A região fitoecológica da Floresta Ombrófila Mista (FOM) tem 

predominantemente ocorrência nos estados sul-brasileiros e em áreas isoladas no sudeste 

do país (LEITE; KLEIN, 1990). Caracteriza-se principalmente pela presença de 

Araucaria angustifolia (Bertol) Kuntze como espécie emergente, formando 

agrupamentos em associação a outras espécies, por isso do nome “mista” (KLEIN, 1979). 

Essa formação destaca-se por constituir uma formação florestal de grande 

potencial cênico, com predominância da Araucaria angustifolia que ocorre com elevada 

frequência, com indivíduos de grande porte e madeira de boa qualidade, o que tornou a 

araucária alvo de intensa exploração madeireira, reduzindo drasticamente sua área de 

ocorrência natural (MEDEIROS; SAVI; BRITO, 2005). 

No Brasil, a FOM ocupava originalmente uma área de cerca de 200.000 km² da 

superfície territorial. Desse total, cerca de 40% ocorria no estado do Paraná, 31% em 

Santa Catarina, 25% no Rio Grande do Sul e em manchas esparsas no sul de São Paulo 

(3%), estendendo-se até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%), incluindo-se ainda 

pequenos remanescentes no extremo nordeste da Argentina, na província de Missiones e 

na região leste do Paraguai, no departamento de Alto Paraná (SAWCZUK et al., 2012). 

Essa fitofisionomia tem sido considerada uma das mais notáveis em termos de valor 

ecológico, por abrigar espécies típicas e atributos biológicos únicos em todo o planeta 

(OLIVEIRA-FILHO et al., 2013). 

A região de ocorrência da FOM é bem delimitada por um clima temperado, com 

alto índice de chuvas e geadas frequentes. Em toda sua área de distribuição raramente 

registra-se menos de 1.400 mm de chuva por ano. A temperatura média anual é sempre 

inferior a 18ºC, e a média mensal pode atingir valores inferiores a 10ºC nos meses mais 

frios e superiores a 20ºC nos mais quentes (BACKES, 2009). Sendo sua distribuição 

positivamente correlacionada com a nebulosidade e ocorrência de geadas e inversamente 

com a temperatura (OLIVEIRA-FILHO et al., 2013), pode-se dizer que esta unidade 

fitogeográfica é dependente de baixas temperaturas e limitada pela estacionalidade 

ombrófila do clima. 
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De acordo com Ivanauskas e Assis (2009), a FOM apresenta estrutura bem 

definida e estratificada, com estrato emergente ocupado naturalmente de modo 

praticamente exclusivo pela araucária a qual atinge alturas médias de 30 metros, podendo 

apresentar indivíduos de até 40 metros. O dossel atinge de maneira geral 20 metros de 

altura, sendo ocupado predominantemente por espécies folhosas de Myrtaceae e 

Lauraceae. 

Do ponto de vista florístico, os estratos inferiores da Floresta Ombrófila Mista são 

formados geralmente por inúmeras espécies de Myrtaceae, especialmente dos gêneros 

Myrcia, Eugenia, Calyptranthes e Gomidesia, juntamente com espécies de Salicaceae 

(Casearia e Xylosma), Sapindaceae (Allophylus e Cupania), Rutaceae, Symplocaceae e 

Aquifoliaceae (RODERJAN et al., 2002). 

Os limites altimétricos das formações da Floresta Ombrófila Mista no Sul do 

Brasil determinam sua classificação em Aluvial, Submontana, Montana e Altomontana. 

A primeira formação, denominada Aluvial, compreende as planícies aluviais onde a 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze está associada a espécies que podem variar de 

acordo com a situação geográfica e a altitude. A segunda formação denominada 

Submontana, ocorre de 50 até 400 metros de altitude. A terceira formação, denominada 

Montana, ocorre de 400 a 1000 metros de altitude. A quarta formação, denominada 

Altomontana, situa-se acima dos 1000 metros de altitude (IBGE, 2012). 

 

1.2.2. Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

 

Quando a FOM ocupa ambientes pedologicamente associados aos cursos d’água 

é chamada Floresta Ombrófila Mista Aluvial (FOMA) que são definidas como formações 

arbóreas encontradas nas ribanceiras, superfícies de inundação e áreas adjacentes de rios, 

córregos, lagos ou represas, com drenagem bem definida ou mesmo difusa 

(RODRIGUES, 2001), também são chamadas de florestas ripárias, ciliares ou de galeria. 

Constituem manchas de vegetação caracterizadas pela combinação diferenciada da 

atuação de fatores abióticos que resultam em trechos florestais com florística e estrutura 

própria. 

Essas florestas exercem importante função na estabilidade do regime hídrico das 

planícies de inundações. A eliminação ou fragmentação das florestas ciliares compromete 

a segurança e a qualidade de vida de comunidades humanas indevidamente instaladas 

nesses ambientes, fato recorrente nos noticiários durante períodos chuvosos, em áreas 
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mais densamente urbanizadas (SOCHER; RODERJAN; GALVÃO, 2008). 

A literatura aponta que a dinâmica da água atua na definição das características 

edáficas e vegetacionais na faixa ciliar, seja na atuação integrada e dependente entre os 

fatores (RODRIGUES; SHEPHERD, 2009). As condições de alagamento como a 

frequência e a duração constituem outros fatores que definem a distribuição espacial das 

espécies ao longo de um gradiente perpendicular ao rio (LOBO; JOLY, 2009), e as 

espécies que estão distribuídas nestas áreas podem apresentar adaptações morfológicas, 

anatômicas e fisiológicas. 

De acordo com Leite (1994) as espécies com maior ocorrência na FOMA são: 

Myrcia bombycina (O. Berg) Nied., Myrceugenia euosma (O. Berg) D. Legrand, 

Calyptranthes concinna DC., Gymnanthes klotzschiana, Lithrea brasiliensis Marchand, 

Schinus terebinthifolia Raddi, Ilex paraguariensis A.St.-Hil., Ilex theezans Mart. ex 

Reissek, Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. e Drimys brasiliensis Miers. 

Em estudo realizado na Floresta Ombrófila Mista Aluvial, Barddal et al. (2004) 

encontraram a predominância da espécie Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. no dossel 

da floresta, e no sub-bosque a espécie Allophylus edulis (A.St.-Hil., Cambess. e A. Juss.) 

Radkl. foi a dominante, associada a espécies como Myrciaria tenella (DC.) Berg, 

Daphnopsis racemosa Griseb., Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg., Guettarda 

uruguensis Cham. & Schltdl., Eugenia uniflora L. e Myrrhinium atropurpureum Schott. 

Na Floresta Ombrófila Mista Aluvial dos municípios de Araucária e Guarapuava 

foram realizadas pesquisas para avaliar o crescimento e a dinâmica com a utilização de 

parcelas permanentes. No primeiro município, Graf Neto (2011) avaliou no período de 

2001 a 2010 e obteve uma taxa anual média de crescimento em área basal de 0,62 m².ha-1 

e no segundo município, Rodrigues (2012) avaliou entre 2007 a 2011 e obteve uma taxa 

anual média de crescimento em área basal por hectare de 0,22 m². ha-1. Nas duas pesquisas 

Gymnanthes klotzschiana foi a espécie mais predominante. 

Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos em ambientes de Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial no Paraná sob diferentes enfoques. Grande parte dos trabalhos avalia a 

estrutura, composição florística e fitossociologia do componente arbóreo e/ou sub-bosque 

(BARDDAL et al., 2004; CARVALHO et al., 2009; IURK, 2008; IURK et al., 2009; 

KANIESKI; ARAUJO; LONGHI, 2010; RODRIGUES, 2012; GUILHERMETI, 2015) 
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1.2.3. Zanthoxylum rhoifolium Lam 

 

A espécie Zanthoxylum rhoifolium pertence à família Rutaceae, ocorre em todo o 

Brasil, é popularmente conhecida como mamica-de-cadela e mamica-de-porca. É uma 

espécie comum nas florestas secundárias ou em lugares de agricultura migratória 

abandonados, na orla da floresta e sítios abertos. É bastante rara no interior da floresta 

primária (CARVALHO, 2006). 

Essa espécie floresce de novembro a dezembro e frutifica em dezembro, sendo 

uma árvore do estrato inferior. É uma espécie dióica (MELO; ZICKEL, 2004), e no 

Paraná sua floração ocorre de outubro a fevereiro e seus frutos amadurecem de janeiro a 

abril. 

As maiores árvores desta espécie atingem dimensões próximas de 23 metros de 

altura e 50 cm de diâmetro à altura do peito (DAP) na idade adulta. O tronco geralmente 

é reto a levemente tortuoso e cônico na base. Apresenta alguns acúleos grandes e fortes, 

que podem produzir protuberâncias lenhosas com a idade. Em árvores jovens, a superfície 

da casca é lisa a levemente áspera, é de cor cinza com abundantes lenticelas visíveis. 

Quando adulta tem a textura suavemente escamosa, desprendendo-se facilmente em 

escamas irregulares grandes, e os acúleos são mais esparsos nas árvores mais velhas 

(CARVALHO, 2006). 

Essa espécie que se caracteriza por ter grande plasticidade em relação a diferentes 

níveis de luminosidade e umidade, podendo ser incluída na categoria de pioneira de matas 

(SALGADO et al., 1998). É uma espécie tolerante a baixas temperaturas, (CARVALHO, 

2006) tendo condições ideais para se desenvolver na Floresta Ombrófila Mista. Ocorre de 

forma natural em praticamente todos os estados brasileiros, ocorrendo com maior 

frequência na região Sul e Sudeste (Figura 1). 
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Figura 1. Locais de ocorrência natural de Zanthoxylum rhoifolium no Brasil (Adaptado 

de Carvalho, 2006). 

  

A madeira é própria para construção civil, marcenaria, carpintaria, confecção de 

cabos para ferramentas, instrumentos agrícolas, utensílios domésticos, lenha, carvão e 

celulose. Essa espécie também utilizada para uso ornamental, em virtude de sua forma e 

densidade da copa, que proporciona boa sombra; pode ser utilizada no paisagismo, 

principalmente para arborização urbana. É recomendada para composição de 

reflorestamento de áreas de preservação que se encontram degradadas (CARVALHO, 

2006; LORENZI, 2009). 

O lenho de Z. rhoifolium é leve, flexível e pouco durável em contato com solo e 

umidade e é utilizado na construção civil, carpintaria, confecção de carroceira, ripas e 

para cabos de ferramentas e instrumentos agrícolas, lenha e carvão (COSTA et al. 2014; 
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LORENZI, 2009). Além disso, a espécie apresenta potencial para estudos 

dendrocronológicos, pois no lenho são registrados anéis de crescimento bem demarcados 

e a largura destes anéis já foram correlacionados positivamente com a precipitação anual, 

como constataram Nutto e Watzlawick (2002) estudando a relação entre o incremento em 

diâmetro anual dessa espécie com os fatores meteorológicos.  

Espécies do gênero Zanthoxylum são amplamente utilizadas na medicina 

tradicional e na farmacologia, pois é fonte de vários compostos químicos como alcalóides, 

amidos, flavonoides, esteroides e terpenos (MEDHI; DEKA; BHAU, 2013). A casca de 

Z. rhoifolium é utilizada como tônico, anti-inflamatória, antibiótica e analgésica devido à 

alta incidência de alcaloides (TAVARES et al. 2014). Além da sua importância 

farmacológica, é recomendada para reflorestamento de áreas degradadas, uma vez que é 

pioneira e tem preferência por áreas abertas (LORENZI, 2009). 

 

1.2.4. Florística e Fitossociologia Florestal 

 

A análise florística e estrutural de determinada vegetação, permite comparações 

dentro e entre formações florestais no espaço e gera dados sobre a riqueza e a diversidade 

de uma determinada área (MELO, 2004). A fitossociologia é o ramo da Ecologia Vegetal 

mais utilizado para diagnóstico qualitativo e quantitativo das formações vegetacionais 

(INSERNHAGEN, 2001) e envolve o estudo das inter-relações de espécies vegetais 

dentro da comunidade vegetal no espaço e no tempo, bem como o estudo da composição, 

estrutura, funcionamento, dinâmica, história, distribuição e relações ambientais da 

comunidade vegetal. 

Para Rodrigues (1991), os métodos fitossociológicos devem ser utilizados de 

maneira a permitir a construção de modelos que auxiliem na compreensão das relações 

de estrutura da vegetação com os demais fatores do ambiente, buscando auxiliar na 

elaboração de propostas coerentes com a conservação e manejo dessas áreas. 

Os principais parâmetros fitossociológicos usualmente calculados são: 

- Densidade Absoluta: é o número de indivíduos de cada espécie dentro de uma 

associação vegetal, e é sempre referido em uma unidade de área e fornece a ideia do 

tamanho da população, sem levar em conta o tamanho dos indivíduos ou mesmo sua 

distribuição espacial (MARTINS, 1991).  

- Dominância Absoluta: expressa a proporção do espaço que cada espécie ocupa 

dentro da comunidade, permite avaliar a influência que cada espécie exerce nos demais 
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componentes do ecossistema, permitindo inferir sobre o grau de utilização dos recursos 

do ambiente por parte da população. Por meio desse parâmetro é possível medir a 

potencialidade produtiva da floresta, constituindo um parâmetro útil para a determinação 

da qualidade de uma floresta (LONGHI et al.,1992; FARIAS et al., 1994)  

- Frequência Absoluta: mostra a relação entre unidades onde ocorre a espécie e o 

total de unidades da amostra. Este parâmetro mede a regularidade da distribuição 

horizontal de cada espécie sobre o terreno, ou seja, a sua dispersão média (HOSOKAWA; 

MOURA; CUNHA, 1998). 

 - Valor de Importância: é a combinação, em uma única expressão, dos valores 

relativos de densidade, dominância e frequência, um valor que permite uma 

caracterização da importância de cada espécie na floresta (LAMPRECHT, 1990). 

 - Valor de Cobertura: é o somatório da densidade relativa e dominância relativa, 

o que possibilita representar numericamente a porcentagem aproximada da cobertura de 

cada espécie e de cada grupo de espécie nos diferentes estratos de vegetação de uma 

comunidade (BRAUN-BLANQUET, 1979). 

Além desses parâmetros, também foram calculados os índices de Densidade 

Relativa, Dominância Relativa e Frequência Relativa. 

 

1.2.5. Dinâmica Florestal 

 

A dinâmica da floresta é entendida como as mudanças florísticas e estruturais que 

ocorrem em uma floresta ao longo de um determinado período de tempo e se baseia no 

crescimento, ingresso e mortalidade. 

O estudo da dinâmica possibilita o entendimento dos processos por meio dos quais 

ocorrem as mudanças, em níveis de espécies e para a floresta como um todo 

(RODRIGUES, 2012). Os processos dinâmicos a serem avaliados são o crescimento, 

mortalidade e recrutamento. 

O crescimento florestal se refere ao aumento das dimensões de uma ou mais 

árvores durante um determinado período de tempo (VANCLAY, 1994), que é resultado 

do processo de fotossíntese, a partir do qual o CO2 é absorvido e convertido em compostos 

orgânicos que constituirão a biomassa, cujo incremento, ao logo do ciclo de vida das 

plantas, gera o crescimento (LANDSBERG; GOWER, 1997). 
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O crescimento das árvores é influenciado pelas características das espécies e suas 

interações com o ambiente. Tais fatores levam as taxas de crescimento em florestas 

tropicais a apresentarem grande variabilidade, considerando a alta diversidade de espécies 

e as distintas condições ambientais à que estão expostas (CLARK; CLARK, 1992). 

A avaliação do crescimento em florestas tropicais é usualmente feita com base na 

remedição de árvores, ao longo de determinado período, em parcelas permanentes, 

obtendo-se o incremento para todo o período de análise, e médias anuais. Tais remedições 

são geralmente efetuadas sobre a variável Diâmetro à Altura do Peito (DAP). 

De acordo com Sanquetta (2003) a contabilização da mortalidade refere-se ao 

número de árvores que foram medidas inicialmente, que não foram cortadas, e morreram 

durante o período de avaliação. Taxas de mortalidade são geralmente expressas em forma 

relativa, dividindo-se o número de árvores mortas ao longo do período de avaliação pelo 

número de árvores vivas no início.  

Segundo Alder (1983), o recrutamento é subentendido como o processo pelo qual 

as árvores surgem ao longo do processo temporal, ou seja, recrutas são aqueles indivíduos 

que atingiram o diâmetro mínimo entre dois levantamentos florestais subsequentes, ou 

seja, recrutamento refere-se ao número de novas árvores que atingiram e/ou ultrapassaram 

um tamanho mínimo mensurável no levantamento florístico (REZENDE, 2002).  

O recrutamento é resultado da produção e dispersão de sementes e sucesso no 

estabelecimento de plântulas. Portanto, as taxas de recrutamento contemplam 

implicitamente vários estágios da regeneração, como fecundidade das árvores matrizes, 

sobrevivência das sementes, germinação e predação de plântulas, podendo indicar se as 

condições necessárias ao processo de sucessão natural estão sendo atendidas (KOHLER; 

HUTH, 2007). 

 

1.2.6. Morfometria 

 

Para Durlo (2001) as variáveis morfométricas podem ser utilizadas para transmitir 

uma ideia das relações interdimensionais, reconstituir o espaço ocupado por cada árvore, 

avaliar o grau de concorrência de um povoamento e nos proporcionam conhecimento 

sobre e a estabilidade, a vitalidade e a produtividade de cada indivíduo. Para o mesmo 

autor, a morfometria das plantas passa por alterações ao longo do seu crescimento, 

ficando sujeita a influência de fatores como espaçamento de plantio, condições 

edafoclimáticas, além de competição entre copas.  
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Para facilitar o entendimento das relações morfométricas das árvores, Burger 

(1939) desenvolveu um modelo de árvore (Figura 2) e a partir disso, Durlo e Denardi 

(1998) apresentaram as definições das principais variáveis morfométricas: 

 

 

Figura 2.  Modelo de árvore adaptados de Burger (1939). Onde: DAP- diâmetro à altura 

do peito; H- altura total; CC- comprimento da copa; HF- altura comercial do 

fuste ou altura de inserção da copa; DC- diâmetro da copa.  

 

- Diâmetro de copa: é uma das principais variáveis, sendo básica para a dedução 

de outras características morfométricas, é definida como a distância entre as linhas de 

projeção dos pontos mais externos da copa.  

- Projeção da copa: é a área que equivale a superfície coberta pela projeção vertical 

da copa de uma árvore, por meio dela é possível conhecer o espaço ocupado por uma 

árvore.  

- Proporção de copa: é a relação existente entre o comprimento da copa e a altura 

total da árvore, essa variável nos fornece informações sobre a vitalidade das árvores, 

indicando também o grau de concorrência sofrido pela árvore ao longo do tempo.  

- Grau de esbeltez: é a relação entre H/DAP, caracteriza a estabilidade das árvores, 

uma vez que, quanto maior o grau de esbeltez, mais instável é a árvore. 

- Índice de Saliência: é a relação entre o diâmetro da copa (DC) e o DAP. Este 

índice expressa quantas vezes o DC é maior que o DAP e é usado para determinar o 
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momento necessário para realizar desbaste sem que ocorra concorrência.  

- Índice de abrangência: é calculado pela relação entre o diâmetro de copa e a 

altura total da árvore. 

- Formal de copa (FC): é relação entre o diâmetro de copa e a altura da árvore. 

Com a análise do FC podemos determinanr a forma geométrica a que a árvore se 

assemelha (ZIMMERMANN et al., 2012). Valores próximo a 1 indicam que a copa é 

redonda, valores acima de 1 indicam copas achatadas e valores abaixo de 1 caracterizam 

copas alongadas (DURLO, 2001; ORELLANA; KOEHLER, 2008; ROMAN; 

BRESSAN; DURLO, 2009). 

 

1.2.7. Dendrocronologia 

 

A dendrocronologia é a ciência que estuda os anéis de crescimento anuais das 

árvores. Essa ciência considera que árvores crescidas em condições ambientais 

semelhantes, provavelmente, apresentam características também semelhantes no seu 

crescimento e coincidências no padrão de seus anéis de crescimento (STOKES; SMILEY, 

1968).  

A dendrocronologia é muito utilizada em regiões de climas temperados e áridos 

com aplicações na área da ecologia, climatologia, geologia e antropologia. Nas regiões 

tropicais, o crescimento dos anéis está diretamente relacionado com a sazonalidade das 

chuvas, enquanto nas regiões temperadas o crescimento é afetado pela temperatura 

(SCHWEINGRUBER, 1996). 

O crescimento pode ser determinado pela análise do tronco (Anatro). Esta técnica 

permite avaliar o crescimento em altura e em diâmetro da árvore que apresenta anéis de 

crescimento aparente (CAMPOS; LEITE, 2006). A Anatro é um método que permite 

determinar curvas de crescimento em altura e volume ao logo da idade. Estes estudos 

cronológicos permitem o registro de anéis de crescimento e aplicações na 

dendrocronologia e dendroecologia (FINGER, 2006). 

Os anéis de crescimento estão ligados ao crescimento secundário das plantas 

arbóreas que podem ser divididos em duas partes: lenho primaveril (inicial) e lenho 

outonal (estival). O lenho inicial representa o crescimento da espécie no início do período 

vegetativo, normalmente na primavera. Este crescimento corresponde a coloração mais 

clara na Anatro, que é a análise completa do tronco e, geralmente, apresenta maior 

tamanho; enquanto que a coloração escura corresponde ao crescimento após o período 
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vegetativo (lenho outonal) e, geralmente, é menos espesso (FRITTS, 1976). 

Nutto e Watzlawick (2002) realizaram um trabalho com Zanthoxylum rhoifolium 

Lam. e Zanthoxylum hyemale St. Hil. na Região de Santa Maria (RS) e constataram que 

essas espécies são apropriadas para estudos dendrocronológicos e podem ser usadas para 

detectar anos de balanço hídrico potenciais baixos.  

 

1.2.8. Variáveis Meteorológicas 

 

A precipitação, temperatura, luz e fatores edáficos são fatores climáticos que 

influenciam no crescimento das plantas. Sob determinadas condições, um ou múltiplos 

fatores podem prevalecer sobre os outros e influenciar, de forma determinante os 

mecanismos que regulam o crescimento (IWASAKI-MAROCHI, 2007), como eficiência 

fotossintética que depende da absorção de CO2 através dos estômatos, o que pode ser 

afetado pelo estado hídrico das folhas (LANDSBERG, 2003) e pela temperatura do 

ambiente. 

As espécies arbóreas respondem de maneira diferente a esses eventos climáticos, 

como constatou Worbes (1995) estudando a influência das flutuações climáticas sobre o 

crescimento de 37 espécies florestais localizadas na Reserva Florestal de Caparaó, na 

Venezuela, observando que a atividade cambial foi mais alta no período das chuvas 

decrescendo no período seco até a dormência cambial. 

Rigozo et al. (2004) relataram a presença de alterações nos anéis de crescimento 

de Araucaria angustifolia na região sul do país em anos de ocorrência de El Niño. Os 

mesmos autores concluíram que o El Niño exerceu influência no crescimento das árvores. 

 

1.2.9. Fotossíntese e Pigmentos Fotossintéticos  

 

O processo fotossintético é a conversão da energia luminosa em energia química. 

Esta conversão é possível devido à sensibilidade das moléculas de clorofila à luz 

(CAMPOSTRINI, 2001). 

A fotossíntese ocorre em duas etapas interdependentes e concomitantes. A 

primeira etapa é a fase fotoquímica, ocorrendo nos tilacoides, onde acontece a conversão 

da energia luminosa em energia química (ATP e NADPH) e o oxigênio é liberado. A 

outra etapa é a fase bioquímica, a qual ocorre no estroma, onde o dióxido de carbono 

(CO2) é fixado e convertido em carboidratos com a utilização dos produtos da etapa 
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fotoquímica (ATP e NADPH). Os produtos resultantes da fotossíntese são estocados nas 

moléculas orgânicas e utilizada nos processos celulares da planta, atuando como fonte de 

energia para todas as formas de vida (LAWLOR, 2009, DULAI; MOLNÁR; MOLNÁR-

LÁNG, 2011). 

Dentro dos cloroplastos, nas membranas dos tilacoides, se localiza o aparato 

fotossintético que é formado por dois tipos de fotossistemas (PS): PSI e PSII. Cada PS é 

composto por um complexo coletor de luz (CCL) e por um centro de reação (CR), 

interligados pelas proteínas da cadeia de transporte de elétrons (CTE).  

Os principais pigmentos fotossintéticos que podemos destacar são as clorofilas e 

os carotenoides, os quais são encontrados nos vegetais e são capazes de absorver a luz 

visível e desencadear os processos fotoquímicos da fotossíntese (VICTÓRIO; KUSTER; 

LAGE, 2007). O conteúdo de clorofila e carotenoides esta diretamente ligado à eficiência 

do aparato fotossintético das plantas, bem como ao seu crescimento e à adaptação a 

diversos ambientes, a adaptação das folhas e dos cloroplastos à irradiância alta ou baixa, 

à luz direta do sol ou à sombra que ocorre durante o desenvolvimento foliar, incluindo 

adaptações morfológicas e bioquímicas especiais (ZANELLA; SONCELA; LIMA, 2006, 

LICHTENTHALER et al., 2007). 

 

1.2.10. Fluorescência da Clorofila a e a sua relação com a energia luminosa  

 

A quantidade de luz recebida pelas plantas é um fator diretamente relacionado aos 

processos fotossintéticos e ao crescimento das plantas (LIMA, 2010). O ambiente 

florestal apresenta alta heterogeneidade luminosa devido a ações naturais e ainda por ação 

antrópica, assim as plantas precisam desenvolver funções capazes de adaptar o seu 

metabolismo às novas condições ambientais (GONÇALVES, 2005). 

Como qualquer outro processo de troca de energia, a conversão da energia 

luminosa em energia química no processo fotossintético não é perfeita, nem todos os 

elétrons que estão num nível energético elevado são passados para os aceptores, estes 

retornam ao estado inicial (estado antes das moléculas receberem a energia dos fótons), 

sem a produção de ATP e NADPH2, ao retornar ao estado inicial, a energia é dissipada 

em forma de calor ou luz (fluorescência) (CAMPOSTRINI, 2001).  

As moléculas de pigmentos, principalmente a clorofila, são responsáveis por 

absorver a energia luminosa em forma de fótons. Em decorrência disso, as clorofilas 

passam do estado basal (Chl a) para seu estado excitado, que corresponde ao seu nível de 
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energia mais alto (Chl a*). Este estado é caracterizado por ser muito instável, assim os 

pigmentos fotossintéticos dissipam a energia recebida da luz através de três vias de 

dissipação: dissipação fotoquímica (energia utilizada nos processos fotoquímicos da 

fotossíntese), dissipação não-fotoquímica (energia liberada na forma de calor) e a 

fluorescência (energia liberada na forma de radiação) (CAMPOSTRINI, 2001). A 

fluorescência é emitida principalmente pelo PSII, de acordo com Lichtentlaler et al. 

(2005), mais de 90% da fluorescência da clorofila a emana do PSII. 

A fluorescência emitida pela clorofila a pode ser utilizada como uma ferramenta 

muito eficiente para medições de diversos parâmetros fotossintéticos, principalmente a 

realização de diversas análises de plantas em condições de estresse (GARDIN, 2017). 

A análise da fluorescência da clorofila a é uma técnica não destrutiva, altamente 

sensível e considerada simples, que permite a análise quantitativa e qualitativa da 

absorção e utilização da energia luminosa pelo aparato fotossintético. Variações no 

funcionamento do aparato fotossintético de uma planta podem ser detectados pela 

variação do teor de clorofila e nas medições da emissão de fluorescência em folhas dos 

indivíduos de determinada espécie submetida à diferentes condições ambientais 

(BRESTIC; ZIVCAK, 2013). 

Quando expostas a estresse ambiental ou abiótico, alterações no estado funcional 

das membranas dos tilacoides dos cloroplastos provocam mudanças nas características 

dos sinais de fluorescência os quais podem ser quantificados nas folhas (BAKER; 

ROSENQVST, 2004). 

Sendo o fotossistema II responsável pelo fornecimento de energia para a 

fotossíntese, a avaliação de sua eficiência através de medidas da emissão da fluorescência 

da clorofila a pode ser usada como indicador dos danos causados pelo alagamento em 

espécies arbóreas (GONÇALVES et al. 2012). 

Um fator que pode alterar o processo fotossintético nas plantas é a baixa 

disponibilidade de oxigênio, promovendo distúrbios metabólicos, em particular, aqueles 

relacionados à respiração celular nas raízes, podendo afetar também a eficiência 

fotossintética pela diminuição da produção de energia fotoquímica (ALLEN; 

PEZENSKY; CHAMBERS, 1996).  

Em estádios mais avançados, esses danos podem ser exteriorizados pelo 

amarelecimento foliar, devido à redução nos teores de clorofilas resultantes da 

degradação e/ou decréscimo de sua síntese, como constatado em folhas de várias espécies 

submetidas a diferentes níveis de inundação (CARVALHO; ISHIDA 2002; ISHIDA et 
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al. 2002; MAIA; PIEDADE 2002; CHEN; QUALLS; BLANK, 2005). No entanto, ainda 

não existe completo esclarecimento sobre a tendência positiva ou negativa do balanço 

entre síntese e degradação de pigmentos, uma vez que algumas espécies mesmo 

submetidas ao alagamento não apresentam diminuição nos teores de pigmentos 

cloroplastídicos (WALDHOFF; FURCH; JUNK, 2002). Estes pigmentos, por sua vez, 

são determinantes para a absorção de luz e conversão de energia pelas plantas. Desta 

forma, a captura da energia luminosa e/ou sua dissipação podem ser quantificadas 

analisando-se a fluorescência da clorofila a. 

Gonçalves et al. (2012) investigaram a capacidade de captura e uso de energia 

luminosa em Genipa spruceana sob três condições de crescimento: ausência de 

alagamento, plantas parcialmente alagadas e plantas totalmente alagadas. Muitos desses 

estudos são baseados na medição da fluorescência da clorofila a e por meio da construção 

de uma curva de cinética rápida, denominado teste OJIP. 

O teste OJIP ou JIP-teste é resultado da iluminação de uma amostra fotossintética 

que se encontra adaptada ao escuro e através da curva de indução rápida ou transitória 

fornece os dados para a análise da fluorescência da clorofila a. Os estudos de 

fluorescência quando as plantas estão adaptadas ao escuro permitem a identificação da 

máxima eficiência do aproveitamento da energia luminosa (ZANANDREA et al., 2006). 

O transiente OJIP (Figura 3) é uma ferramenta de análise da cinética rápida da 

fluorescência que fornece informações detalhadas a respeito da estrutura e função do 

aparato fotossintético, especialmente do fotossistema II (PSII), podendo ser útil na 

avaliação da vitalidade das plantas (LAZAR, 2006; ZUSHI; KAJIWARA; MATSUZOE, 

2012).  

 

Figura 3. Curva OJIP de uma folha verde saudável de Zanthoxylum rhoifolium Lam e a 

expansão da fase de rápida ascensão à curva OJIP exponencial. Fonte: o Autor 



17 

 

Cada ponto da curva representa uma parte do processo fotossintético. Ao iluminar 

a amostra fotossintetizante com um pulso de luz forte ocorre a redução dos aceptores do 

PSII (redução da QA (quinona A)) que diz respeito ao ponto O-J. Já no ponto I ocorre a 

redução do pool de plastoquinonas e a última fase (P) diz respeito ao momento em que 

todos os centros de reação tornam-se fechados (QA reduzida), quando ocorre a passagem 

de elétrons do fotossistema II para os aceptores do fotossistema I (CAMPOSTRINI, 2001; 

TÓTH et al, 2007), atingindo a fluorescência em seu nível máximo.  

Além da cinética rápida, também pode-se medir a fluorescência da clorofila a 

através da cinética lenta, em que as principais variáveis avaliadas são: fluorescência 

inicial ou basal (Fo), fluorescência máxima (Fm), fluorescência variável (Fv) que é obtida 

através da diferença de Fm e Fo e é estimado a relação de Fv/ Fm que indica o desempenho 

do fotossistema II. Estes parâmetros podem ser utilizados para se medir a funcionalidade 

do PSII. 

O primeiro pulso de saturação que ocorre na folha de uma planta adaptada ao 

escuro resulta nos parâmetros Fv, Fo e Fm sem apóstrofe (‘), a partir do segundo pulso as 

variáveis são representadas com apóstrofe, indicando que as plantas estão adaptadas a 

luz, como observado na Figura 4. 

 

 

Figura 4. Gráfico representando a cinética lenta da fluorescência da clorofila a utilizando 

o método de pulsos de saturação com análise de dissipação de energia 

(MAXWELL; JOHNSON, 2000). 
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A fluorescência inicial representa o momento em que todos os centros de reação 

estão “abertos” (Fo). A fluorescência máxima ocorre após o pulso de luz no centro de 

reação QA indicando a completa redução da QA (Fm), enquanto a fluorescência variável 

representa o fluxo de elétrons do PSII até a plastoquinona (Fv) (MAXWELL; JOHNSON, 

2000). Com as informações obtidas pela curva de OJIP e a determinação de Fo e Fm, é 

possível determinar os coeficientes de dissipação fotoquímico (qP) e não fotoquímico 

(qN).  

De acordo com Araújo e Demenicis (2009), quanto menor o valor da relação Fv/ 

Fm maior o efeito fotoinibitório que uma planta está sofrendo. Neste caso, algum tipo de 

estresse que regula a atividade do PSII, pode estar ocorrendo sendo uma inibição 

reversível ou então irreversível ocasionando danos para a planta. 

Segundo Kuckenberg, Tartachnyk e Noga (2009) os valores dos parâmetros 

derivados a partir da análise da cinética lenta, podem ser utilizados para investigar 

respostas fotossintéticas ligadas a condições ambientais adversas e avaliar influências do 

estresse sobre plantas. A utilização de medições da fluorescência da clorofila a possibilita 

detectar o impacto de fatores de estresse antes que os sintomas (por exemplo, 

morfológicas, murchidão, necrose e clorose) tornem-se visíveis ou mesmo antes que as 

mudanças no conteúdo de clorofila sejam evidentes (TSIMILLI-MICHAEL; 

STRASSER, 2008). 
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1.3.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.3.1. Caracterização da Área de Estudo 

 

1.3.1.1. Local do Experimento 

 

A área de estudo encontra-se no município de Guarapuava (Figura 5) que está 

localizada na parte sul do Terceiro Planalto do Paraná, sendo esta região delimitada pelos 

rios Iguaçu e Piquiri, denominada Bloco do Planalto de Guarapuava, com altitude de 

aproximadamente 1020 metros em relação ao nível do mar.  

 

 
Figura 5. Localização Geográfica do Minicipio de Guarapuava. Fonte: Adaptado de 

Google Earth (2018). 

 

A área de estudo compreende um fragmento de 11,5 ha de Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial (FOMA), conforme classificação do IBGE (2012). O fragmento estudado 

localiza-se nas dependências do Campus CEDETEG (Centro de Desenvolvimento 

Educacional e Tecnológico de Guarapuava), da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) (Figura 6), sendo delimitado pelo rio “Cascavelzinho”. 
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Figura 6. Vista aérea do campus CEDETEG, com destaque para o fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista Aluvial em estudo. (Coordenadas em UTM 22J, datum 

SIRGAS 2000, adaptado de Google Earth, 2018) 

 

A área de estudo faz parte da bacia hidrográfica do Rio Cascavel (BHRC). O 

fragmento florestal do estudo é margeado, na porção norte pelo Arroio Carro Quebrado e 

na porção oeste pelo Rio Cascavelzinho. O arroio Carro Quebrado é afluente do Rio 

Cascavelzinho.  
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O clima na região de Guarapuava é do tipo Subtropical Úmido Mesotérmico- Cfb, 

conforme a classificação de Köppen, sem estação seca definida e média do mês mais frio 

inferior a 18ºC. As temperaturas médias mensais oscilam entre 20,7º C e 17,2º C no verão, 

e no inverno estão entre 14,0º C e 12,6º C. A média do somatório anual da precipitação 

dos últimos 41 anos (1976-2017) é de 1935 mm-1ano.  

O terceiro planalto faz parte da formação geológica da bacia do Rio Paraná, 

denominada de Serra Geral ou derrame de Trapp. Dentre os tipos de solo destacam-se: 

Latossolo Bruno, Nitossolo Bruno, Hidromórficos, Cambissolos e Neossolos Litólicos 

(EMBRAPA, 2013). Os solos hidromórficos (localizados nas subunidades próximas ao 

rio), que estão presentes na área, geralmente, são Organossolos (EMBRAPA, 2013). Estes 

solos são essencialmente constituídos de matéria orgânica, provenientes do depósito de 

restos vegetais em grau variado de decomposição. 

 

1.3.1.2. Caracterização e Amostragem da Vegetação 

 

A tipologia vegetal da área de estudo é classificada como Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial (IBGE, 2012), com solo altamente hidromórfico como mostra a Figura 7. 

Este tipo de vegetação desenvolve-se às margens de rios que percorrem terrenos de 

geomorfologia plana até suave ondulado e, frequentemente, fazem limites com várzeas 

(RODERJAN et al.; 2002). 

 

 

Figura 7. Foto da área de estudo. Fonte: o Autor. 
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As primeiras pesquisas nesta área foram realizadas no ano de 2007, ao serem 

instaladas 30 parcelas permanentes de 10m x 10m, que tiveram como objeto de estudos a 

dinâmica florestal por Rodrigues (2012), o qual estudou a dinâmica e correlações 

ambientais no fragmento de floresta ombrófila mista aluvial.  

Em 2011, Guilhermeti instalou mais 42 parcelas permanentes, divididas em três 

transecções (A, B e C), para realizar o trabalho sobre a composição florística e 

crescimento de branquilho em diferentes condições da floresta ombrófila mista aluvial. 

Biz (2017) para a avaliação da composição florística, da dinâmica florestal e da 

quantificação de biomassa e carbono, instalou no fragmento e Floresta Ombrófila Mista 

Aluvial 42 subparcelas com dimensões de 10 x 10 (100 m2), sendo distribuídas nos três 

transectos, com dimensões de 10 x 10 m (100 m²). 
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2. DINÂMICA E FITOSSOCIOLOGIA DA COMUNIDADE ARBÓREA 

DE UM FRAGMENTO DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA ALUVIAL 

 

RESUMO 

 

O presente estudo teve como objetivo caracterizar a composição florística e a 

estrutura horizontal de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial, no município 

de Guarapuava, PR, e a dinâmica da floresta no período de 2011 a 2017. Para isso, foram 

utilizadas seis subunidades amostrais com cinco parcelas permanentes de 100 m2 e três 

transectos, contendo 42 parcelas de 100 m2. Os indivíduos com DAP ≥ 5 foram medidos 

e identificados. Em 2017 as árvores foram remedidas e contabilizadas as mortas e 

ingressos de novos indíviduos. Foram identificadas 45 espécies na área de estudo, com o 

índice de diversidade de Shannon passando de 2,14 nats.ind-1 em 2011 a 2,24 nats.ind-1 

em 2017. Os resultados da estrutura horizontal apontaram que a Gymnanthes klotzschiana 

Müll.Arg. foi a espécie mais representativa da comunidade arbórea, com maiores valores 

de Densidade, Dominância, Frequência, e consequentemente, maior Valor de 

Importância, nas duas avaliações, seguida por Matayba elaeagnoides Radlk e Prunus 

myrtifolia (L.) Urb. A floresta apresentou incremento médio em área basal de 1,649 

m².ha.ano-1, em que a Gymnanthes klotzschiana foi a espécie que mais contribuiu com 

este aumento, com crescimento de 27,11% no período de seis anos. O incremento 

diamétrico médio da floresta foi de 0,47 cm.ano-1, sendo a espécie Araucaria angustifolia 

(Bertol.) Kuntze a que mais cresceu com incremento periódico anual de 0,98 cm.ano-1. O 

percentual médio de ingressos na floresta foi superior à taxa de mortalidade com 3,88% 

ano-1 e 0,64% ano-1, respectivamente. As condições ambientais limitantes em ambientes 

aluviais não reduzem a diversidade florística, onde há predomínio de espécies mais 

adaptadas a essas condições. 

 

Palavras-chave: Diversidade florística, estrutura horizontal, floresta com araucária. 
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2. DYNAMICS AND PHYTOOSOCIOLOGY OF THE ARBORAL 

COMMUNITY OF A FRAGMENT OF ALLIED OMBROPHILA FOREST 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to characterize the floristic composition and horizontal 

structure of an Alluvial Mixed Ombrophilous Forest fragment in the municipality of 

Guarapuava, PR, and forest dynamics from 2011 to 2017. Six sample subunits with five 

permanent plots of 100 m2 and three transects, containing 42 plots of 100 m2. Individuals 

with DBH ≥ 5 were measured and identified. In 2017 the trees were remediated and 

counted the deaths and incomes of new individuals. 45 species were identified in the study 

area, with the diversity index of Shannon rising from 2.14 nats.ind-1 in 2011 to 2.24 

nats.ind-1 in 2017. The results of the horizontal structure pointed out that Gymnanthes 

klotzschiana Müll.Arg. was the most representative species of the arboreal community, 

with higher values of Density, Dominance, Frequency and, consequently, higher Value 

of Importance, in both evaluations, followed by Matayba elaeagnoides Radlk and Prunus 

myrtifolia (L.) Urb. in a basal area of 1,649 m².ha.ano-1, in which Gymnanthes 

klotzschiana was the species that contributed most to this increase, with a growth of 

27.11% over the six-year period. The average diameter increment of the forest was 0.47 

cm.year-1, with Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze being the one with the highest 

annual increase of 0.98 cm.year-1. The average percentage of forest income was higher 

than the mortality rate with 3.88% year-1 and 0.64% year-1, respectively. Limiting 

environmental conditions in alluvial environments do not reduce floristic diversity, where 

there is a predominance of species more adapted to these conditions. 

 

Key-words: Forest with Araucaria; floristic diversity; horizontal structure. 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

A Floresta Ombrófila Mista é uma fitofisionomia que ocorre principalmente nos 

estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre 500 e 1300 m de altitude 

(CASTELLA; BRITEZ, 2004). Quando esta formação ocupa ambientes pedologicamente 

associados aos cursos d’água é chamada Floresta Ombrófila Mista Aluvial (FOMA). 

As florestas aluviais, também conhecidas como florestas ripárias, florestas ciliares 

ou de galeria, constituem uma associação arbórea muito típica e especialmente adaptada 

às condições pedológicas, com lençol freático frequentemente muito próximo à 

superfície, sujeitas a inundações periódicas pelo extravasamento dos rios (SOCHER; 

RODERJAN; GALVÃO, 2008). É uma formação caracterizada por um pequeno número 

de espécies seletivas, que são adaptadas a se desenvolver nesses solos altamente 

higromórficos, sujeitos a periódicas enchentes, existentes ao longo dos rios do planalto 

sul-brasileiro (KLEIN, 1984). 

Neste sentido, a interação dos fatores (geologia, geomorfologia, clima e 

hidrologia) com a frequência e intensidade no tempo determina as características de um 

ambiente, sendo cada fator com suas particularidades fisionômicas, florísticas e 

estruturais (RODRIGUES, 2009). Embora estes fatores sejam determinantes para 

distribuição das espécies, alguns autores consideram que o encharcamento do solo é o 

principal definidor da vegetação (IVANAUSKAS; ASSIS, 2002; LOBO; JOLY, 2009).  

Além disso, outras variáveis como a deposição de sedimentos, soterramento, 

retirada da serrapilheira e o banco de sementes atuam como elementos naturais que 

também limitam e selecionam espécies capazes de colonizar estes ambientes 

(RODRIGUES; SHEPHERD, 2009). O papel da FOMA e sua importância são discutidos 

por vários autores, como Oliveira (2001), que afirma que nas microbacias a conservação 

da vegetação natural constitui condição básica para garantir a manutenção da integridade 

dos processos hidrológicos e ecológicos locais. 

Assim, o estudo da dinâmica florestal, em especial considerando as taxas de 

mortalidade e recrutamento é de fundamental importância na caracterização das 

populações arbóreas em florestas tropicais (HARTSHORN, 1990; PHILLIPS; GENTRY, 

1994). Dessa forma, considerando as características das florestas aluviais, os estudos da 

dinâmica são de grande interesse, possibilitando compreender a resposta da comunidade 

arbórea aos distúrbios ambientais. 
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2.2. OBJETIVOS 

 

2.2.1. Objetivo Geral  

 

Avaliar a composição florística do componente arbóreo de um fragmento de 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial e os aspectos dinâmicos do remanescente florestal no 

período de 2011 a 2017.  

 

2.2.2 Objetivos Específicos  

 

• Caracterizar a composição florística da comunidade arbórea da FOMA. 

• Analisar a evolução dos parâmetros fitossociológicos das espécies árboreas no 

período de 2011 a 2017.  

• Avaliar o incremento, mortalidade e ingresso de espécies arbóreas no fragmento 

de FOMA.  
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2.3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.3.1. Caracterização da Área  

 

A descrição da área de estudo, incluindo as características físicas, vegetação e 

localização encontra-se detalhada no Capítulo 1. 

 

2.3.2. Amostragem da vegetação  

 

Para esta pesquisa foram remedidas 72 parcelas permanentes instaladas no 

fragmento de FOMA. As parcelas estão distribuídas em três transecções instaladas por 

Guilhermeti (2015) em 2011 e em seis unidades amostrais de 500 m2 instaladas por 

Rodrigues (2012) no ano de 2007, distribuídas aleatoriamente na área do fragmento. 

Em cada parcela, todas as árvores identificadas nas medições anteriores foram 

remedidas e as árvores com DAP (diâmetro à altura do peito) maior ou igual a 5 cm foram 

numeradas por meio de placas de metal na altura de 1,30 m do solo e contabilizadas como 

ingressantes. Também foram contabilizadas as árvores mortas. 

As nomenclaturas adotadas para famílias e gêneros botânicos seguiram o padrão 

sugerido pelo Angiosperm Philogeneny Group IV (APG IV, 2016), enquanto que para a 

identificação das espécies a nomenclatura segue a Lista da Flora do Brasil (2015) e The 

International Plant Names Index (2015). 

 

2.3.3. Fitossociologia, Diversidade e Dominância  

 

Conforme a metodologia de Mueller-Dumbois e Ellenberg (1974), para a análise 

da estrutura horizontal da vegetação foram estimados os seguintes parâmetros 

fitossociológicos: densidade, dominância e frequência, em valores absolutos e relativos; 

Valor de Cobertura (VC) e Valor de Importância (VI).  

A diversidade florística da área do estudo foi calculada com base no Índice de 

Shannon-Weaver- H’ (SHANNON; WEAVER, 1949). 

O Índice de Dominância de Simpson (C) (SIMPSON, 1949) mostra a 

probabilidade de dois indivíduos serem escolhidos ao acaso em uma amostra pertencerem 

à mesma espécie, onde o valor de C varia de 0 a 1, sendo que quanto maior o valor, maior 

a dominância por uma ou poucas espécies (KANIESKI; ARAUJO; LONGHI, 2010).  
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2.3.4. Avaliação dos Processos Dinâmicos da Floresta 

 

A avaliação dos processos dinâmicos da floresta foi efetuada com base na 

evolução dos parâmetros fitossociológicos no período de 2011 a 2017. Com isso, foram 

realizadas duas avaliações para, em seguida, serem comparadas. 

 

2.3.4.1. Mortalidade e Recrutamento 

 

As árvores vivas na primeira avaliação e as que morreram ao longo dos seis anos 

foram utilizadas para o cálculo da taxa de mortalidade, dada para o total da floresta e por 

espécie, conforme a expressão 1. 

 

M%= 
Nm

N
 . 100 

 

Onde:  

M%: percentual de mortalidade. 

Nm: número de indivíduos mortos da espécie no período.  

N: número total de indivíduos. 

 

O recrutamento foi avaliado com base nas árvores que não constavam na medição 

inicial e que atingiram o diâmetro mínimo de inclusão (DAP ≥ 5 cm) na medição final. A 

taxa de recrutamento é dada por espécie e para toda a floresta a partir da expressão 2. 

 

I%= 
Ni

N
 . 100 

Onde: 

I%: porcentagem de recrutas. 

Ni: número de indivíduos recrutas da espécie no período. 

N: número total de indivíduos. 

  

(1) 

(2) 
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2.3.4.2. Crescimento  

 

O crescimento da floresta no período de 2011 a 2017 foi avaliado com base no 

incremento diamétrico e incremento em área basal. Os cálculos foram baseados nas 

árvores incluídas na primeira medição que permaneceram vivas até o momento da 

segunda avaliação. Foram obtidos os incrementos diámetricos e em área basal para a 

floresta e com isso, foram calculados os incrementos periódico e periódico anual. 

 

2.3.5. Distribuição diamétrica  

 

A distribuição diamétrica da floresta foi avaliada com base nas medições inicial e 

final. Os diâmetros nas duas avaliações foram agrupados em classes de 5 cm, com a 

respectiva frequência de indivíduos por classes diamétricas. No total foram consideradas 

10 classes diamétricas, sendo a décima classe correspondente aos indivíduos com 

diâmetros > 50 cm. 
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2.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

2.4.1. Dinâmica da Estrutura Horizontal 

 

2.4.1.1. Distribuição Diamétrica  

 

A evolução do número de árvores por hectare nos levantamentos realizadas em 

2011 e 2017, por classes de diâmetro, com amplitude de 5 cm está apresentada na Figura 

8. Verifica-se aumento no número de indivíduos nas três primeiras classes em 2017 e 

pouca diferença nas demais, mostrando que a floresta está em processo de crescimento.  

 

 
Figura 8.  Distribuição diamétrica em fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial, 

nos anos de 2011 e 2017. Fonte: o Autor. 

 

A distribuição diamétrica observada para a floresta em ambos os anos avaliados 

apresentou forma decrescente (“J” invertido), padrão característicos das florestas mistas. 

Este modelo indica que as populações que compõe a comunidade são estáveis e auto 

regenerativas, havendo um balanço entre a mortalidade e o recrutamento dos indivíduos 

(PEREIRA-SILVA, 2004). 
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As primeiras classes concentraram o maior número de indivíduos, devido ao fato 

de novos indivíduos terem sido recrutados, mantendo distribuição diamétrica com a forma 

de J invertido Da vegetação amostrada em 2017, 55% dos indivíduos apresentaram DAP 

entre 5 e 9,9 cm, seguido pela classe de 10 a 14,9 cm, com 38%. 

As distribuições diamétricas para as 3 espécies de maior ocorrência, Gymnanthes 

klotzschiana Müll.Arg., Matayba elaeagnoides Radlk, Prunus myrtifolia (L.) Urb. estão 

apresentadas na Figura 9. 

 

 

Figura 9. Distribuição diamétrica das 3 espécies de maior ocorrência: Gymnanthes 

klotzschiana Müll.Arg., Matayba elaeagnoides Radlk e Prunus myrtifolia 

(L.) Urb. no fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial. Fonte: o Autor. 

 

Observa-se que essas espécies também apresentaram o padrão característico de 

florestas mistas, sendo que o maior número de indíviduos estão nas primeiras classes. 

Essa tendência de diminuição na quantidade de indivíduos nas maiores classes de DAP é 

natural, pois as árvores enfrentam grande competição a medida em que avançam rumo as 

menores classes de DAP.  

Para Longhi (1980) a distribuição diamétrica em formato de J invertido garante 

que o processo dinâmico da floresta continue, pois, a ausência de indivíduos dominantes, 

de maiores dimensões, geralmente ocasionada por morte natural, dará lugar para o 

desenvolvimento das chamadas árvores de "reposição". 
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2.4.1.2. Evolução dos parâmetros fitossociológicos e Composição Florística 

 

No ano de 2011 foram amostrados 1.560 indivíduos, distribuídos em 44 espécies 

arbóreas e 36 gêneros. As famílias mais representativas em termos de abundância foram: 

Euphorbiaceae (48,78%), Sapindaceae (16,41%), Rosaceae (6,10%), Aquifoliaceae 

(4,94%), Salicaceae (3,91%), Rutaceae (3,27%), Lauraceae (2,76%) e Canellaceae 

(1,99%).  

A relação das espécies encontradas nas avaliações de 2011 e 2017, com seus 

respectivos parâmetros fitossociológicos, família e nome vulgar se encontram nas Tabela 

1 e Tabela 2. As árvores mortas em pé foram reunidas na categoria Mortas, uma vez que 

não foi possível a identificação da espécie no campo, sendo utilizadas apenas nos 

calculados dos índices fitossociológicos. 

Em 2017 foram amostrados 1.919 indivíduos, distribuídos em 45 espécies, 26 

famílias e 37 gêneros. As famílias mais representativas em termos de abundâncias foram: 

Euphorbiaceae (46,27%), Sapindaceae (15,78%), Oleaceae (6,93%), Rosaceae (5,21), 

Aquifoliaceae (4,79%), Salicaceae (4,11%), Rutaceae (2,91%), Lauraceae (2,71%) e 

Canellaceae (1,77%).  

As famílias Myrtaceae, Bignoniaceae, Lauraceae e Sapindaceae correspondem 

juntas a 20,6% do total de espécies presentes na área de estudo. Para Leite e Klein (1990), 

composições como esta, onde há associações de araucária com espécies das famílias 

Aquifoliaceae, Lauraceae e Myrtaceae caracterizam a fitofisionomia da Floresta 

Ombrófila Mista. 

As famílias mais representativas quanto ao número de espécies, em ambos os anos 

foram Myrtaceae, representada por cinco espécies; seguida por Bignoniaceae, com quatro 

espécies; Lauraceae e Sapindaceae, com três espécies; Anacardiaceae, Aquifoliaceae, 

Asteraceae (em 2017), Euphorbiaceae, Primulaceae e Rutaceae e Salicacea com duas 

espécies cada, sendo que as demais famílias apresentaram uma única espécie.  

Lima, Hosokawa e Machado (2012) encontrou resultado semelhante em um 

fragmento de Floresta Ombrófila Mista aluvial no município de Guarapuava, PR, onde, 

em termos de números de espécie, as famílias Myrtaceae, Aquifoliaceae, Lauraceae e 

Euphorbiaceae, foram as mais representativas, seguindo praticamente um padrão 

florístico para esse tipo de formação.  

Resultado semelhante foi encontrado por Nascimento, Longhi e Brena (2001), na 

região de Nova Prata, em que a Floresta Ombrófila Mista apresenta uma estrutura 
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complexa e pluriestratificada, onde se destacam nos primeiros estratos da vegetação, as 

famílias Myrtaceae, Lauraceae e Sapindaceae, em relação ao número de espécies de 

árvores e arvoretas. 

A família Myrtaceae foi a que apresentou maior diversidade de espécies arbóreas, 

estando assim, de acordo com trabalhos anteriores de Rambo (1951) e Klein (1984) 

afirmando que essas comunidades vegetais da Floresta Ombrófila Mista constituem um 

importante centro de dispersão da família Myrtaceae, onde se encontra desde árvores de 

grande porte até arvoretas e arbustos de pequeno porte que habitam o sub-bosque da 

vegetação. 

Dentre as famílias botânicas predominantes nessa formação florestal está 

Lauraceae, também encontrada em diversos fragmentos de FOM (KOZERA; DITTRICH; 

SILVA, 2006; SCHAAF et al., 2006). Além disso, foram registradas três espécies dessa 

família: Cinnamomum amoenum (Nees) Kosterm., Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez e 

Ocotea pulchella (Rich.) Nees, sendo a última considerada espécie típica e característica 

da Floresta Ombrófila Mista, representando um dos estágios mais importantes, como 

espécie pioneira (KLEIN, 1960). 
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Tabela 1. Estimativas dos índices fitossociológicos de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial para o ano de 2011*, no município de 

Guarapuava, PR 

Família/Nome Científico 
Nome  

Popular 

N 

  

DA 

Ind.ha-1 

DR 

% 

DoA 

m².ha-1 

DoR 

% 

FA 

% 

FR 

% 

VC 

% 

VI 

% 

Anarcadiaceae                    

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira-branca 3 4 0,19 0,03 0,14 4,17 1,3 0,23 0,59 

Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira-vermelha 11 15 0,7 0,09 0,41 9,72 3,03 0,57 1,39 

Annonaceae                    

Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer Ariticum 1 1 0,06 0,02 0,11 1,39 0,43 0,09 0,2 

Aquifoliaceae                    

Ilex dumosa Reissek Orelha-de-mico 29 40 1,86 0,23 1,02 11,11 3,46 1,44 2,12 

Ilex theezans Mart. Ex Reissek Caúna 48 67 3,07 0,33 1,48 19,44 6,06 2,22 3,5 

Araucariaceae                    

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Pinheiro do Paraná 4 6 0,26 0,67 3 4,17 1,3 1,63 1,52 

Asteraceae                    

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera  Cambará 6 8 0,38 0,07 0,32 2,78 0,87 0,35 0,52 

Bignoniaceae                    

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. Cipó 8 11 0,51 0,05 0,21 9,72 3,03 0,35 1,24 

Bignonia alba Aubl.  Ipê-amarelo 1 1 0,06 0,03 0,12 1,39 0,43 0,09 0,21 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Ipê-verde 6 8 0,38 0,1 0,44 2,78 0,87 0,59 0,68 

Jacaranda micrantha Cham. Caroba 8 11 0,51 0,37 1,64 4,17 1,3 1,08 1,15 

Canellaceae                    

Cinnamodendron dinisii Schwanke Pimenteira 31 43 1,99 0,48 2,16 15,28 4,76 2,06 2,96 

Celastraceae                    

Maytenus aquifolia Mart. Espinheira-santa 3 4 0,19 0,01 0,06 1,39 0,43 0,13 0,23 

Clethraceae                    

Clethra scabra Pers. Carne-de-vaca 15 21 0,96 0,32 1,44 6,94 2,16 1,02 1,4 

Dicksoniaceae                    

Dicksonia sellowiana Hook Xaxim 22 31 1,41 1,03 4,61 13,89 4,33 3,12 3,52 

Continua... 

4
2
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Família/Nome Científico 
Nome  

Popular 

N 

  

DA 

Ind.ha-1 

DR 

% 

DoA 

m².ha-1 

DoR 

% 

FA 

% 

FR 

% 

VC 

% 

VI 

% 

Erythroxylaceae   11                 

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.  Marmeleiro 11 15 0,7 0,36 1,61 6,94 2,16 1,16 1,49 

Euphorbiaceae                    

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. Branquilho 757 1051 48,49 8,17 36,56 18,06 5,63 42,51 30,22 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax Leiteiro 4 6 0,26 0,06 0,25 4,17 1,3 0,25 0,6 

Fabaceae                    

Mimosa scabrella Benth Bracatinga 5 7 0,32 0,04 0,2 2,78 0,87 0,26 0,46 

Lamiaceae                    

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Tarumã 14 19 0,9 0,11 0,5 11,11 3,46 0,69 1,61 

Lauraceae                    

Cinnamomum vesiculosum (Nees) Kosterm. Canela-alho 1 1 0,06 0 0,02 1,39 0,43 0,04 0,17 

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez  Canela-pimenta 5 7 0,32 0,24 1,1 2,78 0,87 0,71 0,76 

Ocotea puberula (Rich.) Nees Canela-guaicá 37 51 2,37 1,22 5,47 15,28 4,76 4,03 4,27 

Malvaceae                    

Luehea divaricata Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 3 4 0,19 0,08 0,34 4,17 1,3 0,23 0,59 

Meliaceae                    

Trichilia emarginata (Turcz.) C.DC. Triquilha 1 1 0,06 0 0,01 1,39 0,43 0,04 0,17 

Myrtaceae                    

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg. Sete-capote 1 1 0,06 0,01 0,04 1,39 0,43 0,05 0,18 

Campomanesia xanthocarpa O.Berg Guabiroba 2 3 0,13 0,02 0,07 2,78 0,87 0,1 0,36 

Eugenia pyriformis Cambess Uvaia 1 1 0,06 0,02 0,1 1,39 0,43 0,08 0,2 

Eugenia uniflora L.  Pitanga 1 1 0,06 0,01 0,03 1,39 0,43 0,04 0,17 

Myrcia arborescens O. Berg  Guamirim-ferro 4 6 0,26 0,02 0,1 4,17 1,3 0,16 0,54 

Oleaceae                    

Ligustrum lucidum W. T. Aiton Alfeneiro 42 58 2,69 1,07 4,81 8,33 2,6 3,4 3,13 

Primulaceae                    

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.  Capororoquinha 1 1 0,06 0,01 0,06 1,39 0,43 0,06 0,18 

Myrsine umbellata Mart. Capororoca 3 4 0,19 0,13 0,6 4,17 1,3 0,4 0,7 
Continua... 

4
3
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Família/Nome Científico 
Nome  

Popular 

N 

  

DA 

Ind.ha-1 

DR 

% 

DoA 

m².ha-1 

DoR 

% 

FA 

% 

FR 

% 

VC 

% 

VI 

% 

Rosaceae                    

Prunus myrtifolia (L.) Urb. Pessegueiro-bravo 95 132 6,09 1,32 5,9 19,44 6,06 5,95 5,99 

Rutaceae                    

Zanthoxylum kleinii (R.S. Cowan) P.G. Waterman  Juvevê 4 6 0,26 0,15 0,68 4,17 1,3 0,47 0,74 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-cadela 47 65 3,01 0,8 3,6 19,44 6,06 3,49 4,35 

Salicaceae                    

Casearia decandra Jacq. Guaçatunga 49 68 3,14 0,45 2,01 18,06 5,63 2,5 3,54 

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer Sucará 12 17 0,77 0,13 0,56 12,5 3,9 0,67 1,74 

Sapindaceae                    

Allophylus edulis (A.St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk.) Vacum 40 56 2,56 0,27 1,21 12,5 3,9 1,76 2,47 

Cupania vernalis Cambess Cuvatã 5 7 0,32 0,02 0,08 1,39 0,43 0,2 0,28 

Matayba elaeagnoides Radlk Miguel-pintado 211 293 13,52 3,47 15,51 19,44 6,06 14,76 11,86 

Solacaceae                    

Solanum sp. Solanun 6 8 0,38 0,27 1,23 8,33 2,6 0,81 1,41 

Symplocaceae                    

Symplocos tetrandra Mart.  Sete-sangrias 2 3 0,13 0,03 0,11 2,78 0,87 0,12 0,37 

Subtotal  - 2166 99,94 22,33 99,91 319,44 99,57 99,93 99,81 

Mortas  - 1 0,06 0,02 0,09 1,39 0,43 0,07 0,19 

Total Geral  1560 2167 100 22,35 100 320,83 100 100 100 

Onde: N: Número de Indivíduos; DoA: Dominância Absoluta; DoR: Dominância Relativa; FA: Frequência Absoluta; FR: Frequência Relativa; DA: Densidade Absoluta; DR: 

Densidade Relativa; VC: Valor de Cobertura; VI: Valor de Importância. *Guilhermetti (2011) e Rodrigues (2012). Fonte: o Autor.  

 

  

4
4
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Tabela 2. Estimativas dos índices fitossociológicos de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial para o ano de 2017, no município de 

Guarapuava, PR. 

Família/Nome Científico 
Nome 

Popular 
N 

DA 

Ind.ha-1 

DR 

% 

DoA 

m².ha-1 

DoR 

% 

FA 

% 

FR 

% 

VC 

% 

VI 

% 

Anarcadiaceae                   

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. Aroeira-branca 3 4 0,15 0,033 0,1 4,17 1,15 0,13 0,47 

Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira-vermelha 15 21 0,77 0,102 0,32 11,11 3,07 0,55 1,39 

Annonaceae                   

Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer Ariticum 3 4 0,15 0,04 0,13 2,78 0,77 0,14 0,35 

Aquifoliaceae  
                 

Ilex dumosa Reissek Orelha-de-mico 29 40 1,5 0,252 0,79 11,11 3,07 1,14 1,78 

Ilex theezans Mart. Ex Reissek Caúna 63 88 3,25 0,716 2,25 19,44 5,36 2,74 3,62 

Araucariaceae  
                 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Pinheiro do Paraná 4 6 0,21 0,875 2,74 4,17 1,15 1,47 1,36 

Asteraceae  
                 

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera  Cambará 6 8 0,31 0,097 0,3 2,78 0,77 0,31 0,46 

Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. Vassourão 3 4 0,15 0,115 0,36 4,17 1,15 0,26 0,55 

Bignoniaceae  
                 

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. Cipó 13 18 0,67 0,103 0,32 13,89 3,83 0,5 1,61 

Bignonia alba Aubl.  Ipê-amarelo 1 1 0,05 0,032 0,1 1,39 0,38 0,07 0,18 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Ipê-verde 5 8 0,31 0,114 0,36 2,78 0,77 0,35 0,49 

Jacaranda micrantha Cham. Caroba 8 11 0,41 0,52 1,63 4,17 1,15 1,02 1,06 

Canellaceae  
                 

Cinnamodendron dinisii Schwanke Pimenteira 34 47 1,75 0,545 1,71 15,28 4,21 1,73 2,56 

Celastraceae  
                 

Maytenus aquifolia Mart. Espinheira-santa 3 4 0,15 0,016 0,05 1,39 0,38 0,1 0,2 

Clethraceae  
                 

Clethra scabra Pers. Carne-de-vaca 18 25 0,93 0,606 1,9 6,94 1,92 1,41 1,58 

  Continua... 
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Família/Nome Científico 
Nome 

Popular 
N 

DA 

Ind.ha-1 

DR 

% 

DoA 

m².ha-1 

DoR 

% 

FA 

% 

FR 

% 

VC 

% 

VI 

% 

Dicksoniaceae  
                 

Dicksonia sellowiana Hook Xaxim 31 43 1,6 1,71 5,36 13,89 3,83 3,52 3,63 

Erythroxylaceae                   

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.  Marmeleiro 12 17 0,62 0,455 1,43 6,94 1,92 1,02 1,32 

Euphorbiaceae                   

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. Branquilho 884 1228 45,61 10,854 34,04 19,44 5,36 39,87 28,37 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax Leiteiro 4 6 0,21 0,074 0,23 4,17 1,15 0,22 0,53 

Fabaceae  
                 

Mimosa scabrella Benth Bracatinga 5 7 0,26 0,07 0,22 2,78 0,77 0,24 0,41 

Lamiaceae  
                 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Tarumã 20 28 1,03 0,17 0,53 12,5 3,45 0,78 1,67 

Lauraceae  
                 

Cinnamomum vesiculosum (Nees) Kosterm. Canela-alho 1 1 0,05 0,004 0,01 1,39 0,38 0,03 0,15 

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez  Canela-pimenta 5 7 0,26 0,331 1,04 2,78 0,77 0,64 0,69 

Ocotea puberula (Rich.) Nees Canela-guaicá 46 64 2,37 1,632 5,12 16,67 4,6 3,73 4,02 

Malvaceae  
                 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 5 7 0,26 0,085 0,27 5,56 1,53 0,26 0,69 

Meliaceae  
                 

Trichilia emarginata (Turcz.) C.DC. Triquilha 1 1 0,05 0,003 0,01 1,39 0,38 0,03 0,15 

Myrtaceae  
                 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg. Sete-capote 1 1 0,05 0,01 0,03 1,39 0,38 0,04 0,16 

Campomanesia xanthocarpa O. Berg Guabiroba 2 3 0,1 0,029 0,09 2,78 0,77 0,1 0,32 

Eugenia pyriformis Cambess Uvaia 1 1 0,05 0,025 0,08 1,39 0,38 0,06 0,17 

Eugenia uniflora L.  Pitanga 2 3 0,1 0,01 0,03 2,78 0,77 0,07 0,3 

Myrcia arborescens O. Berg  Guamirim-ferro 5 7 0,26 0,054 0,17 5,56 1,53 0,21 0,65 

Oleaceae                   

Ligustrum lucidum W. T. Aiton Alfeneiro 132 183 6,81 2,749 8,62 12,5 3,45 7,69 6,28 

           Continua... 

4
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Família/Nome Científico 
Nome 

Popular 
N 

DA 

Ind.ha-1 

DR 

% 

DoA 

m².ha-1 

DoR 

% 

FA 

% 

FR 

% 

VC 

% 

VI 

% 

Primulaceae                   

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.  Capororoquinha 2 3 0,1 0,016 0,05 2,78 0,77 0,08 0,31 

Myrsine umbellata Mart. Capororoca 5 7 0,26 0,167 0,52 6,94 1,92 0,39 0,9 

Rosaceae                   

Prunus myrtifolia (L.) Urb. Pessegueiro-bravo 100 139 5,16 1,609 5,05 19,44 5,36 5,09 5,18 

Rutaceae                   

Zanthoxylum kleinii (R.S. Cowan) P.G. Waterman  Juvevê 5 7 0,26 0,191 0,6 5,56 1,53 0,43 0,79 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. Mamica-de-cadela 51 71 2,63 1,231 3,86 19,44 5,36 3,23 3,94 

Salicaceae                   

Casearia decandra Jacq. Guaçatunga 67 93 3,46 0,57 1,79 18,06 4,98 2,62 3,4 

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer Sucará 12 17 0,62 0,133 0,42 12,5 3,45 0,52 1,49 

Sapindaceae                   

Allophylus edulis (A.St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk.) Vacum 65 90 3,35 0,329 1,03 15,28 4,21 2,19 2,86 

Cupania vernalis Cambess Cuvatã 5 7 0,26 0,025 0,08 1,39 0,38 0,17 0,24 

Matayba elaeagnoides Radlk Miguel-pintado 233 324 12,02 4,761 14,93 19,44 5,36 13,52 10,8 

Solacaceae                   

Solanum sp. Solanun 6 8 0,31 0,348 1,09 8,33 2,3 0,7 1,23 

Symplocaceae                   

Symplocos tetrandra Mart.  Sete-sangrias 2 3 0,1 0,059 0,19 2,78 0,77 0,14 0,35 

Subtotal  - 2665 99,02 31,868 99,94 351,39 99,93 99,48 98,63 

Mortas  - 26 0,98 0,02 0,06 11,11 3,07 0,52 1,37 

Total Geral  1919 2691 100 31,89 100 362,5 100 100 100 

Onde: DoA: Dominância Absoluta; DoR: Dominância Relativa; FA: Frequência Absoluta; FR: Frequência Relativa; DA: Densidade Absoluta; DR: Densidade Relativa; VC: 

Valor de Cobertura; VI: Valor de Importância. *Guilhermetti (2011) e Rodrigues (2012). Fonte: o Autor.  

4
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No período avaliado houve ingresso de uma espécie que não constava na avaliação 

inicial (2011), a Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. A entrada dessa espécie na 

comunidade arbórea refletiu no aumento do valor do Índice de Shannon (H’), que passou 

de 2,14 nats.ind-1 em 2011 para 2,24 nats.ind-1 em 2017, indicando um aumento em 

diversidade florística no local.  

Resultado semelhante foi encontrado por Carvalho (2009), estudando a 

distribuição das espécies em diferentes estratos em uma Floresta Ombrófila Mista aluvial, 

no município de Araucária - PR, obtendo Índice de Shannon de 2,49 nats.ind-1. Também 

no mesmo município, Barddal et al. (2004) encontraram Índice de Shannon de 1,59 

nats.ind-1 para um trecho sazonalmente inundável de floresta aluvial. Em um fragmento 

de Floresta Ombrófila Mista Aluvial, no município de Guarapuava - PR, Lima, Hosokawa 

e Machado (2012), encontraram diversidade 2,2 nats.ind-1 para esse mesmo índice.  

Esses valores são considerados baixos quando comparados com os valores de 

Índices de Shannon de estudos em Floresta Ombrófila Mista sem influência aluvial, o que 

indica que a saturação hídrica influência no desenvolvimento da floresta. Em estudos em 

fragmento de Floresta Ombrófila Mista em Guarapuava, Almeida et al. (2008) obtiveram 

Índice de Shannon de 3,26 nats.ind-1. As condições resultantes da saturação hídrica do 

solo, em geral, levam à dominância de poucas ou de uma única espécie (BIANCHINI, 

2003). 

Com relação ao índice de dominância de Simpson, em 2011 obteve-se o valor de 

0,26 e em 2017 de 0,24, ou seja, em 2011 a probabilidade de dois indivíduos sorteados 

aleatoriamente na floresta pertencerem à mesma espécie era de 26%, enquanto que em 

2017 é de 24%. Esse resultado indica que a dominância por uma determinada espécie 

diminiu, consequência do aumento da diversidade de espécies e da entrada de uma espécie 

no fragmento. 

Resultado semelhante foi encontrado por Mazon (2014), que em estudo de uma 

Floresta Ombrófila Mista em área sob manejo silvipastoril encontrou resultado para o 

índice de dominância de Simpson de 0,26.  

Em 2011, a floresta apresentava área basal de 22,35 m².ha-1. Desse total, 

Gymnanthes klotzschiana foi a espécie que apresentou a maior dominância, com valores 

relativos de 36,53%. Esta espécie, juntamente com a Matayba elaeagnoides, Prunus 

myrtifolia, Ocotea puberula e Dicksonia sellowiana Hook foram as mais dominantes, 

representando 68,86% da dominância total da floresta. 
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Na avaliação de 2017 foi constatado aumento de 44,16% da área basal da floresta, 

com acréscimo de 9,54 m².ha-1, passando para 31,89 m².ha-1. Gymnanthes klotzschiana 

permaneceu como a espécie de maior dominância na floresta, com valor relativo de 

34,14%, seguida de Matayba elaeagnoides, Ligustrum lucidum W. T. Aiton, Dicksonia 

sellowiana. No entanto, Prunus myrtifolia, que em 2011 representava a 3ª posição entre 

as dominantes foi substituída por Ligustrum lucidum, que passou de uma dominância de 

4,10% em 2011 para 8,57% em 2017. 

A presença de Ligustrum lucidum na composição da comunidade arbórea na 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial, também foi constatada por Graff Neto (2011), sendo 

também diagnosticada como planta daninha em fragmentos florestais (GUIDINI et al., 

2014). No Brasil, essa espécie foi introduzida inicialmente para fins ornamentais, mas por 

ser altamente adaptável se tornou uma espécie daninha ocupando além de ambientes 

urbanos e da Floresta Ombrófila Mista Aluvial (BIONDI; PEDROSA-MACEDO, 2008).  

Ligustrum lucidum é uma espécie pioneira, mas que tolera sombreamento, 

adaptando-se em diferentes ambientes (ARAGÓN; GROOM, 2003), além disso, é 

altamente adaptável (GISP, 2005). O êxito de sua rápida distribuição por estes ambientes, 

como observado na área desse estudo, ocorre pela grande produção de frutos, com 

maturação sincronizada, que são atrativos a diferentes espécies de pássaros, facilitando 

assim, o processo de dispersão da espécie (MOLTALDO, 1993). Espécies invasoras, 

como Ligustrum lucidum, são consideradas um dos maiores problemas ecológicos da 

atualidade, visto que a sua proliferação afeta a conservação da biodiversidade e 

funcionamento dos ecossistemas (PAUCHARD et al., 2004). 

As espécies Ilex theezans Mart. Ex Reissek, Matayba elaeagnoides, Prunus 

myrtifolia e Zanthoxylum rhoifolium foram as mais frequentes na área de estudo em 2011, 

com valor de frequência relativa de 6,06% cada, seguida de Casearia decandra Jacq. e 

Gymnanthes klotzschiana com 5,63%. Em 2017, as mesmas espécies mais frequentes em 

2011 mantiveram suas posições, sendo que Gymnanthes klotzschiana também ficou entre 

as cinco espécies mais frequentes, com frequência relativa de 5,36%, seguida por 

Casearia decandra (4,98%). Essa redução nos valores de frequência relativa ocorreu, 

provavelmente, devido ao aumento no número de espécies de 2011 a 2017. 

Dentre as espécies, a G. klotzschiana apresentou ampla hegemonia, obtendo os 

maiores valores para os três parâmetros fitossociológicos, nas duas avaliações, com 

densidade de 1051 ind.ha-1, dominância de 8,13 m2.ha-1 e valor de importância (VI) de 

30,22%. Em 2017 apresentou densidade de 122 ind.ha-1, dominância de 10,95 m2/ha-1 e 
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28,37% de valor de importância. Barddal (2004) encontrou resultados semelhantes, 

obtendo os maiores valores para esses mesmos parâmetros fitossociológicos dessa 

espécie, com densidade de 1630 ind.ha-1, dominância de 30,86 m2.ha-1 e 100% de 

frequência, o que lhe rendeu um valor de importância (VI) de 145,45. Silva et al. (2009), 

em estudos na comunidade arbórea em Floresta Aluvial em Minas Gerais, observaram 

1911 ind.ha-1, onde a Gymnanthes klotzschiana também foi a espécie mais abundante, 

representando 41,42% da densidade total. 

Em relação ao Valor de Cobertura (VC), em 2011, a Gymnanthes klotzschiana foi 

a espécie que apresentou maior percentual (42,51%), seguida pelas espécies Matayba 

elaeagnoides, Prunus myrtifolia, Ocotea puberula e Zanthoxylum rhoifolium, 

correspondendo juntas a 70,75% do Valor de Cobertura total. Em 2017 Gymnanthes 

klotzschiana permaneceu como a espécie com maior VC na floresta (39,87%), seguida 

por Matayba elaeagnoides, Ligustrum lucidum, Prunus myrtifolia e Ocotea puberula.  

Juntas essas espécies correspondem a 69,89% do Valor de Cobertura. 

Das espécies que constituíam a comunidade florestal em 2011, Gymnanthes 

klotzschiana foi a que apresentou maior Valor de Importância (30,22%), seguida por 

Matayba elaeagnoides (11,86%), Prunus myrtifolia (5,99%), Ocotea pulchella (4,27%) 

e Zanthoxylum rhoifolium (4,35%). Essas seis espécies corresponderam em 2011 a 

56,69% do VI da comunidade arbórea. Em 2017, Gymnanthes klotzschiana permaneceu 

como a espécie com o maior percentual de importância, com 28,37%, seguida por 

Matayba elaeagnoides (10,80%), Ligustrum lucidum (6,28%), Prunus myrtifolia (5,18%) 

e Ocotea puberula (4,02%). Em trabalho realizado em fragmento de Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial em Guarapuava (PR), Lima, Hosokawa e Machado (2012), também 

encontraram alto valor de importância para Zanthoxylum rhoifolium (12,43%), o que 

evidencia que essa espécie aparece frequentemente em clareiras de florestas maduras e 

em diferentes estágios de sucessão secundária (LORENZI, 2009). 

A grande participação de Gymnanthes klotzschiana, em relação ao Valor de 

Importância, em ambos os períodos avaliados, dá-se principalmente aos expressivos 

valores de densidade obtidos por esta espécie (DR= 48,49% em 2011 e 45,61% em 2017). 

O parâmetro mais representativo na composição do VI de Matayba elaeagnoides foi a 

dominância, apresentando valores relativos de 16,01% em 2011 e 15,02% em 2017.  Para 

Prunus myrtifolia e Ocotea puberula o índice mais representativo na composição do 

Valor de Importância foi a frequência nas duas avaliações (FA = 19,44% e 15,28% em 

2011; 19,44% e 16,67 em 2017, respectivamente), indicando ampla distribuição destas 
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espécies na área de estudo.  

Em trabalho desenvolvido na Floresta Ombrófila Mista Aluvial, no município de 

Palmeira, PR, Iurk (2008) também observou grande participação de Gymnanthes 

klotzschiana na comunidade estudada, a abundância desta espécie ocorre pela sua grande 

facilidade de regeneração e adaptabilidade aos ambientes de alta umidade. Barddal (2004) 

também constatou a predominância de G. klotzschiana em um trecho sazonalmente 

inundável de floresta aluvial, em Araucária, PR, com maiores valores de densidade 

(60,3%), dominância (70,59%) e frequência (13,77%), o que consequentemente lhe 

rendeu o maior Valor de Importância (144,6). 

Em outro estudo, Kanieski et al. (2012) estudando espécies florestais aluviais em 

Araucária, PR, verificou a presença da G. klotzschiana tanto no dossel como no 

subbosque. Essa espécie é bastante comum nas bordas dos sub-bosques dos pinhais e, 

sobretudo em solos úmidos e nas matas baixas de beira de rio e riachos (CARVALHO, 

2003).  

A grande representatividade de Gymnanthes klotzschiana nesse trabalho se deve 

ao fato dela ser, praticamente, exclusiva de planícies aluviais (REITZ, 1988), e evidencia 

sua grande importância na colonização de ambientes sujeitos a inundações. 

 

2.4.2. Processos Dinâmicos da Floresta  

 

2.4.2.1. Crescimento 

 

A floresta apresentou incremento periódico em área basal de 9,54 m².ha-1 no 

período de seis anos, o que representa um incremento periódico anual de 1,59 m².ha.ano-1 

considerando-se a área basal total dos indivíduos avaliados na primeira avaliação e os que 

morreram até o momento da segunda avaliação.   

No ano de 2011, a floresta apresentava uma área basal de 22,35 m².ha-1. Durante 

o período de seis anos houve aumento da área basal da floresta, sendo de 31,89 m².ha-1 

em 2017. Em termos percentuais, a floresta apresentou um crescimento de 42,7% no 

período de seis anos.  

Em estudos na Floresta Ombrófila Mista em Irati, PR, Figueiredo Filho et al. 

(2010) também constataram crescimento da floresta, onde a área basal por hectare em 

2011 era de 21,73 m2/ha em 2002 e aumentou para 30,1 m2/ha em 2008. Outros autores, 

Cubas, Watzlawick e Figueiredo-Filho (2016), também constataram a evolução da área 
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basal total da floresta, passando de 31,14 m².ha-1  em 2004 para 33,49 m².ha-1 em 2009, 

apontando que a floresta se encontrava em evolução. 

Em uma Floresta Ombrófila Mista Aluvial no município de Araucária (PR), Graff 

Neto (2011) obteve incremento médio em área basal para de 2,19 m²/ha para o período 

de 2001-2003 e de 3,27 m²/ha para o período de 2003-2006. 

As espécies que apresentaram maior incremento anual foram Gymnanthes 

klotzschiana com 0,447 m².ha.ano-1 e Ligustrum lucidum com 0,279 m².ha.ano-1 (Tabela 

3). Pode-se constatar a importância dessas duas espécies no crescimento da floresta. Em 

termos percentuais, Gymnanthes klotzschiana foi a espécie que apresentou o maior 

incremento, sendo que a área basal das árvores desta espécie que permaneceram vivas na 

segunda avaliação passou de 8,172 m².ha-1 em 2011 para 10,854 m².ha-1 em 2017. L. 

lucidum foi a segunda espécie com maior incremento, o que indica a boa adaptação dessa 

espécie invasora na área, mesmo diante de condições ambientais limitantes como 

alagamento e saturação do solo, que são características de ambientes aluviais.  

Figueiredo Filho et al.  (2010) obteve incrementos médios anuais da área basal de 

0,23 m2.ha-1 em Floresta Ombrófila Mista, sendo que a Araucaria angustifolia e Ocotea 

porosa, apresentaram as maiores taxas de incremento em área basal por hectare. 
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Tabela 3. Relação de espécies e seus respectivos DAP mínimo e máximo, área basal e incrementos em área basal e diamétrico no período de 2011 

a 2017, em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Guarapuava, PR. 

Espécie  

DAP 2011 

Min -Máx (cm) 

DAP 2017 

Min -Máx (cm) 

G.m2.ha1 

2011* 

G.m2.ha1 

2017 

IPA 

(m².ha.ano1) 

 IPA 

(cm.ano-1)  

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. 5,70 - 9,23 6,49 - 10,98 0,046 0,103 0,009 0,69 

Allophylus edulis (A.St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk.) 5 - 14,01 5,02 - 14,10 0,270 0,329 0,010 0,40 

Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer 14,96 - 14,96 7,38 - 15,57 0,024 0,040 0,003 0,92 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 27,53 - 50,93 35,21 - 56,12 0,670 0,875 0,034 0,98 

Bignonia alba Aubl.  15,79 - 15,79 17 - 17 0,027 0,032 0,001 0,20 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg 9,07 - 9,07 9,80 - 9,80 0,009 0,010 0,000 0,12 

Campomanesia xanthocarpa O. Berg 6,37 - 10,5 8,24 - 13,13 0,016 0,029 0,002 0,46 

Casearia decandra Jacq. 5 - 37,24 5,03 - 40,84 0,449 0,570 0,020 0,34 

Cinnamodendron dinisii Schwanke 5 - 25,15 5 - 25,69 0,482 0,545 0,010 0,16 

Cinnamomum vesiculosum (Nees) Kosterm.  5,73 - 5,73 5,76 -5,76 0,004 0,004 0,000 0,01 

Clethra scabra Pers. 5,2 - 20,69 7,51 - 27,31 0,321 0,606 0,048 0,94 

Cupania vernalis Cambess 5,09 - 6,68 5,25 - 8,09 0,019 0,025 0,001 0,14 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. 9,71 - 18,14 10,7 - 18,68 0,099 0,114 0,003 0,15 

Dicksonia sellowiana Hook 11,62 - 26,10 12,03 - 42,18 1,030 1,710 0,113 0,93 

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.  7,35 - 30,24 8,12 - 32,69 0,360 0,455 0,016 0,34 

Eugenia pyriformis Cambess 14,16 - 14,16 15,18 - 15,18 0,022 0,025 0,001 0,17 

Eugenia uniflora L.  5,73- 5,73 5,83 - 7,42 0,007 0,010 0,000 0,28 

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera  5,38 - 16,04 6,46 - 16,27 0,072 0,097 0,004 0,31 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. 5,05 - 28,01 5,2 - 35,14 8,172 10,854 0,447 0,32 

Ilex dumosa Reissek 5 - 15,92 5,67 - 16,04 0,229 0,252 0,004 0,09 

Ilex theezans Mart. Ex Reissek 5,76 - 13,02 4,77 - 53,79 0,330 0,716 0,064 0,42 

Jacaranda micrantha Cham. 6,94 - 26,10 13,69 - 30,88 0,366 0,520 0,026 0,69 

Ligustrum lucidum W. T. Aiton 5,09 - 34,54 5,09 - 41,92 1,074 2,749 0,279 1,37 

5
3
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Espécie  

DAP 2011 

Min -Máx (cm) 

DAP 2017 

Min -Máx (cm) 

G.m2.ha1 

2011* 

G.m2.ha1 

2017 

IPA 

(m².ha.ano1) 

IPA 

(cm.ano-1)  

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 9,26 - 14,07 10,19 - 14,13 0,032 0,033 0,000 0,08 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. 5,41 - 22,12 6,05 - 22,6 0,076 0,085 0,002 0,08 

Matayba elaeagnoides Radlk 4,90 - 35,75 5,03 - 40,33 3,466 4,761 0,216 0,40 

Maytenus aquifolia Mart. 5 - 7,99 5 - 8,44 0,014 0,016 0,000 0,08 

Mimosa scabrella Benth 7 - 10,66 7,64 - 16,36 0,044 0,070 0,004 0,33 

Myrcia arborescens O. Berg  5,73 - 8,12 6,46 - 14,13 0,022 0,054 0,005 0,73 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.  10,66 - 10,66 5,32 - 10,70 0,013 0,016 0,001 0,45 

Myrsine umbellata Mart. 13,75 - 27,25 5,19 - 27,63 0,134 0,167 0,005 0,60 

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez  6,37 - 44,88 7,16 - 52,52 0,245 0,331 0,014 0,35 

Ocotea puberula (Rich.) Nees 6,68 - 42,34 6,24 - 44,47 1,223 1,632 0,068 0,48 

Prunus myrtifolia (L.) Urb. 5,1 - 29,44 5,12 - 31,61 1,319 1,609 0,048 0,24 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax 7,64 - 14,01 10,06 - 15,79 0,056 0,074 0,003 0,31 

Schinus terebinthifolia Raddi 5,09 - 13,69 5,09 - 13,85 0,092 0,102 0,002 0,06 

Solanum sp. 11,46 - 40,90 12 - 43,48 0,275 0,348 0,012 0,46 

Symplocos tetrandra Mart.  5,25 - 14,32 15,25 - 17,63 0,025 0,059 0,006 0,31 

Trichilia emarginata (Turcz.) C.DC. 5 - 4,97 5,25 - 5,25 0,003 0,003 0,000 0,05 

Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob. - 9,01 - 29,6 0,000 0,115 0,077 2,69 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 5,28 - 14,01 5,63 - 14,10 0,112 0,170 0,010 0,47 

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer 5,23 - 16,55 5 - 16,90 0,125 0,133 0,001 0,07 

Zanthoxylum kleinii (R.S. Cowan) P.G. Waterman  9,23 - 25,46 7,16 - 28,74 0,151 0,191 0,007 0,50 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 5,09 - 24,19 7,32 - 46,15 0,870 1,231 0,071 0,48 

Total - - 22,349 31,888 1,649 - 

Média - - - -  0,47 
Onde: DAP: Diâmetro á altura do peito; G: Área basal; IPA: Incremento Periódico Anual. Fonte: *Guilhermetti (2011) e Rodrigues (2012). Fonte: o Autor. 

5
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O maior DAP Médio encontrado em 2011 foi para Araucaria angustifolia de 

38,22 cm, o qual permaneceu em 2017 com 44,09 cm. O maior incremento periódico no 

período de 2011 a 2017 foi encontrado para a espécie Ligustrum lucidum de 8,23 cm, com 

incremento periódico anual de 1,37 cm.  

Graff Neto (2011) também obteve os maiores valores de incremento em diâmetro 

para a espécie exótica Ligustrum lucidum, variando de 0,95 cm.ano-1
 a 2,02 cm.ano-1. 

Martins et al. (2017) encontraram maiores incrementos periódico anual para Casearia 

decandra de 0,67 cm.ano-1 e Clethra scabra  Pers. de 0,61 cm.ano-1. 

Além disso, Graff Neto (2011) em estudos na Floresta Ombrófila Mista Aluvial 

em Araucária, PR, observou incremento periódico anual em área basal de 0,81 m².ha.ano-

1, onde a Gymnanthes klotzschiana apresentou o maior incremento em área basal (2,80 

m².ha-1) durante o período de avaliação da floresta, sendo assim, semelhante ao resultado 

encontrado no presente trabalho. 

Quanto ao incremento diamétrico, a floresta apresentou incremento médio, 

considerando todas as espécies, de 0,47 cm.ano-1 com crescimento variando de 0,01 

cm.ano-1 até 2,69 cm.ano-1. Vernonanthura discolor foi a espécie que apresentou maior 

incremento periódico anual em diâmetro (2,69 cm.ano-1). Ligustrum lucidum foi a 

segunda espécie entre as que apresentaram maior incremento diamétrico, a espécie 

invasora apresentou IPA de 1,37 cm.ano-1. A grande diversidade de espécies da floresta 

natural propicia valores de crescimento bastante diferenciados entre as espécies e dentro 

de uma mesma espécie. 

Resultado semelhante foi encontrado em um estudo realizado por Cubas, 

Watzlawick e Figueiredo-Filho (2016) em uma Floresta Ombrófila Mista onde 

verificaram incremento médio no período de cinco anos de 0,27 cm.ano-1, variando de 

0,07 cm.ano-1 a 0,83 cm.ano-1. Em outra área de Floresta Ombrófila Mista, Lisboa (2014) 

encontrou incremento periódico anual em diâmetro de 0,23 cm ano-1, no período 2002 a 

2011, variando de 0,12 a 1,55 cm ano-1. 

Roik (2012) verificou que a floresta apresentou um incremento total em área basal 

de 1,90 m².ha-1 no período de nove anos, com incremento periódico anual de 0,21 

m².ha.ano-1.  
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2.4.2.2. Mortalidade e Recrutamento 

 

Considerando o total de indivíduos da floresta, o número de árvores ingressantes 

(626 ind.ha-1) foi superior ao número de árvores mortas (102,78 ind.ha-1). A diferença no 

número de recrutamentos e mortas corresponde à diferença no número de árvores 

presentes na primeira e na última avaliação que aumentou 523,61 ind.ha-1
. 

Em termos médios, a floresta apresentou taxa de ingresso de 23,27% (3,88% ano-

1), enquanto que a taxa de mortalidade média, considerando toda a floresta, foi de 3,82% 

(0,64% ano-1), no período de seis anos. A Tabela 4 relaciona às espécies observadas em 

ambas as avaliações, com suas respectivas taxas de ingresso e mortalidade.  

Monitorando uma Floresta Ombrófila Mista antropizada, Martins et al. (2017), 

encontraram taxa de ingresso de 1,75%, enquanto a taxa de mortalidade foi de 0,41% ao 

ano. Em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista no Norte de Santa Catarina, Cubas, 

Watzlawick e Figueiredo-Filho (2016) registraram taxa média de mortalidade de 2,14%, 

pouco superior à taxa de ingresso, que foi de 2,01%, com incremento periódico anual 

médio de 0,27 cm.ano-1. Em estudos na Floresta Nacional de Irati, no período de 2002 a 

2008, Figueiredo Filho et al. (2010) encontraram taxa de ingresso próximo a 3%, 

mortalidade entre 1% e 2% e incremento médio anual em torno de 0,21 cm.ano-1. 
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Tabela 4. Relação de espécies e respectivas taxas de ingresso e mortalidade, em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial, Guarapuava, 

PR. 

Espécie 

N.ha-1 

2011* 

N.ha-1 

2017 

Ingresso 

Ind.ha-1 2017 

Mortalidade 

Ind.ha-1 2017 

Ingresso 

% 

Mortalidade 

% 

Adenocalymma marginatum (Cham.) DC. 5,70 - 9,23 6,49 - 10,98 0,046 0,103 0,009 0,69 

Allophylus edulis (A.St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) Radlk.) 55,56 90,28 38,89 4,17 43,08 4,62 

Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer 1,39 4,17 2,78 0,00 66,67 0,00 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 5,56 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bignonia alba Aubl. 1,39 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg. 1,39 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Campomanesia xanthocarpa O. Berg 2,78 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Casearia decandra Jacq. 68,06 93,06 26,39 1,39 28,36 1,49 

Cinnamodendron dinisii Schwanke 43,06 47,22 4,17 0,00 8,82 0,00 

Cinnamomum vesiculosum (Nees) Kosterm. 1,39 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clethra scabra Pers. 20,83 25,00 4,17 0,00 16,67 0,00 

Cupania vernalis Cambess 6,94 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. 8,33 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dicksonia sellowiana Hook 30,56 43,06 12,50 0,00 29,03 0,00 

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. 15,28 16,67 2,78 1,39 16,67 8,33 

Eugenia pyriformis Cambess 1,39 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Eugenia uniflora L. 1,39 2,78 1,39 0,00 50,00 0,00 

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera 8,33 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. 1051,39 1227,78 218,06 41,67 17,76 3,39 

Ilex dumosa Reissek 40,28 40,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ilex theezans Mart. Ex Reissek 66,67 87,50 23,61 2,78 26,98 3,17 

Jacaranda micrantha Cham. 11,11 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ligustrum lucidum W. T. Aiton 58,33 183,33 127,78 2,78 69,70 1,52 

Continua... 

5
7
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Espécie 

N.ha-1 

2011* 

N.ha-1 

2017 

Ingresso 

Ind.ha-1 2017 

Mortalidade 

Ind.ha-1 2017 

Ingresso 

% 

Mortalidade 

% 

Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 4,17 4,17 1,39 1,39 33,33 33,33 

Luehea divaricata Mart. & Zucc. 4,17 6,94 2,78 0,00 40,00 0,00 

Matayba elaeagnoides Radlk 293,06 323,61 38,89 8,33 12,02 2,58 

Maytenus aquifolia Mart. 4,17 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mimosa scabrella Benth 6,94 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Myrcia arborescens O. Berg 5,56 6,94 1,39 0,00 20,00 0,00 

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 1,39 2,78 1,39 0,00 50,00 0,00 

Myrsine umbellata Mart. 4,17 6,94 2,78 0,00 40,00 0,00 

Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez 6,94 6,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ocotea puberula (Rich.) Nees 51,39 63,89 16,67 4,17 26,09 6,52 

Prunus myrtifolia (L.) Urb. 131,94 138,89 12,50 5,56 9,00 4,00 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax 5,56 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

Schinus terebinthifolia Raddi 15,28 20,83 11,11 5,56 53,33 26,67 

Solanum sp. 8,33 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Symplocos tetrandra Mart. 2,78 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trichilia emarginata (Turcz.) C.DC. 1,39 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob. 0,00 4,17 4,17 0,00 100,00 0,00 

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 19,44 27,78 8,33 0,00 30,00 0,00 

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer 16,67 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zanthoxylum kleinii (R.S. Cowan) P.G. Waterman 5,56 6,94 1,39 0,00 20,00 0,00 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 65,28 70,83 11,11 5,56 15,69 7,84 

Mortas 1,39 26,39 43,06 18,06 0,00 68,42 

Total Geral 2168,06 2691,67 626,39 102,78 - - 
Onde: N: número de índividuos. *Guilhermetti (2011) e Rodrigues (2012). Fonte: o Autor  

5
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Observa-se que Gymnanthes klotzschiana foi a espécie mais representativa da 

comunidade em questão, com taxa de ingresso superior à taxa de mortalidade. Números 

expressivos de ingressos (218,06 ind.ha-1) foram constatados para essa espécie. Ligustrum 

lucidum apresentou elevada taxa de ingressos, 69,7% em relação ao total de indivíduos 

ingressantes, representando aumento de 127,78 ind.ha-1 no período de seis anos, com taxa 

de mortalidade de apenas 2,78 ind.ha-1 durante o mesmo período. 

Outras espécies que merecem destaque quanto a taxa de ingresso são Allophylus 

edulis (38,89 ind.ha-1), Matayba elaeagnoides (38,89 ind.ha-1), Casearia decandra (26,39 

ind.ha-1) e  Ilex theezans (23,61 ind.ha-1).  

Resultado semelhante também foi encontrado por Lisboa (2014), que também 

encontrou taxa de mortalidade superior à de ingressos, 1,80% e 1,36%, respectivamente. 

A única espécie que apresentou taxa de mortalidade superior a de ingresso foi a Ocotea 

puberula, com 1,38 ind.ha-1 e 4,17 ind.ha-1, respectivamente. 
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2.5. CONCLUSÕES 

 

• No período de seis anos houve aumento no número de indivíduos no Fragmento de 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial.  

• Por seu caráter hidrófilo, Gymnanthes klotzschiana foi a espécie mais representativa 

da floresta, apresentando os maiores valores para todos os parâmetros fitossociológicos 

avaliados e, consequentemente, maior Valor de Importância. 

• A espécie exótica Ligustrum lucidum apresentou crescente participação na 

comunidade no período avaliado, com maiores taxas de ingresso e um dos maiores 

incrementos, indicando adaptação à área de estudo.  

• A taxa de novos individuos para a comunidade arbórea foi superior à taxa de 

mortalidade, oque significa, que a floresta se encontra em crescimento. 
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3. DINÂMICA, CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA E 

DENDROCRONOLOGIA DE Zanthoxylum rhoifolium LAM EM FRAGMENTO 

DE FLORESTA OMBRÓFILA MISTA ALUVIAL E RELAÇÃO COM OS 

FATORES CLIMÁTICOS 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi determinar e avaliar a dinâmica e as características 

morfométricas de Zanthoxylum rhoifolium Lam em um fragmento de Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial, situado na área urbana do município de Guarapuava, PR. O incremento 

diamétrico foi analisado pela técnica de Análise Parcial do Tronco (APT). Para isso foram 

coletados rolos de incremento de 37 árvores com o auxílio do trado de Pressler com 5 

mm de diâmetro. O material da amostragem foi fixado em canaletas e polido com lixas 

de diferentes gramaturas. Os dados de incremento foram medidos e correlacionados com 

as variáveis climáticas: temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura média, 

insolação e precipitação. Para a análise morfométrica, foram medidos o diâmetro a altura 

do peito (DAP), a altura total, a altura de inserção da copa e também os oito raios de 

projeção de copa. Com essas informações, foram determinadas as variáveis 

morfométricas de diâmetro da copa, comprimento de copa, proporção de copa, grau de 

esbeltez, índice de saliência, índice de abrangência e formal de copa para as três posições 

sociológicas que a árvore apresenta: dominada, intermediária e dominante. Os resultados 

do crescimento de Z. rhoifolium foram correlacionados com a temperatura, insolação e 

precipitação. Verificou-se correlação significativa a nível de 1% de probabilidade com a 

precipitação. Os indivíduos de Z. rhoifolium apresentaram altura total média de 8,43 m e 

DAP médio de 12 cm. Foi observada grande variabilidade do grau de esbeltez e dos 

índices de saliência e de abrangência. A espécie Z. rhoifolium apresentou alta correlação 

do DAP com o grau de esbeltez, e da altura total com o comprimento da copa. A espécie 

Zanthoxylum rhoifolium apresentou incremento em área basal de 0,427 m2.ha-1 e 

incremento anual de 0,071 m2.ha.ano-1. A taxa de ingresso de novos indivíduos dessa 

espécie foi superior à taxa de mortalidade.   

 

Palavras-chave: Crescimento, ingresso, mortalidade, variáveis climáticas.
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3. DYNAMICS, MORFOMETRIC CHARACTERIZATION AND 

DENDROCRONOLOGY OF Zanthoxylum rhoifolium LAM IN FRAGMENT OF 

ALUVIAL ALLIED OMBROPHILIA FOREST AND RELATIONSHIP WITH 

CLIMATE FACTORS 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study was to determine and evaluate the dynamics and 

morphometric characteristics of Zanthoxylum rhoifolium Lam in a fragment of Alluvial 

Ombrophylous Forest located in the urban area of Guarapuava, PR. The diameter 

increment was analyzed by the Partial Trunk Analysis (APT) technique. For this, 

increment rolls of 37 trees were collected with the aid of Pressler's tread with 5 mm 

diameter. Sampling material was fixed in gutters and polished with sanding of different 

weights. The increment data were measured and correlated with the climatic variables: 

minimum temperature, maximum temperature, average temperature, insolation and 

precipitation. For the morphometric analysis, the diameter at breast height (DBH), total 

height, height of crown insertion and also the eight crown projection rays were measured. 

With this information, the morphometric variables of canopy diameter, canopy length, 

canopy ratio, degree of slenderness, overhang index, covering index and crown cup index 

were determined for the three sociological positions that the tree presents: dominated, 

intermediate and dominant. The results of Z. rhoifolium growth were correlated with 

temperature, insolation and precipitation. There was a significant correlation at the 1% 

probability level with precipitation. The individuals of Z. rhoifolium had a mean total 

height of 8.43 m and average DBH of 12 cm. A great variability was observed in the 

degree of slenderness and the indices of salience and comprehensiveness. The Z. 

rhoifolium species showed a high correlation between DAP and the degree of slenderness, 

and total height and crown length. The Zanthoxylum rhoifolium species showed an 

increase in basal area of 0.427 m2.ha-1 and an annual increase of 0.071 m2.ha.ano-1. The 

rate of entry of new individuals of this species was higher than the mortality rate. 

 

Key words: Growth, income, mortality, climatic variables. 
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento das árvores é influenciado por fatores ambientais, tais como 

temperatura, precipitação, insolação, características físicas, químicas e biológicas do solo, 

inclinação, altitude e exposição do terreno, e também com fatores biológicos, como a 

competição (FINGER, 2006). 

Um dos estudos ecológicos importantes é a avaliação das características 

morfométricas e o acompanhamento da dinâmica de crescimentos das árvores, que geram 

informações importantes visando aprimorar as intervenções silviculturais, como desbaste 

e desrama, principalmente quando se utiliza espécies nativas em reflorestamentos 

(DURLO; SUTILI; DENARDI, 2004). 

O conhecimento das características morfométricas de uma árvore nos fornecem 

subsídio para determinar o manejo adequado de acordo com o local em que a espécie está 

inserida visando o baixo impacto na floresta natural, promovendo assim, a sua 

conservação e expansão da espécie (ORELLANA; KOEHLER, 2008). 

A dendrocronologia também pode ser utilizada para acompanhar o crescimento 

das árvores, pois estuda as camadas de crescimento anuais das árvores, que são chamadas 

de anéis de crescimento que são um dos principais arquivos biológicos das condições 

climáticas e ambientais do passado (SANTOS et al., 2013). 

Os anéis de crescimento estão ligados ao crescimento secundário das plantas 

arbóreas que podem ser divididos em duas partes: lenho primaveril (inicial) e lenho 

outonal (estival). O lenho inicial representa o crescimento da espécie no início do período 

vegetativo, normalmente na primavera (FRITTS, 1976). 

Neste sentido, Nutto e Watzlawick (2002) realizaram um trabalho com 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. e Zanthoxylum hyemale St. Hil. na Região de Santa Maria 

(RS) e constataram que essas espécies são apropriadas para estudos dendrocronológicos 

e podem ser usadas para detectar anos de balanço hídrico potenciais baixos.  

Diante disso, espera-se que os fatores climáticos, temperatura e precipitação 

podem influencia diretamente no crescimento das árvores. 
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3.2. OBJETIVOS 

 

3.2.1. Objetivo Geral  

 

Analisar a dinâmica e a morfometria de Zanthoxylum rhoifolium em fragmento da 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial (FOMA) 

 

3.2.2. Objetivos Específicos  

 

• Avaliar o crescimento, a mortalidade e o ingresso da espécie Z. rhoifolium em 

FOMA. 

• Verificar as influências da temperatura e precipitação no incremento de Z. 

rhoifolium em FOMA.   

• Descrever a morfometria de Z. rhoifolium em fragmento de FOMA nas diferentes 

posições sociológicas; 
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3.3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.3.1. Caracterização da área 

 

A descrição da área de estudo, a partir de suas características físicas, vegetação e 

localização encontra-se detalhada no Capítulo 1. 

 

3.3.2. Coleta e preparação dos rolos de incremento 

 

Foram coletadas amostras não destrutivas em 37 indivíduos de Zanthoxylum 

rhoifolium no DAP (1,30 m), com o auxílio do trado de Pressler de 5 mm extraindo-se 

dois rolos de incremento por árvore. Os orifícios deixados pela coleta das amostras foram 

preenchidos com cera de abelha “in natura” para não prejudicar o desenvolvimento da 

árvore. Após a coleta, os rolos de incremento foram levados ao laboratório de Ciências 

Florestais e Forrageiras da UNICENTRO (Campus CEDETEG) e fixados com cola 

branca em “porta-rolos” de madeira para promover a secagem em temperatura ambiente 

por um período de quatro semanas. Na sequência, as amostras foram polidas com lixas 

para madeira de número 100, 180, 220, 320, 400 e 600 para facilitar a leitura dos anéis 

de crescimento. Posteriormente foi passado óleo vegetal para evidenciar os anéis de 

crescimento.  

As amostras foram marcadas na direção transversal do lenho para identificar o 

limite dos anéis de crescimento. Em seguida, elas foram digitalizadas ao lado de uma 

régua com um scanner de mesa de 1200 ppp (pontos por polegada) de resolução. As 

imagens obtidas foram visualizadas no software ImageJ 2.0. A mensuração do incremento 

foi realizada com o auxílio da ferramenta de distância. Os dados obtidos foram exportados 

para software Microsoft Excel para realização da datação cruzada. 

 

 3.3.3. Estandardização e correlação dos dados de crescimento com variáveis 

climáticas 

 

A verificação estatística das séries foi realizada com software COFECHA 

(HOLMES, 1983), por ser exclusivo para análises dendrocronológicas, além de ajusteas 

as séries para identificar as amostras e os segmentos que apresentam problemas de 

mensuração do crescimento. O COFECHA gera um modelo chamado de série Master, 
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que é usado para verificar por meio da correlação de Pearson, se há uma correlação 

significativa com os dados reais. As árvores que não apresentaram correlação 

significativa foram excluídas. 

O software ARSTAN possibilitou a remoção das tendências de crescimento de 

cada amostra com o ajuste de uma função exponencial negativa e da aplicação de uma 

função spline cúbica. Neste software, a série Master é padronizada para eliminar as 

tendências de crescimento e gerar uma série denominada Standard.  

Na sequência do processo de análise, os dados de crescimento foram submetidos 

a correlação de Pearson com os índices de temperatura e precipitação, por meio do 

software SPSS, versão 2.2 (versão teste). Os dados climáticos foram obtidos da estação 

meteorológica da Universidade Estadual do Centro Oeste, distante aproximadamete 100 

metros da área de estudo. O período de análise foi de 1973 a 2017. Os dados climáticos 

foram ajustados com o período de crescimento da planta, sendo considerado o início do 

crescimento em agosto do ano anterior até julho do ano subsequente.  

 

3.3.4. Levantamento dos Dados 

 

Foram amostrados 47 indivíduos de Z. rhoifolium com DAP≥ 10 cm, em parcelas 

permanentes, no mês de novembro de 2017. Foram medidos o diâmetro a altura do peito 

(DAP), altura total (H), altura de inserção da copa (HIC) e os oito raios de projeção de 

copa nos sentidos norte, noroeste, sul, sudeste, leste, nordeste, oeste e noroeste, do tronco 

até o limite da copa.  

Com a medida dos oito raios da copa foi calculado o diâmetro da copa (DC). As 

alturas das árvores foram medidas com o hipsómetro (Forestor Vertex III, SoilControl).  

Para as medições dos DAP e dos raios de copa utilizou-se fita métrica.  

A posição sociológica foi determinada de acordo com a posição da árvore ocupada 

no estrato vertical da floresta e o respectivo grau de exposição da copa por luz, sendo 

classificadas em três posições sociológicas: árvores dominadas que ocupavam o estrato 

inferior com baixa exposição da copa por luz; árvores intermediárias que situavam-se no 

estrato intermediário com média exposição da copa por luz e árvores dominantes que 

ocupavam o estrato superior com alta exposição da copa por luz. 
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3.3.4.1. Análise dos Dados  

 

As variáveis morfométricas analisadas foram: altura total (H), Altura de Inserção 

da Copa (HIC), DAP, Diâmetro de Copa (DC), Comprimento de Copa (CC= H-HIC), 

Proporção de Copa (PC= CC/H*100), Grau de Esbeltez (GE= H/DAP), Índice de 

Saliência (IS= DC/DAP), Índice de Abrangência (IA= DC/H) e Formal de Copa (FC= 

DC/CC), conforme Burger (1939). Foi realizada correlação de Pearson entre o DAP e H 

com as demais variáveis e regressão linear entre o GE e DAP, e H e DAP.  As análies 

foram feitas no software SPSS versão teste. Os gráficos e tabelas foram confeccionados 

no software Origin8.5. 

 

3.3.5. Dinâmica  

 

O crescimento da espécie Zanthoxylum rhoifolium no período de 2011 a 2017 foi 

avaliado com base no incremento diamétrico e incremento em área basal. Os cálculos 

foram baseados nas árvores incluídas na primeira medição que permaneceram vivas até 

o momento da segunda avaliação. Foram calculados os incrementos diámetricos e em 

área basal e com isso, foram calculados o Incremento Periódico (IP) e Incremento 

Periódico Anual (IPA). 

As árvores vivas na primeira avaliação e as que morreram ao longo dos seis anos 

foram utilizadas para o cálculo da taxa de mortalidade. Os ingressos foram avaliados com 

base nas árvores que não constavam na medição inicial e que atingiram o diâmetro 

mínimo de inclusão (DAP ≥ 5 cm) na medição final.  

A distribuição diamétrica foi avaliada com base nas medições inicial e final. Os 

diâmetros nas duas avaliações foram agrupados em classes de 5 cm.  
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3.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.4.1. Características Morfométricas  

 

A caracterização das posições sociológicas para os indivíduos de Zanthoxylum 

rhoifolium indicou a seguinte estrutura diamétrica para as 37 árvores amostradas no local 

de estudo (Figura 10). A estratificação das 37 árvores amostradas resultou em 4 

indivíduos dominados (10,81%); 12 intermediários (32,43%) e 21 dominantes (56,76%). 

 
Figura 10. Distribuição diamétrica das posições sociológicas dos indivíduos de 

Zanthoxylum rhoifolium em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista 

Aluvial em Guarapuava, PR. Onde: PS1- Dominada; PS2- Intermediária; 

PS3- Dominante. 

 

Os resultados mostraram uma distribuição com maior número de indivíduos na 

classe de 10 a 14,9 cm. A classe de 15 a 19,9 apresentou menor quantidade de indivíduos 

e apenas indivíduos da posição sociológica dominante. Lamprecht (1962) afirmou que 

uma distribuição diamétrica regular, ou seja, quando há um número maior de indivíduos 

em classes menores, favorece a existência e sobrevivência das espécies regenerantes. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Costa (2011) com A. angustifolia, 

o qual constatou que árvores com copas vigorosas e diâmetros maiores ocupam o estrato 

superior dentre os demais indivíduos, sendo que, a maior incidência de luz favorece seu 

desenvolvimento.  
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Os resultados das variáveis morfométricas de Zanthoxylum rhoifolium apresenta 

os valores mínimos, máximos, médios, mediana e coeficiente de variação nas três 

posições sociológicas estão na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Caracterização das variáveis morfométricas de Zanthoxylum rhoifolium nas 

diferentes posições sociológicas, em um fragmento de Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial em Guarapuava, PR. 

Variáveis PS Média Mínimo Máximo CV (%) 

 PS1 8,41 5,76 10,22 24,29 

DAP (m) PS2 10,48 7,42 15,02 21,65 

 PS3 13,90 5,41 22,41 36,76 

 PS1 8,13 6,50 10,00 18,38 

H (m) PS2 8,46 6,50 10,50 15,63 

 PS3 8,48 6,50 11,00 11,42 

 PS1 6,00 4,00 8,00 30,43 

HIC (m) PS2 4,29 0,50 8,00 40,19 

 PS3 4,14 2,00 7,00 33,52 

 PS1 2,49 2,20 2,80 12,51 

DC (m) PS2 3,46 2,10 4,95 23,63 

 PS3 4,14 1,15 8,13 47,36 

 PS1 2,13 1,50 2,50 22,53 

CC (m) PS2 4,17 2,00 6,00 30,84 

 PS3 4,33 1,00 7,00 40,69 

 PS1 27,36 17,65 38,46 37,00 

PC (%) PS2 50,21 20,00 92,31 33,89 

 PS3 50,40 12,50 76,47 36,08 

 PS1 98,82 76,50 112,82 16,33 

GE PS2 82,76 63,03 112,60 18,61 

 PS3 70,23 35,51 166,32 43,53 

 PS1 31,45 22,02 47,25 34,78 

IS PS2 33,35 22,74 44,36 18,86 

 PS3 29,46 13,04 45,10 27,50 

 PS1 0,32 0,23 0,42 28,83 

IA PS2 0,41 0,24 0,58 23,98 

 PS3 0,49 0,13 0,96 48,18 

 PS1 1,20 1,09 1,47 14,86 

FC PS2 0,91 0,51 1,74 40,85 

 PS3 1,08 0,29 2,05 47,42 
Onde: PS- Posição sociológica; PS1- Dominada; PS2- Intermediária; PS3- Dominante; DAP- diâmetro a 

altura do peito; H- altura total da árvore; HIC- altura de inserção da copa; DC- diâmetro da copa; CC- 

comprimento da copa; PC- proporção da copa; GE- grau de esbeltez; IS- índice de saliência; IA- índice de 

abrangência; FC- formal da copa e CV- Coeficiente de Variação. Fonte: o Autor 
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As variáveis que apresentaram os maiores coeficientes de variação foram o DAP, 

Índice de Abrangência, Formal de Copa, Diâmetro de Copa, Grau de Esbeltez e 

Comprimento de Copa. Isso pode estar relacionado com as diferentes idades das árvores 

de Z. rhoifolium.  Os valores médios obtidos para o DAP foram 8,41, 10,48 e 13,90 cm 

para árvores das classes dominadas, intermediárias e dominantes, respectivamente. 

A altura total dos indivíduos de Z. rhoifolium na classe dominada apresentou uma 

média de 8,13 m e coeficiente de variação de 18,38%, já as árvores dominantes 

apresentaram altura total média de 8,48m e coeficiente de variação de 11,42%. A altura 

mínima foi 6,5 m e a máxima 11,0 m. 

A HIC ou altura comercial do fuste apresentou valores entre 0,50 a 8 m, sendo 

que os indíviduos da classe dominada apresentaram a maior HIC média, com 6 m. Estes 

valores são inferiores aos resultados obtidos por Roman, Bressan e Durlo (2009), que 

encontraram altura comercial do fuste para Cordia trichotoma entre 3 e 9 m, com média 

de 5,9 m. A variabilidade entre os indivíduos foi alta e o maior coeficiente de variação 

foi de 40,19% para os indivíduos intermediários. Durlo e Denardi (1998) verificaram 

média de 6,3 m para a altura comercial do fuste de Cabralea canjerana com variação de 

1,5 a 13 m.  

Em relação ao DC dos indivíduos de Z. rhoifolium mostrou uma variação de 1,15 

a 8,13 m. Os valores médios do DC seguiram a mesma tendência do DAP, em que os 

indivíduos dominados apresentaram média de 2,49 m, os intermediários de 3,46 m e os 

dominantes de 4,14, os quais também apresentaram o maior coeficiente de variação de 

(47,36%). Lanzarin (2016) encontrou valores entre 0,75 e 19,6 m, com média de 7,6 m 

para o DC em Maclura tinctoria, indicando que a grande amplitude nos resultados é 

consequência da plasticidade da espécie em relação à copa. 

A PC observada em Z. rhoifolium apresentou média de 27,36% para as árvores 

dominadas e 50,4% para as dominantes, com mínimo de 12,5% e máximo de 92,3%. O 

maior coeficiente de variação para essa variável morformétrica foi para as árvores 

dominadas (37%). Essa amplitude para a PC é resultado das diferentes idades e graus de 

concorrência a que as árvores estão submetidas (ROMAN; BRESSAN; DURLO, 2009) 

e é um indicador de vitalidade, sendo que quanto maior a porcentagem, tanto mais 

produtiva pode ser esta árvore. Orellana e Koehler (2008) encontraram valor de proporção 

de copa médio de 55,2% para Ocotea odorifera no Paraná, com valor máximo de 69,2% 

e mínimo de 30%. 



75 

 

A elevada proporção de copa nas espécies, como é o caso de Z. rhoifolium 

apresentam a maior parte de sua estrutura em forma de copa, tornando-se bastante 

dependente da radiação solar para realizar sua manutenção e desenvolvimento (CONDÉ 

et al., 2013). 

No que se refere ao GE, os valores observados para a espécie foram entre 35,51 e 

166,32, com média de 98,82 para as árvores da classe dominada, 82,72 para as 

intermediárias e 70,23 para as dominantes, sendo que essa última apresentou o maior 

coeficiente de variação do GE (43,53%), resultado da grande diferença entre as medidas 

do DAP e da altura total das árvores avaliadas. Essa variável caracteriza a instabilidade 

das árvores, quanto maior o GE, mais instável é a árvore, tornando-se mais sensível à 

quebra dos galhos e danos da copa com os ventos fortes, portanto os indivíduos 

dominados de Z. rhoifolium são mais instáveis que os indivíduos dominantes. 

Para Lanzarim (2016), valores superiores a 100 para GE podem ser resultados da 

falta de luz devido à competição entre as árvores, ocasionando a inibição do crescimento 

em diâmetro, as quais investem mais no crescimento em altura. Esse mesmo autor, 

estudando as características morfométricas de Maclura tinctoria encontrou valor médio 

de 80,15, mínimo de 16,49, máximo de 196,35, e CV=39,98%. 

O IS observado indica que em média as copas de Z. rhoifolium da posição 

sociológica dominada são 31,45 vezes maiores que o DAP e as dominantes 29,46. Os 

valores de IS variaram entre 13,04 e 47,25. Essa diferença do IS ocorre por ser uma 

relação do diâmetro de copa com o DAP, e as duas variáveis apresentaram grande 

variação entre as árvores avaliadas. Roman, Bressan e Durlo (2009) verificaram valores 

de IS entre 16,8 e 38,10 com média de 24,70 para plantas da espécie Cordia trichotoma. 

Conforme Tonini e Arco-Verde (2005), espécies de maior crescimento em termos 

de volume apresentam valores entre 15 e 20 para o IS, espécies com valores superiores a 

20 tendem a um baixo crescimento. 

O IA apresentou valores mínimo de 0,13 e máximo de 0,96. A média para os 

indivíduos dominados foi de 0,32, para os intermediários 0,41 e para os dominantes 0,49, 

com um coeficiente de variação de 48,18% para essa última classe. O IA tende a diminuir 

com a altura, porque o aumento na altura não é acompanhado, proporcionalmente, pelo 

aumento do DC, ou seja, o crescimento em altura ainda é maior que o crescimento do DC. 

Segundo Orellana e Koehler (2008) se um povoamento for manejado pela altura das 

árvores, pode-se usar este índice como critério para tomada de decisão em um plano de 

desbaste. Lanzarim (2016) encontrou valor médio pra o índice de abrangência em 
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Maclura tinctoria igual a 0,57, com valores de amplitude mínimo e máximo de 0,10 e 

1,71, com coeficiente de variação de 45,91%. 

O FC de Z. rhoifolium apresentou valores entre 0,29 e 2,05. O valor médio para 

os indivíduos da classe dominada foi 1,20, para os intermediários 0,91 e para os 

dominantes 1,08.  Orellana e Koehler (2008) encontraram valores entre 0,4 e 2,3 para 

Ocotea odorifera com média de 1,3. 

De acordo com esses resultados encontrados para FC de Z. rhoifolium é possível 

indicar que na comunidade existem dois tipos de copas, onde as árvores intermediárias 

possuem copas alongadas (FC é abaixo de 1) e as árvores da classe dominada e dominante 

apresentam copas chatas (FC acima de 1) (DURLO, 2001).  

 

3.4.2. Análise de correlação entre as variáveis morfométricas 

 

O DAP e a H são variáveis de mais fácil medição, sendo indicadas para serem 

usadas nesses modelos. A correlação das variáveis DAP e a H com as demais variáveis 

morfométricas foram analisadas e os resultados apresentados na Tabela 6. 

Para Tonini e Arco-Verde (2005) a medição das variáveis morfométricas consome 

muito tempo, ao invés disso podem ser utilizadas variáveis independentes de fácil 

medição, como o DAP e H.  

 

Tabela 6. Matriz de correlação linear de Pearson entre o diâmetro à altura do peito - DAP 

e a altura total - H e as variáveis morfométricas. 

Variável DAP H HIC DC CC IA FC GE IS PC 

DAP - 0,26 -0,48** 0,80** 0,63** 0,70** 0,05 -0,86** -0,10 0,58** 

H 0,26 - 0,31 0,10 0,37* -0,22 -0,26 0,08 -0,32 0,030 

DAP- Diâmetro a Altura do Peito; H- Altura total da árvore; HIC- Altura de Inserção da Copa; DC- 

Diâmetro da copa; CC- Comprimento da Copa; IA- Índice de Abrangência; FC- Formal da Copa; GE- Grau 

de Esbeltez; IS- Índice de Saliência; PC- Proporção da Copa. * Correlação é significativa ao nível de 0,05, 

** Correlação é significativa ao nível de 0,01. 

Fonte: o Autor 

 

A variável com a melhor correlação com o DAP foi o GE. Essa variável 

apresentou uma correlação significativa de -0,86 a 5% de probabilidade. Esse resultado 

indica que a medida que as árvores aumentam de diâmetro o GE diminui.  

Silva et al. (2017) também obtiveram alta correlação negativa entre o DAP e o 

GE, sendo essa de -0,81, ressaltando que, com o aumento em diâmetro, o grau de esbeltez 

diminui e ocorre o aumento na estabilidade dos indivíduos.  
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O Diâmetro de Copa (DC) apresentou correlação de 0,80 com o DAP. Resultado 

semelhante foi encontrado por Curto (2015), o qual encontrou correlação de 0,76 entre 

essas duas variáveis em plantio de Araucaria angustifolia. Silva et al. (2017) afirmaram 

que o diâmetro de copa demonstra forte correlação com o DAP. O mesmo autor obteve 

coeficiente de correlação de 0,77 para Araucaria angustifólia. 

Já para a variável H, a melhor correlação ocorreu com a variável CC, em que se 

observou uma correlação significativa de 0,37 a 1% de probabilidade. Esse resultado 

indica que a velocidade do crescimento apical acompanha linearmente o aumento da 

altura total nas árvores de Zanthoxylum rhoifolium. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Gardin (2017), estudando as 

variáveis morfoméricas da espécie Curitiba prismática (D. Legrand) Salywon & 

Landrum, onde a melhor correlação com o DAP foi o GE, e a H com o CC. 

O sinal negativo apresentado pelo coeficiente de correlação de Pearson entre o IS 

e o DAP indica que, de forma geral, o DC incrementa menos do que o DAP. Resultado 

semelhante foi encontrado por Tonini e Arco-Verde (2005), estudando as variáveis 

morfométricas de Carapa guianensis Aubl., Bertholletia excelsa Humb e Hymenaea 

courbaril L., onde as três espécies também apresentaram correlação negativa entre o IS 

com o DC, ou seja, quanto maior o IS menor será o DC. 

Nas Figura 11 e Figura 12 são apresentados os modelos ajustados entre as 

variáveis DAP x GE, e DAP x DC, respectivamente, que foram as que apresentaram as 

melhores correlações. O grau de esbeltez apresentou correlação negativa com o DAP. 

Com isso, à medida que aumenta o DAP, diminui o grau de esbeltez.  

 
Figura 11. Modelo ajustado entre as variáveis Grau de Esbeltez (GE) e o Diâmetro a 

Altura do Peito (DAP) para Zanthoxylum rhoifolium em um fragmento de 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial. Fonte: o Autor. 
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Esse comportamento da diminuição do grau de esbeltez com o aumento do DAP 

também foi observado por Curto (2015) para árvores de Araucaria angustifolia e por 

Silva et al., (2017) para Araucaria angustifolia na Região Norte do Rio Grande do Sul  

O diâmetro de copa de Z. rhoifolium relaciona-se significativamente com o DAP, 

tendendo a aumentar em razão do aumento do DAP (Figura 12).  

 

 

Figura 12. Modelo ajustado entre as variáveis diâmetro de copa (DC) e o Diâmetro a 

Altura do Peito (DAP) para Zanthoxylum rhoifolium rhoifolium em um 

fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial. Fonte: o Autor. 

 

Curto (2015) estudando Araucaria angustifolia na Floresta Nacional (FLONA) de 

Açungui, Campo Largo, PR, relata que o desenvolvimento do diâmetro de copa em 

relação ao DAP segue padrão linear, ou seja, à medida que as árvores crescem em 

diâmetro, linearmente aumenta-se o diâmetro de copa, mas em algum determinado 

momento isto tende a se estabilizar.  

Tonini e Arco-Verde (2005) também encontraram correlação positiva entre DC e 

DAP para as quatro espécies avaliadas em seu estudo (Bertholletia excelsa, Carapa 

guianensis, Tabebuia avellanedae e Hymenaea courbaril) em plantios homogêneos no 

estado de Roraima. 
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3.4.3. Análises Dendrocronológicas 

 

Com o programa COFECHA foi possível sincronizar, de maneira satisfatória, 

apenas 10 árvores e 10 séries de um total de 37 árvores e 74 séries. As séries cronológicas 

excluídas apresentaram valores de intercorrelação abaixo do valor crítico, contribuíram 

para perda da correlação. A intercorrelção é o valor oriundo da comparação entre séries 

anuais de crescimento das árvores através do software COFECHA. 

O valor de intercorrelação obtido na análise foi de 0,32 e o período considerado 

foi de 1973 a 2017, apresentando sensibilidade média de 0,435. A idade das árvores 

analisadas variou de 9 a 44 anos (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Resultados obtidos na avaliação das sincronias dos dados de indivíduos de 

Zanhoxylum rhoifolium em fragmento da Floresta Ombrófila Mista Aluvial. 

Parâmetros  Cronologias 

Número de Árvores 10 

Período Considerado 1973-2017 

Número de Anéis 341 

Intercorrelação ('r) 0,320 

Sensibilidade Média 0,435 

Idade Min-Máx (Anos) 9-44 

Fonte: o autor 

 

Para espécies que crescem em locais que permitem a delineação dos períodos 

estivais e primaveris e os anéis de crescimento são nítidos, os valores de intercorrelação 

acima de 0,5 são considerados desejáveis, mas em regiões tropicais, em função das 

demarcações não serem visíveis, valores menores que 0,5 podem ser considerados valores 

aceitáveis (GRISSINO-MAYER, 2001).   

Guilhermeti (2015), estudando o crescimento de Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg, na 

mesma área do presente estudo encontrou valores de intercorrelação de 0,52 para árvores 

de sub-bosque e 0,45 para as árvores do dossel.  

O valor da sensibilidade média indica a variabilidade inter-anual entre largura dos 

anéis de crescimento. Os valores acima de 0,30 indicam alta sensibilidade às mudanças 

ambientais (GRISSINO-MAYER, 2001). No presente trabalho, o valor de sensibilidade 

média foi 0,435, sendo assim, a espécie Z. rhoifolium apresenta alta sensibilidade as 

condições ambientais. 



80 

 

Guilhermeti (2015) encontrou valores de sensibilidade média superiores a 0,32 

para a espécie G. klotzschiana, ou seja, de alta sensibilidade. Para essa mesma espécie, 

Longhi-Santos (2013) obteve valor médio de 0,38. 

As cronologias Master e Standard resultantes das análises nos softwares 

COFECHA e ARSTAN, respectivamente, para os indivíduos de Z. rhoifolium estão 

apresentadas na Figura 13.  

 
Figura 13. Índices de largura dos anéis de crescimento para Zanthoxylum rhoifolium, na 

série Master e Standard amostrados em fragmento da Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial. Fonte: o Autor. 

 

É possível observar na série Master que nos primeiros anos, de 1973 a 1987 

ocorreram grandes oscilações no crescimento. Após este período, os índices tenderam a 

ter um padrão mais homogêneo. Isto acontece, em consequência de haver um pequeno 

número de amostras sincronizadas nos primeiros anos. A partir do momento que a análise 

envolve um conjunto maior de amostras, os dados tendem a ter um padrão mais regular. 

Resultados semelhanes foram encontrados por Guilhermeti (2015), Kanieski et al. (2012) 

e Longhi-Santos (2013) em estudos dendrocronológicos de G. klotzschiana. 

A análise dos dados evidencia também que, a partir do ano de 1989, há uma 

elevação do índice de crescimento até o ano de 1998, depois ocorreu maior índice de 

incremento médio anual no período de 2004 a 2014.  
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3.4.4. Correlação entre o crescimento de Zanthoxylum rhoifolium e as 

variáveis climáticas 

 

Comparando os dados das séries de crescimento Standard padronizadas pelo 

ARSTAN com as variáveis climáticas, verificou-se correlação significativa a nível de 1% 

de probabilidade com os dados de precipitação, como mostra a Tabela 8. As demais 

variáveis temperatura mínima, máxima, média e insolação não apresentaram correlações 

significativas. 

 

Tabela 8. Correlação de Pearson entre o incremento médio anual de Zanthoxylum 

rhoifolium e as variáveis climáticas em um fragmento da Floresta Ombrófila 

Mista Aluvial. 

 Temperatura 

mínima 

Temperatura 

máxima 

Temperatura 

média 

Precipitação Insolação 

Incremeto 

Médio 

Anual 

 

0,201 

 

-0,189 

 

0,028 

 

0,326** 

 

-0,199 

Onde: * Correlação de Pearson significativa a um nível de 5% de probabilidade; ** Significativa a um nível 

de 1% de probabilidade. Fonte: o Autor. 

 

O período do ano mais favorável para o crescimento de Zanthoxylum rhoifolium 

ou de qualquer outra árvore, é período que se estende do inicio da primavera (setembro) 

até o termino do verão (março), que é quando as árvores apresentam o crescimento 

primaveril ou lenho inicial que, geralmente, é o anel de maior tamanho na Anatro.  

Assim, analisando os dados climáticos dos últimos 41 anos (1976 até 2017), foi 

constatado que nos meses que ocorre maior crescimento das árvores é o período onde 

ocorrem as maiores precipitações e temperaturas mais elevadas (Figura 14).  
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Figura 14. Climatograma da média mensal de precipitação e temperatura média para o 

período de 1976 a 2017 para o município de Guarapuava, PR. Fonte: o Autor. 

 

Esta análise é importante, pois permite inferir qual período do ano ocorre melhor 

favorecimento para o crescimento das árvores, pois nesse período há uma elevada 

precipitação, e maior saturação hídrica do solo, devido ser uma floresta aluvial, com área 

de várzea ou fundo de vale que permanece a maior parte do ano com o solo saturado, 

decorrente do processo de urbanização do entorno.  

O rio Arroio Carro Quebrado que margeia a área de estudo possui grandes 

densidades de áreas urbanizadas na sua extensão (DIAS DE OLIVEIRA, 2011) em 

consequência disso recebe maiores quantidades de água, principalmente pelo escoamento 

superficial e pela falta de área de infiltração, promovendo muitas vezes, durante o ano, 

afloramento do lençol freático e extravasamento do leito do rio. 

Sabe-se que a água é um dos elementos essenciais para o crescimento das plantas. 

Entretanto, em condições de alagamento uma série de parâmetros físicos, químicos e 

biológicos do solo são alterados, como a redução na disponibilidade de oxigênio no solo 

devido à diminuição dos espaços aeríferos do solo limitando as trocas gasosas com a 

atmosfera e consequentemente para o sistema radicular, sendo essa a principal limitação 

para o crescimento de plantas submetidas à inundação (TAIZ e ZEIGER, 2013). 

A relação entre a média da precipitação anual e o incremento médio anual de Z. 

rhoifolium no período de 1977 a 2017. Verifica-se que no ano de 1983 ocorreu a maior 

precipitação média mensal (260 mm), e consequentemente maior saturação hídrica do 

solo, que pode ter dificultado o crescimento Z. rhoifolium (Figura 15). O maior 

crescimento da espécie Z. rhoifolium ocorreu no ano de 2004, que pode ter sido 
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beneficiada pela baixa precipitação ocorrida nesse ano (cerca de 150 mm). 

 

Nutto e Watzlawick (2002) estudando a relação entre os fatores climáticos e o 

crescimento de Z. rhoifolium não encontraram correlações significativas entre o 

crescimento e as variáveis temperatura e precipitação. 

Zanon e Finger (2010) avaliando a periodicidade do crescimento das árvores de 

Araucaria angustifolia, correlacionaram com as variáveis meteorológicas concluíram a 

temperatura e precipitação, estão diretamente correlacionadas com o incremento. O 

aumento da temperatura e da precipitação influem positivamente no incremento e a 

ocorrência de precipitação acompanhada de temperaturas baixas reduz o crescimento em 

diâmetro. 

Outro fator importante que pode contribuir com a diminuição do crescimento de 

Z. rhoifolium é o tipo de solo. Nas subunidades da área de estudo, os solos são 

hidromórficos com grande quantidade de argila. Esta característica e a presença de 

substrato rochoso muito raso dificultam a drenagem do solo e favorecem o afloramento 

do lençol freático. 

Cardoso et al. (2012) verificaram que o incremento radial das espécies variou 

segundo a saturação hídrica do solo. O incremento de Citharexylum myrianthum Cham. 
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Figura 15. Relação entre a precipitação anual (mm) e o índice de incremento médio anual 

da série Standard de Zanthoxylum rhoifolium em um fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista Aluvial. Fonte: o Autor. 
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foi quatro vezes maior no Cambissolo, com maior drenagem, do que no Gleissolo, com 

saturação hídrica. 

Vários estudos relatam a influência de variáveis meteorológicas como 

impulsionadores e/ou limitantes ao crescimento das espécies florestais. Alguns 

consideram a temperatura como fator que influencia o incremento diamétrico das árvores 

(KANIESKI, 2013; LONGHI-SANTOS, 2013). Outros estudos consideram a 

precipitação e/ou disponibilidade de água no solo com maior influência sobre o 

incremento diamétrico (CARDOSO et al., 2012; NUTTO; WATZLAWICK, 2002), em 

que a precipitação é extremamente importante para a retomada do crescimento, porém é 

limitante quando estiver em excesso no solo. 

 

3.4.5. Dinâmica de Zanthoxylum rhoifolium  

 

Com base nos dados de crescimento diamétrico, foi construída a matriz de 

progressão (Tabela 9) para avaliar a dinâmica de crescimento de Z. rhoifolium no período 

de 2011 a 2017. Essa matriz apresenta, por classes diamétricas, o número de indivíduos 

ingressantes e mortos, sendo representado na horizontal o número de indivíduos por 

classe diamétrica observados em 2017, e na vertical o número de indivíduos observados 

em 2012, conforme Sanquetta et al. (1995). 

 

Tabela 9. Matriz de progressão por classe de diâmetro (cm) dos indíviduos de 

Zanthoxylum rhoifolium no período de 2011 a 2017, em um fragmento de 

Floresta Ombrófila Mista Aluvial. 

Centro de Classe de  

Diâmetro (cm) Ingresso 5 15 25 Total  

Mortalidade  - -  5,56  - 5,56 

5 6,94 12,50  -  - 19,44 

15 4,17 5,56 26,39 -  36,11 

25  -  - 4,17 4,17 8,33 

45  -  - 1,39  - 1,39 

Total Geral 11,11 18,06 37,50 4,17 70,83 

 

Em 2011 constavam 65,28 ind.ha-1 no fragmento avaliado, já em 2017 foram 

encontrados 70,83 ind.ha-1 de Z. rhoifolium. Durante o período de avaliação ingressaram 

11,11 ind.ha-1 na área de amostrada, sendo 6,94 ind.ha-1 com DAP entre 5 e 9,9 cm e 4,17 

ind.ha-1 com DAP entre 15 e 19,9 cm. A taxa de ingresso no período avaliado foi de 
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15,69%, com taxa média anual de 2,62%. 

No período avaliado, a mortalidade obsevada foi de 5,56 ind.ha-1, representando 

taxa de mortalidade no período de 7,84% e anual de 1,31%. A taxa de indivíduos 

ingressantes foi superior a taxa de árvores mortas, demonstrando que houve um balanço 

positivo para a espécie. Diferente do resultado encontrado nesse trabalho, Salami et al. 

(2017) encontraram taxa de mortalidade (7,75%) superior a taxa de ingresso (2,25%) para 

a Z. rhoifolium.  

Na Tabela 9 observa-se que as duas primeiras classes diamétricas apresentaram 

número de indivíduos maior nas duas avaliações, concentrando 85,11% e 78,48% do 

número total de indivíduos em 2012 e 2017 respectivamente. Resultado semelhante foi 

encontrado por Gardin (2017), o qual observou que as duas classes diamétricas inferiores 

foram as mais numerosas nas avaliações realizadas em 2011 e 2017 para Curitiba 

prismatica, abrigando 88,31% e 88,69% de todas as árvores, respectivamente.  

O incremento periódico anual (IPA) por classe de diâmetro para a espécie Z. 

rhoifolium teve maior expressão na última classe de diâmetro, como é apresentado na 

Figura 16. O maior incremento médio ocorreu na classe de 25 a 29,9 cm chegando a 1 cm 

por ano.  

 

Figura 16. Incremento Periódico Anual de Zanthoxylum rhoifolium por classes 

diamétricas, no período de 2011 e 2017 em um fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista Aluvial. 

 

Resultado semelhante foi encontrado por Veres (2012), o qual também encontrou 

maior incremento periódico anual (IPA) nas maiores classes de diâmetro. O fato do 

crescimento apresentar-se maior nas classes diamétricas superiores, como observado no 
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presente estudo, se dá em decorrência de que as árvores com maiores diâmetros, que estão 

estabelecidas a mais tempo na floresta, possuem posição privilegiada dentro do dossel, 

que lhes garante um aporte maior e mais exposição solar constante, o que permite a estes 

indivíduos apresentaram incrementos diamétricos maiores (SCHAAF, 2001). 

Zanthoxylum rhoifolium apresentou incremento em diâmetro de 2,91 cm no 

período avaliado pelo presente estudo, com incremento anual de 0,48 cm. Neste sentido, 

Rodrigues (2012) em estudos na mesma área encontrou valores de incrementos periódico 

e anual semelhantes ao encontrado nesse trabalho (2,02 cm e 0,51 cm, respectivamente). 

Avaliando o comportamento da área basal por classes diamétrica Z. rhoifolium 

observa-se variação da área basal no período avaliado, porém, houve aumento em seis 

anos em todas as classes diamétricas (Figura 17).  

 

Figura 17. Evolução da área basal de Zanthoxylum rhoifolium por classes diamétricas, 

no período de 2011 e 2017 em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista 

Aluvial. 

 

A maior área basal para a espécie foi observada na classe diamétrica intermediária 

de 15 a 19,9cm, a qual apresentou cerca de 0,80 m2.h-1 em 2017. 

No período de seis anos, a espécie apresentou um incremento de 0,427 m².ha-1, 

com ganho anual de 0,071 (m².ha.ano-1). Rodrigues (2012) avaliando a mesma floresta, 

encontrou valores de incremento em área basal de 0,205 m².ha-1, com ganho anual de 

0,051 m².ha.ano-1 para a mesma espécie. Esses valores revelam que a espécie apresentou 

aumento na taxa de crescimento durante o período avaliado (2011 a 2017). 
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3.5. CONCLUSÕES 

 

• Os indivíduos de Z. rhoifolium apresentaram altura total média de 8,43 m e DAP 

médio de 12,2 cm.  

• Z. rhoifolium apresentou alta correlação do DAP com o grau de esbeltez e com o 

diâmetro de copa, sendo que a correlação entre o GE e DAP foi negativa, ou seja, 

a medida que a árvore aumenta em diâmetro, GE diminui, ficando mais estável.  

• O crescimento de Z. rhoifolium apresentou correlação significativa com a 

precipitação. 

• A espécie Z. rhoifolium apresentou incremento em área basal de 0,427 m2.ha-1 no 

período de seis anos, com incremento anual de 0,071 m2.ha.ano-1. A taxa de 

indivíduos ingressantes dessa espécie foi superior à taxa de mortalidade. 

• O aumento de área basal, juntamente com a taxa de ingresso superior a taxa de 

mortalidade, demonstra que a espécie se encontra em processo de crescimento no 

fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial. 
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4. ANÁLISE DA EMISSÃO DA FLUORESCÊNCIA DA CLOROFILA a E 

TEOR DE PIGMENTOS FOTOSSINTÉTICOS DE Zanthoxylum rhoifolium LAM 

EM DIFERENTES NÍVEIS DE UMIDADE DO SOLO 

 

RESUMO 

 

Nesse trabalho foi avaliada a emissão de fluorescência da clorofila a e o teor de 

pigmentos em plantas de Zanthoxylum rhoifolium Lam em ambientes com diferentes 

níveis de umidade em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial, no município 

de Guarapuava, PR. Para avaliar a emissão da fluorescência da clorofila a foi utilizado o 

fluorômetro portátil PAM-2500 (Portable Chlorophyll Fluorometer), sendo realizada a 

cinética lenta e a cinética rápida, em folhas adaptadas ao escuro, nas quatro estações do 

ano, entre 2017 e 2018. A análise dos parâmetros de fluorescência foi realizada por meio 

dos seguintes parâmetros: Curva OJIP, Fo, Fm, F’o, F’m, Fv, Fv/, Fm, Fv/Fo, ETR, qN e qP. 

O teor de pigmentos foi estimado por espectrofotometria. A curva de OJIP mostrou que os 

menores valores da fluorescência ocorreram nas plantas de ambiente úmido, principalmente 

na estação do inverno. Foram encontradas diferenças significativas para os parâmetros Fv/Fm 

e Fv/Fo entre os dois ambientes avaliados, na primavera, verão e outono. As plantas do 

ambiente seco apresentaram os maiores valores de Fo, Fm e Fv. As plantas do ambiente úmido 

apresentaram os maiores valores de rendimento quântico fotoquímico efetivo do PSII (YII) 

em todas as estações do ano. O maior valor da taxa relativa de transporte de elétrons (ETR) 

foi encontrada nas plantas de ambiente seco no verão. O parâmetro F’o se mostrou como 

uma resposta mais sensível entre os ambientes as estações, sendo que as plantas 

apresentaram tendência em reduzir os níveis de fluorescência de acordo com a mudança 

de estações. Os valores de qN se manteram semelhantes nos dois locais avaliados, e o 

maior qP ocorreu na primavera nos dois locais avaliados. Em relação aos pigmentos 

fotossintéticos, os resultados mostraram que as plantas do ambiente seco apresentam 

maiores concentrações de pigmentos em relação as plantas de local úmido. Dessa forma, este 

estudo indica que Z. rhoifolium apresenta comportamento distinto aos diferentes níveis 

de umidade. 

 

Palavras-chave: Ecofisiologia, Floresta Ombrófila Mista Aluvial, parâmetros 

fotossintéticos.
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4. ANALYSIS OF THE EMISSION OF CHLOROPHILIA a 

FLUORESCENCE AND THE CONTENT OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS 

OF Zanthoxylum rhoifolium LAM AT DIFFERENT GROUND MOISTURE 

LEVELS 

 

ABSTRACT 

 

In this work, chlorophyll a fluorescence emission and pigment content in 

Zanthoxylum rhoifolium plants were evaluated in environments with different moisture 

levels in the four seasons of the year, in a fragment of Alluvial Ombrophylous Forest, in 

the municipality of Guarapuava, PR. To evaluate the emission of chlorophyll a 

fluorescence was used the portable fluorometer PAM-2500 (Portable Chlorophyll 

Fluorometer), being carried out the slow kinetics and fast kinetics, in leaves adapted to 

the dark, in the four seasons of the year, between 2017 and 2018. The analysis of the 

fluorescence parameters was performed using the following parameters: OJIP curve, Fo, 

Fm, F'o, F'm, Fv, Fv /Fm, Fv / Fo, ETR, qN and qP. The pigment content was estimated by 

spectrophotometry. The OJIP curve showed that the lowest fluorescence values occurred 

in the humid environment plants, especially in the winter season. Significant differences 

were found for the Fv/Fm and Fv/Fo parameters between the two evaluated environments, 

in spring, summer and autumn. The plants of the dry environment had the highest values 

of Fo, Fm and Fv. The plants of the humid environment presented the highest values of 

effective photochemical quantum yield of PSII (YII) in all the seasons of the year. The 

highest value of the relative rate of electron transport (ETR) was found in the dry season 

plants in the summer. The parameter F'o was shown to be a more sensitive response 

between the seasons and the plants showed a tendency to reduce the levels of fluorescence 

according to the seasons change. The values of qN remained similar at the two evaluated 

sites, and the highest qP occurred in the spring at the two evaluated sites. In relation to the 

photosynthetic pigments, the results showed that the plants of the dry environment present 

higher concentrations of pigments in relation to the plants of humid place. Thus, this study 

indicates that Z. rhoifolium presents different behavior at different levels of humidity. 

 

Keywords: Ecophysiology, Alluvial Ombrophilous Forest, photosynthetic parameters.
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4.1. INTRODUÇÃO 

 

A fluorescência da clorofila a é uma das formas de dissipação de energia quando 

uma planta absorve energia solar e ainda expressa uma pequena porção da energia 

dissipada pelo sistema fotossintético. É um método muito utilizado na compreensão da 

estrutura e função do aparato fotossintético (STRASSER, SRIVASTAVA; TSIMILLI-

MICHAEL, 2000). Características como vitalidade, produtividade, sensibilidade e 

resistência a estresse podem ser investigadas por meio da fluorescência da clorofila a para 

descrever os comportamentos de sistemas complexos e sua dinâmica, tais como árvores, 

florestas e ecossistemas completos (CARVALHO, 2013). 

A análise de fluorescência da clorofila a, por ser uma técnica rápida, precisa e não 

destrutiva, tem sido amplamente aplicada em estudos fisiológicos e ecofisiológicos, pois 

pode indicar como as plantas respondem a esses estresses ambientais. Mudanças neste 

potencial para utilização fotoquímica de luz absorvida em antenas do fotossistema II 

(PSII) podem fornecer informações sobre mudanças no desempenho fotossintético das 

plantas ao longo do dia e entre as estações (DEMMING-ADAMS; ADAMS, 2012).  

Os fotossistemas são constituídos por pigmentos, clorofila e carotenoides, que são 

responsáveis por absorver a energia luminosa para que o processo fotossintético possa 

ocorrer. Desta forma estes pigmentos apresentam um papel fundamental na manutenção 

do aparato fotossintético, além de funcionarem como um complexo antena, de captação 

de energia (LARCHER, 2006). 

Um dos fatores que pode comprometer a atividade fotossintética das plantas é o 

estresse hídrico, afetando o crescimento das plantas (AKCAY et al., 2010). As plantas 

respondem a esse estresse por meio de mecanismos adaptativos possibilitando que as 

fases fotoquímica e bioquímica da fotossíntese suportem situações adversas 

(OUKARROUM et al., 2007).  

A ação desses tipos de estresses pode induzir alterações profundas no 

metabolismo das plantas e seu efeito pode ser avaliado pela análise de diferentes 

parâmetros fotossintéticos. A análise de fluorescência das clorofilas a permite monitorar 

mudanças no aparato fotossintético sem destruir as plantas, sendo uma técnica altamente 

sensível (TSIMILLI-MICHAEL; STRASSER, 2008). Diante dos fatos, espera-se que Z. 

rhoifolium apresenta comportamento diferenciado em relação aos diferentes níveis de 

umidade. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. Objetivo Geral  

 

Analisar os aspectos ecofisiológicos de Zanthoxylum rhoifolium em ambientes 

com diferentes níveis de umidade do solo. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 

• Avaliar o emprego da fluorescência da clorofila a na caracterização fisiológica de 

indivíduos de Z. rhoifolium com diferentes níveis de umidade do solo;  

• Avaliar se a espécie Z. rhoifolium apresenta comportamento diferenciado em 

relação aos níveis de umidade do solo; 

• Associar a análise da fluorescência da clorofila a ao teor de pigmentos de Z. 

rhoifolium em diferentes níveis de umidade do solo. 
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4.3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.3.1. Caracterização da área 

 

A descrição da área de estudo, a partir de suas características físicas, de vegetação 

e localização encontra-se detalhada no Capítulo 1. 

 

4.3.2. Variáveis Ambientais 

 

A umidade do solo foi medida em todas as parcelas em que se encontravam os 

indivíduos de Zanthoxylum rhoifolium dos quais foram coletadas as folhas para análise 

da fluorescência da clorofila a. Para tal, foi utilizado o medidor de umidade de mão 

Moisture Probe Meter (MPM160-B). Foram realizadas as medições nas estações da 

primavera, verão, outono e inverno no período de 2017 a 2018. A partir dos resultados de 

umidade foram definidas as parcelas úmidas e as secas para as análises de fluorescência. 

Os dados climáticos de precipitação, umidade relativa, insolação, temperatura 

máxima e mínima foram obtidos da estação meteorológica da Universidade Estadual do 

Centro Oeste, distante aproximadameto 100 metros da área de estudo. Esses dados foram 

separados por estação.  

 

4.3.3. Fluorescência da Chl a  

 

Para a análise da fluorescência da clorofila a foram utilizadas folhas 

completamente expandidas com boa aparência, sendo evitadas as folhas com algum tipo 

de dano para que não ocorresse interferência nos resultados finais. As folhas foram 

coletadas 6 folhas de 10 individuos de Zanthoxylum rhoifolium em parcelas com 

diferentes níveis de umidade e levadas para o laboratório de Ciências Florestais e 

Forrageiras, as análises foram realizadas no período da manhã, do lado externo do 

laboratório. 

A análise dos parâmetros de fluorescência da clorofila a nos indivíduos de Z. 

rhoifolium foi realizada por meio de indução de cinética rápida ou transitória, (curva OJIP 

ou curva de Kautsky). Os parâmetros rendimento fotoquímico máximo do PSII (YII), taxa 

relativa de transporte de elétrons (ETR), fluorescência inicial (Fo), fluorescência máxima 

(Fm), fluorescência variável (Fv) e foi estimada a eficiência quântica máxima do PSII 
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(Fv/Fm), atividade potencial do PSII (Fv/Fo), dissipação fotoquímica (qP) e dissipação não-

fotoquímica (qN) (KRAUSE e WEIS, 1991), foram obtidos por meio da indução de curva 

ou cinética lenta.  

Em ambas as análises, as folhas foram adaptadas ao escuro com o clipe foliar por 

20 minutos. As leituras da fluorescência da clorofila a ocorreram no período da manhã a 

partir das 7h00 utilizando o equipamento portátil PAM-2500 (Portable Chlorophyll 

Fluorometer). A intensidade do pulso de luz saturante e actínica será de 2000 mol m-2s-

1 e a intensidade de luz modulada de 1 mol m-2s-1. As análises foram realizadas em 

triplicata. 

 

4.3.4. Análise do Teor de Pigmentos (Chl a, b e carotenóides totais) 

 

O teor de pigmentos das folhas de Z. rhoifolium foi determinado através da coleta 

de amostras de cada planta analisada, sendo utilizados os protocolos descritos por Porra, 

Thomson e Kriedemann (1989) e Welburn (1983). 

As coletas das amostras foram feitas nos mesmos dias das avaliações da 

fluorescência da clorofila a e as mesmas folhas foram utilizadas para a extração do teor 

de pigmentos.  

As amostras coletadas foram armazenadas em envelopes de papel alumínio para 

evitar a degradação dos pigmentos em contato com a luz. A extração dos pigmentos foi 

realizada no Laboratório de Ecotoxicologia, do Departamento de Ciências Biológicas do 

Campus CEDETEG - Unicentro, em uma sala escura para não ocorrer degradação dos 

pigmentos fotossintéticos durante o processo.  

A extração foi realizada com o auxílio de graal e pistilo, sendo maceradas as 

amostras com carbonato de cálcio e 8 mL de acetona 80%. Após a extração, o material 

foi centrifugado por 20 minutos a 4000 rpm. O sobrenadante foi analisado nas 

absorbâncias de 470 nm, 663,6 nm e 646,6 nm com o espectrofotômetro UV-VIS (UV-

1800, Shimadzu), pertencente ao Laboratório de Bioquímica, do Departamento de 

Biologia da Unicentro. 

Para estimar os teores dos pigmentos clorofilianos foi utilizada a metodologia 

proposta por Lichtenthaler e Wellburn (1983), com modificações realizadas por Porra, 

Thomson e Kriedemann (1989). 
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4.3.5. Análises Estatísticas 

 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado. Os dados foram 

submetidos à análise de homogeneidade de variância e a normalidade de resíduos. Os 

conjuntos de dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e ao teste Tukey. 

As análises foram realizadas no software livre Sisvar. Os gráficos e tabelas foram 

confeccionados no software Origin8.5.   
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4.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.4.1. Variáveis Ambientais 

 

Na Figura 18 está apresentada a porcentagem de umidade na área de estudo nas 

quatro estações avaliadas. 

 

Figura 18. Umidade do solo nas quatro estações do ano da área nos ambientes úmido e 

seco em que as árvores de Zanthoxylum rhoifolium foram coletadas. Fonte: o 

Autor. 

 

Foi verificada diferença entre os níveis de umidade das parcelas úmidas e secas. 

Para o ambiente úmido o maior nível de umidade ocorreu na primavera, com cerca de 

57% de umidade.  

As variáveis climáticas obtidas na estação meteorológica do campus CEDETEG, 

estão apresentadas em valores médios na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Variáveis Climáticas nas estações avaliadas na área de estudo no período de 

2017 a 2018. 

 Estações  

Temperatura 

Máxima (°C) 

Temperatura 

Mínima (°C) 

Precipitação 

(mm) Insolação  

Umidade 

Relativa do Ar (%) 

Primavera 25,32 14,56 241,33 5,60 65,76 

Verão 25,80 17,03 191,67 5,10 79,06 

Outono 22,52 10,81 165,00 6,17 76,87 

Inverno 22,05 9,21 165,00 7,53 76,31 
Fonte: o Autor 
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No verão foi observado a maior temperatura máxima e a maior umidade relativa 

do ar. A maior insolação ocorreu no inverno, sendo que, nessa estação foi observada uma 

baixa precipitação.  

 

4.4.2. Análise da fluorescência da clorofila a 

 

Os transientes da fluorescência da clorofila a são ricos em informações, e a 

interpretação dos parâmetros do teste OJIP permite maior entendimento das 

características quantitativas e do comportamento do PSII.  

Os resultados da análise da emissão de fluorescência da clorofila a por cinética 

rápida (curva OJIP) das plantas de Zanthoxylum rhoifolium em ambientes com diferentes 

níveis de umidade apresentaram uma curva OJIP típica (Figura 19). Nessas curvas estão 

representados o alcance da fluorescência transitória, partindo da fluorescência inicial (Fo) 

até um nível máximo (Fm), para cada um dos ambientes, úmido e seco, durante as quatro 

estações do ano. 

 

 

Figura 19. Curva OJIP da fluorescência da clorofila a da espécie Zanthoxylum rhoifolium 

em ambiente úmido e seco, durante as estações da primavera (A), verão (B), 

outono (C) e inverno (D) de 2017 a 2018. Fonte: o Autor. 
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As respostas foram diferenciadas nas quatro estações (Figura 19A-D). As árvores 

em ambiente seco apresentaram os maiores níveis de fluorescência nas estações da 

primavera, outono e inverno, já na estação do verão o maior nível de fluorescência foi 

observado nas árvores do ambiente úmido. 

A curva OJIP foi maior na primavera, nas plantas de ambiente seco quando 

comparada as demais estações. A menor variação da fluorescência, entre os ambientes, 

foi observada para as curvas correspondentes ao inverno, em que se observam variações 

menos intensas na Fo e Fm nas plantas de Z. rhoifolium, que pode ser resultado da menor 

irradiação solar incidente nessa estação. 

Na primavera foram observados os maiores valores de fluorescência em ambos os 

ambientes. Isso se dá pelo fato de, nessa estação, Z. rhoifolium estar retornando de uma 

condição desfavorável, que foi a estação do inverno, e estar passando pela fase de 

rebrotamento e reposição foliar, necessitando de uma maior atividade fotossintética para 

suprir suas atividades metabólicas. 

No verão é possível observar a inversão dos resultados, onde o maior nível de 

fluorescência ocorreu no ambiente úmido e o menor no ambiente seco, contrário as 

demais estações. Nessa estação houve a maior temperatura máxima e maior umidade 

relativa quando comparada as demais estações (Tabela 10). Nessa estação também foi 

observada uma alta concentração no teor de carotenoides (Figura 24E) nas árvores de Z. 

rhoifolium no ambiente úmido, provavelmente resultado da alta temperatura e da 

insolação, pois nessas condições a planta tende a sintetizar mais carotenoides para sua 

fotoproteção. Outro fator importante para se destacar nessa estação é a maior relação de 

clorofila a/b (Figura 24D), onde a concentração de clorofila a foi maior que a de clorofila 

b, no ambiente úmido, esse resultado indica um maior estresse nesse ambiente, onde a 

planta demandou de uma quantidade maior desse pigmento para suprir suas atividades 

metabólicas.  

A curva de OJIP demonstra a quantidade de energia necessária para fechar todos 

os centros de reação do fotossistema II (SCHANSKER et al. 2014), nesse sentido, 

podemos dizer que as plantas do ambiente seco necessitaram de mais energia na estação 

da primavera, devido as condições climáticas e ambientais, que afetaram seu estado 

fisiológico e todos esses fatores podem explicar a inversão nos resultados da fluorescência 

no verão.  
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A fase O-J (50 μs a 2 ms) da Figura 19 retrata o comportamento da fluorescência 

nos primeiros 2 ms da curva e representando a fase fotoquímica primária da fotossíntese, 

na qual ocorre a redução do lado aceptor do PSII (QA para QA
-) (STRASSER, 

SRIVASATAVA e GOVINDJEE, 1995; TÓTH, SCHANSKER e STRASSER, 2007). A 

maior redução da QA foi observada na primavera, no ambiente seco, e no verão no 

ambiente úmido.  

A fase J-I (2 ms- 30 ms) demonstra a redução do pool de plastoquinonas (PQ) 

(TÓTH, SCHANSKER e STRASSER, 2007), que foi maior na primavera no ambiente 

seco, e no verão no ambiente úmido. A fase I-P (30 ms a 300 ms) refere-se a transferência 

de elétrons do PSII a partir da plastoquinona reduzida (PQH2) aos aceptores do FSI 

(YUSUF et al., 2010). Na Figura 19 observa-se que essa fase se manteve semelhante em 

todas as estações nos dois ambientes, com pouca variação entre o I-P.  

Rodrigues (2013) observou aumento expressivo na fase I-P em plantas de espécies 

arbóreas de campina na Amazônia central em período seco, evidenciando um estresse 

crônico e baixa eficiência de transferência de elétrons do PSII para o PSI. Esse 

comportamento sugere que no período seco as espécies avaliadas diminuem sua 

capacidade de reduzir fotoquimicamente a QA e transferir elétrons para o PSI 

(STRASSER et al., 2004). 

Na Figura 20 são apresentados os parâmetros da cinética lenta para o ambiente 

úmido e seco, durante as quatro estações avaliadas. Foram encontradas diferenças 

significativas nos parâmetros  Fv/Fm e Fv/Fo entre os dois ambientes (Figura 20D e 19E), 

nas estações da primavera, verão e outono. As árvores do ambiente seco apresentaram os 

maiores valores de Fo, Fm e Fv. No inverno não houve diferença significativa entre os dois 

ambientes em todos os parâmetros, como pode ser visto na Figura 20. 
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*Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas entre os ambientes e minúsculas entre as estações, não 

diferem estatisticamente, ao nível de 5 % de probabilidade. 

Figura 20. Parâmetros Fo (A), Fm (B), Fv (C), Fv/Fm (D) e Fv/Fo (E) da fluorescência da 

cinética rápida da clorofila a obtidos da curva OJIP de folhas deZanthoxylum 

rhoifolium, em ambiente úmido e seco, durante as estações da primavera, 

verão, outono e inverno de 2017 a 2018. Fonte: o Autor. 

 

Para o parâmetro Fo de Z. rhoifolium, os maiores valores foram observados no 

verão no ambiente seco, e os menores, no outono, no ambiente úmido. No entanto, não 

houve diferença estatística significativa entre as estações. 

Sausen (2007) observou aumento na Fo em plantas de mamona (Ricinus 

communis) sob déficit hídrico. Segundo a autora, esse resultado está relacionado a uma 

menor taxa de transferência de energia do complexo antena do fotossistema para os 

centros de reação, acompanhada pelo aumento da dissipação da energia excitada 

(KRAUSE, 1988).  

O parâmetro Fm se manteve semelhante a Fo entre os dois ambientes, apresentando 

o maior valor nas árvores de Z. rhoifoulium no ambiente seco na primavera, isso pode ter 

acontecido porque nessa estação todas as QA estavam reduzidas, ocorrendo, portanto, 

fotofosforilação acíclica pela falta de poder redutor. 

A relação Fv/Fm (Figura 20D) é uma variável que retrata a eficiência quântica 

máxima do PSII, a qual diferiu significativamente entre os dois ambientes na primevera 



103 

 

e no outono. Segundo a literatura, a relação Fv/Fm representa um indicador sensível do 

desempenho do aparato fotossintético das plantas em que, para plantas saudáveis espera-

se valores entre 0,75 e 0,85 (BOLHÀR-NORDENKAMPF et al., 1989).  

O menor valor de Fv/Fm foi observado no ambiente úmido, na estação do inverno. 

Essa redução nos valores da relação Fv/Fm pode estar relacionada com algum tipo estresse ao 

qual a planta está submetida, nesse caso, a umidade do local e as baixas temperaturas dessa 

estação. Redução nas taxas de Fv/Fm também podem ser resultado da redução da fração 

dos centros de reação do PSII, causando declínio nas reações fotoquímicas, com 

consequente aumento na dissipação não fotoquímica (BAKER e OXBOROUGH, 2004).  

Araújo e Demenicis (2009), afirmam que reduções na relação Fv/Fm podem estar 

relacionados à fotoinibição do PSII, o qual pode causar danos reversíveis ou irreversíveis, 

essa redução pode ser uma forma temporária de diminuir o processo fotossintético, 

evitando maiores danos aos PSI e PSII (D’AMBROSIO et al., 2006). 

A redução na eficiência do PSII pode ser resultante da acumulação de aceptores 

reduzidos e também, pelo aumento da dissipação termal do excesso de energia excitada, 

antes de alcançar os centros de reação do PSII (DEMMIG- ADAMS et al., 1995). Como 

os processos fotoquímicos e não-fotoquímicos competem pela energia excitada, o 

aumento em um dos processos resulta na redução em outro (KRAUSE e WEIS, 1991). 

Campelo et al. (2015), observaram que a relação Fv/Fm foi reduzida de forma 

significativa nas espécies arbóreas Calophyllum brasiliense e Swietenia macrophylla em 

condições de seca. As demais espécies avaliadas (Astronium fraxinifolium, Handroanthus 

serratifolius, Handroanthus impetiginosa, Simarouba amara) não apresentaram 

alteraração de forma significativa na relação Fv/Fm em função do regime hídrico em três 

épocas de avaliação. 

Alterações na relação Fv/Fm em plantas submetidas a condições de estresse hídrico 

é relatada por vários autores. Trovão et al. (2007), em trabalho com espécies arbóreas da 

Caatinga nas épocas de seca e chuvosa, verificaram que das onze espécies avaliadas, sete 

não alteraram a Fv/Fm em relação aos diferentes períodos e as outras quatro apresentaram 

reduções mínimas e atribuem às características evolutivas dessas espécies. Esposti (2013) 

observou redução da Fv/Fm em ipê amarelo (Handroanthus chrysotrichus) 15 dias após o 

início da restrição hídrica, já em jequitibá branco (Cariniana estrellensis) esse parâmetro 

não foi alterado sob as mesmas condições. 

A atividade potencial do PSII é obtida a partir da relação Fv/Fo e se mostrou o 

parâmetro mais sensível para as diferentes estações, sendo que valores mais reduzidos 
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foram observados no inverno, que é a condição mais desfavorável para a planta. Já a 

maior atividade potencial do PSII ocorreu na primavera, que é a estação que a planta está 

retornando do inverno e está passando pelo processo de reposição foliar. 

Esposti (2013) não encontrou diferença significativa para a relação Fv/Fo para ipê 

amarelo (Handroanthus chrysotrichus) sob condição de estresse hídrico, apesar de haver 

tendência de redução quando mantido sob essa condição.  

Os resultados do rendimento quântico fotoquímico efetivo do PSII (Y(II)) e a taxa 

elativa de transporte de elétrons (ETR), obtidos a partir da indução de curva lenta da 

fluorescência da clorofila a em folhas de Zanthoxylum rhoifolium, adaptadas à luz estão 

representados na Figura 21A-B. 

O rendimento quântico fotoquímico efetivo do PSII ou Y(II) representa a 

quantidade de luz que é absorvida pelas moléculas de clorofila, interligada com o PSII e 

que são utilizadas fotoquimicamente (MAXWELL e JOHNSON, 2000). 

 

*Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas entre os ambientes e minúsculas entre as estações, não 

diferem estatisticamente, ao nível de 5 % de probabilidade 
Figura 21.  Parâmetros Y(II) (A) e ETR (B), da fluorescência da cinética lenta da clorofila 

a da espécie Zanthoxylum rhoifolium em ambiente úmido e seco, durante as 

estações da primavera, verão, outono e inverno de 2017 a 2018. Fonte: o 

Autor. 
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Os resultados do Y(II) demonstram que as plantas de ambiente úmido 

apresentaram rendimento fotoquímico mais elevado quando comparado às plantas em 

ambiente seco, em todas as estações, sendo que houve redução deste índice na primavera 

e no inverno (Figura 21A). Este resultado é inversamente proporcional aos dados dos 

outros parâmetros da cinética lenta (Fo, Fm, Fv e Fv/Fo), pois as plantas de local úmido 

apresentaram os menores níveis de fluorescência emitida. 

No caso das plantas em ambiente seco, a maior emissão de fluorescência 

observada na cinética rápida (Figura 19) e as elevações nos parâmetros de fluorescência 

(Figura 20) justificam seu menor rendimento fotoquímico (Figura 21A), uma vez que, a 

emissão de energia na forma de fluorescência, representa dissipação de energia não-

fotoquímica, ou seja, energia que não será aproveitada pelo processo fotossintético. Não 

foram observadas diferenças estatísticas significativas para esse parâmetro. 

A estimativa da taxa relativa de transporte de elétrons apresentou os maiores 

valores em árvores do ambiente úmido, sendo que no verão o maior valor de ETR foi 

encontrado nas árvores do ambiente seco (Figura 21B). Essa alta ETR no verão se deu 

por conta da maior quantidade de luz que essa estação apresenta, em decorrência disso a 

planta apresenta maior atividade fotossintética. Os valores da ETR não diferiram 

significativamente entre as estações, apenas a ETR do ambiente seco na estação do 

inverno apresentou diferença estatística significativa em relação as demais estações. 

Sausen (2017) observou que plantas Ricinus communis (mamona) em condição de 

déficit hídrico apresentaram maior taxa relativa de transporte de elétrons quando 

comparadas as plantas controle. 

O símbolo apóstrofe (‘) é utilizado para diferenciar quando os parâmetros são 

obtidos em folhas de plantas adaptadas à luz ou ao escuro (BAKER e ROSENQVIST, 

2004). Na Figura 22 estão os parâmetros de F’o e F’m das plantas de Zanthoxylum 

rhoifolium em ambiente seco e úmido, nas quatro estações avaliadas. 
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Figura 22. Parâmetros avaliados por indução de cinética lenta da fluorescência da 

clorofila a: F’o Seco (A), F´o Úmido (B), F’m Seco (C) e F´m Úmido (D) das 

plantas da espécie Zanthoxylum rhoifolium nos diferentes ambientes e nas 4 

estações climáticas do ano rhoifolium em um fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista Aluvial. Fonte: o Autor. 

 

O parâmetro F’o se mostrou uma resposta mais sensível entre os ambientes e entre 

as estações. No ambiente seco, o maior valor de F’o ocorreu na primavera e o menor no 

inverno. No ambiente úmido, a F’o foi maior no verão, resultado que se justifica pelo 

valor da fluorescência da clorofila a, na curva OJIP (Figura 19), onde a maior emissão da 

fluorescência ocorreu no ambiente úmido. Em ambos os locais, a menor F’o ocorreu no 

inverno, devido as condições climáticas e pelo fato da árvore perder as folhas nessa 

estação. A F’m manteve um padrão parecido nos dois ambientes e nas estações. Porém, 

na primavera esse parâmetro apresentou menores resultados no ambiente úmido.  

Observando a Figura 22A-B, nota-se que as plantas apresentaram tendência em 

diminuir seus níveis de fluorescência de acordo com as diferentes estações. Nos dois 

parâmetros avaliados, os maiores valores ocorreram na primavera e no verão, seguido do 

outono e diminuindo ainda mais no inverno. Esses resultados demostram que Z. 

rhoifolium é uma planta sensível às mudanças climáticas. 
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Inoue e Martins (2006), observaram que a variação da taxa fotossintética da 

grevílea (Grevillea robusta) seguiu a variação da temperatura durante o período avaliado, 

apresentando elevação no sentido inverno>primavera>verão, retornando aos níveis 

iniciais do outono do período anterior.  

A resposta das plantas para a dissipação não fotoquímica (qP) e dissipação 

fotoquímica está disposta na Figura 23A-D. Os valores do qN se mantiveram semelhantes 

nos dois locais avalidos, mas é possível perceber que na primavera as plantas de Z. 

rhoifolium do local úmido apresentaram maior variação na qN ao longo do tempo 

avaliado.  

 
Figura 23. Parâmetros avaliados por indução de cinética lenta da fluorescência da 

clorofila a: qN Seco (A), qN Úmido (B), qP Seco (C) e qP Úmido (D) das 

plantas da espécie Zanthoxylum rhoifolium nos diferentes ambientes e nas 

quatro estações climáticas do ano rhoifolium em um fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista Aluvial. Fonte: o Autor. 

 

O qN representa o estado fisiológico entre as condições adaptados ao escuro e à 

luz, ou seja, a dissipação de energia não fotoquímica, calor e fluorescência (STRASSER, 

TSIMILLI-MICHAEL e SRIVASTAVA, 2004). Os valores elevados de qN comparados 

com qP neste trabalho podem indicar uma alta taxa de energia sendo dissipada de forma 

não fotoquímica nas plantas de Z. rhoifolim. 
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O qP representa a utilização da energia luminosa para os processos fotoquímicos 

da fotossíntese, sendo assim é essencial para a manutenção do processo fotossintético e 

ainda indica a proporção de centro de reação que se encontram abertos no PSII 

(MAXWELL e JOHNSON, 2000). 

Segundo Strasser, Tsimilli-Michael e Srivastava (2004), na absorção de energia 

luminosa pela planta, parte da energia de excitação é dissipada como calor e na forma de 

fluorescência, o restante da energia será direcionada para os centros de reação e utilizada 

na fixação de CO2 (dissipação fotoquímica).   

Esta forma de dissipação da energia é a base do processo fotossintético, pois todas 

as moléculas formadas são dependentes de luz e serão utilizadas na fase carboxilativa da 

fotossíntese (etapa bioquímica) (GUIDI; DEGL’ INNOCENTI, 2011). O maior qP 

(Figura 23C-D) foi encontrado na primavera, isso ocorreu porque nessa estação, a planta 

está em processo de reposição foliar, e por conta disso, precisa aumentar sua atividade 

fotossintética para suprir suas atividades metabólicas.  

No verão, com as altas temperaturas e maior disponibilidade de água, a planta está 

em uma condição favorável para se desenvolver, porém, as plantas de local seco 

apresentaram maior dissipação fotoquímica que as de local úmido, ou seja, 

fotoquimicamente, elas são mais ativas. Isso pode ocorrer porque a espécie Z. rhoifolium 

apresenta maior sensibilidade as condições hídricas do solo.  

No outono, provavelmente em consequência das árvores de Z. rhoifolium 

perderem suas folhas, nos dois locais observou-se redução na dissipação fotoquímica 

quando comparado com as estações da primavera e do verão. No inverno, essa tendência 

de redução do qP continuou, isso ocorreu porque essa estação é um período estacionário 

para a planta, devido as condições climáticas e a quantidade reduzida de folhas. 

Esposti (2013), avaliando indivíduos de jequitibá branco, observou que os valores 

de qN e qP não foram alterados sob estresse hídrico em nenhum dos tempos analisados. Já 

em plantas de ipê amarelo, ocorreu diminuição dos valores de qP no tratamento de estresse 

hídrico quando comparada ao controle, isso mostra que menos energia estava sendo 

direcionada à atividade fotossintética. A mesma autora observou que os valores de qN 

mantiveram-se semelhantes ao controle durante todo o experimento para ambas as 

espécies.  

  



109 

 

4.4.3. Teor de Pigmentos Clorofilianos  

 

Os resultados das avaliações dos teores de pigmentos clorofilianos da espécie Z. 

rhoifoilum nas quatro estações e nos dois ambientes estão apresentados na Figura 24A-

D. No ambiente seco foram verificadas maiores concentrações de clorofilas a e b, bem 

como a clorofila total, no outono, em relação às plantas do ambiente úmido. Essas maiores 

concentrações de clorofila em plantas de ambiente seco se manteram constantes ao longo 

das quatro estações do ano analisadas. 

 

*Médias seguidas pelas mesmas letras, maiúsculas entre os ambientes e minúsculas entre as estações, não 

diferem estatisticamente, ao nível de 5 % de probabilidade. 

Figura 24. Teores de clorofila a (A), clorofila b (B), clorofila total (C), relação clorofila 

a/b (D) e carotenoides totais (E) da espécie Zanthoxylum rhoifolium em 

ambiente úmido e seco, durante as estações da primavera, verão, outono e 

inverno de 2017 a 2018 em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista 

Aluvial. Fonte: o Autor. 

 

É possível observar que os teores de clorofila a, b e total no ambiente úmido são 

menores que no ambiente seco em todas as estações avaliadas. Resultado semelhante foi 

encontrado por Ishida et al. (2002), avaliando a resposta de pupunheiras ao alagamento, 

onde o teor de clorofila nas folhas das plantas alagadas foi inferior ao das plantas-

testemunha (sem alagamento). Os mesmos autores afirmam que a clorose provocada pelo 
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encharcamento das raízes da pupunheira é um dos sinais mais citados nas observações 

empíricas.  

Este distúrbio, também foi observado em outras espécies e pode ser atribuído a 

vários fatores, tais como o acúmulo de substâncias tóxicas, disfunção hormonal levando 

à senescência, ou mesmo carência de nutrientes (PEZESHKI, PARDUE e DELAUNE, 

1996; KOZLOWSKI, 1997).  

O encharcamento do solo também pode afetar a fase fotoquímica nas folhas, 

diminuindo as reações ao nível dos cloroplastídeos, como consequência da redução no 

fornecimento de energia gerada pelo fotossistema II para os processos fotossintéticos 

subsequentes (ISHIDA et al., 2002). Em estágios mais avançado, esses danos podem ser 

exteriorizados pela redução nos teores de clorofilas resultante da degradação e/ou 

decréscimo de sua síntese, como constatado em folhas de outras espécies submetidas a 

diferentes níveis de inundação (HUANG et al., 1994; PEZESHKI, PARDUE e 

DELAUNE, 1996). 

Gonçalves et al. (2012) também encontraram redução nos teores de clorofilas em 

plantas de Genipa spruceana sob condições de alagamento, e afirmam que essa redução 

pode estar relacionada com a diminuição na quantidade de oxigênio disponível para as 

plantas nos ambientes alagados, 

Essa condiçãoo ocasiona restrições no metabolismo, como redução das atividades 

da enzima redutase do nitrato, prejudicando a absorção e o transporte de íons, tendo como 

conseqüência, redução nos teores de nitrogênio na parte aérea da planta, que por sua vez 

está intimamente relacionado com os teores de clorofilas (DREW, 1999; NETTO et al., 

2005). 

A maior concentração de clorofila a e b, bem como a clorofila total, ocorreu no 

outono. Z. rhoifolium é uma espécie semidecidua, esse aumento na quantidade de 

pigmentos pode estar relacionado à reposição das folhas devido à perda destas no outono 

pois, diminuindo a quantidade de folhas a planta precisa sintetizar uma quantidade maior 

de pigmentos para suprir suas necessidades fisiológicas.  

O teor de clorofila a (Figura 24A) no outono diferiu estatisticamente das demais 

estações nos dois ambientes e no ambiente seco apresentou diferença significativa entre 

todas as estaçõess. É possível observar que no ambiente úmido a concentração desse 

pigmento diminui gradativamente ao longo das quatro estações do ano, sendo a maior na 

primavera e a menor no inverno. No inverno, as baixas temperaturas causaram mudanças 
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mais acentuadas nos teores de clorofila para os dois ambientes, diminuindo 

significativamente o conteúdo de clorofila a. 

Resultado semelhante foi encontrado por Inoue e Martins (2006), analisando 

Grevillea robusta, cuja variação no teor de clorofila ocorreu no decorrer das estações do 

ano, e os nível dos pigmentos se elevaram de maneira contínua até mesmo no inverno. 

Freiberger et al. (2010), avaliando a variação sazonal do teor de clorofila em 

Anadenanthera colubrina e Tabebuia avellanedae observaram que o teor de clorofila foi 

maior no final da primavera e durante o verão. Os autores atribuem essse resultado ao 

aumento da intensidade luminosa no período. 

Mokochinski et al. (2014) avaliando a variação estacional no teor de clorofila em 

mudas florestais, concluíram que as diferentes condições luminosas e as diferenças nas 

estações do ano afetaram o teor de clorofila das espécies estudadas: Inga marginata, 

Gymnanthes klotzschiana e Ocotea puberula. Nestas espécies observou que os pigmentos 

tendem a aumentar partindo da primavera em direção as demais estações. 

Para o teor de clorofila b (Figura 24B) houve diferença significativa  na primavera 

e no outono no ambiente seco, sendo que nessa última ocorreu a maior concentração desse 

pigmento. No ambiente úmido não houve diferença significativa entre as estações, 

indicando que as alterações climáticas exercem pouca influência sobre esse pigmento 

fotossintético. 

A relação clorofila a/b apresentou redução no ambiente seco durante o verão e 

inverno (Figura 24D). Os menores valores encontrados para a relação clorofila a/b é 

resultado de uma menor diferença entre os dois tipos de clorofila como resposta 

adaptativa de incremento dos complexos antena associados aos fotossistemas (LAGE-

PINTO et al., 2008) 

O teor de carotenóides (Figura 24E) de Z. rhoifolium aumentou consideravelmente 

no ambiente seco na estação do inverno. Esse pigmento desempenha funções distintas 

durante o processo fotossintético, podendo atuar na forma de pigmento acessório na 

absorção e captação de luz (ENGEL e POGGIANI, 1991). Age também como 

fotoprotetor por meio da rápida extinção dos estados excitados da clorofila protegendo-a 

da fotoxidação (TAIZ e ZEIGER, 2013). Dessa forma, os altos níveis deste pigmento nas 

árvores em ambiente seco podem estar associados ao desenvolvimento de proteção para 

os centros coletores de luz dos fotossistemas. 
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Os carotenoides apresentam menor suscetibilidade ao estresse hídrico, oque pode 

estar ligada à sua função protetora nos centros de reação do PSI e PSII. Além de absorver 

a energia luminosa em excesso para direcionar para os centros de reação, eles protegem 

contra os danos causados pela luz e pelo oxigênio, diminuindo a formação de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) (TAIZ e ZEIGER, 2013). 

As alterações nos teores de pigmentos são respostas mais lentas que a 

fluorescência da clorofila a uma vez que envolvem vias enzimáticas de biossíntese e 

degradação. Esposti (2013) observou queda no teor de clorofilas totais e carotenóides em 

ipê amarelo sob estresse hídrico durante o período de estudo.  
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4.5. CONCLUSÕES 

 

• A partir da análise de fluorescência da Chl a é possível inferir que Zanthoxylum 

rhoifolium apresenta comportamento diferenciado em relação aos níveis de 

umidade.  

• Os resultados indicam que a fluorescência da Chl a varia de acordo com as 

condições em que a planta está submetida  

• A espécie Z. rhoifolium é sensível as mudanças climáticas causadas pelas 

diferentes estações do ano. 

• As folhas das plantas de ambiente seco apresentam teores de pigmentos mais 

elevados em relação as de ambiente úmido.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, devido ao caráter aluvial 

da floresta, com nível elevado do lençol freático, sendo essa uma condição restritiva ao 

desenvolvimento de algumas espécies, pôde-se observar predominância da espécie 

Gymnanthes klotzschiana e Ligustrum lucidum que apresentaram grande participação no 

fragmento de Floresta Ombrófila Mista Aluvial. 

A partir dos parâmetros fitossociológicos e estudo da dinâmica do fragmento 

avaliado, observa-se uma crescente participação da espécie invasora Ligustrum lucidum, 

indicando boa adaptação ao ambiente aluvial.  Espécies invasoras, como L. lucidum, são 

consideradas um dos maiores problemas ecológicos, visto que sua proliferação reduz a 

biodiversidade local, devido ao seu crescimento acelerado e facilidade de dispersão da 

espécie. Sendo assim, sugere-se medidas de controle desta espécie na área avaliada, 

visando a manutenção da biodiversidade local. 

Estudos com a espécie Zanthoxylum rhoifolium Lam são muitos escassos, 

praticamente inexistentes, por isso o estudo da dendrocronologia, das relações 

morfométricas e da dinâmica possibilitam a compreensão do crescimento e 

desenvolvimento no ambiente natural em difentes condições. 

As espécies nativas apresentam grande importância no ambiente, portanto o 

estudo das características fisiológicas, bem como as morfométricas oferecem subsídio no 

desenvolvimento do manejo para aperfeiçoar a utilização das técnicas silviculturais. 

Nesse sentido, vale ressaltar que este trabalho é pioneiro na análise da fluorescência da 

clorofila a e da morfometria da espécie Z. rhoifolium, tornando possível a realização de 

trabalhos posteriores com o objetivo de obter conhecimento acerca de outras 

características dessa espécie. 


