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RESUMO
Michael Rogers Bernert. Efeito de variáveis climáticas no incremento em diâmetro em uma
floresta de Pinus taeda L.
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de variáveis climáticas sobre o
incremento em área basal a 1,30m de altura em uma floresta experimental de Pinus taedaI L.
na região de Guarapuava – PR e compará-los com a ocorrência de efeitos climáticos extremos
(ENSO). Neste trabalho avaliou-se também a diferença de incremento entre duas rampas de
declividade sul, sendo uma com 2,5º e outra com 7º de inclinação. Avaliaram-se ainda as
interações entre três classes diamétricas existentes na floresta sendo a classe 1 equivalente às
árvores que possuíam circunferência à altura do peito (CAP) de menos de um desvio padrão
(DP) da CAP média da floresta (CAP- 1 DP), a classe 2 equivalente às árvores que possuíam
a média de CAP mais ou menos um desvio padrão (CAP médio +/- 1 DP) e a classe 3
equivalente às árvores que possuíam mais de um desvio padrão da CAP média da floresta
(CAP+1DP). As análises estatísticas utilizadas foram análise longitudinal (AL) para aferir se
os incrementos difeririam tanto dentro como entre as próprias classes durante os anos de
crescimento. Os incrementos semestrais outonais e primaveris foram medidos com o
equipamento LINTAB, e os dados foram salvos no software TSAP 3.0. A AL mostrou não
haver diferença significativa no incremento das árvores situadas nas duas rampas de
inclinação, mas houve diferença significativa no incremento para as três classes de diâmetro
dentro de cada ano, entre os anos e também na interação entre as classes e os anos de
crescimento. Para o agrupamento dos dados climáticos foram utilizadas análises estatísticas
multivariadas as variáveis climáticas que foram medidas na estação meteorológica da
Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) foram “temperatura máxima, média e
mínima” (TºC), “radiação solar incidente” (mj/m²/s), “insolação” (h/dia), “evaporação”
(mm/dia), “umidade relativa” (gH2O/m³ de ar), “precipitação acumulada” (mm) e “vento a 10
metros de altura” (m/s). Foi primeiramente utilizada a análise fatorial (AF) que sugeriu a
eliminação da variável vento a 10 metros de altura. Após foi realizada a análise de
componentes principais (ACP) que indicou não haver formação de grupos de meses em que as
variáveis climáticas estiveram semelhantes durante todo o período de crescimento do lenho
outonal em nenhum ano da série de estudos. Já para o período de formação do lenho
primaveril, ocorreram dois anos em que as variáveis climáticas estiveram parecidas, porém
existindo diferença entre os dois anos, sendo o ano de 2010 e 2012. Nestes anos houve
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diferença significativa no incremento primaveril, sendo o ano de 2010 o período de maior
incremento das árvores. Os resultados indicam que o efeito climático El Niño influenciou
positivamente no incremento das árvores no ano de 2010 e o efeito climático La Niña
influenciou negativamente no ano de 2012. No ano de ocorrência de El Niño as variáveis
climáticas “Umidade relativa” e “Precipitação” estiveram significativamente maiores,
enquanto que as variáveis “Radiação solar incidente”, “Evaporação” e “Insolação” estiveram
significativamente menores em comparação com o ano de ocorrência de La Niña.
Palavras-chave: Variáveis climáticas; dendrocronologia; análise longitudinal; análise
multivariada; incremento; Pinus.
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ABSTRACT
Michael Rogers Bernert. Effect of the climatic variables on the increment in diameter in a
forest of Pinus taeda L.
The objective of this work was to evaluate the influence of climatic variables on the
increment of the basal area at 1.30m height in an experimental forest of Pinus taeda L. in the
region of Guarapuava - PR and compare them with the occurrence of effects Climatic
extremes ENSO). In this work we also evaluated the difference of increment between two
slopes of south slope, being one with 2.5º and one with 7º of slope. The interactions between
three diametric classes in the forest were also evaluated, with class 1 being equivalent to trees
that had a circumference at the breast height (CAP) of less than one standard deviation (SD)
of the mean CAP of the forest (CAP-1 SD), class 2 equivalent to trees that had an average
CAP plus or minus a standard deviation (mean CAP +/- 1 SD.) and class 3 equivalent to trees
that had more than one standard deviation of the mean forest CAP (CAP + 1 SD). The
statistical analyzes used were longitudinal analysis (LA) to gauge whether the increments
would differ both within and between the classes themselves during the growing years.
Semiannual spring and autumn increments were measured with the help of LINTAB
equipment, and data were saved in TSAP 3.0 software from the department of forestry at
UNICENTRO campus Irati. The LA showed no significant difference in the increment of the
trees located in the two incline ramps, but there was a significant difference in the increment
for the three diameter classes within each year, between the years and also in the interaction
between the classes and the years of growth. For the grouping of the climatic data,
multivariate statistical analyzes were used to determine the climatic variables that were
measured at the meteorological station of the State University of the Central West
(UNICENTRO), “maximum, average and minimum temperature” (T C), “incident solar
radiation” (mj / m² / s) (H / day), “evaporation” (mm / day), “relative humidity” (gH2O / m3
of air), “semiannual cumulative precipitation” (mm) and “wind at 10 meters high” (m / s). It
was firstly used factorial analysis (FA) that suggested the elimination of the variable wind at
10 meters in height. After the main component analysis (PCA) was carried out, there was no
formation of groups of months in which the climatic variables were similar throughout the
growth period of the autumnal wood in any year of the study series. As for the period of
formation of springwood, two years occurred in which the climatic variables were similar, but
there was a difference between the two years, being the year 2010 and 2012. In these years
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there was a significant difference in the spring increment, being the year 2010 The period of
greatest increment of trees. The results indicate that the El Niño climatic effect had a positive
influence on the increment of the trees in the year 2010 and the climatic effect La Niña
influenced negatively in the year 2012. In the Year of El Niño, climatic variables “Relative
umidity” and “Precipitation” were significantly higher, while the variables “Incident solar
radiation”, “Evaporation” and “Sunstroke” were significantly lower compared to the year of
occurrence of La Niña.

Keywords: Climatic variables; dendrochronology; longitudinal analysis; multivariate
analysis; increase; Pinus.
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1. INTRODUÇÃO.

O gênero Pinus é formado por importantes componentes da vegetação sobre grande parte do
hemisfério norte. Além de possuir grande valor econômico como fonte de madeira, pasta,
nozes, resinas e outros produtos, o Pinus também influencia os ecossistemas de muitas
formas, afetando os processos biogeoquímicos, hidrológicos e o regime de fogos e também
fornece alimento para animais em seus habitats. Segundo Richardson-Rundel (1998) a floresta
Boreal, na qual o Pinus spp é um importante componente, desempenha um papel significativo
na determinação do clima regional e mundial.
O Pinus taeda L. é a espécie florestal economicamente mais importante do sul
dos Estados Unidos, onde domina cerca de 11,7 milhões de hectares. A espécie responde a
tratamentos silviculturais e pode ser manejada em povoamentos naturais e em plantações. P.
taeda ocorre em 14 estados nos Estados Unidos, desde o sul de Nova Jersey até a região
centro-sul da Flórida e oeste do Texas. Os autores Baker-Langton (1990) citam que a área
inclui a planície atlântica, o planalto de Piedmont e a extremidade sul do planalto de
Cumberland, também ocorrem nas partes altas do Rim e no vale e cume das montanhas
Apalaches.
Segundo Funcia (2008), os plantios com Pinus no Brasil fizeram parte de uma estratégia
de desenvolvimento na década de 1960, implementada por meio de incentivos fiscais para plantios
florestais. Esses incentivos foram concedidos pelo governo brasileiro até 1986 e os plantios
desenvolvidos por meio deles ajudam a sustentar atualmente a cadeia produtiva dessa madeira, a
qual tem participação fundamental na economia do país.
O P. taeda L., juntamente com P. elliottii Engelm., são as principais espécies do
gênero Pinus plantadas na região Sul do Brasil (SHIMIZU, 2006). Nas últimas três décadas, o
uso e aplicação da madeira do gênero Pinus cresceu substancialmente, transformando-a em
matéria-prima fundamental para movimentar um setor produtivo de relevante importância
para a economia brasileira (VASQUES et al., 2007). P. taeda tem sido utilizado para as
indústrias madeireira e de celulose e papel (OLIVEIRA et al., 2006) e seu cultivo constitui em
torno de 46% das plantações comerciais do gênero Pinus no país (PALMA-BALLARIN,
2003).
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Estima-se que existam três mil empresas florestais no Brasil, localizadas principalmente
nas regiões sul e sudeste, utilizando madeiras de espécies de Pinus nos seus processos produtivos,
envolvendo mais de 600 municípios. O objetivo inicial foi estabelecer uma base florestal que
substituísse o tradicional Pinheiro do Paraná (Araucária angustifolia), explorado
intensamente na época e com suas reservas naturais já muito reduzidas, para dar suporte ao
programa de desenvolvimento do setor de celulose e papel na produção de polpas de fibras
longas,

fundamentais

para

papéis

de

alta

resistência.

Apesar dos reflorestamentos terem por finalidade a produção de celulose e papel, a
indústria de transformação mecânica do sul do País, pela escassez do Pinho (Araucária) e
menor custo da madeira de Pinus spp. iniciou-se o processo de utilização da madeira de
reflorestamentos na produção de serrados e lâminas, já a partir da década de 70, mesmo com a
grande

expansão

do

setor

papeleiro

de

fibras

longas

no

período.

As florestas plantadas de maneira geral e especificamente de Pinus spp., tiveram
excelente desenvolvimento no Brasil pelas seguintes razões: solos e clima favoráveis,
disponibilidade de terras, disponibilidade de mão-de-obra, conhecimento científico e
tecnológico, alta produtividade, capacidade organizacional da iniciativa privada, baixo custo
de produção, agregação de valor nos produtos finais e oportunidades no mercado interno e
externo.
Segundo Pinto Júnior et al. (2013) P. taeda é uma das espécies do gênero de maior
desenvolvimento na Região Sul do Brasil, alcançando incrementos médios anuais (IMA)
superiores a 40 m³/ha/ano aos 18 anos e níveis de produtividade entre os maiores do mundo
para a espécie.
A floresta de Pinus é diferenciada pelo seu multi-uso, pois sua madeira pode ser
utilizada pela indústria laminadora, de serrados, papel e celulose, MDF e seu resíduo tem sido
aproveitado como biomassa.
Atualmente, a cadeia produtiva da madeira no Brasil é relevante e importante para a
economia nacional, participando de aproximadamente 4,1% do PIB, e o faturamento total da
área florestal equivale a 10% de toda exportação brasileira, sendo notória a importância do
gênero Pinus (VASQUES et al., 2007). Segundo o Serviço Florestal Brasileiro (2017), no ano
de 2016 o Brasil possuiu 2.062.860 ha de florestas de Pinus plantadas.
Muitos estudos têm sido conduzidos com a cultura do Pinus no Brasil desde sua
implantação como cultura de interesse comercial, desde os atributos do solo até o acúmulo de
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nutrientes nas acículas e relação copa fuste. O uso da dendrocronologia também é bastante
encontrado em estudos com esta espécie no Brasil, porém há muita discordância sobre quais
variáveis tanto do solo como climáticas afetam o crescimento desta espécie.
Este trabalho contribui sobre o entendimento de quais variáveis climáticas podem
afetar o desenvolvimento do Pinus taeda L. na região de Guarapuava - PR, ao serem
considerados e mensurados os incrementos outonais e primaveris e relacionados com
variáveis climáticas.
Ao mesmo tempo, este trabalho utiliza a estatística conhecida como Análise
Longitudinal, que pode ser de grande importância em estudos florestais futuros, uma vez que
facilita a obtenção dos resultados em dados que possuem séries temporais.

2. OBJETIVOS.

2.1.Objetivo Geral.

Avaliar o efeito do comportamento de variáveis climáticas influenciadas pelos
fenômenos climático "El Ninho" e "La Ninha" no crescimento de uma floresta de Pinus taeda
L. na região de Guarapuava, Paraná.

2.2.Objetivos Específicos.

- Realizar medições nos anéis de crescimento a 1,30 m de distância do solo;
- Analisar o comportamento do incremento em diâmetro das árvores situadas entre duas
rampas de declividade sul com diferença de inclinação (2,5 e 7 graus de inclinação);
- Separar os períodos de formação de anel de crescimento em período outonal (lenho outonal)
e período primaveril (lenho primaveril), averiguar a diferença de comportamento entre estes
períodos e relacioná-las ao comportamento de variáveis climáticas;
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- Analisar a interação de variáveis climáticas sobre a espessura dos anéis de crescimento
outonal e primaveril das árvores;
- Analisar se a alteração no incremento semestral ocorreu devido à ocorrência dos fenômenos
climáticos El Niño e La Niña;
- Analisar a interação entre três classes de CAP ao longo do tempo;
- Fazer uso da Análise Longitudinal e averiguar sua eficiência na pesquisa florestal.

3. REFERENCIAL TEÓRICO.

3.1.Aspectos Gerais da Pesquisa.

A comunidade científica brasileira têm se esforçado para entender e delimitar qual o
espaçamento ótimo de plantio para determinado fim comercial da floresta, bem como
estabelecido índices de sítio e estudado como as características químicas e físicas do solo
influenciam no crescimento das florestas comerciais. Tais interações podem ser examinadas
em trabalhos como os de Ahrens (1992), Bognola et al. (2008), Castelo et al. (2008), Dedecek
et al. (2008), Inoue et al. (2011), Rigatto et al. (2005), Scolforo (1992) entre outros, através
dos quais nota-se que a interação do meio com as florestas vêm sendo estudada, porém, notase a pouca utilização do fator clima e sua interação com o crescimento florestal.
Os autores Machado et al (2014) comentaram que é necessário expandir o
conhecimento a respeito da influência das variáveis ambientais sobre o crescimento de
árvores de valor comercial, tendo em vista a crescente demanda na determinação de modelos
de crescimento que incluam fatores ambientais como variáveis independentes.
Trabalhando com curvas de índice de sítio, Scolforo-Machado (1988), utilizando-se de
da técnica de análise de tronco, mencionaram que árvores que situam-se próximas aos limites
das classes de sítio apresentam flutuações para outras classes em seus incrementos, o que
pode ser devido a mudanças climáticas.
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Ao avaliarem 85 características ambientais que podem influenciar na qualidade de
sítios e sua importância na produtividade florestal em plantações de Eucalytus, Braga et al
(1999) selecionaram oito principais fatores de influência, entre eles fatores ligados ao solo e a
radiação solar influenciaram fortemente na qualidade dos sítios.
Os autores Oliveira et al (2008) estabeleceram zoneamentos ótimos para plantio de
Pinus taeda levando em conta variáveis climáticas como: temperatura média anual, média das
temperaturas máximas absolutas do mês mais quente e média das temperaturas mínimas
absolutas do mês mais frio.
Neste mesmo estudo foi gerado um mapa com as localizações ótimas, boas e ruins
para plantio desta espécie florestal (Figura 1), sendo nas duas primeiras classificações
recomendado o plantio e na terceira, não recomendado o plantio comercial desta espécie.
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Figura 1: Zoneamento climático para P. taeda na região Sul do Brasil (Oliveira el al., 2008).

Nas últimas décadas, mudanças climáticas globais têm despertado as atenções de
diversos segmentos da sociedade. O aumento da concentração de gases de efeito estufa
resultante da intensificação das atividades antrópicas tem causado significativas alterações no
clima. A temperatura da superfície do planeta aumentou aproximadamente 0,2 °C por década
nas últimas três décadas e 0,8 °C no século passado. Segundo Alley et al (2007) durante os
primeiros cinco anos do século XXI, mapas de anomalias de temperatura em relação ao
período de 1951-1980 demonstram que houve, de modo geral, aquecimento no planeta.
A Embrapa Meio ambiente disponibiliza em seu site mapas de temperaturas para o
Brasil desde 1961 e previsões de temperaturas até 2100, através dos quais pode-se notar o
aumento das temperaturas média e mínima gradativamente para as próximas décadas.
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Este trabalho tenta contribuir com uma pequena parcela de conhecimento necessária
para a obtenção de respostas, ao integrar informações de clima da região de Guarapuava,
levando em conta efeitos climáticos como El Niño e La Niña, com o crescimento de uma
floresta plantada de Pinus taeda L.

3.2.Utilização de Dendrocronologia para Determinação do Crescimento das Árvores.

Segundo Gonçalves (2007) a dendrocronologia é a ciência que analisa e interpreta o
crescimento anual dos anéis das árvores. O termo provém do grego dendron ou árvore, kronos
ou tempo e logos ou conhecimento e representa atualmente um dos métodos científicos mais
utilizados no que se refere a datações aplicadas a madeiras e carvões. A sensibilidade das
espécies arbóreas aos fatores como o solo e o ar, permite que alterações de temperatura,
umidade, radiações solares, entre outras, fiquem registradas nos lenhos de crescimento,
chamados de anéis de crescimento. Estes anéis são o resultado de uma influência ambiental
diversificada e cíclica. A dendrocronologia permite visualizar esse registro ambiental. As
espécies vegetais, principalmente as árvores são extremamente sensíveis a fatores climáticos e
ambientais.
Os autores Munhoz-Stape (2011) concluíram que os métodos de análise de tronco e
difração de raio x se mostraram como técnicas eficazes para avaliar os padrões de crescimento
de áreas plantadas com Pinus taeda no sul do Brasil.
Enquanto que Liberato et al. (2010) ao avaliarem o impacto das variações
meteorológicas no crescimento dos anéis de Pinus pinaster Ait. em uma região ao Nordeste
de Portugal, confirmaram que os parâmetros climáticos influenciam fortemente o ritmo de
crescimento desta espécie, no ecossistema em estudo.
Em relação à dendrocronologia, Borsato (2011) mostra o potencial de várias espécies
arbóreas tropicais para o uso desta técnica, entre elas o gênero Pinus aparece como uma
espécie que cresce de diferente maneira na parte interna e externa e também do núcleo do
disco retirado, apresentando variações na densidade da madeira.
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Segundo Fritts (1976) a dendrocronologia baseia-se em alguns princípios que podem
ser generalizados, levando em conta a experiência científica atual nesta área, sendo estes:
a) “Princípio da uniformidade: os mesmos processos físicos e biológicos que afetam
os padrões de crescimento das árvores na atualidade, exerceram influência no passado...”;
b) “Princípio dos fatores limitantes: os mesmos fatores devem ser limitantes por
algum período em todos os anos, variando apenas a intensidade e variação de um ano para o
outro, este princípio é importante para a dendrocronologia por que a espessura dos anéis só
pode ser correlacionada com outras variáveis se a variável limitante ocorreu por tempo
suficiente para que houvesse a diminuição da espessura do anel...”;
c) “Conceito da amplitude ecológica: cada espécie deve crescer e se reproduzir em
uma determinada gama de habitats. Em sua distribuição geográfica natural as espécies
podem ser encontradas sob as mais diversas variedades de solo e fatores climáticos
raramente devem ser limitantes do crescimento, exceto em anos de clima extremo nos sítios
mais limitantes. Perto da margem de sua ocorrência natural as espécies devem ocorrer sob
uma variedade relativamente menor de sítios, e o clima frequentemente se torna limitante
para os processos fisiológicos, incluindo o crescimento...”;
d) “Princípio da seleção do local: os dendrocronologistas devem aplicar a lei dos
fatores limitantes e o conceito da amplitude ecológica na obtenção de seus materiais de
pesquisa para assegurar a seleção de árvores que irão lhes fornecer as informações de que
precisam...”;
e) “Princípio da sensibilidade: uma inspeção dos anéis sob uma lente de aumento
pode fornecer uma prova de com que frequência o clima se tornou limitante do crescimento.
Quanto mais a árvore foi limitada por fatores ambientais, mais ela irá exibir variações na
largura de anel para anel...”;
f)

“Princípio

da

datação

cruzada:

é

o

princípio

mais

importante

da

dendrocronologia, nele, é definido que a correspondência de padrões da largura dos anéis
entre diversas séries de anéis permite a identificação do ano exato em que cada anel da
árvore foi formado. É realizado considerando dois raios por árvore e a sincronia das
diferentes séries de cada árvore. A datação cruzada é realizada também entre as diferentes
árvores, a fim de se verificar picos de crescimento comuns, e assim caracterizar anos típicos,
ou seja, anos em que as árvores tiveram crescimento similar...”;
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g) “Princípio da repetição: a obtenção de mais de um raio por árvore e mais de uma
árvore por local diminui a influência de fatores ambientais que não estão sendo estudados
interferirem nos resultados. Se o clima for altamente limitante para o crescimento todas as
amostras replicadas em árvores e entre árvores irão mostrar aproximadamente a mesma
variação na espessura dos anéis, sendo estes facilmente cruzados com informações
climáticas...”.

3.3. Os Efeitos Climáticos El Niño e La Niña.

El Niño é caracterizado pelo aumento excepcional das temperaturas do oceano
Pacífico equatorial opostamente à La Niña, que é caracterizada pela baixa excepcional nas
temperaturas no oceano Pacífico Equatorial, El Niño é uma oscilação no sistema oceanoatmosfera no Pacífico Tropical, tendo importantes consequências para o clima sobre todo o
planeta (NOAA, 2016).
A Figura 02, adaptada da National Oceanic and Atmosferic administration (NOAA)
mostra as anomalias que ocorrem nas temperaturas do Oceano Pacífico Equatorial. Nestas
ilustrações nota-se a maior ou menor formação de nuvens devido às maiores ou menores
temperaturas das águas.
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Figura 2. Ilustração das temperaturas oceânicas durante o efeito climático El Niño, em
condições normais e La Niña, respectivamente (NOAA, 2016).
Segundo Borsato (2011) o El Niño foi originalmente reconhecido por pescadores na
costa da América do Sul com o aparecimento de água anormalmente mais quente no Oceano
Pacífico, chegando ao grau máximo no final do ano, quando se comemora o Natal, ou seja, o
nascimento do Menino Jesus. El Niño significa “o menino” em espanhol.
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Os autores Barichivich et al. (2009) apresentam uma análise detalhada das respostas
climáticas e influência do ENSO (El Niño Southern Oscillation) e PDO (Pacific Decadal
Oscilation) nos anéis de crescimento de Kageneckia angustifolia, Proustia cuneifolia e
Fabiana imbricata, espécies das regiões sub-tropical árida e semi- árida do deserto do
Atacama ao norte do Chile. O crescimento radial dessas espécies é controlado pela
precipitação do inverno e é positivamente correlacionado com a temperatura durante a maior
parte da estação das chuvas, de abril a setembro. O clima regional e o crescimento das árvores
é altamente modulado pelo ENSO e condições semelhantes no Pacífico equatorial tanto na
escala inter-anual como inter-decadal.
Em relação às variáveis ambientais, Ropelewski-Halpert (1987) notaram considerável
correlação entre os eventos ENSO e o padrão de precipitação no Oceano Pacífico, Austrália,
África do Sul, América Central e América do Sul. O continente Sul-americano foi o que
possuiu uma melhor correlação entre estes padrões, sendo a correlação mais forte encontrada
nas regiões Nordeste e Sul do Brasil.
Na América do Sul, Chistie et al. (2009) relataram que alterações no crescimento de
Pinus tarapacana refletem as variações de temperatura e precipitação durante o verão para o
Altiplano, região central sul do Andes, sendo que a largura dos anéis de crescimento acima e
abaixo da média representaram bem os verões quentes e frios correspondentes aos efeitos "El
Niño" e "La Niña" respectivamente durante a estação de crescimento corrente.
Em relação ao Brasil, 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
ENSO. Os mesmos autores concluíram que o El Niño exerceu influência no crescimento das
árvores.

3.4. Variáveis Meteorológicas Consideradas.

Para as inferências estatísticas foram levados em consideração dados climatológicos
coletados pela estação climatológica experimental da Universidade Estadual do Centro Oeste
(UNICENTRO) localizada no município de Guarapuava - PR, sendo as variáveis irradiação
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solar, temperatura máxima média, temperatura mínima média, temperatura média, umidade
relativa, vento a 10m acumulado, precipitação, evaporação e insolação.
A radiação é a fonte primária de energia utilizada pelas plantas para a realização do
processo fotossintético, segundo Campos (1970), o efeito da radiação sobre o crescimento
vegetal pode ocorrer de várias formas, seja pela intensidade, qualidade ou duração.
Em sua pesquisa, Righi et al. (2007) estudando o efeito da radiação solar no
crescimento vegetal de cafeeiros em Piracicaba, São Paulo, relataram que com a diminuição
de mais de 50% na radiação solar incidente, as árvores apresentaram redução no índice de
área foliar significativa.
Em pesquisa realizada com espécies amazônicas, Borchert et al. (2015) encontraram
resultados que implicam que mudanças fenológicas como floração para árvores tanto de
latitudes tropicais como temperadas são consequências de sinais detectados pelas árvores
relacionados com uma mudança sazonal na insolação, e não apenas no comprimento do dia.
Os autores Machado et al. (2014), trabalhando com Araucaria angustifolia em
Campina Grande do Sul, Paraná e Pinus taeda em Curitiba, Paraná, citam haver correlação
positiva entre a temperatura e o incremento tanto em altura quanto em diâmetro destas
espécies.
Em sua revisão bibliográfica sobre os efeitos de variáveis ambientais que podem afetar
o crescimento de Araucaria angustifólia, Martinkoski et al. (2016) citam que entre as
variáveis climáticas, a precipitação pluviométrica e a temperatura média do ar exercem grande
influência nesta espécie.
Ao realizarem pesquisa com dendrocronologia, Trouet et al. (2006) encontraram
influência positiva da umidade relativa do ar com o crescimento de Brachystegia spiciformis
Benth
Yu-Wang

na
(1998)

floresta
ao

de
sugerirem

Miombo,
um

novo

no
modelo

oeste
para

de
a

Zâmbia.

estimativa

de

respostas fisiológicas à condutância da camada limite foliar mostram que uma diminuição
quase linear da condutância com o aumento da taxa de transpiração é apresentada na resposta
estomática à umidade do ar.
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Em sua pesquisa no Sul dos Estados Unidos, controlando a umidade do solo em 30% a
menos do que a testemunha e 30% a mais do que a testemunha durante seis anos Hanson et al.
(2001) reportaram menores crescimentos em árvores de Acer rubrum L., Cornus florida L.,
quando submetidos ao regime de controle de umidade de solo 30% menor do que a
testemunha.
Os autores Trouet et al. (2006), examinando o potencial da espécie Brachystegia
spiciformis Benth para dendrocronologia na floresta de Miombo, no oeste de Zâmbia
relataram a influência positiva da precipitação nos meses de Dezembro e Janeiro com o
crescimento das árvores.
Segundo Coutts (1995), o vento possui grande importância para as árvores por
transportar vapor d’água, grãos de pólen e esporos e sementes de plantas, além disto o vento
também exerce efeito na geração de eletricidade estática e na evaporação e transpiração das
folhas.
Em sua pesquisa, Melo et al. (2013) encontraram correlação negativa significativa
entre a velocidade e direção do vento com o diâmetro, número de folhas e volume de fuste da
espécie Cocos nucifera var. typica em duas praias situadas no litoral norte e sul de
Pernambuco.
Os autores Lima et al (2007), trabalhando com mudas de Mogno reportaram redução
drástica na taxa de transpiração e condutância estomática em mudas sob estresse hídrico, os
mesmos citam que, quando a evapotranspiração das plantas é maior do que a quantidade de
água absorvida, ocorre o fechamento dos estômatos.

3.5. Hipóteses.

Foram consideradas as seguintes hipóteses estatísticas:
1. Existe diferença significativa na espessura dos anéis de crescimento para mais ou para
menos quando comparados ano a ano, para cada período de formação de lenho entre as
rampas de declividade.
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2. As flutuações no incremento da floresta de Pinus taeda ao longo dos anos e as
interações entre as classes existentes na floresta são resultado das influências
climáticas as quais a floresta esteve submetida.
3. Os anos de ocorrência de efeitos climáticos extremos como El Niño e La Niña
influenciam no incremento em diâmetro da floresta.

4. MATERIAIS E MÉTODOS.

4.1. Local da pesquisa.

O experimento foi realizado na área experimental do campus CEDETEG da
Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO e tem como ponto central as
coordenadas geográficas 25°23’06,3” S; 51°29’45,8” O, possuindo elevação média de 1023
metros, classificação climática de Koopen-Geiger como Cfb subtropical úmido mesotérmico,
com temperatura média no mês mais quente inferior a 22ºC e no mês mais frio inferior a
18ºC, com precipitação média anual de 1200 mm, não apresentando estação seca segundo o
Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) e classificação de solo como sendo Latossolo
Vermelho ácrico típico, textura muito argilosa, o solo possui pH (em H2O) médio de 5,5 na
faixa que compreende os horizontes A e Bw2 (0 a 138 cm de profundidade)(Genú1).
O plantio experimental possui uma área de 5400 m², sendo todo plantado com a
espécie Pinus taeda L. no ano de 2007, com espaçamento entre mudas de 3x2 metros, tendo
uma densidade de plantio de 1666 árvores por hectare. As mudas foram doadas pela empresa
Golden Tree Reflorestadora Ltda. Até o ano de 2014 não havia sido realizado desbaste na
floresta, tendo sido realizada uma desrama nas árvores até a altura de um terço da altura das
copas. A área em que está inserido o projeto é uma região leve ondulada, com altitude mínima
de 1014 metros e máxima de 1033 metros e pertence à bacia hidrográfica do rio Iguaçu.

1

Profª. Drª Aline Marques Genú. DEAGRO – Universidade Estadual do Centro Oeste (dados não publicados).
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A Figura 3 mostra uma imagem de satélite do plantio experimental do CEDETEG, localizado
no bairro Vila Carli, na cidade de Guarapuava – PR.

Figura 3. Imagem de satélite do plantio experimental de Pinus do CEDETEG. Área dentro do
retângulo vermelho: plantio de Pinus taeda; Alfinete amarelo: localização da estação
meteorológica da UNICENTRO. (Fonte: Google Earth, data das imagens 2014, coordenadas
25º23’05”S; 51º29’46”O, elevação do ponto de visão 1,75Km).
Na área do experimento antigamente eram feitos experimentos com culturas anuais
tanto de gramíneas como de grãos, Wionzek et al. (2013) implantaram um experimento de
adubação nesta floresta experimental, chegando à conclusão de que não houve diferença
significativa no incremento em área basal da floresta aos 6 anos de idade entre as doses
testadas e entre a testemunha.
Os dados climatológicos foram obtidos da estação climatológica da Universidade
Estadual do Centro-Oeste, que seguem o padrão INMET de coleta de dados.
Foi analisado o crescimento dos anéis das árvores através da técnica da
dendrocronologia, onde foram medidos os anéis de crescimento de lenho primaveril e outonal,
e colhidas informações na forma de crescimento em micrômetros anel por anel. Os dados
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foram correlacionados com os dados meteorológicos dos últimos 6 anos, sendo comparados
com anos de ocorrência dos efeitos climáticos "El Niño" e "La Niña".

4.2. Inventário Florestal e Definição das Classes Diamétricas.

No mês de Setembro de 2016 foi realizado o censo do plantio experimental do campus
CEDETEG, sendo que a variável medida foi a Circunferência à altura do peito (CAP), que é a
medida da circunferência da árvore a 1,30 metros acima do solo. A CAP foi então
transformada em diâmetro através da equação 1.
d: CAP/π

Equação 1

Em que d: diâmetro, CAP: circunferência à altura do peito e π: número Pi (3,1416...).
Com os dados foi calculada a circunferência média da população e definidos os desvios
padrões.
Após a obtenção da média de diâmetro à altura do Peito (DAP) das árvores, bem como
o desvio padrão (DP) foram estabelecidas as classes de diâmetro da floresta, baseadas na
média e DP obtidos no censo.
No plantio experimental existem duas rampas de inclinações (figura 04) com face
voltada para o Sul, estas inclinações foram medidas e consideradas como tratamentos, para
averiguação de diferença estatística entre os crescimentos outonais e primaveris (lenho tardio
e lenho inicial) nos discos de corte feitos a 1,30 metros acima do solo, portanto, foram
considerados dois tratamentos, sendo:


Tratamento 01: rampa de inclinação Sul de 2,5%;



Tratamento 02: rampa de inclinação Sul de 7%.

O delineamento experimental foi amostragem em blocos inteiramente casualizados (DIC).
Foram considerados o intervalo entre um DP e dois DP abaixo da média de DAP como a
classe 1, o intervalo entre a média e um DP abaixo e acima de DAP como a classe 2 e o
intervalo entre um DP e dois DP acima da média de DAP como a classe 1, ficando assim o
experimento com 3 sub-parcelas, sendo:
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Sub-parcela 01 (classe diamétrica 1): DAP médio menos um desvio padrão, com
limite máximo de 2 desvios padrões da média;



Sub-parcela 02 (classe diamétrica 2): a média do DAP da floresta, com 1 desvio
padrão acima e abaixo da média;



Sub-parcela 03 (classe diamétrica 3): DAP médio mais um desvio padrão, com limite
máximo de 2 desvios padrões da média.
Para o sorteio das árvores que foram consideradas como parcelas do experimento, foi

dividida a floresta em linhas e colunas e sorteada a linha e a coluna respectivamente, então foi
averiguado DAP da árvore e alocada a parcela dentro do intervalo em que ela se encaixava
(mais de um DP abaixo da média de DAP, mais de um DP acima da média de DAP e o DAP
médio com intervalo de um DP). Quando a árvore sorteada apresentava bifurcação,
tortuosidade acentuada ou quebra da copa, esta era descartada como amostra, sendo sorteada
outra linha e outra coluna, foi assim feito até que todos os DAP foram encontrados nos três
tratamentos e com quatro repetições para cada tratamento (Figura 04).

Figura 4. Representação das colunas e linhas de plantio para o sorteio das árvores de Pinus
taeda a serem abatidas para coleta de informações.
As árvores sorteadas foram consideradas amostras, as quais foram derrubadas e foi
coletado um disco que se situava à 1,30 m acima do solo, sendo abatidas 24 árvores, com 8
repetições em cada classe de diâmetro.
Os incrementos também foram comparados entre os anos de crescimento, sendo o
experimento composto por sub-sub-parcelas compostas pelos anos de crescimento, com uma
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série temporal de 6 anos (2009 a 2014). Os dados de espessura dos anéis de crescimento das
árvores foram analisados através de análise longitudinal (AL) com estimação por modelos de
equação de estimação generalizados (GEE), utilizando-se uma matriz de estimação de quaseverossimilhança (GUIMARÃES-HIRAKATA, 2013).
Os dados obtiveram distribuição normal no teste de Shapiro-Wilk, sendo analisados
pelo teste post hoc de Bonferroni a 5% de probabilidade.
O intervalo de tempo compreendido entre os meses de Outubro a Março de cada ano
foi considerado como o período de formação dos anéis de crescimento primaveris, sendo o
intervalo de tempo compreendido entre os meses de Abril a Setembro de cada ano
considerado como o período de formação dos anéis de crescimento outonais.

4.3. Medição das espessuras dos anéis de crescimento nas amostras.

Os discos coletados foram lixados com lixas abrasivas de gramatura inicial de 60,
sendo passadas em seguida lixas cada vez mais finas, chegando à gramatura máxima de 160,
sendo essa suficiente para enxergar nitidamente os anéis de crescimento das amostras de
Pinus ao microscópio.
A medição foi realizada com o sistema de análise de anéis anuais LINTAB junto com
o software TSAP 3.0. O sistema possui alta precisão e a precisão utilizada foi de 1mm/1000,
trabalhando com microscópio com até 80 x de ampliação.
Nos discos coletados foram medidas as distâncias em milésimo de milímetros
(micrômetros) entre os anéis de crescimento, partindo do centro do disco até a borda em
quatro direções, anguladas entre si em 90º, a média de distância entre as quatro direções foi
considerada como os dados do experimento.
A Figura 5 ilustra a medição dos dados de crescimento dos anéis, sendo o disco da
árvore dividido em 4 setores e medindo-se a distância, em milímetros, entre os anéis de
crescimento outonal (anéis mais escuros e finos).
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Figura 2. Esquema do disco retirado da árvore para aferição de medidas dendrocronológicas.
Foram medidas as espessuras dos anéis de crescimento primaveris (anéis mais claros)
e outonais (anéis mais escuros), sendo a medição iniciada no primeiro anel central, seguindo
para o sentido da casca. Na correlação com os anos, o último anel formado foi o do período
primaveril do ano de 2014 (anel mais externo totalmente formado), não sendo considerado o
anel primaveril em formação no ano de 2016.
O anel mais central considerado foi o anel do período outonal do ano de 2009,
portanto a dendrocronologia abrangeu os anos de 2009 a 2014.

4.4. Padronização dos dados.

Para a confecção das matrizes de correlação, os dados climáticos e de espessura dos
anéis foram padronizados pela equação 2 para os anéis de crescimento tanto da série outonal
quanto primaveril.
(X – m)/Ѕ

Equação 2

Em que X: valor individual de cada variável, m: média de todos os valores individuais da
variável, S: desvio padrão da média m.
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Este procedimento tem por objetivo equalizar os dados, que possuem diferentes
medidas e diferentes variáveis, em uma mesma escala de grandeza.

4.5. Análise dos dados de espessura dos anéis de crescimento.

As comparações das espessuras dos anéis de crescimento entre as rampas de
inclinação, entre as classes de diâmetro e entre os anos de crescimento foram feitas com a
utilização da técnica de análise longitudinal (AL), utilizando-se equações de estimação
generalizados (EEG) com matrizes de estimação de quase-verossimilhança. Segundo
Wedderburn (1974), a estimação por quase-verossimilhança consegue fornecer bons
estimadores mesmo que os dados possuam distribuições diferentes da normal, quando os
dados possuem comportamento normal de distribuição, a estimação por quaseverossimilhança tem comportamento igual ao da estimação por matrizes de verossimilhança.
Os autores Liang-Zeger (1986) demonstraram a eficiência do uso de (EEG) com
estimação por matrizes intercambiáveis, classificando este processo como uma extensão do
processo de estimação por matrizes de quase-verossimilhança.
A AL é um processo estatístico que consegue comparar ao mesmo tempo dados entre
tratamentos em um dado momento, ou seja dados medidos apenas uma vez com suas
repetições e dados tomados ao longo do tempo, ou seja, medidos repetidas vezes ao longo do
tempo, o que torna esta técnica com grande potencial para uso em estudos florestais.
Neste trabalho foram utilizadas equações de estimação generalizadas, com matrizes de
de estimação de quase-verossimilhança, utilizando-se matrizes intercambiáveis.

4.6. Análise dos Dados Climáticos.

Para os dados climáticos foram utilizadas técnicas de estatística multivariada.
Primeiramente foi utilizada a análise fatorial (A.F.), com o intuito de eliminar variáveis que
não possuíram influência bem definida em apenas um fator extraído.
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Posteriormente foram analisados gráficos e correlações entre as espessuras dos anéis
de crescimento tanto outonais como primaveris com a média semestral das variáveis
climáticas já citadas anteriormente nos respectivos períodos de formação dos anéis.
Em seguida foi realizada a análise de componentes principais (ACP), com o intuito de
inferir quais variáveis obtiveram maior influência em cada ano de estudo.
Para que pudesse existir a comparação na mesma escala de tempo, considerando que a
espécie Pinus taeda L. possui os anéis de crescimento com os lenhos de crescimento outonal e
primaveril bem definidos, a comparação com os dados climáticos para fins de correlação
foram tomadas como a média semestral.
No caso do período outonal, foram correlacionados, conforme a análise utilizada,
dados climáticos que compreendem os períodos de outono e inverno, ou seja, os meses de
Abril a Setembro para os anos estudados.
No caso do período primaveril, foram correlacionados, conforme a análise utilizada,
dados climáticos que compreendem os períodos de primavera e verão, ou seja, os meses de
Outubro a Março para os anos estudados, sendo que o período começou em um ano e
terminou no ano seguinte, sendo considerados os anéis de crescimento do ano seguinte para as
correlações.
As variáveis climáticas utilizadas na análise fatorial foram temperatura máxima,
temperatura mínima, temperatura média, umidade relativa, evaporação, insolação, radiação
solar global, precipitação e vento a 10 metros de altura.

4.7. Dados de DAP medidos no Censo.

O DAP médio obteve valor de 20,50 cm no censo realizado, o desvio padrão da média
foi de 4,43 cm, sendo então definidas as classes de diâmetro.
A tabela 1 mostra os dados médios de DAP, altura total, altura comercial e altura
dominante tanto na média total como nas classes.
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Tabela 1: Dados de DAP, altura total (HT), altura comercial (HC) e altura dominante (Hd)
sendo a média geral (linha 1) e a média por classe diamétrica (linhas 2, 3 e 4).
Média
Nº árvores
24
8
8
8

DAP
20,29 (5,75)
13,72 (1,22)
20,13 (1,66)
27,01 (1,92)

HT
16,84 (1,66)
15,29 (1,79)
17,55 (0,62)
17,68 (1,18)

HC
13,88 (2,06)
11,76 (2,27)
14,76 (0,64)
15,13 (0,76)

Hd
18,52 (0,40)
16,63 (0,86)
18,04 (0,45)
18,52 (0,40)

total
classe 1
classe 2
classe 3

4.8. Intervalos de classe.

Os intervalos de classe foram divididos da seguinte forma:


Sub-parcela 01 (classe diamétrica 1): 20,50 – 2x 4,43 cm > Classe 1 > 20,50 – 4,43
cm, ou seja, árvores com DAP entre 11,64 e 16,07 cm constituíram a classe diamétrica
1;



Sub-parcela 02 (classe diamétrica 2): 20,50 + ou – 4,43 cm, ou seja, árvores com DAP
entre 16,08 e 24,93 cm constituíram as árvores da classe diamétrica 2;



Sub-parcela 03 (classe diamétrica 3): 20,50 + 4,43 cm < Classe 3 < 20,50 + 2x 4,43
cm, ou seja, árvores com DAP entre 24,94 e 29,36 cm constituíram a classe 3.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO.

5.1. Análise Fatorial Para os dados Climáticos (AF).

Segundo Hair et al. (2010), para que a AF seja bem estruturada, a amostra deve ser
superior a 50 observações, e a razão entre o número de casos e a quantidade de variáveis deve
ser de no mínimo cinco para um. Para a realização das análises multivariadas foram utilizados
os dados climáticos já citados anteriormente tomados na forma de média mensal, portanto
foram utilizados 675 observações (75 meses vezes 9 variáveis). O mesmo pode ser dito a
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respeito da proporção do número de casos por variável que foi de 75/1, valor acima do
recomendado. Outro dado importante foram as correlações entre as variáveis climáticas, a
maior parte superou 0,3 (Tabela 1), o que indica que os dados são adequados a utilização de
análises multivariadas segundo (HAIR ET AL., 2010).
Tabela 2: Correlação de Pearson entre as variáveis climáticas.
Tmax

Tmín

Tméd

Urel

Eva

Insol

Rad

prec

Tmax

1

Tmín

0,904

1

Tméd

0,970

0,978

1

Urel

-0,235

0,094

-0,068

1

Eva

0,526

0,236

0,382

-0,795

Insol

0,232

-0,104

0,046

-0,720 0,668

1

Rad

0,873

0,703

0,803

-0,485 0,717

0,487

Prec

0,029

0,254

0,161

0,503 -0,348 -0,564

-0,111

1

Vento

0,152

0,162

0,167

-0,305 0,560

0,166

0,337

-0,145

vento

1

1

1

(Tmax: temperatura máxima; Tmín: temperatura mínima; Tméd: temperatura média; Urel: umidade relativa;
Eva: evaporação; Insol: insolação; Rad: radiação solar global; Prec: precipitação; Vento: vento a 10 metros do
solo). Dados abaixo da diagonal representam a correlação entre as variáveis.

A Tabela 2 mostra que a variável vento a 10 metros de altura (Vento) possui
correlação muito fraca a fraca com seis variáveis estudadas, sendo elas temperatura máxima
(0,152), temperatura mínima (0,162), temperatura média (0,167), umidade relativa (-0,305),
insolação (0,166) e precipitação (-0,145) (Tabela 1). Segundo (COHEN, 1988), para que a
análise fatorial obtenha êxito é necessário que a maioria das variáveis possuam correlações
tanto positivas quanto negativas entre si maiores do que 0,3 .
Foi realizada a análise fatorial 1 (AF 1). A primeira análise fatorial foi realizada com 9
variáveis climáticas, sendo temperatura máxima (Tmax), temperatura mínima (Tmín),
temperatura média (Tméd), umidade relativa (Urel), evaporação (Eva), insolação (Insol),
radiação solar global (Rad), precipitação (Prec) e vento a 10 metros de altura (Vento). A
medida de adequação de amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (teste KMO) obteve valor de 0,67 e
o teste de esfericidade de Bartlet obteve valor de p (sig) igual a 0,00, o que possibilitou o uso
desta análise. Segundo Figueiredo Filho et al. (2014), o teste KMO indica a proporção da
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variância atribuída a um componente comum, sendo que, quanto mais próximo de 1 mais
adequada é a aplicação da análise fatorial e o teste de esfericidade de Bartlett testa se
variáveis são correlacionadas.
A primeira análise fatorial mostrou que a variável vento a 10 metros de altura não teve
peso importante para o conjunto de dados, apresentando comunalidade de 0,255. A variável
vento a 10 metros de altura foi então excluída da análise e foi processada nova análise (AF 2),
levando-se em conta as variáveis climáticas temperatura máxima, temperatura mínima,
temperatura média, umidade relativa, evaporação, insolação, radiação solar global e
precipitação.
O teste de KMO obteve desta vez valor de 0,69, e o de esfericidade de Bartlet obteve
valor p de 0,00, o que indicou que a análise obteve êxito ao ser realizada novamente.
Obteve-se auto-valores iniciais de 4,15; 2,69 e 0,59 para os três primeiros fatores.
Adotando-se o método de Kaiser, foram considerados os dois primeiros fatores principais, que
explicaram respectivamente 51,9 e 33,6% da variabilidade dos dados, juntos obtiveram 85,5%
de explicação da variância dos dados, conforme apresentado na tabela 3.
Todas as variáveis climáticas obtiveram desta vez comunalidades acima de 0,5, sendo
continuado o processo de análise fatorial sem exclusão de mais variáveis.

39

Tabela 3. Valores das comunalidades na Análise Fatorial, variância explicada e pesos
fatoriais dos componentes no modelo após a rotação pelo algoritmo varimax para os dados
climáticos estudados.
Variáveis

Comunalidades

F1

F2

tmed

0,987

0,968

0,187

tmin

0,978

0,970

-0,193

tmax

0,971

0,993

-0,016

rad

0,914

-0,065

-0,905

urel

0,823

0,360

0,816

ins

0,799

0,046

0,893

eva

0,795

0,828

0,478

pre

0,573

0,122

-0,747

Autovalor

4,15

2,69

Variância explicada %

51,89

33,61

Variância acumulada %

51,89

85,50

tmax: temperatura máxima; tmín: temperatura mínima; tméd: temperatura média; urel: umidade relativa; eva:
evaporação; insol: insolação; rad: radiação solar global; pre: precipitação. F1: fator 1; F2: fator 2.

Verificou-se que as variáveis temperatura média, temperatura mínima, temperatura
máxima e evaporação possuíram pesos fatoriais altos com a componente 1 (0,968; 0,970;
0,971 e 0,828 respectivamente), isto indica uma componente relacionada com a temperatura
do ar, que sabidamente está relacionada com a evaporação. A componente 1 explicou 51,89%
da variância dos dados e altas comunalidades, segundo Figueiredo Filho et al. (2014), as
comunalidades representam as correlações entre o componente e as variáveis originais, ou
seja, o componente 1 está muito correlacionado com as variáveis originais.
Já a componente 2 foi positivamente correlacionada com as variáveis umidade relativa
e insolação, com pesos fatoriais de 0,816 e 0,893 respectivamente e negativamente
correlacionada com as variáveis radiação e precipitação, com pesos fatoriais de -0,905 e 0,747 respectivamente, sendo a precipitação a variável que obteve a menor comunalidade
(0,573). A componente 2 explicou 33,61% da variância dos dados.
Para os cálculos estatísticos nas análises de componentes principais (A.C.P.)
realizados posteriormente serão consideradas as variáveis climáticas temperatura máxima,
40

temperatura mínima, temperatura média, umidade relativa, evaporação, insolação, radiação
solar global e precipitação.

5.2. Análise Geral dos Dados por meio de Análise Longitudinal.

A Tabela 4 mostra que entre as árvores situadas nas rampas de inclinação de 2,5º e 7º
Sul não houve diferença estatística significativa na espessura dos anéis de crescimento das
árvores ao longo dos anos para a série em estudo (p: 0,652), para as classes de diâmetro houve
diferença significativa (p: 0,000) entre o incremento em diâmetro das árvores ao longo dos
anos, e, entre os anos também houve diferença estatisticamente significativa (p: 0,000).
Tabela 4. Testes de efeitos principais 1.

Fonte

Qui-quadrado de Wald

gl

P

(Intercept)
inclinacao
tempo
classe
inclinacao * tempo
tempo * classe
inclinacao * tempo * classe

899,96
0,203
1609,9
28,167
29,313
229,09
344,32

1
1
11
2
11
18
18

0,000
0,652
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000

*inclinação: inclinação das rampas (2,5 e 7% sul); tempo: anos (série temporal de 2009 a 2014); classe: classes
diamétricas (três classes); inclinação*tempo: interação entre as inclinações e os anos; tempo*classe: interação
entre os anos e as classes diamétricas: inclinação*tempo*classe: interação entre as inclinações, os anos e as
classes diamétricas.

Portanto, para as rampas de declividade aceita-se a hipótese da nulidade, ou seja, não
houve diferença na espessura dos anéis de crescimento das árvores entre as rampas de
declividade de 2,5º e 7º Sul.
Foi realizada então outra vez a A.L. no programa SPSS, desta vez sem a inclinação
como uma variável de efeito principal. O resultado inicial pôde ser analisado na Tabela 5.
Nela observa-se a diferença significativa no incremento em diâmetro das árvores entre as
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classes de diâmetro, entre os anos e também na interação entre as classes de diâmetro e os
anos (P: 0,000).
Tabela 5. Testes de efeitos principais 2.

Fonte

Qui-quadrado de Wald

gl

P

(Intercept)
Tempo
Classe
tempo * classe

858,41
1551,8
25,856
214,42

1
11
2
21

0,000
0,000
0,000
0,000

*tempo: anos (série temporal de 2009 a 2014); classe: classes diamétricas (três classes); inclinação*tempo:
interação entre as inclinações e os anos; tempo*classe: interação entre os anos e as classes diamétricas.

Portanto foi rejeitada a hipótese de nulidade de diferenças, ou seja, houve diferença
estatisticamente significativa na espessura dos anéis de crescimento das árvores ao longo dos
anos (tempo) e para as classes de diâmetro das árvores (classe).

5.3. Incremento em diâmetro no Período Outonal.

Houve diferença significativa entre pelo menos 2 anos no incremento em diâmetro das
árvores pertencentes às três classes de diâmetro, podendo-se considerar um como o maior e
outro como o menor da série de dados. A Tabela 6 mostra a espessura média dos anéis de
crescimento outonal das árvores das classes 1, 2 e 3 ao longo dos anos.
Tabela 6. Espessura dos anéis de crescimento outonal das árvores ao longo dos anos (cm).
Ano
2009
0,2859 bc
Média (cm)
0,0071
Desv. Pad (cm²)

2010
0,3982 a
0,0104

2011
0,3131 b
0,0205

2012
0,3011 b
0,0218

2013
0,3332 ab
0,0566

2014
0,2542 c
0,0439

*Letras iguais não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade pelo teste de Bonferroni.

No incremento outonal em diâmetro, o ano que obteve as maiores médias foi o ano de
2010 (0,3982 cm), sendo estatisticamente diferente dos anos de 2009, 2011, 2012 e 2014.
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Nos anos de 2009, 2011, 2012 e 2013 não houve diferença significativa entre o
incremento em diâmetro das árvores, embora nos anos de 2009 e 2013 tenha ocorrido os
menores e maiores incrementos entres estes anos (0,2859 e 0,3332 cm respectivamente).
Nos anos de 2009 e 2014 não houve diferença significativa entre o incremento em
diâmetro das árvores, sendo estes os dois anos em que os valores foram os menores da série
de dados (0,2859 e 0,2542 cm respectivamente).
Nos anos de 2010 e 2013 não houve diferença significativa entre o incremento em
diâmetro das árvores, sendo estes os dois anos em que os valores foram os maiores da série de
dados (0,3982 e 0,3332 cm respectivamente).
A Tabela 7 exibe a diferença na espessura dos anéis de crescimento outonal entre os
anos em cada classe e entre as três classes de diâmetro em cada ano.
Tabela 7. Espessura dos anéis de crescimento outonal das árvores ao longo dos anos (cm)
para cada classe.
Ano

2009

2010

2011

2012

2013

2014

classe 1

0,2263 abc B

0,3284 ab B

0,2595 bc B

0,2359 b A

0,226 abc B

0,1641 c B

Desv. Pad.

0,0582

0,1099

0,0827

0,1234

0,1975

0,1533

classe 2

0,2996 bc A

0,4188 a AB

0,3157 b AB

0,3077 c A

0,3521 ab AB

0,2604 c AB

Desv. Pad.

0,048

0,0894

0,0511

0,0798

0,0858

0,0673

classe 3

0,332 bc A

0,4475 a A

0,3641 bc A

0,3596 bc A

0,4217 ab A

0,3381 c A

0,0617
0,0965
0,0897
0,104
0,1253
0,1261
*Letras minúsculas iguais não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade para cada classe entre os anos,
Desv. Pad.

letras maiúsculas iguais não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade entre as classes para cada ano pelo
teste de Bonferroni.

A Tabela 7 mostra que para a classe de diâmetro 1 (árvores com DAP entre 11,64 e
16,07 cm), o incremento em diâmetro foi diferente estatisticamente apenas nos anos de 2010 e
2014, sendo que no ano de 2010 ocorreram as maiores espessuras dos anéis de crescimento
(0,3284 cm), e no ano de 2014 ocorreram as menores espessuras (0,1641 cm).
Para a classe de diâmetro 2 (árvores com DAP entre 16,08 e 24,93 cm), o incremento
em diâmetro foi maior no ano de 2010 (0,2996 cm), não houve diferença estatística apenas
entre os anos de 2010 e 2013. No ano de 2011 houveram os segundos maiores incrementos
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em área basal da série de dados (0,3157 cm), sendo igual aos anos de 2009 e 2013. Nos anos
de 2012 e 2014 houve o menor incremento em área basal da série de dados, sendo igual ao
ano de 2009 (0,2996 cm).
Para a classe de diâmetro 3 (árvores com DAP entre 24,94 e 29,36 cm), o incremento
em diâmetro foi maior nos anos de 2010 e 2013 (0,4475 e 0,4217 cm respectivamente), sendo
a diferença significativa apenas entre o ano de 2010 e os anos de 2009, 2011, 2012 e 2014.
Entre os anos de 2009 e 2013 não houve diferença estatística no incremento em diâmetro das
árvores (0,332 e 0,442 cm respectivamente). Os anos de 2009, 2011, 2012 e 2014 obtiveram
os menores incrementos em diâmetro, porém, apenas o ano de 2014 ( 0,3381 cm) obteve
diferença estatística entre os anos de 2013 e 2010.
Comparando as diferentes classes dentro de cada ano, no ano de 2009 as árvores
pertencentes à classe de diâmetro 1 obtiveram os menores incrementos em diâmetro (0,2263
cm) em comparação com as classes 2 e 3 (0,2996 e 0,332 cm respectivamente).
No ano de 2010 as árvores pertencentes à classe de diâmetro 1 obtiveram os menores
incrementos em área basal (0,3284 cm), sendo que as árvores pertencentes à classe 3
obtiveram os maiores incrementos (0,4475 cm), para as árvores pertencentes à classe 2 não
houve diferença significativa no incremento em comparação com as árvores da classe 1 e 3,
ficando esta classe com um incremento intermediário (0,4188 cm).
No ano de 2011 as árvores pertencentes à classe de diâmetro 1 obtiveram os menores
incrementos (0,2595 cm), sendo que as árvores pertencentes à classe 3 obtiveram os maiores
incrementos (0,3641 cm), para as árvores pertencentes à classe 2 não houve diferença
significativa no incremento em comparação com as árvores da classe 1 e 3, ficando esta classe
com um incremento intermediário (0,3157 cm).
No ano de 2012 não houve diferença significativa no incremento em área basal entre
as classes 1, 2 e 3, sendo estes incrementos de 0,2359, 0,3077 e 0,3596 cm respectivamente.
No ano de 2013 as árvores pertencentes à classe de diâmetro 1 obtiveram os menores
incrementos (0,226 cm), sendo que as árvores pertencentes à classe 3 obtiveram os maiores
incrementos (0,4217 cm), para as árvores pertencentes à classe 2 não houve diferença
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significativa no incremento em comparação com as árvores da classe 1 e 3, ficando esta classe
com um incremento intermediário (0,3521 cm).
No ano de 2014 as árvores pertencentes à classe de diâmetro 1 obtiveram os menores
incrementos (0,1641 cm), sendo que as árvores pertencentes à classe 3 obtiveram os maiores
incrementos (0,3381 cm), para as árvores pertencentes à classe 2 não houve diferença
significativa no incremento em comparação com as árvores da classe 1 e 3, ficando esta classe
com um incremento intermediário (0,2604 cm).
Como a interação entre as classes de diâmetro podem ter influenciado para o maior ou
menor incremento das classes ao longo dos anos, foi analisada esta interação.
A Figura 6 mostra as espessuras médias nos anéis de crescimento outonal em áreal
basal de cada classe de diâmetro em cada ano de estudo, bem como a média das classes em
cada ano.

classe 1

largura dos anéis de crescimento outonal (cm)

0,5

classe 2
A

0,45

classe 3
A

AB

0,4
0,35
0,3

a
A

B

A

A

AB
A

AB

A

b

bc

0,25

A

média

ab

b
AB

B
A

B

B

c

0,2
B

0,15
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figura 3. Incremento outonal em diâmetro das árvores para cada classe e média entre as
classes ao longo dos anos (letras maiúsculas iguais não diferem estatisticamente entre as
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classes dentro dos anos a 5% de probabilidade, letras minúsculas iguais não diferem na média
de incremento em diâmetro outonal a 5% de probabilidade).
A Figura 13 mostra não haver interação entre as classes de diâmetro para o
crescimento outonal em diâmetro, havendo apenas influência do tempo (anos) até o ano de
2012.
No ano de 2013 houve interação no incremento em diâmetro entre as árvores das
classes 2 e 3 com as árvores da classe 1, sendo que o incremento nos anéis de crescimento
aumentou no ano de 2013 em comparação com o ano de 2012 para as árvores das classes 2 e
3, enquanto para as árvores da classe 1 diminuiu na comparação para os mesmos anos. Nos
anos de 2010 e 2013 ocorreram os maiores incrementos nas classes de diâmetro 2 e 3.
As diferenças no incremento em diâmetro das árvores entre os anos podem ser
consequência de variações tanto do solo quanto edafoclimáticas. Segundo Genú¹ a área do
plantio experimental apresenta uniformidade quanto aos atributos químicos e físicos do solo.
Levando em conta que as árvores apresentaram comportamento semelhante no incremento ao
longo dos anos indiferentemente da classe de diâmetro (todas apresentaram maiores ou
menores incrementos no mesmo ano, com exceção do ano de 2013 em que a classe 1
apresentou menores incrementos ao mesmo tempo em que as classes 2 e 3 apresentaram
maiores incrementos). Pode-se sugerir que variáveis climáticas podem estar exercendo
influência sobre o crescimento vegetal das árvores, com consequências no incremento em
diâmetro dos fustes.
Para averiguar a influência das variáveis climáticas no incremento em diâmetro das
árvores foi realizada a correlação entre as variáveis climáticas e a espessura dos anéis de
crescimento outonal das árvores.

5.3.1. Análise de Correlação de Dados Climáticos Com as Espessuras dos Anéis
de Crescimento - Série Outonal.

Pelo teste de Kolmogorov-Smirnov para os dados tomados como a média semestral
compreendida entre o período de outono-inverno de cada ano obteve-se distribuição normal
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(P>0,05) para todas as variáveis, a Tabela 7 mostra a matriz de correlação de Pearson dos
dados climáticos com a espessura dos anéis de crescimento outonal (incremento) em
centímetros (cm).
Tabela 8. Correlação de Pearson entre a espessura dos anéis de crescimento outonal e as
variáveis climáticas.
Outonal
Outonal

Tmax

Tmín

Tméd

Urel

Eva

Insol

Rad

prec

Vento

1

Tmax

0,254

1

Tmín

-0,489

0,293

1

Tméd

-0,345

0,605

0,91

1

Urel

-0,608

-0,704

0,178

-0,135

1

Eva

0,861
0,597

0,558

-0,391

-0,13

-0,921

1

Insol

0,6

-0,261

-0,09

-0,822

0,847

1

Rad

0,271

0,929

0,054

0,353

-0,765

0,636

0,792

1

-0,416
0,285
0,208
0,561
-0,794
-0,782
-0,485
1
-0,871
-0,033
0,032
0,725
0,555
-0,054
-0,026
-0,01
-0,135
-0,056
1
vento
(Outonal: média da espessura dos anéis de crescimento outonais das árvores; Tmax: temperatura máxima; Tmín:
prec

temperatura mínima; Tméd: temperatura média; Urel: umidade relativa; Eva: evaporação; Insol: insolação; Rad:
radiação solar global; Prec: precipitação; Vento: vento a 10 metros do solo). Dados abaixo da diagonal
representam a correlação entre as variáveis, dados acima da diagonal representam a significância da correlação a
5% de probabilidade.

Houve correlação negativa entre as variáveis climáticas temperatura mínima (Tmín),
temperatura média (Tméd) e correlação negativa forte da variável umidade relativa (Urel)
com a espessura dos anéis de crescimento outonais (Outonal), sendo de -0,489, -0,345 e 0,608, respectivamente, porém não houve significância a 5% de probabilidade (p = 0,325,
0,503 e 0,2, respectivamente).
Verificou-se correlação positiva forte entre as variáveis climáticas evaporação (Eva) e
insolação (Insol) com a espessura dos anéis de crescimento outonais, sendo de 0,861 e 0,597
respectivamente, porém, apenas a correlação entre a variável evaporação foi significativa a
5% de probabilidade (p = 0,028).
Ocorreu também correlação negativa forte entre a variável precipitação (prec) e a
espessura dos anéis de crescimento outonais (-0,871) sendo esta correlação significativa a 5%
de probabilidade (p = 0,024).
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A existência e correlações fortes e significativas entre as variáveis evaporação (0,861)
e precipitação (-0,871) com a espessura dos anéis de crescimento outonais (Tabela 7) mostra
que estas variáveis climáticas exerceram influência no incremento em diâmetro das árvores,
entretanto, a análise de correlação não mostra em qual período especificamente houve maior
relação entre estas variáveis.
Para esclarecer em qual período (mês ou semestre) as variáveis ambientais estiveram
exercendo maior influência sob o incremento em diâmetro das árvores foi feito o uso de
análise de componentes principais (ACP).

5.3.2. Análise de Componentes Principais dos Dados Climáticos nos Meses de
outono e inverno (ACP).

Foi realizada a análise de componentes principais (ACP) levando em conta as
variáveis climáticas temperatura máxima, temperatura média, temperatura mínima, umidade
relativa, evaporação, insolação, radiação solar global e precipitação com o intuito de encontrar
quais anos da série de estudo estiveram mais relacionados com quais variáveis ambientais.
Para as análises de Componentes Principais foi utilizado o software estatístico PAST,
v 2.6, extraindo-se os dados pela matriz de correlação (HAMMER, 2006).
Todos os dados climáticos da série Outono/Inverno obtiveram distribuição normal
(teste de Skiwness, p>0,05).
Para a análise de componentes principais nos meses de Outono e Inverno (ACP) as
variáveis climáticas remanescentes da análise de fatores foram consideradas entre os meses de
Abril a setembro de cada ano.
Pelo critério de Kaiser, extraindo-se duas componentes principais com autovalores
maiores do que 1, obteve-se 86,15% de explicação da variância dos dados (Tabela 9).
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Tabela 9. Auto-valores, variância explicada e peso das variáveis nas componentes do modelo.
Variáveis

Componente 1

Componente 2

Tmax

0,895

0,407

Tmín

0,422

0,886

Tméd

0,703

0,703

Urel

-0,845

0,39

Eva

0,863

-0,275

Insol

0,765

-0,501

Rad

0,931

0,01

Prec

-0,525

0,556

Autovalor

4,66

2,23

Variância Explicada (%)

58,24

27,91

Variância Acumulada (%)

58,24

86,15

(tmax: temperatura máxima; tmín: temperatura mínima; tméd: temperatura média; urel: umidade relativa; eva:
evaporação; insol: insolação; rad: radiação solar global; pre: precipitação).

A Figura 7 mostra o agrupamento do comportamento das diferentes variáveis climáticas
em cada ano da série estudada em correlação entre os eixos de componentes principais 1 e 2.
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Figura 4. Gráfico de escores de CP1 e CP2 para as variáveis climáticas nos períodos de
Outono e Inverno para todos os anos estudados.(*ab; mi; jn; jl; ag; s representam os meses de Abril,
Maio, Junho, Julho, agosto e Setembro respectivamente e os números 9; 10; 11; 12; 13 e 14 representam os anos
de 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 e 2014 respectivamente. Linhas interligando os pontos representam as
distâncias mínimas entre eles).

A Figura 13 mostra que não houve nenhum período em que as variáveis climáticas
estudadas apresentaram comportamentos diferentes durante todo o período de outono/inverno
entre os anos da série de estudo ao ponto de serem formados grupos pela ACP.
Ocorreu formação de grupos de meses ao longo dos anos em que as variáveis ambientais
tiveram comportamento parecido (Tabela 10).
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Tabela 10. Agrupamento dos meses em que as variáveis ambientais apresentaram
comportamentos parecidos no período outonal segundo a análise de componentes principais
(ACP).
mês
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Ano
2009
1
4
3
4
2
4

2010
1
3
3
3
2
2

2011
1
3
3
3
3
2

2012
1
3
4
3
2
2

2013
1
4
4
3
2
1

2014
1
4
4
3
2
1

*1: Meses que estiveram relacionados com as variáveis temperatura máxima (Tmax), temperatura mínima
(Tmin) e temperatura média (Tméd); 2: Meses que estiveram relacionados com as variáveis evaporação (Eva) e
insolação (Insol); 3: Meses que não estiveram relacionados com nenhuma das variáveis estudadas; 4: Meses que
estiveram relacionados com as variáveis umidade relativa (Urel) e precipitação (Prec).

A Tabela 10 mostra que para a série de dados estudada, o mês de Abril foi o único mês
que esteve sob maior influência das variáveis temperatura máxima, temperatura mínima e
temperatura média ao longo de todos os anos da série de estudo. Tal agrupamento aliado às
influências da variável temperatura é explicado pelo fato de que o mês de Abril ainda possui
altas temperaturas, mesmo estando este período aliado ao início da estação do Outono.
Para o mês de Maio, nos anos de 2009, 2013 e 2014 este período esteve sob maior
influência das variáveis umidade relativa e precipitação e nos anos de 2010, 2011 e 2012 não
houve influência de nenhuma das variáveis estudadas.
No mês de Junho, os anos de 2009, 2010 e 2011 não estiveram sob maior influência de
nenhuma variável estudada e os anos de 2012, 2013 e 2014 estiveram sob maior influência
das variáveis umidade relativa e precipitação.
No mês de Julho, o ano de 2009 esteve sob maior influência das variáveis umidade
relativa e precipitação e os anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 não estiveram sob maior
influência de nenhuma variável estudada.
No mês de Agosto, o ano de 2011 não esteve sob maior influência de nenhuma
variável estudada e os anos de 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014 estiveram sob maior influência
das variáveis evaporação e insolação.
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No mês de Setembro, o ano de 2009 esteve sob maior influência das variáveis
umidade relativa e precipitação, os anos de 2010, 2011 e 2012 estiveram sob maior influência
das variáveis evaporação e insolação e os anos de 2013 e 2014 estiveram sob maior influência
das variáveis temperatura máxima, temperatura mínima e temperatura média.

5.4. Incremento em diâmetro no Período Primaveril.

Houve diferença significativa entre 4 anos no incremento médio em diâmetro das
árvores pertencentes às três classes de diâmetro. A Tabela 11 mostra a espessura média dos
anéis de crescimento primaveril das árvores das classes 1, 2 e 3 ao longo dos anos.
Tabela 11. Espessura dos anéis de crescimento primaveril das árvores ao longo dos anos
(cm).
Ano
Média (cm)
Desv. Pad (cm)

2009
1,3887 ab
0,1419

2010
1,6102 a
0,1329

2011
1,0827 b
0,0435

2012
0,7391 c
0,0543

2013
0,4891 d
0,0779

2014
0,3625 e
0,0654

*Letras iguais não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade pelo teste de Bonferroni.

No incremento primaveril em diâmetro, o ano que obteve as maiores médias foi o ano
de 2010, sendo estatisticamente diferente dos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 e não houve
diferença estatística com o ano de 2009. No ano de 2011 ocorreram os segundos maiores
incrementos em diâmetro, com diferença estatística com os anos de 2010, 2011, 2012, 2013 e
2014 e não houve diferença estatística com o ano de 2009. No ano de 2012 ocorreram os
terceiros maiores incrementos, com diferença estatística com os anos de 2009, 2010, 2011,
2013 e 2014. No ano de 2013 ocorreram os quartos maiores incrementos, com diferença
estatística com os anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014. No ano de 2014 ocorreram os
menores incrementos de toda a série de dados, com diferença estatística com os anos de 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013.
A Tabela 12 exibe a diferença na espessura dos anéis de crescimento
primaveril entre os anos em cada classe e entre as três classes de diâmetro em cada ano.
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Tabela 12. Espessura dos anéis de incremento primaveril em diâmetro das árvores ao longo
dos anos (cm) para cada classe.
Ano
classe 1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,924 abc B

1,2377 a C

0,8729 a B

0,6499 b A

0,3813 c AB

0,2416 d B

Desv. Pad.

0,4663

0,3926

0,164

0,1927

0,2442

0,1748

classe 2

1,5253 ab AB

1,6453 a B

1,0898 b A

0,6942 c A

0,391 d B

0,3142 e B

Desv. Pad.

0,6003

0,1327

0,2084

0,1595

0,1637

0,1066

classe 3

1,717 ab A

1,9477 a A

1,2855 b A

0,8733 c A

0,6952 d A

0,5317 d A

0,3165
0,3105
0,2509
0,2657
0,3196
0,2373
*Letras minúsculas iguais não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade para cada classe entre os anos,
Desv. Pad.

letras maiúsculas iguais não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade entre as classes para cada ano.

A Tabela 12 mostra que para a classe de diâmetro 1, o incremento em diâmetro foi
diferente estatisticamente entre os anos de 2010, 2012, 2013 e 2014, sendo que no ano de
2010 ocorreram as maiores espessuras dos anéis de crescimento (1,2377 cm). Não houve
diferença estatística entre os anos de 2009, 2010 e 2011. No ano de 2012 ocorreram as
segundas maiores espessuras dos anéis de crescimento (0,6499 cm), sem diferença estatística
entre os anos de 2009 e 2012. No ano de 2013 ocorreram as terceiras maiores espessuras dos
anéis de crescimento (0,3813 cm), não houve diferença estatística entre os anos de 2009 e
2013. No ano de 2014 ocorreram as menores espessuras de toda a série (0,2416 cm), com
diferença estatística entre este ano e todos os outros anos da série.
Para a classe de diâmetro 2, o incremento foi maior no ano de 2010 (1,6453 cm), sem
diferença estatística apenas entre os anos de 2009 e 2010. No ano de 2011 ocorreram os
segundos maiores incrementos (1,0898 cm), sem diferença estatística apenas entre os anos de
2009 e 2011. No ano de 2012 ocorreram os terceiros maiores incrementos (0,6942 cm), com
diferença estatística entre o ano de 2012 e os anos de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014. No ano
de 2013 ocorreram os quatros maiores incrementos (0,391 cm), com diferença estatística entre
o ano de 2013 e os anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014. No ano de 2014 ocorreram os
menores incrementos de toda a série de dados (0,3142 cm), com diferença estatística entre o
ano de 2014 e os anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.
Para a classe de diâmetro 3, o incremento em diâmetro foi maior no ano de 2010
(1,9477 cm), sem diferença estatística entre o ano de 2010 e o ano de 2009. No ano de 2011
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ocorreram os segundos maiores incrementos (1,2855 cm), sem diferença estatística apenas
com o ano de 2009. No ano de 2012 ocorreram os terceiros maiores incrementos (0,8733 cm),
com diferença estatística entre o ano de 2012 e os anos de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2014.
Nos anos de 2013 e 2014 ocorreram os menores incrementos de toda a série de dados (0,6952
e 0,5317 respectivamente), sem diferença estatística entre estes anos, houve diferença
estatística entre os anos de 2013 e 2014 com os anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 (1,717;
1,9477; 1,2855 e 0,8733 cm respectivamente).
Comparando as diferentes classes dentro de cada ano, no ano de 2009, as árvores
pertencentes à classe de diâmetro 1 obtiveram os menores incrementos em diâmetro (0,924
cm), com diferença estatística apenas entre as árvores da classe 3 (1,717 cm). As árvores
pertencentes à classe 2 obtiveram um incremento intermediário (1,5253 cm), porém, não
houve diferença estatística entre a classe 2 com as classes 1 e 3. As árvores pertencentes à
classe 3 obtiveram o maior incremento para este ano (1,717 cm), embora tenha havido
diferença estatística apenas entre as árvores da classe 1.
No ano de 2010, as árvores pertencentes à classe de diâmetro 1 obtiveram os menores
incrementos em diâmetro (1,2377 cm), com diferença estatística entre a classe 1 e as classes 2
e 3. As árvores pertencentes à classe 2 obtiveram um incremento intermediário (1,6453 cm),
com diferença estatística entre a classe 2 e as classes 1 e 3. As árvores pertencentes à classe 3
obtiveram o maior incremento para este ano (1,9477 cm), com diferença estatística entre a
classe 3 e as classes 1 e 2.
No ano de 2011, as árvores pertencentes à classe de diâmetro 1 obtiveram os menores
incrementos em diâmetro (0,8729 cm), com diferença estatística entre a classe 1 e as classes 2
e 3. As árvores pertencentes à classe 2 obtiveram um incremento intermediário (1,0898 cm),
com diferença estatística entre a classe 2 e a classe 1, entretanto verificou-se que não houve
diferença estatística com a classe 3. As árvores pertencentes à classe 3 obtiveram o maior
incremento para este ano (1,2855 cm), existindo diferença estatística entre a classe 3 com a
classe 1, não havendo diferença estatística com a classe 2.
No ano de 2012 as classes de diâmetro obtiveram incrementos em diâmetro de 0,6499;
0,6942 e 0,8733 cm respectivamente, porém, embora a classe 1 tenha sido a que obteve as
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menores médias e a classe 3 a que obteve as maiores, não houve diferença estatística entre as
três classes neste ano.
No ano de 2013, as árvores pertencentes à classe de diâmetro 1 obtiveram os menores
incrementos (0,3813 cm), com diferença estatística entre a classe 1 e a classe 3. As árvores
pertencentes à classe 2 obtiveram um incremento intermediário (0,391 cm), com diferença
estatística entre a classe 2 com a classe 3, entretanto, não houve diferença estatística com a
classe 1. As árvores pertencentes à classe 3 obtiveram o maior incremento para este ano
(0,6952 cm), com diferença estatística entre a classe 3 e as classes 1 e 2.
No ano de 2014, as árvores pertencentes à classe de diâmetro 1 obtiveram os menores
incrementos (0,2416 cm), com diferença estatística entre a classe 1 e a classe 3. As árvores
pertencentes à classe 2 obtiveram um incremento intermediário (0,3142 cm), com diferença
estatística entre a classe 2 e a classe 3, entretanto não houve diferença estatística com a classe
1. As árvores pertencentes à classe 3 obtiveram o maior incremento para este ano (0,5317
cm), havendo diferença estatística entre a classe 3 e as classes 1 e 2.
Estas diferenças nos incrementos semestrais podem estar ligadas a fatores tanto do
solo quanto edafoclimáticos, como a área do plantio experimental apresenta uniformidade
quanto aos atributos químicos e físicos do solo, supõe-se que tais diferenças podem ter
ocorrido devido a fatores climáticos aos quais a floresta esteve submetida ao longo dos anos.
A Figura 8 mostra as espessuras médias nos anéis de crescimento primaveril de cada
classe de diâmetro em cada ano de estudo, bem como a média das classes em cada ano.
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largura dos anéis de crescimento primaveril
(cm)

classe 1
classe 2

2,15
A
A

1,65

classe 3
média

B

AB

a

ab

C

1,15

A
A
b
B

B

A
c
A
A

0,65

A
d
B

A

AB

e
B

2013

2014

B

0,15
2009

2010

2011

2012

Figura 5. Incremento primaveril em diâmetro das árvores para cada classe e média entre as
classes ao longo dos anos (letras maiúsculas iguais não diferem estatisticamente entre as
classes dentro dos anos a 5% de probabilidade, letras minúsculas iguais não diferem
estatisticamente na média de incremento entre os anos a 5% de probabilidade).
A Figura 8 mostra que houve interação entre as classes de diâmetro 3, 2 e 1 para o
incremento primaveril em diâmetro. A partir do ano de 2009, quando as árvores encontravam
se com 2 anos de idade, nota-se que os indivíduos da classe 3 (dominante) já encontravam-se
com maiores diâmetros.
No ano de 2010, quando as árvores tinham 3 anos de idade houve interação entre as
árvores da classe 3 com as da classe 2, nesta idade as árvores ainda não estão exercendo
concorrência de copa pelo fato de não estarem se encostando.
No ano de 2011, quando as árvores tinham 4 anos, houve uma queda abrupta no
incremento em DAP para as árvores da classe 3, caindo também o incremento das classes 2 e
1, porém a queda em incremento das classes 2 e 1 foi menor em relação a classe 3, o que
levou estas classes a subirem de patamar, ficando a classe 2 sem diferença estatística com a
classe 3, e a classe 1 com o segundo maior incremento neste ano.
No ano de 2012, quando as árvores tinham 5 anos, houve mais uma queda no
incremento para todas as classes, a queda no incremento para as classes 3 e 2 parece ter sido
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equivalente, levando as árvores da classe 1 a obterem os mesmos incrementos das classes 3 e
2.
No ano de 2013, quando as árvores tinham 6 anos, houve nova queda no incremento
das árvores situadas nas três classes, porém, desta vez, a queda no incremento da classe 3 foi
relativamente menor do que as classes 2 e 1, levando esta classe a obter os maiores
incrementos para este período, sendo que as classes 2 e 1 não tiveram diferença em seu
incremento em DAP. As árvores da classe 1 desta vez também não obtiveram diferença
significativa com as árvores da classe 3, isto se deve à grande variabilidade dos dados para
este ano.
No ano de 2014, quando as árvores tinham 7 anos houve novamente queda
significativa no incremento em DAP. de todas as classes, porém a classe 3 permaneceu com
os maiores incrementos, e as classes 2 e 1 obtiveram os segundos maiores incrementos.
Ao realizarem pesquisa de adubação nesta mesma área de estudo, (WIONZEK et al.,
2013) concluíram que não houve diferença significativa entre os tratamentos, os mesmos
autores citam que o resultado obtido indica que esta floresta não esteve sob restrições quanto à
disponibilidade de nutrientes.
Em seu trabalho com curvas de índice de sítio para Pinus taeda na região de Ponta
Grossa, (DOLDÃN, 1987) Paraná, mencionou que as árvores que se encontravam nos
melhores sítios foram mais sensíveis aos efeitos climáticos.
Como a área do plantio experimental apresenta uniformidade quanto aos atributos
químicos e físicos do solo e levando em conta que as árvores apresentaram comportamento
semelhante no incremento ao longo dos anos indiferentemente da classe de diâmetro (todas
apresentaram maiores ou menores incrementos no mesmo ano) pode-se sugerir que variáveis
climáticas devem ter exercido influência sobre o crescimento vegetal das árvores, com
consequências no incremento em diâmetro dos fustes.
Para averiguar a influência das variáveis climáticas no incremento em diâmetro das
árvores foi realizada a correlação entre as variáveis climáticas e a espessura dos anéis de
crescimento primaveril das árvores.
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5.4.1. Análise de Correlação de Dados Climáticos Com as Espessuras dos Anéis
de Crescimento - Série Primaveril.

Pelo teste de Kolmogorov-Smirnov os dados tomados como a média semestral
compreendida entre o período de primavera/verão de cada período de crescimento estudado
apresentaram distribuição normal (P>0,05) para todas as variáveis. A Tabela 13 mostra a
matriz de correlação de Pearson dos dados climáticos com a espessura dos anéis de
crescimento primaveril (incremento) em centímetros (cm).
Tabela 13. Correlação de Pearson entre a espessura dos anéis de crescimento primaveril e as
variáveis climáticas.
Primaveril
Primaveril

Tmax

Tmín

Tméd

Urel

Eva

Insol

Rad

prec

vento

1

Tmax

-0,392

1

Tmín

-0,097

0,806

1

Tméd

-0,442

0,957

0,870

1

Urel

0,853

-0,430

0,093

-0,379

1

Eva

-0,627

0,135

-0,039

0,045

-0,490

1

Insol

-0,516

0,727

0,432

0,707

-0,520

-0,030

1

Rad

-0,992

0,388

0,047

0,431

-0,905

0,590

0,502

1

prec

0,065

-0,220

0,216

0,016

0,325

-0,133

-0,530

-0,072

1

vento

-0,275

-0,601

-0,324

-0,455

0,130

0,396

-0,401

0,208

0,449

1

(Primaverill: média da espessura dos anéis de crescimento primaveris das árvores; Tmax: temperatura máxima;
Tmín: temperatura mínima; Tméd: temperatura média; Urel: umidade relativa; Eva: evaporação; Insol:
insolação; Rad: radiação solar global; Prec: precipitação; Vento: vento a 10 metros do solo). Dados abaixo da
diagonal representam a correlação entre as variáveis, dados acima da diagonal representam a significância das
correlações a 5% de probabilidade.

A Tabela 13 mostra que houve correlação negativa entre as variáveis temperatura
máxima (Tmax) e temperatura média (Tméd) com a espessura dos anéis de crescimento
primaveris (Primaveril), sendo de -0,392 e -0,442 respectivamente, porém nenhuma das
correlações foi significativa (0,442 e 0,380 respectivamente).
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Houve correlação positiva forte da variável umidade relativa (Urel) com a espessura
dos anéis de crescimento primaveris (0,853) sendo estatisticamente significativa a 5% de
probabilidade (p = 0,031).
Verificou-se correlação negativa forte entre as variáveis evaporação (Eva), insolação
(Insol) e radiação solar incidente (Rad) com a espessura dos anéis de crescimento primaveris
(-0,627; -0,516 e -0,992 respectivamente), porém apenas a variável radiação solar incidente
foi significativa a 5% de probabilidade (p = 0,00).
As variáveis temperatura mínima (Tmín), precipitação (Prec) e vento a 10 metros de
altura (Vento) não obtiveram correlações importantes.
A existência e correlações fortes e significativas entre as variáveis umidade relativa
(0,853) e radiação solar (-0,992) com a espessura dos anéis de crescimento primaveris (Tabela
12) mostra que estas variáveis climáticas exerceram influência no incremento em diâmetro
das árvores, entretanto, a análise de correlação não mostra em qual período especificamente
houve maior relação entre estas variáveis.
Para esclarecer em qual período (mês ou semestre) as variáveis ambientais estiveram
exercendo maior influência sob o incremento em diâmetro das árvores foi feito o uso de
análise de componentes principais mais uma vez (ACP 2).

5.4.2. Análise de Componentes Principais dos Dados Climáticos nos Meses de
Primavera e Verão (ACP).

Para a análise de componentes principais nos meses de Primavera e Verão as variáveis
climáticas remanescentes da análise de fatores (AF) foram consideradas entre os meses de
Outubro de um ano e Março do ano seguinte, sendo considerada a espessura dos anéis de
crescimento do ano seguinte (período de formação do lenho primaveril das árvores).
Exemplificando, para os dados climáticos obtidos para o período de primavera e verão
do ano de 2009, foram considerados os dados dos meses de Outubro de 2008 a Março de
2009.
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Todos os dados climáticos da série Primavera/Verão apresentaram distribuição normal
(teste de Skiwness, p>0,05), o que possibilitou o uso das técnicas de análise multivariada de
componentes principais (ACP) sem a necessidade de normalização dos dados.
A Tabela 14 mostra os autovalores das componentes encontrados, bem como a
porcentagem da variância e a porcentagem acumulada da variância explicadas pelas
componentes.
Pelo critério de Kaiser, extraindo-se duas componentes principais com autovalores
maiores do que 1, obteve-se 82,49% de explicação da variância dos dados.
Tabela 14. Autovalores, % da variância, peso das variáveis em cada componente e % da
variância acumulada explicada pelas componentes principais.
Variáveis

Componente 1

Componente 2

Tmax

0,167

0,959

Tmín

0,754

0,632

Tméd

0,513

0,855

Urel

0,871

-0,18

Eva

-0,857

0,096

Insol

-0,853

0,244

Rad

-0,712

0,543

Prec

0,653

-0,373

Autovalor

4,01

2,59

Variância Explicada (%)

50,17

32,32

Variância Acumulada (%)

50,17

82,49

(tmax: temperatura máxima; tmín: temperatura mínima; tméd: temperatura média; urel: umidade relativa; eva:
evaporação; insol: insolação; rad: radiação solar global; pre: precipitação).

A Figura 9 mostra o agrupamento do comportamento das variáveis climáticas entre os
meses de Outubro de um ano a Março do ano seguinte (período que compreende a primavera
e verão em que as árvores formam o anel de crescimento primaveril) para cada ano da série
estudada em correlação entre os eixos de componentes principais (CP) 1 e 2.
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Figura 6. Gráfico de escores de CP1 e CP2 para as variáveis climáticas nos períodos de
Primavera e Verão para todos os anos estudados.*(o; n; d; j; f; mr representam os meses de Outubro;
Novembro; Dezembro; Janeiro; Fevereiro e Março respectivamente e os números 9; 10; 11; 12; 13 e 14
representam os anos de 2009; 2010; 2011; 2012; 2013 e 2014 respectivamente. Linhas interligando os pontos e
áreas hachuradas representam os grupos formados).

A Figura 9 sugeriu a formação de duas épocas em que os períodos de incremento
primaveril (Outubro do ano anterior a Março do ano corrente) tiveram comportamentos
distintos entre as variáveis estudadas.
Os resultados sugerem que os comportamentos das variáveis estudadas menos
parecidos entre si ocorreram entre o período de primavera/verão de 2009 e 2011 (áreas
hachuradas em azul escuro e azul claro, respectivamente), estes períodos coincidem com os
períodos de formação dos anéis de crescimento primaveril das árvores nos anos de 2010 e
2012.
Foi então realizada outra ACP com os mesmos períodos, mas apenas com os anos de
2009 e 2011 para a inferência de quais variáveis poderiam estar afetando mais fortemente
estes anos. Obteve-se um valor de 0,98 no teste de Skewness Corrigido, sugerindo
normalidade dos dados novamente.
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A Tabela 15 mostra os autovalores das componentes encontrados, bem como a
porcentagem da variância e a porcentagem acumulada da variância explicadas pelas
componentes.
Pelo critério de Kaiser, extraindo-se duas componentes principais com autovalores
maiores do que 1, obteve-se 87,29% de explicação da variância dos dados.
Tabela 15. Autovalores, % da variância, peso das variáveis em cada componente e % da
variância acumulada explicada pelas componentes principais na comparação entre os anos de
2009 e 2011.
Variáveis

Componente 1

Componente 2

Tmax

0,3714

0,9095

Tmín

0,8542

0,4806

Tméd

0,6864

0,7163

Urel

0,9047

-0,3317

Eva

-0,8881

0,2342

Insol

-0,908

0,1244

Rad

-0,7789

0,3769

Prec

0,4599

-0,7075

Autovalor

4,59

2,39

Variância Explicada (%)

57,36

29,93

Variância Acumulada (%)

57,36

87,29

(tmax: temperatura máxima; tmín: temperatura mínima; tméd: temperatura média; urel: umidade relativa; eva:
evaporação; insol: insolação; rad: radiação solar global; pre: precipitação).

A Figura 10 mostra a influência das variáveis climáticas entre os meses de Outubro de
um ano a Março do ano seguinte para os anos de 2009 e 2011 em correlação entre os eixos
das CP 1 e 2.
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Figura 7. Gráfico de escores de CP1 e CP2 para variáveis climáticas nos períodos de
primavera e verão para anos de 2009 e 2011.* o; n; d; j; f; mr representam os meses de Outubro;
Novembro; Dezembro; Janeiro; Fevereiro e Março respectivamente e os números 9; 10; 11 e 12 representam os
anos de 2009; 2010; 2011 e 2012 respectivamente. Linhas interligando os pontos representam os grupos
formados. Linhas verdes representam a influência de cada variável em cada grupo de meses.

A Figura 10 sugeriu que, para o período de Primavera/Verão dos anos de 2009/2010,
as variáveis que mais tiveram influência foram temperatura mínima (Tmín), precipitação
(prec) e umidade relativa (Urel).
Para o período de Primavera/Verão dos anos de 2011/2012, as variáveis que mais
tiveram influência foram insolação (Insol), evaporação (Eva) e radiação solar (Rad). Houve
maior influência da variável temperatura máxima (Tmax) para o mês de Fevereiro de 2012.
A temperaturas máxima e média (Tmax e Tméd) não tiveram influência significativa
para o mesmo período na comparação entre estes dois anos, em contraposição ao restante das
variáveis já mencionadas.
A análise de componentes principais mostrou que em dois anos algumas variáveis
climáticas apresentaram comportamentos parecidos dentro do ano e diferentes entre os anos
(2010 e 2012) coincidindo com maiores e menores incrementos no período primaveril, este
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comportamento diferenciado das variáveis entre os anos pode ter exercido influência no
incremento em diâmetro das árvores.
Fez-se necessária a análise gráfica do comportamento das variáveis climáticas para os
anos em que foram agrupadas.
Para o período entre outono e inverno não houve nenhum ano da série de estudos em
que todos os meses obtiveram comportamento diferenciado segundo a análise de componentes
principais (ACP 1), apenas o mês de Abril foi agrupado por obter comportamento parecido
em todos os anos da série de estudo, e em todos os anos o agrupamento foi devido a variáveis
de temperatura (máxima, mínima e média).
Para o período entre primavera e verão dois anos da série de estudos apresentaram
comportamentos diferenciados segundo a análise de componentes principais (ACP 2 e 3),
sendo eles o período de primavera e verão do ano de 2009/2010 e o período de
primavera/verão do ano de 2011/2012, compreendendo a formação dos anéis de crescimento
primaveris do ano de 2010 e 2012 respectivamente.
O ano de 2010 foi o ano em que as árvores apresentaram as maiores espessuras nos
anéis de crescimento, sendo que houve diferença estatística entre quase todos os outros anos
da série estudada, tanto no lenho outonal como no lenho primaveril.
Segundo o National Oceanic and Atmosferic Administration o período entre a
primavera e verão do ano de 2010 esteve sob influência do fenômeno climático El Niño, já o
mesmo período do ano de 2012 esteve sob influência do fenômeno climático La Niña
(“Climate Prediction Center - Monitoring & Data: ENSO Impacts on the U.S. - Previous
Events”, [s.d.]).
A análise de componentes principais mostrou que no período de formação dos anéis de
crescimento do ano de 2010, o período entre a primavera de 2009 e verão desde mesmo ano
esteve sob maior influência das variáveis climáticas temperatura mínima (Tmín), precipitação
(prec) e umidade relativa (Urel). Já no período de formação dos anéis de crescimento do ano
de 2012, o período entre a primavera de 2011 e verão deste mesmo ano esteve sob maior
influência das variáveis climáticas radiação solar incidente (Rad), evaporação (Eva) e
Insolação (Insol).
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No ano de 2010 as árvores encontravam se com 3 anos de idade e as classes 3, 2 e 1
apresentaram incrementos em diâmetro bem distintos, sendo a classe 3 a que obteve o maior
incremento (1,95cm), a classe 2 o segundo maior (1,65cm) e a classe 3 o menor incremento
(1,24cm).
No ano de 2012, as árvores encontravam se com 5 anos de idade e não houve
diferença estatística entre o incremento em diâmetro para as três classes (0,87cm; 0,69cm e
0,65cm respectivamente paras as classes 3, 2 e 1). Houve diferença significativa no
incremento médio de todas as classes entre os anos de 2010 e 2012 (1,61cm e 0,74cm
respectivamente).
Na Figura 11 observa-se o comportamento médio semestral das variáveis climáticas
temperatura mínima, precipitação acumulada, umidade relativa, radiação solar incidente,
evaporação e insolação nos períodos entre os meses de Outubro a Março para os anos
estudados, sendo que a variável precipitação acumulada foi computada na forma de somatório
para este período.
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Figura 11. Médias semestrais de temperatura mínima em ºC (11.A), umidade relativa em
gH2O/m³ de ar (11.B.), precipitação acumulada em milímetros (11.C.), radiação solar
incidente em mj/m²/s (11.D.), evaporação em milímetros/dia (11.E.) e insolação em horas/dia
(11.F.) para o período entre Outubro a Março ao longo dos anos.
A Figura 11 mostra que no período de formação dos anéis de crescimento primaveris
do ano de 2010 (período que compreende a primavera de 2009 e verão de 2010) as variáveis
temperatura mínima (11.A.), umidade relativa (11.B.) e precipitação acumulada (11.C.)
estiveram maiores do que no mesmo período no ano de 2012 (16,61 ºC; 79,80 gH2O/m³ de ar
e 188,1 mm respectivamente para 2010 e 14,74 ºC; 72,32 gH2O/m³ de ar e 138,55 mm
respectivamente para 2012), embora tenha ocorrido grande variabilidade dos dados para a
variável temperatura mínima.
No período de formação dos anéis de crescimento primaveris do ano de 2010 (período
que compreende a primavera de 2009 e verão de 2010) as variáveis radiação solar incidente
(11.D.), evaporação (11.E.) e insolação (11.F.) estiveram menores do que no mesmo período
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no ano de 2012 (383,72 mj/m²/s; 2,58 mm/dia e 5,72 h/dia respectivamente para 2010 e
437,91 mj/m²/s; 3,76mm/dia e 7,41 h/dia respectivamente para 2012).
Os autores Oliveira et al. (2008) estudando a formação de lenhos iniciais e primaveris
e fazendo inferências no início de cada mês através de análise anatômica em Araucaria
angustifolia Bert. no município de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul,
encontraram atividade cambial característica de formação de lenho tardio (outonal) entre os
meses de maio a setembro de 2005 e formação de lenho inicial (primaveril) entre os meses de
outubro de 2005 a março de 2006.
Os mesmos autores encontraram ainda correlação positiva entre a taxa de incremento
radial e a variável climática temperatura média, não encontrando correlação com a variável
precipitação total. Este resultado corrobora a variável temperatura como um fator de
influência no incremento em diâmetro das árvores, porém, neste caso a variável temperatura
mínima média do período primaveril foi a variável que esteve maior no período em que as
árvores obtiveram maiores incrementos, embora tenha ocorrido grande variabilidade nos
dados desta variável. Já a variável precipitação acumulada esteve significativamente maior
durante o período em que as árvores obtiveram os maiores incrementos.
Já Machado et al. (2014) ao construírem curvas de produção e de incremento corrente
mensal (ICM) e analisarem o efeito de variáveis climáticas no crescimento mensal em
diâmetro e altura de Pinus taeda L. e Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze em um período
de três anos em faze juvenil, concluíram que para as duas espécies o ICM em diâmetro e
altura apresentou relação diretamente proporcional com o fotoperíodo e a temperatura e
relação inversa com a pressão atmosférica. Isto corrobora que a variável temperatura, embora
neste estudo tenha tido grande variabilidade dos dados, possui correlação positiva com o
incremento em diâmetro da espécie Pinus, porém, as variáveis fotoperíodo e pressão
atmosférica não foram englobadas neste estudo.
Ao estudarem a influência de variáveis climáticas no crescimento de Araucaria
angustifolia (Bertol.) Kuntze em Fazenda Rio Grande, Paraná, Caren-Prestes (2016)
encontraram que o crescimento desta espécie representa o clima local caracterizado por
primaveras e verões chuvosos e invernos secos e frios, os autores afirmaram ainda que a
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indução de dormência foi clara com altas correlações negativas significativas entre a
cronologia e as temperaturas de inverno.
No presente trabalho não houve agrupamento de anos em que as variáveis ambientais
obtiveram comportamentos parecidos ao longo de todo o período de outono - inverno pela
análise de componentes principais. No entanto, houve agrupamento para todos os meses de
Abril na série de estudo, o que corrobora a afirmação destes autores em relação à indução de
dormência apical estar relacionada com a baixa nas temperaturas, uma vez que, apesar de
Abril ter sido agrupada por possuir maiores temperaturas no período de crescimento outonal,
em relação às estações da primavera/verão, as médias decresceram de 15,45 no mês de Março
para 12,91 no mês de Abril na média para estes meses ao longo de todos os anos estudados.
Os autores Caren-Prestes (2016) não encontraram uma relação clara entre a
precipitação e o crescimento desta espécie. No presente estudo a variável precipitação
acumulada esteve significativamente maior durante o período em que as árvores tiveram os
maiores incrementos da série. Esta diferença de resultados provavelmente deve-se ao fato de
as árvores estudadas por estes autores serem árvores de bastante idade, que já possuíam seus
sistemas radiculares bem desenvolvidos e profundos, enquanto que no presente estudo, no ano
de 2010 as árvores possuíam idade de 3 anos podendo terem sofrido maior influência da
precipitação acumulada por terem raízes ainda em faze aprofundamento.
A relação de árvores em idade inicial de formação e a correlação com a variável
precipitação foi encontrada por Souza et al. (2006), em sua pesquisa realizada em um plantio
de Eucaliptus sp. com idade entre de 3 a 7 anos na região de Guanhães, Minas Gerais. Os
autores concluíram que a produtividade de madeira foi influenciada pelo total precipitado
durante a estação chuvosa, sendo que nos anos precedidos por estações chuvosas classificadas
como secas ou muito secas ocorreu a queda na taxa de ganho de volume de madeira, já nos
anos precedidos por estações chuvosas classificadas como chuvosas ou muito chuvosas
ocorreu maior taxa de crescimento.
Ao avaliarem a influência de variáveis meteorológicas no incremento diamétrico de
espécies florestais nativas em uma área de Floresta Ombrófila Mista Aluvial em Araucária,
Paraná, Kanieski et al. (2012) concluíram que a variável climática que mais influenciou o
crescimento das espécies foi a temperatura média, tendo correlação positiva com cinco
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espécies. Isto corrobora que a variável temperatura que, embora no presente estudo tenha tido
grande variabilidade dos dados, possuiu maiores médias no período em que o incremento
primaveril das árvores foi maior.
Já Oliveira et al. (2011) trabalhando com densitometria de raios X na espécie
Eucalyptus grandis Hill ex Maiden com 23 anos de idade na região de Rio Claro, Rio de
Janeiro, encontraram correlação positiva significativa entre os incrementos radiais e os totais
anuais de precipitação local, corroborando a influência positiva da precipitação acumulada
com o crescimento radial de árvores.
Ao trabalharem com Araucaria angustifolia (Bert.) Kuntze na floresta nacional de São
Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, Zanon-Finger (2010) concluíram que os aumentos
nas variáveis temperatura e precipitação influenciaram positivamente no incremento desta
espécie, já a ocorrência de precipitação acompanhada de temperaturas baixas reduziu o
crescimento.
Enquanto que Mattos et al. (2007) trabalhando com seis espécies de árvores da
Floresta Ombrófila Mista no município de Candói, no Paraná, concluíram que nos anos em
que houve situação extrema de baixa precipitação e umidade relativa no inicio da primavera e
baixas temperaturas no inverno, houve redução no crescimento das árvores no mesmo ano ou
no ano seguinte. O resultado destes autores corrobora os resultados encontrados nesta
pesquisa, onde o incremento do lenho primaveril no ano de 2012 foi significativamente menor
do que no ano de 2010, sendo as variáveis umidade relativa e precipitação acumulada também
menores no ano de 2012.
Estudando a relação entre o incremento em diâmetro anual de Zanthoxylum rhoifolia
e Zanthoxylum hyemale na região de Santa Maria, RS, Nutto-Watzlawick (2002) encontraram
uma correlação significativa entre anos com balanço hídrico potencialmente baixo e
incrementos radiais baixos. Apesar de não ter sido utilizado o balanço hídrico no presente
trabalho, foi encontrado resultado parecido em que, no período de incremento primaveril de
2012, quando as árvores tiveram menores incrementos, a precipitação acumulada foi
significativamente menor.
Os autores Machado et al. (2014) estudando o efeito de variáveis climáticas no
crescimento mensal em plantios com idade entre 1 a 3 anos de Araucaria angustifolia e 2 a 4
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anos de Pinus taeda em Curitiba e região metropolitana concluíram que o incremento corrente
mensal apresentou relação diretamente proporcional com o fotoperíodo e a temperatura e
relação inversa com a pressão atmosférica. No presente estudo não foram consideradas as
variáveis fotoperíodo e pressão atmosférica, porém a variável temperatura mostrou-se mais
uma vez como uma variável importante para o crescimento da espécie Pinus.
Segundo Larson et al. [s.d.] traduzido por Umberto Klock, para a espécie Pinus taeda,
o inicio da estação de crescimento (primaveril) coincide com a eclosão de novos brotos nas
gemas apicais e a quebra de dormência de inverno é dependente da temperatura. A transição
para o lenho outonal coincide com o início da dormência dos brotos terminais e redução da
umidade do solo. Os autores comentam que no início da estação de crescimento,
relativamente poucos compostos oriundos da fotossíntese estão disponíveis para a formação
de paredes celulares, pois estão sendo translocados das acículas mais velhas para as novas
acículas em formação, resultando em células com paredes celulares mais delgadas (lenho
primaveril). Ao final da estação de crescimento (primavera-verão) os compostos sintetizados
tanto pelas acículas velhas como pelas recém formadas tornam-se disponíveis para a formação
de madeira, formando-se assim as células de lenho outonal.
Segundo Campos (1970), citando Kramer-Kozlowski (1960), o déficit de água interno
pode reduzir o crescimento das árvores por sua ação no fechamento dos estômatos, redução da
fotossíntese e diminuição da multiplicação celular.
O autor Andersson (2005) comentou que em florestas de coníferas, a taxa de
transpiração é fortemente dependente do déficit de pressão de vapor de água no ar, sendo que
a transpiração é mais diretamente controlada pelos estômatos e o gradiente de pressão de
vapor d’água pela interação entre as acículas e o ar. As variáveis transpiração e pressão de
vapor d’água juntas influenciam a condutância superficial da folha que geralmente alcança as
maiores taxas antes do meio dia. Como o déficit de pressão de vapor d’água entre a folha e o
ar aumenta durante o dia, os estômatos fecham parcialmente. Em florestas de coníferas a
variação vertical de temperatura e umidade entre as árvores é relativamente baixa e a
transpiração é controlada tanto pela contutância estomatal como pelo gradiente de pressão de
vapor entre as folhas e o ar ao redor.
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Embora a precipitação tenha sido ligeiramente menor no período de formação do
lenho primaveril no ano de 2010 em relação ao ano de 2012 (Figura 18C), nota-se que a
umidade relativa do ar esteve significativamente maior no mesmo período.
É importante notar que as médias das variáveis radiação solar incidente, evaporação e
insolação estiveram menores no período de formação do lenho primaveril do ano de 2010 em
relação ao mesmo período de 2012 (397,22 mj/m²/s; 2,8 mm/dia e 5,99 horas/dia
respectivamente para 2010 e 420,53mj/m²/s; 3,22 mm/dia e 6,74 horas/dia respectivamente
para 2012. Figuras 19A, 19B e 19C), estes dados aliados a maior umidade relativa média para
o mesmo período (76,75 e 73,54 gH2O/m³ de ar respectivamente para os anos de 2010 e 2012)
sugerem que a umidade do solo pode ter sido maior no ano de 2010, fazendo com que as
árvores tenham permanecido com a formação de gemas apicais e lenho primaveril por mais
tempo neste ano.
A combinação de menor radiação, menor insolação, aliadas a menor evaporação e
maior umidade relativa do ar também pode ter influenciado para que as árvores tenham tido
maiores potenciais de pressão de água internos na época de formação do lenho primaveril do
ano de 2010, o que pode ter influenciado para o aumento significativo na espessura dos anéis
primaveris.
O maior incremento em diâmetro outonal no ano de 2010 em relação aos demais pode
ter sido consequência da situação climática ocorrida no período de crescimento primaveril,
onde as árvores podem ter armazenado maiores quantidades de compostos fotossintéticos,
tendo maior reserva de componentes formadores de lenho outonal na época de formação de
lenho outonal.
As análises longitudinais aliadas a tabelas de correlações e análises multivariadas
utilizadas neste trabalho elucidaram com muita clareza que não apenas uma, mas o conjunto
de algumas variáveis climáticas apresentando variações semelhantes tanto para mais quanto
para menos ao longo dos anos exerceram influência sobre o incremento em diâmetro das
árvores. Portanto pode-se afirmar que, ao menos em dois anos a interação de seis variáveis
climáticas influenciou tanto para mais quanto para menos o incremento em diâmetro das
árvores nas diferentes classes diamétricas.
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5.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

5.5.1. Objetivo Geral.

Houve efeito do comportamento das variáveis climáticas influenciadas pelos
fenômenos “El Niño” e “La Niña” no incremento em diâmetro das árvores, sendo que o
primeiro influenciou para mais e o segundo para menos.

5.5.2. Objetivos Específicos.

- Não houve diferença estatística no incremento das árvores situadas entre duas rampas
de declividade Sul de 2,5º e 7º;
- O incremento primaveril das árvores no ano de 2010 foi maior no mesmo período em
que as variáveis climáticas temperatura mínima, umidade relativa e precipitação acumulada
estiveram maiores em relação aos outros anos da série;
- O incremento primaveril das árvores no ano de 2012 foi menor do que nos anos de
2010, neste período as variáveis climáticas radiação solar incidente, evaporação e insolação
estiveram maiores do que do mesmo período de 2010;
- Os anos em que ocorreram diferenças significativas no incremento em diâmetro das
árvores foram anos de ocorrência dos fenômenos climáticos El Niño em 2010 e La Niña em
2012;
- A análise longitudinal foi eficiente ao avaliar o comportamento de variáveis
dendrométricas ao longo dos anos e dentro dos anos ao mesmo tempo, bem como a interação
entre as classes diamétricas;
- Não houve formação de grupos de meses em que as variáveis ambientais tiveram
comportamento semelhante durante todo o período que compreende as estações de outono e
inverno (período de formação do lenho outonal) para a série estudada;
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- A separação dos anéis de crescimento em outonais e primaveris permitiu uma maior
acurácia na definição de quais variáveis influenciaram para o maior ou menor incremento das
árvores.

5.6. CONCLUSÕES.

Assim, retornando as hipóteses formuladas temos:
i.

Existe diferença significativa na espessura dos anéis de crescimento para mais ou
para menos quando comparados ano a ano, para cada período de formação de
lenho entre as rampas de declividade sul de 2,5º e 7º de inclinação. Não
corroborada

ii.

As flutuações no incremento da floresta de Pinus taeda ao longo dos anos e as
interações entre as classes existentes na floresta são resultado das influências
climáticas as quais a floresta esteve submetida. Corroborada

iii.

Os anos de ocorrência de efeitos climáticos extremos como El Niño e La Niña
influenciam no incremento em diâmetro da floresta. Corroborada
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