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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo caracterizar a composição florística e a dinâmica 
do componente arbóreo de um fragmento de Floresta com Araucária em Guarapuava-
PR e avaliar a influência das variáveis ambientais sobre o incremento médio anual em 
biomassa (IMABio). Realizou-se o levantamento da vegetação e das variáveis 
ambientais, índices de qualidade química e físicas do solo, luminosidade e cobertura do 
dossel. Foram amostradas 50 parcelas para avaliação do componente arbóreo, todas as 
árvores vivas com circunferência ≥ 15,7 cm na altura de 1,30 m do solo. Para avaliação 
das variáveis ambientais foram mensuradas 15 parcelas permanentes de 10x10 m 
divididos em três tratamentos, (TA) subparcelas com IMABio acima da média, (TB) 
subparcelas com IMABio abaixo da média e (TM) subparcelas com IMABio em torno da 
média. Pode-se afirmar que o fragmento possui uma alta diversidade e uma baixa 
dominância, com alta distribuição das espécies, Matayba elaeagnoides (Miguel-
pintado), teve o maior valor de importância, seguida por Lithraea molleoides (Aroeira-
branca) e Ilex paraguariensis (Erva-mate). A taxa de ingressos foi de 1,72% ao ano e a 
de mortalidade de 1,17 % ao ano, o IMABio foi de 2,361 kg ano-1. A biomassa total foi 
estimada em 99,6 e 126,8 Mg ha-¹ em 2007 e 2017 respectivamente. As variáveis de 
qualidade física do solo mostraram ter influência na produtividade de biomassa 
florestal, verificou-se influencia da resistência a penetração do solo, da densidade do 
solo, da porosidade. Os componentes que apresentaram maior correlação positiva com 
IMABio foram umidade do solo e a porosidade no domínio do macroporos, sendo os 
componentes mais limitantes a presença de acidez potencial e a resistência à penetração 
do solo. Conclui-se que o fragmento possui alta diversidade e que o IMABio sofre 
influência das variáveis ambientais estudadas.  

 
Palavra-chave: Qualidade física do solo, análise de componentes principais, Araucaria 
angustifolia, Ilex paraguariensis. 
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ABSTRACT 

 

 
This work aims to characterize the floristic composition and dynamics of the arboreal 
component of a forest fragment with Araucaria in Guarapuava – PR and to evaluate the 
influence of environmental variables on the annual average increase in biomass 
(IMABio). A survey of the vegetation and the environmental variables, chemical and 
physical quality indexes of the soil, lightness and canopy cover. Were sampled in 50 
plots for evaluation of the tree component, all live trees with a circumference ≥ 15,7 cm 
in height of 1,30 m of the ground. To evaluate the environmental variables, 15 
permanent plots of 10x10 m divided into three treatments, (TA) subplots with an above 
average IMABio, (TB) subplots with an IMABio below the mean and (TM) subplots with 
an IMABio around the mean. It is possible to affirm that the fragment has a high 
diversity and a low dominance, with high distribution of the species, Matayba 
elaeagnoides (Miguel-pintado), had the highest value of importance, followed by 
Lithraea molleoides (Aroeira-branca), Ilex paraguariensis (Erva-mate). The admission 
rate was 1,72% per year and the mortality rate was 1,17% per year, the IMABio was 
2,361 kg ano-1. General biomass was estimated at 99,6 and 126,8 Mg ha-1 in 2007 and 
2017, respectively. The soil physical quality indicators showed an influence on the 
productivity of forest biomass, influence of resistance to soil penetration, soil density 
and porosity. The components that presented the greatest correlation positive with 
IMABio are soil moisture and porosity in the macropores domain, the most limiting 
components being the presence of potential acidity and resistance to soil penetration. It 
concludes that the fragment has high diversity and that the IMABio suffers the influence 
of the studied environmental variables. 
 
Key words: Soil physical quality, principal component analysis, Araucaria 
angustifolia, Ilex paraguariensis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Floresta Ombrófila Mista (FOM) ainda é intensamente perturbada e fragmentada. 

No passado houve grande exploração de espécies de interesse madeireiro, como a Araucária 

(Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze) e a Imbuia (Ocotea porosa (Mez) L.Barroso), e não 

madeireiro, como o Xaxim (Dicksonia sellowiana Hook.) e a Erva-mate (Ilex paraguariensis 

A. St.- Hil). Outra perturbação recorrente é a utilização de remanescentes de FOM para a 

criação de animais como bovinos, ovinos e equinos, pois o interior dos fragmentos florestais 

serve como abrigo e fonte de alimento durante o inverno. 

Estudos fitossociológicos são de grande importância para a caracterização do papel 

exercido por cada espécie dentro da comunidade vegetal e também contribuem de forma 

decisiva para entender melhor a influência de fatores de clima, solo e ação antrópica nas 

comunidades vegetais. 

É fundamental maior conhecimento sobre os padrões florísticos e estruturais da FOM, 

além do entendimento da influência de variáveis ambientais sobre tais padrões. Esses estudos 

são importantes, pois fornecem informações específicas a respeito dos sítios de ocorrência das 

espécies arbóreas, facilitando a indicação destas espécies para o plantio em condições 

ambientais específicas, podendo otimizar sua função ecológica, social ou econômica. 

Ao conhecer os fatores ambientais que interferem no desenvolvimento das espécies, 

podem-se apontar quais áreas são indicadas para conservação e preservação ambiental, aferir 

quais são as espécies mais indicadas para determinado ambiente e prever o crescimento e 

desenvolvimento das espécies dentro de uma sucessão vegetal. 

Sem o conhecimento desses fatores ambientais, os remanescentes florestais estão 

sendo cada vez mais degradados, devido a fatores como a compactação de solo provocada 

pela criação de animais, que dificulta a infiltração de água e reduz a regeneração natural, 

restando apenas árvores maiores que podem encerrar o seu ciclo de vida por não haver mais a 

mesma disponibilidade de nutrientes, devido à menor decomposição da matéria orgânica, 

menos água disponível, menos insetos polinizadores, dessa forma os remanescentes florestais 

estão sujeitos a um prazo de vida curto. 

A restrição da floresta a pequenos fragmentos de difícil acesso pode ser um grande 

limitante a diversidade de espécies, uma vez que apenas áreas sob condições impróprias a 

agricultura são destinadas a reservas florestais, tais condições podem restringir o 
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aparecimento de determinado número de espécies que têm maior adaptação àquela condição. 

Além do que não se sabe ao certo se as condições de solo desses remanescentes florestais são 

adequadas ao desenvolvimento vegetal. O fato de não haver mais intervenção nas áreas de 

remanescentes não garante que o solo irá se recuperar de forma a sustentar as diversas 

espécies que originalmente compunham aquele fragmento. 

Vários estudos no Brasil têm demonstrado que comunidades arbóreas, em 

ecossistemas florestais fragmentados, apresentam forte variação espacial em função da 

heterogeneidade ambiental, provocada por diferentes condições edáficas, de relevo, de 

luminosidade associadas a bordas e clareiras e do histórico de perturbação (HIGUCHI et al., 

2012). 

A atual legislação florestal brasileira tem muitas falhas no que se trata de 

recomposição florestal, sem parâmetros ou informações de solo, clima, relevo, formação 

florestal, regime hídrico, estágio sucessional, entre outros, que poderiam dar suporte na 

tomada de decisão no que trata de conservação ou preservação ambiental. Na prática a 

legislação estabelece um percentual da propriedade destinado à reserva legal e áreas de 

preservação permanente variando de acordo com o bioma, tamanho da propriedade e largura 

do curso de água. Considerando a extensão territorial do Brasil abrangendo diferentes biomas, 

nota-se que a legislação vigente não considera as variações existentes, agrupando os biomas 

em um único método para estipular as áreas de conservação florestal. 

A legislação atual evoluiu muito na adequação ambiental em função do tamanho de 

propriedade e da existência de curso de água, mas deixa muito a desejar quanto a outros 

parâmetros importantes que deveriam ser levados em consideração como a declividade, tipo 

de solo, profundidade do solo, índice pluviométrico e vegetação existente. 

Definir o tamanho da área de conservação florestal baseado no tamanho da 

propriedade e do curso de água é prático, porém de eficiência duvidosa visto que pode estar 

sendo protegido de forma incorreta, favorecendo apenas um determinado grupo de espécies 

que se adaptam aquela condição. O conhecimento das espécies, e das condições locais é de 

fundamental importância para ter florestas bem preservadas e com todas as espécies 

representantes dos seus biomas. 

Muitos são os fatores que podem interferir no crescimento florestal, sendo muito 

oneroso medir e interpretar todos eles, necessitando-se, nesse caso, elencar os de maior 
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importância ou mais responsivos ao crescimento para que possam ser traçadas estratégias de 

manejo.  

Diversos trabalhos utilizam o solo de floresta nativa como indicativo para solos 

agricultáveis bem estruturados. No entanto o solo de floresta nativa pode apresentar 

problemas de degradação, principalmente se as áreas de conservação florestal forem restritas 

as áreas declivosas, com solos rasos, sujeitas a encharcamento, sem conectividade e com 

baixa ciclagem de nutrientes. Esses, entre outros fatores ambientais, podem ser limitantes ao 

crescimento florestal. Com base nesta ideia se formulou a hipótese do presente trabalho, será 

possível que o acúmulo de biomassa arbórea e seu incremento sejam influenciados pelo 

ambiente onde estão inseridos, tais como a qualidade físico-química do solo, luminosidade e 

dinâmica florestal? Dessa forma este trabalho tem por objetivo conhecer as variáveis 

ambientais e quais destas têm influência sobre a estrutura e o crescimento da floresta. 
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1.1 Objetivos 

 

1.2 Geral 

 

O objetivo geral do trabalho foi caracterizar a fitossociologia e a dinâmica do 

fragmento florestal e avaliar se a produtividade de biomassa sofre interferência das variáveis 

estruturais da floresta e das variáveis químico-físicos do solo e de luminosidade. 

 

1.3 Específicos 

 

I) Caracterizar a composição florística e a dinâmica florestal entre o período de 2007 

e 2017. 

II) Avaliar a existência de relação entre produtividade da biomassa arbórea e 

variáveis ambientais. 

III) Analisar se as variáveis do solo, nas diferentes profundidades causam 

interferência na produtividade de biomassa arbórea. 

IV) Investigar dentre as variáveis ambientais coletadas quais tem maior relação com o 

incremento médio anual em biomassa florestal. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Composição e dinâmica da Floresta Ombrófila Mista 

 

A Floresta Ombrófila Mista (FOM), também conhecida por Floresta com Araucária, 

pode ser definida como a unidade fitogeográfica, cujo elemento principal é a Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze (KERSTEN et al., 2015). Trata-se de unidade do Bioma Mata 

Atlântica que cobre cerca de 200.000 km2 do território nacional, sendo que, 40% localizam-se 

no estado do Paraná(IBGE, 2012). 

A FOM situa-se em uma região de clima temperado, ocorrendo entre as latitudes 19° e 

31 ° Sul e as longitudes 41 ° e 54 ° Oeste em quatro formações distintas: Aluvial, Submontana 

(altitudes inferiores a 400 m), Montana (situada entre 400 e 1000 m de altitude), e 

Altomontana (altitudes superiores a 1000 m) (RODERJAN et al., 2002). Apresenta solos que 

variam em profundidade e textura desde Neossolos, Cambissolos, Latossolos e Argissolos 

(KERSTEN et al., 2015). 

Dentre as espécies comumente encontradas na FOM pode-se citar a Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze (KANIESKI; et al., 2017), a Lithrea brasiliensis Marchand 

(PSCHEIDT et al., 2018), a Ocotea porosa (Ness) Barroso, a Cupania vernalis Cambess, 

Ocotea puberula (Rich.) Ness, a Ilex paraguariensis A. St. Hil (CUBAS et al., 2016) e ainda a 

Matayba elaeagnoides Radlk (MARTINS et al., 2017) ou então a Ocotea odorífera (Vellozo) 

Rohwer, a Nectandra grandiflora Nees, a Ocotea porosa (Nees) Barroso, a Casearia 

decandra Jacq e a Cedrela fissilis Vell (SAWCZUK et al., 2014), além de outras espécies que 

podem variar de uma região para outra. 

O intenso desmatamento ocasionado pela exploração madeireira e expansão 

agropecuária reduziu a extensa área de FOM a poucos fragmentos esparsos e 

empobrecidos(KANIESKI; et al., 2017). No entanto, mesmo estando isolados e perturbados, os 

remanescentes florestais desempenham funções ambientais de grande importância, como a 

proteção do solo e a manutenção dos cursos de água, a conexão entre fragmentos e reservas 

florestais e o sequestro de carbono, mitigando os efeitos negativos das mudanças climáticas 

(HIGUCHI et al., 2012). 

Muitos autores têm reunido esforços para avaliarem diversas vegetações florestais a 

nível regional, nacional e continental, uma dessas iniciativas é o sPlot - uma nova ferramenta 
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para análises globais de vegetação (BRUELHEIDE et al., 2019), que constam 3 bancos de dados 

vegetacionais brasileiros, ambos da região sul do Brasil sendo o primeiro o Inventário 

Florestal do Estado de Santa Catarina (Projeto IFFSC), o segundo de Gramados do Rio 

Grande do Sul e o terceiro banco de Gramados de Campos Sulinos, se fazendo necessária a 

implementação de dados da FOM para que mais pesquisadores tenham acesso e possam fazer 

analises da vegetação. 

Nas décadas de 1980 e 1990, várias parcelas permanentes foram instaladas e são 

coordenadas por membros da Rede de Parcelas Permanentes da Floresta Atlântica e Pampa – 

RedeMAP. Essas parcelas têm gerado informações sobre a dinâmica dessa importante 

formação florestal. Figueiredo Filho et al. (2010) identificou pouco mais de 150 ha de 

parcelas permanentes instaladas em remanescentes de FOM na região Sul do Brasil. 

Estudar a fitossociologia e a dinâmica dos fragmentos tornou-se uma importante tarefa 

para preservação das espécies da FOM. A Fitossociologia envolve o estudo das inter-relações 

de espécies vegetais dentro da comunidade vegetal no espaço e no tempo. Refere-se ao estudo 

quantitativo da composição, estrutura, funcionamento, dinâmica, distribuição e relações 

ambientais da comunidade vegetal(MARTINS, 1991). 

Os estudos fitossociológicos dão subsídios ao conhecimento do potencial e limitações 

de cada espécie, além de suas características em cada ambiente, permitindo assim, a 

intervenção de forma correta (AIMI et al., 2017). No entanto, apesar de diversos estudos 

publicados sobre os remanescentes da FOM (ALBUQUERQUE e WATZLAWICK, 2012; SILVA et 

al., 2012; SAWCZUK et al., 2014; BOSA et al., 2015; RORATO et al., 2015; KANIESKI; et al., 

2017; DUARTE et al., 2018), ainda há necessidade de mais pesquisas, sobre a composição e 

estrutura, que analisados juntamente com variáveis ambientais, podem subsidiar intervenções 

em áreas naturais, visando à restauração ecológica ou a exploração sustentável com a 

minimização de impactos negativos (AIMI et al., 2017). 

O estudo da dinâmica se baseia no crescimento, ingresso e mortalidade, parâmetros 

que são obtidos principalmente por meio de inventário florestal contínuo com parcelas 

permanentes. Assim, o estudo da dinâmica pode possibilitar o entendimento dos processos por 

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

(FIGUEIREDO FILHO et al., 2010). 

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

remedição de árvores, ao longo de determinado período, em parcelas permanentes, obtendo-se 
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o incremento para todo o período de análise, e médias anuais, tais remedições são geralmente 

efetuadas sobre a variável diâmetro à altura do peito – DAP – variável está mais empregada 

na modelagem do crescimento e produção em florestas, a partir da variável diâmetro é 

possível obter a variável área basal e seu respectivo incremento (SUBEDI e SHARMA, 2011). 

A mortalidade de árvores em florestas envolve frequentemente a interação de vários 

fatores, incluindo a competição, ataques por patógenos e insetos, disfunções mecânicas, 

estresse ambiental causado pelo clima e limitações edáficas. A compreensão da mortalidade 

em florestas torna-se essencial diante das mudanças ambientais, visto que a morte destes 

indivíduos é precursora de qualquer mudança estrutural ou funcional em ecossistemas 

florestais. Considerando a grande altura, complexidade e longevidade das árvores, pesquisas 

envolvendo a mortalidade se baseiam geralmente na simples observação deste evento (DAS et 

al., 2011). 

A avaliação da dinâmica florestal se dá em um determinado período de tempo, 

marcado pelas diferenças que ocorrem entre os momentos de avaliação. Um fator importante 

a ser considerado é a escala de tempo, pois este período deve ser extenso o suficiente para 

identificar as mudanças nos parâmetros populacionais, caso sejam significativos. Foi com 

objetivo de identificar essas flutuações e a influência das variáveis ambientais sobre a 

dinâmica florestal que  Salami et al. (2017) coletaram informações de um fragmento de FOM 

em Lages, Santa Catarina durante quatro anos e ao final sugerem que o espaço temporal seja 

maior para poder identificar as mudanças ocorridas no período. 

Variações das taxas de dinâmica entre diferentes áreas em FOM refletem diferenças 

nos estágios sucessionais, alterações ambientais e mudanças no histórico de perturbação. 

Desta forma, pode-se inferir que os remanescentes de FOM do Sul do Brasil, após um período 

intenso de exploração predatória durante o ciclo da madeira, encontram-se atualmente em fase 

de recuperação estrutural (SALAMI et al., 2017). 

Essas variações nem sempre são identificadas pela análise convencional dos dados de 

dinâmica e por isso muitos autores têm demandado uso de análises do ambiente para 

identificar as mudanças ocorridas. Ansolin et al. (2016) estudaram a FOM de Coxilha Rica – 

SC com 50 parcelas permanentes descontínuas com objetivo de analisar a influência de 

atributos ambientais sobre a organização da comunidade e distribuição de espécies arbóreas e 

seus resultados indicaram que a topografia e as características químicas do solo foram 

determinantes para a heterogeneidade florístico-estrutural no fragmento estudado. 
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Cruz et al. (2018) foram além da dinâmica convencional e estudaram as inter-relações 

da FOM com a paisagem, com a demografia e a estrutura florista-estrutural utilizando 

técnicas como Análise de Componentes Principais, Análise de Coordenadas Principais, 

Modelagem de Equações Estruturais e Modelos Lineares Generalizados e ressaltaram a 

importância significativa de relacionar o estágio sucessional com a dinâmica florestal, pois 

esta relação é uma importante fonte de heterogeneidade da vegetação. 

Para Cruz et al. (2018) que estudaram as variações na estrutura da paisagem, foram 

atribuídas a um processo histórico de fragmentação da FOM, de forma que, atualmente, 

restam apenas de 1 a 2% da cobertura original (RODE et al., 2011), outros autores atribuem as 

variações florístico-estruturais às mudanças ambientais, como a topografia (HIGUCHI et al., 

2012; MARCON et al., 2014), as diferenças nos estágios sucessionais (SALAMI et al., 2014), ao 

histórico de perturbação (NEGRINI et al., 2014)e as condições edáficas (HIGUCHI et al., 2012; 

MARCON et al., 2014), ou seja, entendendo o ambiente consegue-se prever o comportamento 

florestal. 

Pscheidt et al. (2018) afirmam ainda que a alteração na florística da FOM pode ocorrer 

em função do tamanho dos fragmentos florestais havendo a necessidade da conservação de 

fragmentos dos mesmos, cujo tamanho e configurações espaciais permitam a existência de 

áreas de refúgio em seu interior dentro dos fragmentos, com o propósito de contemplar a 

proteção de espécies não tolerantes às condições de borda, já que algumas espécies têm maior 

adaptação à condição de borda como é o caso da Mimosa scabrella Benth e outras precisam 

estar mais protegidas tais como Allophylus edulis (A.St.-Hil., Cambess. & A. Juss.), 

Nectandra megapotamica Nees e Nectandra lanceolata (PSCHEIDT et al., 2018). 

O crescimento arbóreo é influenciado por fatores diversos intrínsecos e extrínsecos, 

variando não somente entre as espécies como também respondendo a variações ambientais e 

condições ecológicas ou fatores de sítio. No entanto, o clima, mais especificamente a 

temperatura do ar e a precipitação se destacam como as variáveis climáticas que 

desempenham maior influência sobre o crescimento diamétrico (MARTINKOSKI et al., 2015). 

O crescimento de uma árvore é definido como o aumento gradativo de tamanho de 

raízes, copa e tronco, em resposta não somente aos processos naturais de vida, como também 

a estímulos ambientais. Portanto, o crescimento das árvores depende dos fatores ambientais 

como luz, temperatura e umidade; espaços físicos; edáficos; topográficos; tamanho e 

constituição genética das árvores; histórico de desenvolvimento da floresta; além de fatores 
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relacionados à competição como, por exemplo, a densidade do povoamento (ZANON e 

FINGER, 2010). 

Condições ambientais (temperatura, umidade, acidez do solo, tempestades e outros 

distúrbios) afetam o crescimento das árvores, e estas, por sua vez, afetam as condições do 

ambiente (PRETZSCH et al., 2014), enquanto que o crescimento depende da quantidade de luz 

absorvida nas folhas e da eficiência da conversão de luz absorvida em biomassa e alocação de 

fotoassimilados nos tecidos (BINKLEY et al., 2013). 

É evidente notar a influência ambiental quando se pensa em macrorregiões, com 

variações no regime hídrico, temperatura e fotoperíodo, mas quando se limita a microrregiões 

ou até mesmo a fragmentos, os fatores de menor escala são determinantes para a adaptação 

das espécies, como profundidade do solo, umidade, topografia, competição por luz e 

nutrientes (KANIESKI; et al., 2017). 

Pretzsch (2014) constatou que a estrutura do dossel e morfologia das árvores afetam as 

condições ambientais dentro do povoamento e o crescimento das árvores, e por isso, muitas 

das funções e serviços da floresta. Para Ricken et al. (2018), que estudaram a relação das 

variáveis ambientais com incremento médio em diâmetro da Araucaria angustifolia, afirmam 

que algumas variáveis do ambiente não podem ser controladas, pois ocorrem 

independentemente da ação antrópica, ficando o crescimento e a produção atrelados às 

variáveis que podem ser administradas com intervenções silviculturais, modificando as 

condições do ambiente e favorecendo melhorias no rendimento produtivo, contudo, as 

variáveis do ambiente expressam uma relação direta no crescimento, enquanto a competição e 

a mudança de forma do indivíduo ocorrem somente em conjunto com o crescimento. 

 

2.2 Solos florestais 

 

Estudos envolvendo o levantamento dos atributos físicos do solo em FOM, bem como 

as suas relações ambientais neste tipo de vegetação são raros. Avaliar os atributos físicos do 

solo são de extrema relevância para entender a dinâmica da FOM, uma vez que esta apresenta 

elevada biodiversidade (SOUZA et al., 2018). 

Além disso, quando as variáveis ambientais como atributos físicos, químicos e 

biológicos do solo são analisadas em conjunto e correlacionadas com diferentes ecossistemas, 

à visualização da influência dessas variáveis são bem mais claras. A ideia de utilizar técnicas 
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estatísticas que permitam a ordenação de amostras em função de uma série de fatores 

simultaneamente permite uma análise conjunta desses fatores para verificação de suas 

correlações com diferentes ecossistemas ou usos do solo (MELLONI et al., 2009). 

Rodrigues et al. (2016) utilizaram-se da estatística multivariada para avaliar os 

atributos químicos e físicos do solo florestal de uma topossequência e a influência do solo 

sobre características estruturais e de diversidade de fragmento de FOM Aluvial, seus 

resultados demonstraram que muitas variáveis químicas do solo são de extrema importância 

na comunidade vegetal entre elas o pH foi a de maior importância e responsável por outras 

condicionantes do solo. Enquanto que a resistência do solo a penetração (RP) apresentaram 

valores satisfatórios ao desenvolvimento vegetal em comunidades que não sofreram ações 

antrópicas. 

A mudança da florística florestal relaciona-se também com a topografia do terreno que 

por sua vez está intimamente ligada aos índices de qualidade física e química do solo, num 

contexto de paisagem onde as encostas possuem solos mais rasos e menos férteis tem-se a 

predominância de determinado grupo de espécies, enquanto que áreas de fundo de vale na sua 

maioria, possuem solos mais férteis, dando origem a outro grupo de espécies influenciadas 

pelas características químicas e físicas de solo (BRAGA et al., 2015). 

Muitas características físicas do solo como macroporosidade, densidade do solo, 

capacidade de armazenamento de ar (CAT/PT) e água (CC/PT) do solo, mostram-se mais 

equilibrados e satisfatórios para desenvolvimento vegetal em ambientes florestais do que os 

sistemas mais intensificados de produção agrícola (POTT et al., 2017). Dessa forma, a 

avaliação da qualidade do solo requer a comparação entre áreas agrícolas com áreas naturais, 

que não sofreram nenhum tipo de uso (REYNOLDS et al., 2002). 

Estudos comparando áreas de cultivo com áreas de floresta nativa têm sido realizados 

para obtenção de parâmetros com objetivo de detectar as variações físicas do solo (ASSIS et 

al., 2015; KRAMER, 2016; POTT et al., 2017). Sistemas de produção vegetal diferentes têm 

sido estudados para verificar se as características físicas do solo agrícola e de floresta se 

alteram de forma significativa ao integrar a floresta com outros sistemas de produção e se é 

possível manter níveis de produtividade satisfatórios (CRUZ et al., 2014; ASSIS et al., 2015), 

evidenciando melhorias nos atributos do solo para sistemas de produção com menor 

revolvimento do solo. 
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O uso de sistemas de produção sustentáveis como sistemas agroflorestais em que se 

busca manter a cobertura florestal e a produção agrícola tem sido utilizadas como alternativas 

mais sustentáveis de produção. Autores como Barbosa et al. (2017) verificaram a manutenção 

das características físicas do solo em sistemas agroflorestais composto por espécies nativas da 

FOM consorciadas com Ilex paraguariensis (Erva-mate), frutíferas nativas e culturas anuais 

como milho e culturas de cobertura no inverno como azevém, aveia preta e trevo. 

Reynolds et al. (2002) sugeriram que, além dos indicadores físicos convencionais 

como porosidade total (PT), Macro e Microporos (MACRO e MICRO), capacidade de 

aeração total (CAT) e capacidade de campo (CC), se façam uso de indicadores como a 

capacidade de armazenamento de água (CC/PT) e a disponibilidade de ar no solo (CAT/PT). 

Conforme esses autores, solos com condições físicas adequadas apresentariam um balanço 

entre estes componentes com valores de 0,34 para CAT/PT e 0,66 para CC/PT, o que indica 

um solo com condições ideais para o crescimento das plantas, ocorre à máxima produção de 

nitrogênio disponível às plantas. 

A MACRO tem limite crítico consagrado por vários autores (TORMENA et al., 2008; 

REICHERT et al., 2009), indicando valor restritivo abaixo de 0,10 m³ m-³ como limitante para o 

desenvolvimento radicular da maioria das culturas. A capacidade de campo (CC) está 

relacionada com o regime hídrico das culturas e é definida como o limite máximo que o solo 

tem de reter água no seu perfil. 

De acordo com  Beutler e Centurion (2003) a porosidade afeta diretamente o 

desenvolvimento radicular das plantas, influenciando a absorção de água e nutrientes, 

conforme há redução da porosidade ocorre crescimento lateral das raízes, diminuindo seu 

diâmetro a fim de que estas penetrem nos poros menores. No entanto, segundo estes mesmo 

autores, solos com elevada porosidade reduzem o contato do solo com a raiz, afetando na 

absorção de água e nutrientes e ocasionando em menor desenvolvimento.  

Na Figura 1 é ilustrada, dentro da faixa de poros do solo, os indicadores tradicionais e 

os indicadores propostos por REYNOLDS et al., (2002). 
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Macroporosidade 

    
Microporosidade 
    

Porosidade no domínio dos macroporos 
  

Porosidade no domínio da matriz do solo 
      

Capacidade de aeração da matriz do solo 
    

Capacidade de aeração total do solo 
      

Conteúdo de água retirada à capacidade de campo 
  

Porosidade total 
        

Figura 1. Distribuição dos poros relativos aos atributos de porosidade tradicionais 
(macroporosidade, microporosidade e porosidade total) e de porosidade e capacidades de 
armazenamento propostos por Reynolds et al. (2002). Adaptado de Fidalski et al. (2008). 

 

A densidade do solo consiste basicamente na razão entre a amostra de uma massa seca 

de solo a 105ºC e o volume ocupado pelas partículas e poros. A densidade reflete a 

organização das partículas do solo e sua composição que por sua vez, definem as 

características do sistema poroso (KLEIN, 2012). 

Em geral, em profundidade há elevação nos valores de densidade do solo. Isso pode 

ocorrer devido às pressões promovidas pelas camadas superiores sobre inferiores, levando a 

redução da porosidade devido à compactação natural ou adensamento do solo. Além disso, o 

aumento na densidade pode ocorrer devido à movimentação de materiais finos dos horizontes 

superiores para inferiores, os quais reduzem os espaços dos poros (PEQUENO, 2013). 

De acordo com Araújo et al. (2004), os valores da densidade dos solos podem oscilar 

conforme suas características inerentes. Em solos argilosos, os valores variam de 0,95 a 1,25 

Mg m-3, em solos arenosos, de 1,35 a 1,85 Mg m-3, solos humíferos, de 0,75 a 1,00 Mg m-3 e 

solos turfosos, de 0,20 a 0,40 Mg m-3. Entretanto, valem ressaltar que esta propriedade é 
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relativamente instável, sofrendo influência com relação ao grau de compactação do solo, 

teores de matéria orgânica, profundidades, e sistema de cultivos empregados (SÁ, 2005). 

A resistência mecânica do solo a penetração (RP) consiste em um atributo para 

representar a força em que as raízes das plantas devem exercer para penetrar as camadas do 

solo. Esta variável é diretamente associada à densidade do solo, desta forma, pode ser 

indicativo para determinar o estado de compactação do solo (MONTANARI et al., 2012). 

Com relação às classes utilizadas para classificação da RP, verificam-se a de USDA 

(1993), o qual cita três classes: 1) pequena, menor que 0,1 MPa; 2) intermediária, 0,1 a 2 MPa 

e 3) grande, maior que 2 MPa, sendo que valores acima de 2 MPa apresentam elevada 

restrição para o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. No entanto, ressalva-se que 

na ocasião da avaliação, deve-se considerar a umidade do solo, pois esta afeta diretamente na 

resistência da penetração (MERCANTE et al., 2003). 

Martinkoski et al. (2017) compararam os atributos do solo de duas áreas de sistema 

silvipastoril: a primeira com pastejo contínuo de animais e a segunda isolada 20 anos sem 

pastejo caracterizando uma floresta secundária, seus resultados apontam para uma 

recuperação das características físicas do solo após ser isolada, tornando-a similar a áreas sob 

florestas naturais. 

Barbosa et al. (2017) avaliaram os atributos físicos do solo comparando uma antiga 

área de reflorestamento de Pinus que foi convertida em diferentes sistemas agroflorestais e 

outra com vegetação nativa, seus resultados indicam que os sistemas menos perturbados como 

a vegetação nativa e o sistema agroflorestal com Erva-mate apresentaram porosidade visível 

dos agregados além da presença de bioporos o que favorece a melhor circulação de água e ar 

pelo perfil do solo, com aumento significativo da quantidade de macroporos nesses sistemas 

com o decorrer de um ano. 

Os indicadores de qualidade física do solo são úteis para a avaliação do estado de 

conservação do solo, possibilitando a gestão segura dos recursos naturais; todavia, os 

indicadores existentes apresentam, como inconvenientes, a elevada complexidade de 

execução e os custos de obtenção, o que configura oportunidade para o desenvolvimento de 

novos indicadores de qualidade física do solo ou a obtenção dos mais representativos 

(STEFANOSKI et al., 2013). 
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2.3 Análise multivariada 

 

Com o objetivo de verificar quais os atributos mais representativos muitos autores 

fazem uso da estatística multivariada (TAUBINGER, 2016; AIMI et al., 2017). A incorporação 

de múltiplas variáveis na análise de dados é, muitas vezes, imprescindível em muitas áreas da 

pesquisa. O inter-relacionamento de variáveis tomadas em uma mesma amostra ocorre 

naturalmente, em decorrência de sua natureza única. Geralmente, as diferenças existentes 

entre grupos ou populações, não é dependente de apenas uma variável e sim de um conjunto 

delas.  

A análise multivariada é conceituada tradicionalmente como o estudo estatístico de 

experimentos sobre os quais múltiplas medidas são feitas em cada unidade amostral e nos 

quais a relação entre as medidas multivariadas e a sua estrutura são importantes para a 

compreensão do experimento como um todo (OLKIN e SAMPSON, 2001).  

A análise multivariada é uma ferramenta importante no estudo ecológico de 

comunidades, permitindo o tratamento de muitas variáveis e resumindo a estrutura de dados 

com perda mínima de informação (GAUCH, 1982). Estudos em comunidades de plantas têm 

usado este tipo de análise para agrupar, unidades amostrais ou comunidades, classificar a 

vegetação, relacionar variáveis ambientais às comunidades biológicas e definir prioridades na 

conservação de ecossistemas e espécies (TERBORGH e ANDRESEN, 1998).  

A técnica de análise dos componentes principais, conhecida como ACP, foi 

introduzida por Karl Pearson em 1901. Consiste em transformar um conjunto de variáveis 

originais em outro conjunto de variáveis de mesma dimensão denominadas de componentes 

principais (HONGYU et al., 2016). 

O objetivo principal da ACP é o de explicar a estrutura da variância e covariância de 

um vetor aleatório, composto de p-variáveis aleatórias, por meio de combinações lineares das 

variáveis originais. Essas combinações lineares são chamadas de componentes principais e 

são não correlacionadas entre si (MINGOTI, 2005). A ACP possibilita uma rotação rígida dos 

dados originais para um novo conjunto de eixos por meio de procedimento matemático, não 

estatístico. Essa análise não requer pressuposição da normalidade da distribuição, não realiza 

testes estatísticos de significância, e pode ser usada para reduzir o número de variáveis (TEN 

CATEN et al., 2011). 
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ACP pode ser usada para geração de índices e agrupamento de indivíduos. A análise 

agrupa os indivíduos de acordo com sua variação, ou seja, os indivíduos são agrupados 

segundo suas variâncias, segundo seu comportamento dentro da população, a técnica agrupa 

os indivíduos de uma população segundo a variação de suas características (HONGYU et al., 

2016), segundo os autores as técnicas de análise multivariada podem ser utilizadas para 

resolver problemas como a redução da dimensionalidade das variáveis, agrupar os indivíduos 

pelas similaridades, em diversas áreas do conhecimento, ciências exatas e da terra, ciências 

biológicas, ciências da saúde entre outras. 

Muitos estudos já foram desenvolvidos, empregando esta técnica na avaliação de 

atributos dos solos, como o trabalho de Higuchi et al. (2012), que avaliou a influência de 

variáveis ambientais sobre o padrão estrutural e florístico do componente arbóreo e de Assis 

et al. (2015) que verificaram os atributos físicos do solo em sistemas de integração lavoura-

pecuária-floresta. 

Técnicas de análise multivariada podem ser aplicadas para correlacionar o incremento 

médio em diâmetro (que é essencial para compor o ciclo de corte florestal) e sua relação aos 

fatores do ambiente, índices de forma, espaço e dimensão dos indivíduos (RICKEN et al., 

2018). 

Hongyu et al. (2016), em seus estudos, apresentaram um resumo teórico da aplicação e 

da interpretação de resultados oriundos da ACP. Os autores fazem uma abordagem sobre os 

princípios para utilização do método de maneira a auxiliar os pesquisadores na escolha e na 

interpretação da técnica, ressaltam a importância de entender que os componentes formados 

não são mais as variáveis originais, mas explicam a variabilidade existente nos dados e 

concluem seus resultados dizendo que a retirada de variáveis economiza tempo e recursos em 

futuros trabalhos que utilizarão a mesma base de dados sem perda significativa de 

informação. 

Higuchi et al. (2013) avaliaram as variáveis ambientais que influenciam nos padrões 

florísticos estruturais de um fragmento de FOM, para isso utilizaram a estatística multivariada 

através do método de escalonamento multidimensional não métrico NMDS (Nonmetric 

Multidimensional Scaling), com o propósito de encontrar agrupamentos homogêneos, 

permitindo, desta forma, a análise indireta de gradientes ambientais e a abundância de 

indivíduos das espécies de cada parcela. Este é um método de ordenação não paramétrico, que 

plota as parcelas em um gráfico de dispersão, de forma que as distâncias euclidianas entre as 
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parcelas são proporcionais à dissimilaridade entre elas. Higuchi et al. (2013) observaram que 

a NMDS indicou ordenação adequada para interpretação, representando a heterogeneidade 

ambiental com a comunidade vegetal e que há influência das variáveis topográficas, de 

características físicas do solo e da cobertura do dossel sobre a estrutura florestal 

Marcon et al. (2014) utilizaram, além do NMDS, também a análise de variância 

multivariada não paramétrica (NPMANOVA) para verificar a variação florística estrutural em 

resposta à heterogeneidade ambiental em uma floresta nebular. A análise de dados dos autores 

foi capaz de identificar às variações na florística estrutural da vegetação em resposta a 

heterogeneidade ambiental, as condições do meio físico, associadas às características edáficas 

e a declividade do terreno, condicionaram a organização espacial da comunidade no 

fragmento estudado. Marcon et al. (2014) atribuiram grande parte da heterogeneidade 

ambiental ao declive do fragmento visto que este pode influenciar fatores como transporte de 

sedimentos, gradiente de umidade, profundidade de solo, alterando de maneira significativa as 

espécies indicadoras daquele setor e finalizam sugerindo que as variações de vegetação 

devem ser associadas ao ambiente na definição de estratégias de conservação e recuperação 

de áreas degradadas. 

Negrini et al. (2014) também fizeram uso da análise de variância multivariada não 

paramétrica (NPMANOVA), para estudar variações estruturais e florísticas em um sistema de 

quatro fragmentos de FOM, na região do Planalto Sul catarinense, refletindo uma possível 

heterogeneidade ambiental e diferentes históricos de perturbação na área. Os resultados do 

experimento indicaram que as áreas eram heterogêneas, contudo há baixa substituição de 

espécies entre as parcelas, porém ocorre variação na abundância, entre os fatores que podem 

explicar as variações destacam-se a estrutura da paisagem o isolamento dos fragmentos, os 

fatores edáficos o histórico de perturbação e a presença de Taquara-lixa (Merostachys 

multiramea Hack) que dificultam a regeneração. 

Rorato et al. (2015) realizaram correlação entre os dados ambientais e de vegetação 

por meio da análise de correspondência canônica (ACC), com o objetivo de caracterizar a 

influência do solo e da topografia no componente arbóreo de fragmentos de FOM. Os autores 

determinaram que as características físicas do solo não apresentaram influência nos grupos 

formados e nas espécies enquanto que o alumínio e cobre influenciaram as espécies florestais 

e indicaram algumas espécies para serem testadas na recuperação de matas ciliares no 

domínio da FOM.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Histórico da área e implantação da parcela de pesquisa permanente 

 

A área de estudo faz parte de um dos grupos de pesquisa formado em 2007, com 

objetivo de avaliar o sequestro de carbono e as mudanças climáticas. A organização 

financiadora do projeto internacional ICCO/Kerk in Actie – agência de cooperação da 

Holanda em parceria com a Fundação Rureco – Fundação para o Desenvolvimento 

Econômico Rural da Região Centro do Paraná e com a Unicentro – Universidade Estadual do 

Centro Oeste, implantaram ao todo seis parcelas permanentes de meio hectare cada. As 

parcelas foram distribuídas da seguinte forma, cinco parcelas permanentes em Floresta 

Ombrófila Mista (FOM) nos municípios paranaenses de Boa Ventura do São Roque, Castro, 

Coronel Vivida, Guarapuava e Reserva do Iguaçu e uma parcela permanente na Floresta 

Estacional Semidecidual no município de São José das Palmeiras. O autor da presente tese faz 

parte da equipe do Laboratório de Ciências Florestais e Forrageiras da Unicentro tendo 

acompanhado todas as etapas de monitoramento desde sua implantação, desempenhando a 

função de estagiário na Fundação Rureco e atualmente como doutorando do programa de Pós 

Graduação em Agronomia da Unicentro. 

 

3.2 Caracterização da área de estudo 

 

A área de estudo está localizada na propriedade do Sr. Darci Pereira na comunidade 

Chapada do Jordão no município de Guarapuava, Paraná, com centro de parcela nas 

coordenadas geográficas 25°26'42.94"de latitude Sul e 51°31'30.28" de longitude Oeste com 

altitude de aproximadamente 1025 metros como representado na Figura 2, na região 

fitogeográfica chamada de Terceiro Planalto Paranaense, a vegetação local é a Floresta 

Ombrófila Mista Alto Montana (IBGE, 2012). O clima caracteriza-se como subtropical úmido 

mesotérmico-Cfb, sem estação seca definida e com verão temperado (ALVARES et al., 2013) e 

precipitação média anual de 1685 mm (SALTON et al., 2016). 

O fragmento onde a parcela permanente está inserida tem aproximadamente 11 

hectares de floresta e sofreu exploração florestal no passado, retirando as árvores de maior 

valor econômico, sendo utilizada posteriormente para pastoreio de bovinos sob a floresta 
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remanescente. Há cerca de 30 anos a área não é mais explorada de nenhuma forma. A Figura 

2 representa a área onde está inserida a parcela permanente. 

 

 

Figura 2. Fragmento de Floresta Ombrófila Mista estudado em Guarapuava – PR. 
Fonte: Google Earth (2019) 

O solo observado na parcela permanente pode ser caracterizado como Cambissolo 

Distrófico textura argilosa, e de relevo ondulado compreendendo solos com desenvolvimento 

incipiente, caracterizados pela pouca diferenciação dos horizontes nas características 

morfológicas, principalmente pela cor e estrutura, como pode ser observado na Figura 3. 
 

 

 
Figura 3. Caracterização de Cambissolo com pedregosidade a partir dos 60 cm de 
profundidade (A), perfil do solo constituído por material mineral com horizonte B incipiente 
(B). 
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3.3 Dinâmica florestal 

 

Na realização do levantamento de campo, foi empregado o Método de Amostragem de 

Área Fixa. Na Figura 4 é representada esquematicamente a parcela permanente de 50 x 100 m 

e as subparcelas de 10 x 10 m. À parcela permanente foi demarcada em campo com a 

utilização de balizas e bússola. 

Em cada subparcela, todos os indivíduos arbóreos que apresentaram circunferência à 

altura do peito, medida a 1,30 m do solo (CAP) igual ou superior a 15,7 cm (corresponde a 5 

cm de DAP) foram identificados e marcados com plaquetas de alumínio, posteriormente 

foram realizados os cálculos dendrométricos, sendo seu monitoramento realizado anualmente 

desde então. Não foram incluídos indivíduos mortos. As espécies foram identificadas nas 

respectivas famílias de acordo com o sistema Angiosperm Phylogeny Group (APG IV, 2016). 

 

Figura 4. Croqui da parcela permanente e ampliação da subparcela. 
 Em amarelo parcelas avaliadas. 

 

Sempre que necessário, foi coletado material vegetativo para identificação das 

espécies. A identificação taxonômica foi realizada inicialmente em campo, com base nos 

aspectos dendrológicos das espécies, e em laboratório por meio de consultas a bibliografia 

especializada e também foi consultado material do acervo disponível no herbário Huco 

(2018). 
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3.3.1 Fitossociologia 

 

Para os cálculos dos índices fitossociológicos utilizaram-se os parâmetros tradicionais: 

Densidade Absoluta (DA), Densidade Relativa (DR), Dominância Absoluta (DoA), 

Dominância Relativa (DoR), Frequência Absoluta (FA), Frequência Relativa (FR) e Valor de 

Importância (VI). Para melhor entender a diversidade do estado atual da floresta na área de 

estudo, foi calculado o índice de diversidade de Shannon (H’), índice de dominância de 

Simpson (C) e equabilidade de Pielou (J), os cálculos dos índices fitossociológicos foram 

realizados para os dois período de avaliação, 2007 e 2017. 

 

3.3.1.1 Densidade das espécies 

 

A densidade das espécies calcula o número de indivíduos da espécie por unidade de 

área e sua forma relativa em função do número total de indivíduos. 

DA = ni/A; DR = . 100; 

Em que: 

DA: densidade absoluta da i-ésima espécie (ni ha-1); 

A: área total amostrada (ha); 

ni: número de indivíduos da i-ésima espécie na amostragem; 

DR: densidade relativa da i-ésima espécie (%); 

DT: densidade total, soma das densidades de todas as espécies amostradas (N ha-1); 

 

3.3.1.2 Frequência das espécies 

 

A frequência indica a porcentagem de parcelas em que determinada espécie ocorreu, 

em sua forma absoluta e relativa. Considerando a área de estudo, a frequência absoluta foi 

dada pela porcentagem de presença da espécie “i” nas 50 subparcelas amostradas. 

 

FA = . 100;    FR =
∑

. 100 

 

Em que: 

FA: frequência absoluta da i-ésima espécie (indivíduos ha-1); 
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FR: frequência relativa da i-ésima espécie (%); 

u: número de subparcelas com ocorrência da espécie; 

U: número total de subparcelas. 

 

3.3.1.3 Dominância das espécies 

 

A dominância representa a ocupação de determinada espécie em termos de área 

transversal, sendo obtida pela soma das áreas transversais de todos os indivíduos da espécie. 

 

gi =  
π.DAP2

 ;  DoA =
 ( )

;  DoR = . 100 

Em que: 

DAP: Diâmetro a altura do peito (m); 

gi: área basal da i-ésima espécie (m2); 

G: somatório da área basal; 

DoA: dominância absoluta da i-ésima espécie (m² ha-1); 

A: área total amostrada (ha); 

DoR: dominância relativa da i-ésima espécie (%); 

 

3.3.1.4 Valor de Importância 

Este parâmetro é o somatório dos parâmetros relativos de densidade, dominância e 

frequência das espécies amostradas, informando a importância ecológica da espécie em 

termos de distribuição horizontal. 

 

VI = DR + FR + DoR;  VI% = ; 

Em que: 

VI: valor de importância absoluto; 

VI%: valor de importância relativo; 

DR: densidade relativa da i-ésima espécie; 

FR: frequência relativa da i-ésima espécie; 

DoR: dominância relativa da i-ésima espécie. 
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3.3.1.5 Índices de Diversidade  

 

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

Shannon – H’, considera igual peso entre as espécies raras e abundantes, Quanto maior for o 

valor de H’, maior será a diversidade florística da população em estudo. Este índice pode 

expressar riqueza e uniformidade. 

H =
N ln(N) − ∑ n . ln(n )

N
 

Em que: 

H’: Índice de Diversidade de Shannon; 

ni: número de indivíduos amostrados para a i-ésima espécies; 

N: número total de indivíduos amostrados; 

S: número total de espécies amostradas; 

ln: Logaritmo de base neperiana. 

 

Também se utilizou o índice de dominância de Simpson (C) que mede a probabilidade 

de 2 (dois) indivíduos, selecionados ao acaso na amostra, pertencer à mesma espécie. O valor 

estimado de C varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo que para valores próximos de um, a 

dominância é considerada maior. 

C = 1 −
∑ n (n − 1)

N(N − 1)
 

Em que: 

C: índice de dominância de Simpson; 

ni: número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; 

N: número total de indivíduos amostrados; 

E de maneira complementar foi calculado a equabilidade de Pielou que mede a 

abundância das espécies, é derivado do índice de diversidade de Shannon e permite 

representar a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes. Seu 

valor representa uma amplitude de 0 a 1, onde 1 representa a máxima diversidade, ou seja, 

todas as espécies são igualmente abundantes. 

J =
H′

H max.
 

Em que: 
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Hmax= ln(S); 

J: Equabilidade de Pielou; 

S: número total de espécies amostradas; 

H’: índice de diversidade de Shannon. 

 

3.3.2 Dinâmica florestal 

Com a finalidade de avaliar a alteração na dinâmica da floresta na área estudada foram 

estimados o incremento, ingresso e a mortalidade no período de dez anos (2007-2017), 

parâmetros estes que expressam a dinâmica da floresta. Também foi avaliada a distribuição 

diamétrica nas duas ocasiões e analisadas as alterações ocorridas no período. 

 

3.3.2.1 Mortalidade  

Mortalidade refere-se ao número de árvores que na primeira ocasião estavam vivas, 

mas que na segunda ocasião encontravam-se mortas. 

M% = 1 −
N − M

N
  . 100 

Em que: 

M%: percentual de árvores mortas em relação ao número inicial de árvores (%); 

Ni: contagem inicial de árvores vivas (indivíduos ha-1); 

M: número de árvores mortas (indivíduos ha-1); 

t: tempo decorrido entre os inventários (anos) 

 

3.3.2.2 Ingresso 

O Ingresso corresponde às árvores que durante o período considerado atingiram o 

DAP ≥ 5 cm. 

In% = 1 − 1 −
In

N
  . 100 

Em que: 

In%: percentual de árvores ingressa em relação ao número inicial de árvores (%); 

In: número de árvores ingressas (indivíduos ha-1); 

Nf: contagem final de árvores não mortas (indivíduos ha-1); 

t: tempo decorrido entre os inventários (anos). 
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3.3.2.3 Crescimento  

O crescimento da floresta no período de 2007 a 2017 foi avaliado com base no 

incremento médio anual em diâmetro e biomassa. Os cálculos foram baseados nas árvores 

incluídas na primeira medição que permaneceram vivas até o momento da segunda avaliação. 

IMAØ  =  
∑ (   )

;    IMA  =  
∑ (   )

 

Em que: 

IMAØ: incremento médio anual em diâmetro (cm); 

IMABio: incremento médio anual em biomassa (kg); 

DAP2017: diâmetro medido a 1,30 m de altura da iésima árvore viva em 2017 (cm); 

DAP 2007: diâmetro medido a 1,30 m de altura da iésima árvore viva em 2007 (cm); 

Bio2017: Biomassa da iésima árvore viva em 2017 (kg); 

Bio2007: Biomassa da iésima árvore viva em 2007 (kg); 

t: tempo decorrido entre os inventários (anos). 

A biomassa arbórea acima do solo foi estimada utilizando a equação desenvolvida por 

Zanette et al. (2017), para Floresta Ombrófila Mista no Estado do Paraná. 

 

Bio = 79,443 − 12,130. DAP + 0,655. DAP  Raj
2 0,811 Syx(%)51,37 

 

Em que: 

Bio: biomassa arbórea acima do solo com DAP mínimo de 5 cm (kg) 

DAP: diâmetro altura do peito (cm) 

 

3.3.2.4 Distribuição diamétrica 

 

Para o agrupamento das árvores em classes de DAP foi utilizado à fórmula de Sturges, 

determinando o número de classes pela equação abaixo. Arredondando o valor para um 

número inteiro para cima. 

k = 1 + 3,322 (log10 a) 

Em que: 

a: a amplitude diamétrica em centímetros 

k: o número de classes de diâmetro 
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3.4 Componentes ambientais 

 

Parte do experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado para as 

variáveis de luminosidade, variáveis químicas do solo e estrutura horizontal da floresta. Outra 

parte do experimento foi realizado em delineamento fatorial para as variáveis de qualidade 

física do solo composto por dois fatores, sendo o primeiro com 3 fatores de produtividade – 

subparcelas com IMABio acima da média (TA), subparcelas com IMABio em torno da média 

(TM) e subparcelas com IMABio abaixo da média (TB) e o segundo com 3 fatores de 

profundidade – primeira camada (0,0-0,20 m), segunda camada (0,20-0,40 m) e terceira 

camada (0,40-0,60 m), com 5 repetições. 

Todas as variáveis foram submetidas à análise de variância e comparadas às médias 

dos valores das características pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Em seguida 

submeteu-se todas as variáveis a análise multivariada, através da análise de fatores e análise 

de componentes principais a fim de testar a relação entre as mesmas. 

 

3.4.1 Luminosidade 

 

O método utilizado para determinação dos parâmetros de luminosidade é classificado 

como método não destrutivo. Trata-se de um método indireto para o estudo da estrutura do 

dossel e transmissão de luz na floresta. Foram feitas fotografias do dossel a partir da lente 

hemisférica, produzindo imagens circulares que registram o tamanho, forma e localização das 

falhas no dossel. 

Foi utilizado o Aparelho Imageador CI-110 (Figura 5), para calcular a radiação 

fotossintéticamente ativa (RFA), índice de área foliar (IAF), coeficiente de transmissão (coef 

trans), coeficiente de transmissão para radiação difusa (Cotransdifusa), coeficiente de 

extinção (coef ex), distribuição de folhas (Dist folhas), ângulo médio de folhas (ang m). 

O equipamento é composto por uma haste munida de 24 sensores na ponta da haste do 

equipamento, possui uma lente com ângulo 180°, que pelo processo de inversão da fração de 

luz que permite calcularas variáveis descritas acima. 
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Figura 5. Imageador do dossel de plantas 

 

Os dados foram calculados utilizando software de análise de cobertura CID-110, que 

calcula os coeficientes de transmissão de feixes solares, ou a fração do céu visível por debaixo 

da copa das plantas. A fração do céu (coeficiente de transmissão dos raios solares) é analisada 

através da divisão do céu e pelos pixels da imagem, onde são atribuídos valores de 0 a 1, o 

qual 0 significa que o céu não é visível abaixo do dossel da planta, e 1 quando toda área é 

composta por céu, ou seja, não ocorre nenhuma cobertura de folhagem. As frações de 

clareiras são obtidas dividindo o número de pixels branco, que representam o céu, pelo 

número total de pixel (pretos + brancos), de uma superfície definida sobre o plano da imagem, 

considerando as dimensões da grade de análise e resolução em pixels, empregada no instante 

de obtenção da imagem (CARREIRE, 2009). 

O equipamento foi fixado em tripé com pés reclináveis para facilitar o seu 

nivelamento por meio de dois níveis de bolha para que a lente se mantivesse a 1,30 m de 

altura do nível do solo, foram coletados 4 pontos nas 15 subparcelas amostradas, traçando um 

“X” nos vértices das subparcelas de 10x10 m e coletando um ponto em cada fatia como 

representado na Figura 6. Os dados obtidos do aparelho foram computados em uma planilha 

eletrônica, os quais passaram a compor, juntamente com os outros dados ambientais, a matriz 

de dados para análise fatorial (AF) e análise de componentes principais (ACP). 
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Figura 6. Instalação do imageador em quatro pontos nas subparcelas de 10x10 m, para coleta 
de dados. 

 

O foco da lente foi utilizado no modo contínuo visando uma melhor captação do 

movimento do dossel, o tempo de abertura do obturador foi estabelecido em 0,5 segundo. As 

amostragens foram realizadas em dias nublados, com predomínio da radiação difusa 

recomendado por (MEYER JUNIOR, 2014).  

Em posse dos dados foram realizadas as análises de variância e comparadas às médias 

dos valores das características pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade por meio do 

software ASSISTAT 7.7, conforme Silva e Azevedo (2016). 

 

3.4.2 Zonas de produtividade de incremento médio anual em biomassa 

 

Após avaliação do componente arbóreo a parcela permanente foi divida em três zonas 

de produtividade (tratamentos) para amostragem dos componentes ambientais com base nos 

resultados da curva de distribuição de valores de IMABio foram separadas três tratamentos: 

TA - subparcelas com IMABio acima da média = + (0,5 .Ϭ). 

TM - subparcelas com IMABio em torno da média. 

TB - subparcelas com IMABio abaixo da média =  – (0,5 . Ϭ). 



 

 

Foram sorteadas ao acaso cinco subparcelas em torno da média de valores

cinco subparcelas abaixo da metade do desvio padrão 

metade do desvio padrão da média representando os três tratamentos. S

categorias estão apresentados

Figura 7. Gráfico de distribuição de valores de Incremento médio 
– Incremento médio anual em biomassa em quilogramas; 
 

Em cada tratamento avaliou

horizontal da floresta, biomassa, qualidade física 

localização das subparcelas amostradas podem ser observadas 

 

Figura 8. Identificação das parcelas amostradas com seus valores de incremento médio anual 
em biomassa. * Letras em negrito tratam
estatísticas das variáveis ambientais
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Foram sorteadas ao acaso cinco subparcelas em torno da média de valores

cinco subparcelas abaixo da metade do desvio padrão da média e cinco subparcelas acima da 

metade do desvio padrão da média representando os três tratamentos. S

apresentados na Figura 7. 

Gráfico de distribuição de valores de Incremento médio anual em biomassa. IMA
Incremento médio anual em biomassa em quilogramas;  – média; Ϭ –

Em cada tratamento avaliou-se os componentes ambientais, tais como, est

iomassa, qualidade física e química do solo e luminosidade. A 

localização das subparcelas amostradas podem ser observadas na Figura

Identificação das parcelas amostradas com seus valores de incremento médio anual 
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estatísticas das variáveis ambientais. 
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Sendo assim foram amostradas 15 subparcelas e coletados os dados ambientais de 

luminosidade, de física e química de solo, de incremento médio anual em diâmetro e 

biomassa e de fitossociologia. Em posse dos dados foram realizadas as análises de variância e 

comparadas às médias dos valores das características pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade por meio do software ASSISTAT 7.7, conforme Silva e Azevedo (2016). 

 

3.4.3 Variáveis químicas do solo 

 

As coletas de solo, para a análise em laboratório, foram realizadas por meio de trado 

holandês, foram coletadas 15 amostras compostas uma em cada subparcela avaliada, sendo 

uma no centro da subparcela e as outras quatro nos vértices como representado na Figura 9. 

 
Figura 9. Pontos de coletas das amostras químicas de solo e de resistência a penetração 

 

As análises químicas foram realizadas no Laboratório da Agrotecsolo filial 

Guarapuava. Foram quantificados o pH, matéria orgânica, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, 

sódio, alumínio, e calculados os índices: H+Al, CTC a pH = 7,0, SB (soma de bases 

trocáveis) e V (saturação de bases). Para a realização destas análises foi necessário um 

preparo da amostra que é encaminhada ao laboratório em que é realizada a determinação de 

cada elemento usando os seguintes extratores: Cloreto de Potássio 1N(Cálcio, Magnésio e 

Alumínio), Extrator Mehlich 1 (Potássio e Fósforo) e Método Walkley Black (Matéria 

Orgânica). Na análise granulométrica foi determinados os teores de areia, silte e argila, pelo 

método da pipeta. 

Em posse dos dados foram realizadas as análises de variância e comparadas às médias 

dos valores das características pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade por meio do 

software ASSISTAT 7.7, conforme Silva e Azevedo (2016). 

 

 

 

 



 

46 
 

3.4.4 Indicadores da qualidade física do solo 

 

A resistência do solo a penetração foi obtida com penetrômetro Falker® a cada 0,01 m 

até a profundidade de 0,60 m, sendo avaliados cinco pontos em cada uma das 15 subparcelas 

amostradas como representado na Figura 9. Após realizou-se médias das camadas de 0,00-

0,20 m, 0,20-0,40 m e 0,40-0,60 m. Concomitantemente, foram coletadas amostras de solo 

para determinar a umidade gravimétrica do solo secando-as em estufa a 105°C por 48 horas 

(EMBRAPA, 2017). 

Nas mesmas camadas de solo e pontos amostrais utilizados para determinar à 

resistência do solo a penetração, foram colhidas amostras de solo com estrutura indeformada, 

utilizando cilindros de aço de 100cm³. As propriedades físicas dos solos foram obtidas por 

meio da análise de amostras compostas, provenientes de cinco repetições em três tratamentos 

(TB, TM e TA) e em três profundidades 0,0-0,20 m, 0,20-0,40 m, 0,40-0,60 m, totalizando 45 

amostras indeformadas, coletadas com auxílio de macaco hidráulico, padronizando a retirada 

na posição horizontal devido à profundidade do solo, como apresentado na Figura 10. 

No laboratório de Física, Manejo e Conservação do Solo da Unicentro as amostras 

foram saturadas em água por 48 horas, pesadas e submetidas à mesa de tensão nos potenciais 

matriciais de -1 kPa, -6 kPa e -10 kPa, sendo posteriormente as amostras secas em estufa a 

105º C por 48 horas e pesadas, a fim de verificar a massa do solo seco e realizar a 

determinação da qualidade física do solo. 

 

Figura 10. Macaco hidráulico utilizado na trincheira para coleta de amostras de solo 
indeformadas na posição horizontal. 
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A determinação da macroporosidade, microporosidade e porosidade total foi realizada 

de acordo com a metodologia de EMBRAPA (2017). A macroporosidade (Macro) foi definida 

por meio da diferença de volume de poros drenados entre o solo saturado e o potencial 

matricial de -6 kPa. A microporosidade (Micro) foi definida por meio da diferença de volume 

de poros drenados no potencial matricial de -6 kPa e o solo seco a 105ºC.  

A porosidade total (PT) consiste no somatório da Macro e Micro. A capacidade de 

aeração total (CAT) foi definida por meio da diferença de volume de poros drenados entre o 

solo saturado e o potencial matricial de -10 kPa e a capacidade de campo (CC) foi definida 

por meio da diferença de volume de poros drenados no potencial matricial de -10 kPa e o solo 

seco a 105ºC, conforme descrito por Reynolds et al. (2002). Já a capacidade de 

armazenamento de ar e a capacidade de armazenamento de água foram calculadas por meio 

da relação entre CAT/PT e CC/PT, respectivamente. A densidade do solo (DS) foi obtida 

segundo metodologia da EMBRAPA (2017). 

DS =
Ms

V
 

Em que: 

DS: densidade do solo, em Mg m-3; 

Ms – massa da amostra de solo seco a 105 °C até peso constante, em Mg; 

V – volume do cilindro, em m3. 

 

Para a determinação do teor de umidade do solo foram coletas amostras, nas 

profundidades de 0,0-0,20 m, 0,20-0,40 m e 0,40-0,60 m de profundidade. Para a 

determinação da umidade do solo foi usado o método termogravimétrico, conforme Embrapa 

(2017) que consiste em pesar a massa de solo úmido (Mu) e em seguida secá-lo em estufa a 

105 – 110ºC por 24 horas, e após, determinar sua massa seca (Ms). A partir da equação 

abaixo, calculou-se a umidade do solo em base gravimétrica. 

Umidade do solo =
Mu − Ms

Ms
 

Em que:  

Umidade do solo: umidade gravimétrica, Mg Mg-1. 

Mu: massa de solo úmido, Mg. 

Ms: massa de solo seco em estufa, Mg. 



 

48 
 

Em posse dos dados foram realizadas as análises de variância e comparadas às médias 

dos valores das características pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade por meio do 

software ASSISTAT 7.7, conforme Silva e Azevedo (2016). 

 

3.4.5 Análise multivariada 

 

Utilizou-se a técnica de Análise de Fatores (AF), utilizando como modo de extração de 

fatores a Análise de Componentes Principais (ACP). Assim, foi realizado a análise de 

correlação de Pearson, para verificar a existência de variáveis que não estão correlacionadas 

com nenhuma outra. Caso a variável não tenha apresentado coeficiente de correlação mínimo 

de 0,3 com nenhuma outra variável, ela foi excluída da análise multivariada. 

Também foram retiradas da análise as multicolinearidades, ou seja, variáveis 

altamente correlacionadas entre si, que dificultam a interpretação dos resultados, pois ao invés 

de relacionar variáveis que possam apresentar relação causa-efeito, relaciona variáveis que já 

se sabe serem sinônimas. Variáveis com coeficiente de correlação maior que 0,9 com outra 

variável que se sabe serem sinônimas, foram excluídas da AF. 

A AF iniciou realizando a extração dos fatores pela ACP no software PAST v3.23 

(HAMMER et al., 2019). O objetivo da ACP é transformar um conjunto de variáveis que se 

relacionam entre si em um conjunto único, ou, ainda, associados com duas ou mais das 

variáveis originais. Isso pode ser denominado de redução dos dados. No entanto, pode ser que 

algumas variáveis sejam excluídas durante a análise por não se relacionarem com nenhuma 

outra ou por não serem representativas na variação total dos dados. 

Após a extração dos fatores, realizou-se a determinação do número de fatores a serem 

retidos para serem utilizados na análise de fatores pelo critério de Kaiser-Guttman ou do 

autovalor maior que 1 (PATIL et al., 2008). Autovalor é a variância total que pode ser 

explicada pelo fator, ou seja, avalia a contribuição de cada fator ao modelo construído pela 

análise fatorial. Se a explicação da variância pelo fator for alta, existe uma alta explicação 

desse fator ao modelo, apenas fatores com autovalor maior que 1 são interessantes (FLOYD e 

WIDAMAN, 1995). 

Foram geradas e analisadas as cargas fatoriais com intuito de verificar se as variáveis 

têm informação suficiente para explicar o modelo formado. A carga fatorial é um coeficiente, 

um número decimal positivo ou negativo,que expressa o quanto a variável observada está 
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carregada em um fator, quanto maior for à carga de um fator (em módulo), mais a variável se 

identifica com o fator. Se a variável apresentar carga igual ou maior que 0,7 (em módulo) em 

algum fator, ela tem grande relevância na explicação do modelo proposto e deverá ser 

mantida na análise.  

Foi realizada uma rotação nos eixos, essa rotação coloca os fatores em posições em 

que será associada só às variáveis relacionadas distintamente a um fator, a rotação utilizada 

foi à rotação ortogonal, do tipo varimax normalized, a qual busca minimizar o número de 

variáveis com altas cargas num único fator, ou seja, maximiza a variância da carga. Se mesmo 

após a rotação, alguma variável não apresentar carga de pelo menos 0,7 em algum dos fatores, 

ela deverá ser retirada da análise. 

A cada retirada de alguma variável, deve-se realizar novamente todo o processo a 

partir da análise de componentes principais, até se chegar num conjunto de fatores e 

respectivas variáveis com cargas satisfatórias (acima de 0,7) em pelo menos um fator. 

Foi realizada a obtenção das comunalidades, que é a medida de quanto cada variável 

participa na formação da outra. Nas comunalidades, os valores mais altos (acima de 0,7), 

permanecem no conjunto de dados e se alguma variável não apresentar comunalidade 

satisfatória (abaixo de 0,7), ela deverá ser retirada da análise devendo-se refazer todo o 

processo a partir da análise de componentes principais até se chegar num conjunto de fatores e 

respectivas variáveis com cargas satisfatórias (acima de 0,7). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Diversidade, fitossociologia e dinâmica florestal 

Para o estudo foram encontrados valores do índice de diversidade de Shannon (H’) de 

3,35 e 3,45 nos anos de 2007 e 2017, respectivamente (Tabela 1), os índices podem ser 

considerados altos segundo (DURIGAN, 1999), já que os valores para este índice em geral 

situam-se entre 1,50 e 3,50 para a FOM. 

Klauberg et al. (2010) também encontraram alta diversidade em fragmentos de FOM, 

com H’ de 3,05, já Mazon (2014) encontrou H’ de 3,24 estudando o mesmo tipo de formação 

florestal. Há um consenso de que valores maiores que 3,0 para este índice são considerados 

como alta diversidade pela maioria dos especialistas em fitossociologia para a FOM (AMARAL 

et al., 2013). 

 

Tabela 1. Diversidade e dinâmica no período de 2007 e 2017 em fragmento de Floresta 
Ombrófila Mista em Guarapuava - PR 

Período DA  Famílias Espécies H' C J 

2007 1112 33 67 3,35 0,06 0,80 

2017 1296 34 69 3,45 0,05 0,82 

DA – Densidade absoluta; H’ - Índice de diversidade de Shannon; C - Índice de dominância de Simpson; J - 
Equabilidade de Pielou. 
 

Neste estudo foram encontrados valores de dominância (C) de 0,06 e 0,05 em 2007 e 

2017 respectivamente (Tabela 1), a probabilidade de dois indivíduos sorteados aleatoriamente 

na floresta pertencerem à mesma espécie é de 6% em 2007 e de 5% em 2017, demonstrando 

aumento de 1 percentil no período avaliado, sendo pouco significativo, confirmando a 

diversidade da floresta não havendo espécies dominantes, valores superiores poderiam 

demonstrar uma tendência de ocorrência de espécies dominantes na floresta. 

Martins et al. (2017) avaliaram o índice de dominância de Simpson em FOM e 

encontraram o valor de 0,09. Nos estudos de Kanieski; et al. (2017) foram encontrados 

valores entre 0,05 e 0,16 em fragmentos bem conservados de FOM na Floresta Nacional de 

São Francisco de Paula, RS. Watzlawick; et al. (2005) obtiveram o valor de 0,04 em estudos 

de FOM em General Carneiro, PR. Todos esses trabalhos confirmam que pode haver baixa 

dominância neste tipo de formação vegetacional. 

O índice de Equabilidade de Pielou (J) apresentou valores de 0,80 e 0,82 em 2007 e 

2017 respectivamente (Tabela 1). A equabilidade é diretamente proporcional à diversidade e 
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antagônica a dominância, podendo ser inferido que o valor encontrado indica alta 

uniformidade nas proporções indivíduos/espécies que constituem esta comunidade 

(KLAUBERG et al., 2010). 

Pode-se verificar na Tabela1o aumento nas famílias e de espécies estudadas, alterando 

de 33 famílias em 2007 para 34 famílias em 2017 tendo como ingresso a família Araliaceae. 

Também houve mudanças no número de espécies que aumentou de 67 espécies em 2007 para 

69 espécies em 2017, sendo as espécies ingressas, Oreopanax fulvum Marchal (Mamona do 

mato) e Albizia polycephala (Benth.) Killip. (Farinha seca).  

Em resumo, pode-se dizer que, depois de avaliados os índices de diversidade e 

dominância, o fragmento possui uma alta diversidade e uma baixa dominância, resultando em 

uma alta distribuição das espécies. 

Na Tabela 2 verifica-se a relação das famílias, gêneros, espécies e nomes vulgares dos 

indivíduos avaliados, bem como sua categorização quanto ao grupo ecológico a que 

pertencem e o número de indivíduos por hectare (DA) durante o período avaliado. 

A família Sapindaceae que possui a maior frequência com 30,4 % e 28,7 % em 2007 e 

2017, respectivamente, sendo representada pela Matayba elaeagnoides Radlk (Miguel 

pintado) foi responsável por 18,53% e 16,05% dos indivíduos totais da área avaliada em 2007 

e 2017 respectivamente. 

 

Tabela 2. Relação de famílias e espécies com seu respectivo grupo ecológico em fragmento 
de Floresta Ombrófila Mista em Guarapuava-PR, avaliados nos anos 2007 e 2017. 

Família     Nome Científico 
Registro 
HUCO 

Grupo 
ecológico 

Nome Vulgar 

2007 2017 
DA 
(ind 
ha-1) 

DR 
(%) 

DA 
(ind 
ha-1) 

DR 
(%) 

Anacardiaceae      76 6,83 76 5,86 
  Schinus terebinthifolius Raddi 0276 Pi1 Aroeira-Vermelha 4 0,36 4 0,31 
  Lithraea molleoides (Vell.) Engl. 4752 Pi1 Aroeira-Branca 72 6,47 72 5,56 
Annonaceae      20 1,80 24 1,85 
  Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Martius 2010 Si2 Ariticum 14 1,26 16 1,23 
  Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer. 0036 Si2 Ariticum-de-Porco 6 0,54 8 0,62 
Aquifoliaceae      104 9,35 114 8,80 
  Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 0021 Cl3 Erva-Mate 80 7,19 86 6,64 
  Ilex theezans Mart. ex Reissek. 0097 Si2 Caúna 12 1,08 14 1,08 
  Ilex dumosa Reissek 0965 Si2 Cauninha 4 0,36 4 0,31 
  Ilex brevicuspis Reissek 0920 Si4 Voadeira 8 0,72 10 0,77 
Araliaceae      2 0,15 
  Oreopanax fulvum  Marchal* 0667 St5 Mamona-do-mato* 2* 0,15 
Araucariaceae      38 3,42 40 3,09 
  Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 0026 Pi3 Araucária 38 3,42 40 3,09 
Arecaceae      2 0,18 4 0,31 
  Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 0110 Si6 Jerivá 2 0,18 4 0,31 
Asteraceae      16 1,44 34 2,62 
  Piptocarpha angustifolia Dusén ex Malme 0765 Si3 Vassourão-Branco 4 0,36 20 1,54 

  Piptocarpha tomentosa Baker 0201 Pi7 
Vassourão-
Cambará 8 0,72 10 0,77 
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Família     Nome Científico 
Registro 
HUCO 

Grupo 
ecológico 

Nome Vulgar 

2007 2017 
DA 
(ind 
ha-1) 

DR 
(%) 

DA 
(ind 
ha-1) 

DR 
(%) 

  
Raulinoreitzia leptophlebia (B.L. Rob.) R.M. King 
& H. Rob. 3006 Pi3 Vassourão-chorão 4 0,36 4 0,31 

Canellaceae      48 4,32 52 4,01 
  Cinnamodendron dinisii Schwacke 1317 St5 Pimenteira 48 4,32 52 4,01 
Cardiopteridaceae      6 0,54 6 0,46 
  Citronella paniculata (Mart.) R.A. Howard 0641 St8 Citronela 6 0,54 6 0,46 
Cipó n.i      36 3,24 42 3,24 
  Cipó n.i n.i. Op9 Cipó n.i 36 3,24 42 3,24 
Clethraceae      12 1,08 12 0,93 
  Clethra scabra Pers. 0037 Si6 Carne-de-Vaca 12 1,08 12 0,93 
Cunoniaceae      14 1,26 14 1,08 
  Lamanonia speciosa (Cambess.) L.B. Sm. 0720 Si3 Guaraperê 14 1,26 14 1,08 
Dicksoniaceae      2 0,18 2 0,15 

  Dicksonia sellowiana Hook. 0081 St4 
Xaxim-sem-
espinho 2 0,18 2 0,15 

Elaeocarpaceae      2 0,18 2 0,15 
  Sloanea monosperma Vell. 0043 Si6 Sapopema 2 0,18 2 0,15 
Euphorbiaceae      4 0,36 4 0,31 
  Sapium glandulatum (Vell.) Pax 0621 Pi5 Leiteiro 2 0,18 2 0,15 

  
Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & 
Downs 0003 Si6 Branquilho 2 0,18 2 0,15 

Fabaceae      32 2,88 42 3,24 
  Dalbergia frutescens (Vell.) Britton 0587 Si3 Rabo-de-Bugiu 6 0,54 12 0,93 
  Albizia polycephala (Benth.) Killip.* 0922 Si10 Farinha-Seca* 2* 0,15 
  Inga virescens Hook. & Arn. 0611 Si11 Ingá-Banana 6 0,54 8 0,62 
  Acacia recurva Benth. 0579 Op8 Nhapindá 4 0,36 4 0,31 
  Machaerium stipitatum (DC.) Vogel 0610 Si8 Sapuva 8 0,72 8 0,62 
  Myrocarpus frondosus Allemão 1435 Si1 Cabriúva 4 0,36 4 0,31 
  Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 0371 Pi1 Angico 2 0,18 2 0,15 
  Ateleia glazioveana Baill. 0612 Si2 Timbó 2 0,18 2 0,15 
Lamiaceae      6 0,54 6 0,46 
  Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 0790 Si12 Tarumã 6 0,54 6 0,46 
Lauraceae      42 3,78 56 4,32 
  Ocotea pulchella Mart. 0198 Pi9 Canela-Lageana 12 1,08 20 1,54 
  Cinnamomum amoenum (Nees) Kosterm. 3344 St11 Canela-Alho 10 0,90 16 1,23 
  Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 0114 Si3 Canela-Imbuia 10 0,90 10 0,77 
  Ocotea porosa (Nees & C. Mart.) Barroso 0030 Cl13 Imbuia 2 0,18 2 0,15 
  Ocotea puberula (Rich.) Nees 0023 Si3 Canela-Guaicá 6 0,54 6 0,46 

  
Cinnamomum sellowianum (Nees & C. Martius ex 
Nees) Kosterm. 0077 St7 Canela-Branca 2 0,18 2 0,15 

Malvaceae      86 7,73 100 7,72 
  Luehea divaricata Mart. 0031 Si13 Açoita-Cavalo 86 7,73 100 7,72 
Meliaceae      10 0,90 10 0,77 
  Cedrela fissilis Vell. 0027 St3 Cedro 2 0,18 2 0,15 
  Trichilia elegans A. Juss. 0622 St14 Catiguá 8 0,72 8 0,62 
Mimosaceae      2 0,18 20 1,54 
  Mimosa scabrella Bentham 0025 Pi3 Bracatinga 2 0,18 20 1,54 
Myrsinaceae      4 0,36 4 0,31 
  Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 0039 Si3 Capororoquinha 2 0,18 2 0,15 
  Myrsine umbellata Mart. 2514 Si6 Capororocão 2 0,18 2 0,15 
Myrtaceae      22 1,98 28 2,16 
  Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg 0168 Si2 Sete-Capote 12 1,08 12 0,93 
  Eugenia uniflora L. 0029 St11 Pitangueira 6 0,54 12 0,93 
  Myrcianthes gigantea (Lerg.) Lerg. 2045 St4 Pau pelado 2 0,18 2 0,15 
  Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand 3280 St14 Guabijú 2 0,18 2 0,15 
Proteaceae      8 0,72 14 1,08 

  
Roupala montanaAubl. var. brasiliensis (Klotzsch) 
KS Edwards 2992 St8 

Carvalho-
Brasileiro 8 0,72 14 1,08 

Quillajaceae      4 0,36 4 0,31 
  Quillaja brasiliensis (A. St.-Hil. & Tul.) Mart. 0909 Pi8 Saboneteira 4 0,36 4 0,31 
Rosaceae      20 1,80 24 1,85 
  Prunus brasiliensis (Cham. & Schlecht.) D. Dietrish 0504 Si13 Pessegueiro-Bravo 20 1,80 24 1,85 
Rubiaceae      8 0,72 10 0,77 
  Psychotria suterella Müll. Arg. 0209 St15 Psychotria suterella 8 0,72 10 0,77 
Ruscaceae      2 0,18 4 0,31 
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Família     Nome Científico 
Registro 
HUCO 

Grupo 
ecológico 

Nome Vulgar 

2007 2017 
DA 
(ind 
ha-1) 

DR 
(%) 

DA 
(ind 
ha-1) 

DR 
(%) 

  Cordyline dracaenoides Kunth 0704 Si16 Uvarana 2 0,18 4 0,31 
Rutaceae      28 2,52 38 2,93 
  Zanthoxylum rhoifolium Lam. 0041 Si6 Mamica-de-Cadela 20 1,80 28 2,16 
  Zanthoxylum kleinii (R.S. Cowan) P.G. Waterman 0961 Si6 Juvevê 8 0,72 10 0,77 
Salicaceae      70 6,29 84 6,48 
  Casearia decandra Jacq. 0085 Pi4

17 Guaçatunga 46 4,14 58 4,48 
  Banara tomentosa Clos 0627 Cl18 Cambroé 10 0,90 10 0,77 

  Casearia obliqua Spreng. 0082 Si16 
Guaçatunga-
Vermelha 12 1,08 14 1,08 

  Casearia lasiophylla Eichler 0762 Si2 
Guaçatunga 
Graúda 2 0,18 2 0,15 

Sapindaceae      338 30,40 372 28,70 
  Matayba elaeagnoides Radlk. 0019 Pi19 Miguel-Pintado 206 18,53 208 16,05 
  Cupania vernalis Cambess. 0134 Si6 Cuvatã 66 5,94 72 5,56 
  Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 1132 St3 Maria-Preta 8 0,72 14 1,08 

  
Allophylus edulis (A. St.-Hil., Cambess. & A. Juss.) 
Radlk. 0019 Si3 Vacum 54 4,86 74 5,71 

  Allophylus petiolulatus Radlk. 2053 Si3 Vacum petiolulatus 4 0,36 4 0,31 
Solanaceae      28 2,52 30 2,31 
  Solanum granulosoleprosum Dunal. 2901 Pi2 Fumo-Bravo 6 0,54 6 0,46 
  Solanum sanctaecatharinae Dunal. 0947 Pi1 Canema 18 1,62 20 1,54 
  Cestrum intermedium Sendtn. 0565 Si9 Cestrum 4 0,36 4 0,31 
Styraceae      8 0,72 8 0,62 
  Styrax leprosus Hooker & Arnott. 0808 St2 Canela-Raposa 8 0,72 8 0,62 
Winteraceae      14 1,26 14 1,08 
  Drimys brasiliensis Miers. 0431 Cl18 Cataia 14 1,26 14 1,08 

 TOTAL 1112 100 1296 100 
* Espécie ingressa em 2017. DA – Densidade absoluta (indivíduos ha-1); DR – Densidade relativa. Número de registro no Herbário da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO.Si = Secundária inicial; St = Secundária tardia; Cl= Clímax; Op= oportunista. 
Bibliografia consultada: 1Lorenzi (1992), 2Carvalho (2008), 3Carvalho (2003), 4Grings (2009), 5Carvalho (2010), 6Carvalho (2006), 7Lima et 
al. (2011), 8Silva et al. (2004), 9Lorenzi (2002), 10Peixoto et al. (2004), 11Ferreira et al. (2013), 12Soares e Nunes (2013), 13Callegaro; et al. 
(2013), 14Dan et al. (2010), 15Bosa et al. (2015), 16Catharino et al. (2006), 17Callegaro; et al. (2012), 18Fiorentin Dos Santos et al. (2015), 
19Backes e Irgang (2002). 

 

Por tratar-se de uma área antropizada, certamente sofreu exploração de espécies de 

interesse econômico no passado retirando indivíduos como Araucária e Imbuia, dando espaço 

para outras espécies se destacarem no local. Martins et al. (2017) também observaram a 

mesma espécie como a mais frequente em fragmento de FOM e com um percentual 

semelhante de aproximadamente 18% em fragmento floresta em Boa Ventura do São 

Roque/PR. Também foi uma das principais espécies encontradas por Rodrigues (2012) e por 

MAZON (2014). 

A floresta é considerada rica e diversa, com espécies ameaçadas de extinção mesmo 

que em pequena densidade relativa, tais como Araucaria angustifólia (3,42% em 2007 e 

3,09% em 2017), Ocotea porosa (0,18% em 2007 e 0,15% em 2017) e Dicksonia sellowiana 

(0,18% em 2007 e 0,15% em 2017), tais espécies sofreram exploração a cerca de 30 anos 

restando poucos exemplares, alguns estão presentes devido à regeneração caracterizados pelos 

indivíduos de menor diâmetro e outros pela dificuldade em acesso não foram extraídos, 

caracterizados pelos indivíduos de maior diâmetro. 
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Verifica-se na Tabela 3 que o grupo ecológico com maior número de espécies em 

2007 foi o das secundárias inicias com 33 espécies seguido das secundárias tardias e pioneiras 

ambas com 14, contudo o maior número de indivíduos está no grupo ecológico das pioneiras 

com 424 indivíduos. No ano de 2017 foi observado que o grupo ecológico com maior número 

de espécies manteve-se o das secundárias iniciais com 34 e tardias com 15, com aumento de 

uma espécie em cada grupo ecológico. Em 2017 verifica-se aumento no número de indivíduos 

do grupo das secundárias com 516 indivíduos na população tendo o maior valor encontrado 

dentre os demais grupos ecológicos. 

A maior parte dos indivíduos ingressos pertence ao grupo das secundárias iniciais 

tendo 94 indivíduos, seguido das pioneiras com 46 indivíduos, das secundárias tardias com 32 

indivíduos, com menor número de indivíduos as oportunistas e clímax com 6 indivíduos. Esse 

ordenamento indica que a floresta ainda está em desenvolvimento, disponibilizando espaço e 

luminosidade para as espécies pioneiras e secundárias iniciais. No entanto as secundárias 

iniciais apresentaram-se em maior número indicando a evolução da floresta.  

Os valores encontrados no presente estudo são indicativos de que a área não se 

encontra completamente desenvolvida ou estacionada, podendo evoluir e/ou estocar maior 

volume de madeira e avançar nos grupos sucessionais até atingir estabilidade. É característica 

deste tipo de formação florestal a evolução da floresta até atingir o estádio clímax em que 

espécies como a Araucária são comumente dominantes. 

 

Tabela 3. Número de indivíduos e números de espécie por grupo ecológico nos anos de 2007 
e 2017 em Fragmento de Floresta Ombrófila Mista no Município de Guarapuava – PR. 

Grupo Ecológico 
2007 2017 Ingressos 

 
2007 2017 

(ind ha-1) (%) (ind ha-1) (%) (ind ha-1) (%) 
 

(n° de 
espécies) 

(%) 
(nº de 

espécies) 
(%) 

Pioneiras 424  38,1% 470 36,3% 46 25,0% 
 

14 20,9% 14 20,3% 
Secundárias iniciais 422 37,9% 516 39,8% 94 51,1% 

 
33 49,3% 34 49,3% 

Secundárias tardias 120 10,8% 152 11,7% 32 17,4% 
 

14 20,9% 15 21,7% 
Oportunista 40 3,6% 46 3,5% 6 3,3% 

 
2 3,0% 2 2,9% 

Clímax 106 9,5% 112 8,6% 6 3,3% 
 

4 6,0% 4 5,8% 
Total 1112 100% 1296 100% 184 100% 

 
67 100% 69 100% 

(ind ha-1): indivíduos por hectare. 

 

Na avaliação da distribuição de classe diamétrica apresentado pela Figura 11, pode-se 

perceber o formato de exponencial negativo ou de J-invertido, em que ocorre uma 

predominância dos indivíduos nas primeiras classes diamétricas, havendo um decréscimo à 

medida que avança para as últimas classes. Este comportamento é típico de florestas 

multietâneas e o que poderia afetá-lo, seriam as condições ambientais, distúrbios ocorridos e 
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os grupos ecológicos que predominam neste local (KLAUBERG et al., 2010). A maior presença 

de indivíduos na menor classe diamétrica não garante que problemas na regeneração não 

existam, e que há necessidade de um estudo em nível específico e com maior abrangência de 

grupos de espécies. 

 

 
Figura 11. Evolução da distribuição diamétrica e área basal no período de 2007 a 2017, em 
fragmento de Floresta Ombrófila Mista em Guarapuava – PR. 
 

A amplitude dos diâmetros (DAP) variou de 5 a 74,5 cm com média de 15,9 cm para o 

ano de 2007 e variou de 5 a 78,3 cm com média de 16,6 cm em 2017. O maior número de 

indivíduos se concentra até o centro de classe de 40 cm de diâmetro, entretanto foram 

registrados poucos indivíduos presentes na classe acima de 40 cm. No centro da classe 

diamétrica 10 cm encontraram-se as mais diversas espécies de forma bem distribuída, porém 

quando se avalia apenas as maiores classes diamétricas (maior que 30 cm) podem-se observar 

predominância de 02 (duas) espécies sendo elas, Lithraea molleoides (Aroeira-branca) e 

Matayba elaeagnoides (Miguel-pintado), são espécies que alcançam valores diamétricos 

elevados, essa categoria é ocupada geralmente por indivíduos de Araucaria angustifolia.  

Os indivíduos de Araucaria angustifolia encontrados na área estão distribuídos no 

centro de classe 10 cm (20 indivíduos por hectare) seguidos do centro de classe 20 cm (4 

indivíduos por hectare) e finalmente os centro de classe 40 e 50 cm com 2 indivíduos por 

hectare. Os indivíduos remanescente das duas maiores classes diamétricas podem ser 
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remanescentes florestais do período de exploração madeireira, visto que na época de 

exploração seus diâmetros ainda não eram de interesse econômico. 

Apesar de haver grande número de indivíduos na primeira classe diamétrica, 642 e 658 

indivíduos por hectare em 2007 e 2017, respectivamente, a maior área basal da floresta está 

entre os centros de classes de 20 a 40 cm, isto devido ao aumento do diâmetro dos indivíduos, 

mas também pela posição ocupada no dossel suprimindo indivíduos de menor porte, sendo a 

causa da mortalidade de muitos indivíduos nas menores classes diamétricas. 

Verifica-se na Tabela 4 que a espécie Matayba elaeagnoides, apresentou-se como de 

maior valor de importância (VI%) com 20,16% e 18,71 % em 2007 e 2017 respectivamente, 

sendo a espécie com maior densidade, maior dominância e a mais frequente, presente na 

grande maioria das classes diamétricas estudadas, dessa forma representa o maior valor de 

cobertura do fragmento e por isso é a espécie de maior importância. 

Destaca-se também a ocorrência de Ilex paraguariensis (Erva-mate) em terceira 

colocação com VI% de 6,67 e 6,79em 2007 e 2017 respectivamente, a espécie não está sendo 

explorada economicamente e possui exemplares acima de 30 cm de diâmetro, o que sugere o 

bom desenvolvimento da espécie neste tipo de ambiente podendo ser uma excelente 

alternativa de propagação e geração de renda alternativa em fragmentos florestais. 

Observou-se a presença de muitos indivíduos de Matayba elaeagnoides (Miguel 

pintado) na primeira ocasião em 2007, porém apenas um indivíduo dessa espécie foi tido 

como ingresso conforme Tabela 4. Este comportamento indica um processo de recuperação da 

área apresentando uma riqueza maior de espécies na ocasião da segunda avaliação em 2017.  



 

 

Tabela 4. Parâmetros fitossociológicos observados na Floresta Ombrófila Mista em Guarapuava – PR, no período de 2007 a 2017. 
2007 2017 

Nome Científico Nome Vulgar 
DA 

ind. ha-1 
DR 
(%) 

FA 
 

FR 
(%) 

DoA 
(m².ha-1) 

DoR 
(%) 

VI 
 (%) 

DA 
ind. ha-1 

DR 
(%) 

FA 
 

FR 
(%) 

DoA 
(m².ha-1) 

DoR 
(%) 

VI 
 (%) 

Matayba elaeagnoides Miguel-Pintado 206 18,53 78 11,02 9,664 30,93 20,16 208 16,05 80 9,83 10,964 30,24 18,71 
Lithraea molleoides Aroeira-Branca 72 6,47 42 5,93 5,542 17,73 10,05 72 5,56 42 5,16 6,051 16,69 9,14 
Ilex paraguariensis Erva-Mate 80 7,19 46 6,50 1,971 6,31 6,67 86 6,64 50 6,14 2,755 7,60 6,79 
Luehea divaricata Açoita-Cavalo 86 7,73 30 4,24 1,391 4,45 5,47 100 7,72 38 4,67 1,769 4,88 5,75 
Cupania vernalis Cuvatã 66 5,94 36 5,08 0,735 2,35 4,46 72 5,56 36 4,42 0,934 2,57 4,18 
Casearia decandra Guaçatunga 46 4,14 34 4,80 0,787 2,52 3,82 58 4,48 40 4,91 1,057 2,91 4,10 
Allophylus edulis Vacum 54 4,86 30 4,24 0,392 1,25 3,45 74 5,71 34 4,18 0,595 1,64 3,84 
Cinnamodendron dinisii Pimenteira 48 4,32 30 4,24 0,832 2,66 3,74 52 4,01 32 3,93 0,989 2,73 3,56 
Araucaria angustifolia Araucária 38 3,42 26 3,67 0,903 2,89 3,33 40 3,09 28 3,44 1,371 3,78 3,44 
Cipó n.i Cipó n.i 36 3,24 28 3,95 0,226 0,72 2,64 42 3,24 32 3,93 0,262 0,72 2,63 
Prunus brasiliensis Pessegueiro-Bravo 20 1,80 20 2,82 0,558 1,78 2,14 24 1,85 22 2,70 0,742 2,05 2,20 
Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 20 1,80 18 2,54 0,221 0,71 1,68 28 2,16 24 2,95 0,173 0,48 1,86 
Ilex brevicuspis Voadeira 8 0,72 8 1,13 1,180 3,78 1,88 10 0,77 8 0,98 1,115 3,08 1,61 
Ocotea pulchella Canela-Lageana 12 1,08 10 1,41 0,227 0,73 1,07 20 1,54 18 2,21 0,147 0,41 1,39 
Clethra scabra Carne-de-Vaca 12 1,08 12 1,69 0,406 1,30 1,36 12 0,93 12 1,47 0,491 1,35 1,25 
Cinnamomum amoenum Canela-Alho 10 0,90 8 1,13 0,240 0,77 0,93 16 1,23 14 1,72 0,261 0,72 1,22 
Nectandra megapotamica Canela-Imbuia 10 0,90 10 1,41 0,320 1,02 1,11 10 0,77 10 1,23 0,585 1,61 1,20 
Zanthoxylum kleinii Juvevê 8 0,72 8 1,13 0,456 1,46 1,10 10 0,77 10 1,23 0,583 1,61 1,20 
Solanum sanctaecatharinae Canema 18 1,62 12 1,69 0,106 0,34 1,22 20 1,54 14 1,72 0,096 0,27 1,18 
Lamanonia speciosa Guaraperê 14 1,26 6 0,85 0,367 1,18 1,09 14 1,08 6 0,74 0,583 1,61 1,14 
Drimys brasiliensis Cataia 14 1,26 12 1,69 0,286 0,91 1,29 14 1,08 12 1,47 0,288 0,79 1,12 
Casearia obliqua Guaçatunga-Vermelha 12 1,08 10 1,41 0,128 0,41 0,97 14 1,08 10 1,23 0,268 0,74 1,02 
Rollinia sylvatica Ariticum 14 1,26 12 1,69 0,045 0,14 1,03 16 1,23 14 1,72 0,028 0,08 1,01 
Piptocarpha angustifolia Vassourão-Branco 4 0,36 4 0,56 0,011 0,03 0,32 20 1,54 10 1,23 0,084 0,23 1,00 
Roupala montana Carvalho-Brasileiro 8 0,72 8 1,13 0,171 0,55 0,80 14 1,08 14 1,72 0,044 0,12 0,97 
Ilex theeazans Caúna 12 1,08 12 1,69 0,201 0,64 1,14 14 1,08 12 1,47 0,083 0,23 0,93 
Mimosa scabrella Bracatinga 2 0,18 2 0,28 0,004 0,01 0,16 20 1,54 8 0,98 0,094 0,26 0,93 
Quillaja brasiliensis Saboneteira 4 0,36 4 0,56 0,621 1,99 0,97 4 0,31 4 0,49 0,700 1,93 0,91 
Diatenopteryx sorbifolia Maria-Preta 8 0,72 4 0,56 0,059 0,19 0,49 14 1,08 10 1,23 0,087 0,24 0,85 
Dalbergia frutescens Rabo-de-Bugiu 6 0,54 4 0,56 0,021 0,07 0,39 12 0,93 10 1,23 0,038 0,11 0,75 
Ocotea puberula Canela-Guaicá 6 0,54 6 0,85 0,282 0,90 0,76 6 0,46 6 0,74 0,366 1,01 0,74 
Inga virescens Ingá-Banana 6 0,54 6 0,85 0,121 0,39 0,59 8 0,62 8 0,98 0,158 0,44 0,68 
Eugenia uniflora Pitangueira 6 0,54 6 0,85 0,020 0,06 0,48 12 0,93 8 0,98 0,035 0,10 0,67 
Machaerium stipitatum Sapuva 8 0,72 6 0,85 0,133 0,43 0,66 8 0,62 6 0,74 0,228 0,63 0,66 
Campomanesia guazumifolia Sete-Capote 12 1,08 6 0,85 0,081 0,26 0,73 12 0,93 6 0,74 0,096 0,27 0,64 
Banara tomentosa Cambroé 10 0,90 8 1,13 0,055 0,18 0,73 10 0,77 8 0,98 0,054 0,15 0,63 
Piptocarpha tomentosa Vassourão-Cambará 8 0,72 6 0,85 0,074 0,24 0,60 10 0,77 8 0,98 0,053 0,15 0,63 



 

 

2007 2017 

Nome Científico Nome Vulgar 
DA 

ind. ha-1 
DR 
(%) 

FA 
 

FR 
(%) 

DoA 
(m².ha-1) 

DoR 
(%) 

VI 
 (%) 

DA 
ind. ha-1 

DR 
(%) 

FA 
 

FR 
(%) 

DoA 
(m².ha-1) 

DoR 
(%) 

VI 
 (%) 

Psychotria suterella Psychotria suterella 8 0,72 8 1,13 0,022 0,07 0,64 10 0,77 8 0,98 0,029 0,08 0,61 
Annona rugulosa Ariticum-de-Porco 6 0,54 6 0,85 0,069 0,22 0,54 8 0,62 8 0,98 0,057 0,16 0,59 
Styrax leprosus Canela-Raposa 8 0,72 8 1,13 0,155 0,50 0,78 8 0,62 8 0,98 0,018 0,05 0,55 
Ocotea porosa Imbuia 2 0,18 2 0,28 0,358 1,15 0,54 2 0,15 2 0,25 0,444 1,22 0,54 
Citronella paniculata Citronela 6 0,54 6 0,85 0,111 0,35 0,58 6 0,46 6 0,74 0,131 0,36 0,52 
Solanum granulosoleprosum Fumo-Bravo 6 0,54 6 0,85 0,136 0,44 0,61 6 0,46 6 0,74 0,091 0,25 0,48 
Trichilia elegans Catiguá 8 0,72 6 0,85 0,021 0,07 0,54 8 0,62 6 0,74 0,026 0,07 0,48 
Myrsine coriacea Capororoquinha 2 0,18 2 0,28 0,225 0,72 0,39 2 0,15 2 0,25 0,286 0,79 0,40 
Vitex megapotamica Tarumã 6 0,54 4 0,56 0,082 0,26 0,46 6 0,46 4 0,49 0,093 0,26 0,40 
Ilex dumosa Cauninha 4 0,36 4 0,56 0,085 0,27 0,40 4 0,31 4 0,49 0,108 0,30 0,37 
Raulinoreitzia leptophlebia Vassourão-chorão 4 0,36 4 0,56 0,054 0,17 0,37 4 0,31 4 0,49 0,073 0,20 0,33 
Acacia recurva Nhapindá 4 0,36 4 0,56 0,058 0,19 0,37 4 0,31 4 0,49 0,059 0,16 0,32 
Syagrus romanzoffiana Jerivá 2 0,18 2 0,28 0,019 0,06 0,17 4 0,31 4 0,49 0,047 0,13 0,31 
Cestrum intermedium Cestrum 4 0,36 4 0,56 0,012 0,04 0,32 4 0,31 4 0,49 0,027 0,07 0,29 
Cordyline dracaenoides Uvarana 2 0,18 2 0,28 0,005 0,01 0,16 4 0,31 4 0,49 0,004 0,01 0,27 
Schinus terebinthifolius Aroeira-Vermelha 4 0,36 4 0,56 0,195 0,63 0,52 4 0,31 4 0,49 0,000 0,00 0,27 
Sapium glandulatum Leiteiro 2 0,18 2 0,28 0,138 0,44 0,30 2 0,15 2 0,25 0,139 0,38 0,26 
Allophylus petiolulatus Vacum petiolulatus 4 0,36 2 0,28 0,016 0,05 0,23 4 0,31 2 0,25 0,029 0,08 0,21 
Myrocarpus frondosus Cabriúva 4 0,36 2 0,28 0,018 0,06 0,23 4 0,31 2 0,25 0,023 0,06 0,21 
Casearia lasiophylla Guaçatunga-Graúda 2 0,18 2 0,28 0,045 0,14 0,20 2 0,15 2 0,25 0,071 0,20 0,20 
Sebastiania commersoniana Branquilho 2 0,18 2 0,28 0,054 0,17 0,21 2 0,15 2 0,25 0,057 0,16 0,19 
Sloanea monosperma Sapopema 2 0,18 2 0,28 0,045 0,14 0,20 2 0,15 2 0,25 0,061 0,17 0,19 
Myrcianthes gigantea Pau pelado 2 0,18 2 0,28 0,048 0,15 0,21 2 0,15 2 0,25 0,048 0,13 0,18 
Myrcianthes pungens Guabijú 2 0,18 2 0,28 0,037 0,12 0,19 2 0,15 2 0,25 0,043 0,12 0,17 
Ateleia glazioveana Timbó 2 0,18 2 0,28 0,010 0,03 0,16 2 0,15 2 0,25 0,015 0,04 0,15 
Parapiptadenia rigida Angico 2 0,18 2 0,28 0,006 0,02 0,16 2 0,15 2 0,25 0,019 0,05 0,15 
Albizia polycephala Farinha-Seca               2 0,15 2 0,25 0,008 0,02 0,14 
Myrsine umbellata Capororocão 2 0,18 2 0,28 0,011 0,03 0,17 2 0,15 2 0,25 0,011 0,03 0,14 
Oreopanax fulvum Mamona-do-mato               2 0,15 2 0,25 0,005 0,01 0,14 
Cedrela fissilis Cedro 2 0,18 2 0,28 0,008 0,02 0,16 2 0,15 2 0,25 0,000 0,00 0,13 
Cinnamomum sellowianum Canela-Branca 2 0,18 2 0,28 0,325 1,04 0,50 2 0,15 2 0,25 0,000 0,00 0,13 
Dicksonia sellowiana Xaxim-sem-espinho 2 0,18 2 0,28 0,043 0,14 0,20 2 0,15 2 0,25 0,000 0,00 0,13 
  *** Total 1112 100 708 100 31,248 100 100 1296 100 814 100 36,254 100 100 
DA – Densidade Absoluta, DR – Densidade Relativa (indivíduos ha-1), FA – Frequência Absoluta, FR – Frequência Relativa, DoA – Dominância Absoluta, DoR – Dominância Relativa, 
VI – Valor de Importância. 
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Os dados fitossociológicos indicam que não ocorreram mudanças relevantes no 

período de 2007 e 2017. Os valores de densidade de 1112 indivíduos ha-1 em 2007 e 1296 

indivíduos ha-1 em 2017, são intermediários a outros estudos analisados. Silvestre (2009), 

estudando a florística de um fragmento de FOM Montana antropizada, em de Castro – PR, 

encontrou 3430 indivíduos ha-1, distribuídos em 56 espécies, 42 gêneros, 25 famílias, sendo 

que Martins et al. (2017) também estudando FOM Antropizada, em Boa Ventura do São 

Roque – PR, encontraram 2596 indivíduos ha-1, distribuídos em 25 famílias, 40 gêneros e 45 

espécies. 

Analisando-se a evolução dos parâmetros fitossociológicos apresentados na Tabela 4 

verifica-se aumento da área basal da floresta no período de dez anos de avaliação, ou seja, no 

período avaliado houve um aumento em área basal de 31,250 m² ha-1 para 36,254 m² ha-1, 

resultando em um aumento de 16% em 10 anos, sendo que a área basal advinda do número de 

ingressos totalizam 1,06%, então o grande responsável pelo aumento em área basal são os 

indivíduos que já estavam na área, principalmente os indivíduos de diâmetro acima de 30 cm 

como pode-se observar na Figura 11, com pico no centro de classe diamétrica 40 cm onde 

atingiu isoladamente 5,0478 m² ha-1. 

Os resultados da Tabela 4 e a representação gráfica da Figura 11 indicam que essa 

comunidade está em processo de desenvolvimento, ainda não se encontrando completamente 

estocada. A floresta encontra-se em estágio médio de regeneração quando sua área basal está 

entre 25 m² ha-1 e 50 m² ha-1 de acordo com Watzlawick (2002). 

Do total de espécies, cerca de 18 a 20% são consideradas de baixa ocorrência, ou seja, 

13 espécies estão representadas somente por apenas 2 indivíduos ha-1 na área estudada, 

resultados semelhantes foram encontrados por Klauberg et al. (2010) que encontrou 22% das 

espécies com apenas um indivíduo em FOM. 

A análise da estrutura horizontal da floresta chama a atenção para a baixa 

representatividade da Araucaria angustifolia no levantamento estando em nono lugar no VI, 

sendo as cinco principais espécies representadas na Figura 12. 

Não houve mudanças na posição das espécies em relação ao VI, porém houve 

alteração em seus valores, havendo reduções nos valores de VI de 2007 para 2017 para as 

espécies Matayba elaeagnoides (4,4 %), seguida de Lithraea molleiodes (2,7%) Cupania 

vernalis (0,8%). Diferentemente houve acréscimo nos valores de VI de 2007 para 2017 para 

as espécies Luehea divaricata (0,9%), seguida de Ilex paraguariensis (0,4%). Sendo a Ilex 
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paraguariensis uma espécie de importância econômica seu crescimento na área de estudo é 

positivo, mesmo que não esteja sendo explorado atualmente. 

 
Figura 12. Evolução do Valor de Importância (VI) das cinco principais espécies, nos anos de 
2007 e 2017, em fragmento de Floresta Ombrófila Mista em Guarapuava – PR. 

 

Apesar da espécie Ilex paraguariensis estar na terceira posição de VI, cabe destacar 

que não é explorada e por isso existem matrizes que atuam como dispersores de sementes, 

diferentemente de outras áreas onde a ocorrência da espécie esta muitas vezes ligada ao 

manejo e exploração das folhas fazendo o adensamento da espécie. 

 

4.1.1 Mortalidade e ingresso 

Os valores de mortalidade e ingresso podem ser observados na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Número de indivíduos mortos (M) e ingressos (I) por hectare por classes de 
diâmetro em fragmento de Floresta Ombrófila Mista em Guarapuava – PR entre 2007 e 2017. 

Nome científico Nome vulgar 

Centro de classe diamétrica (cm)   

10 20 30 40 50... 
Total 

Mortos 
Total 

Ingressos 

M In M In M In M In M In 
  

Albizia polycephala Farinha-Seca  
2 

 
 

 
 

 
 

  2 

Allophylus edulis Vacum 4 20 
 

 
 

 
 

 
  4 20 

Annona rugulosa Ariticum-de-Porco 2 2 
 

 
 

 
 

 
  2 2 

Araucaria angustifolia Araucária 2 2 
 

 
 

 
 

 
  2 2 

Banara tomentosa Cambroé 2 
  

 
 

 
 

 
  2 

Casearia decandra Guaçatunga 2 12 
 

 
 

 
 

 
  2 12 

Casearia obliqua Guaçatunga-Vermelha  
2 

 
 

 
 

 
 

  2 

Cedrela fissilis Cedro 2 
  

 
 

 
 

 
  2 
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Nome científico Nome vulgar 

Centro de classe diamétrica (cm)   

10 20 30 40 50... 
Total 

Mortos 
Total 

Ingressos 

M In M In M In M In M In 
  

Cinnamodendron dinisii Pimenteira 8 4 
 

 
 

 
 

 
  8 4 

Cinnamomum amoenum Canela-Alho  
6 2  

 
 

 
 

  2 6 

Cinnamomum sellowianum Canela-Branca    
 

 
 

 
 2  2 

Cipó n.i Cipó n.i 8 6 
 

 
 

 
 

 
  8 6 

Clethra scabra Carne-de-Vaca 2 
  

 
 

 
 

 
  2 

Cordyline dracaenoides Uvarana 2 2 
 

 
 

 
 

 
  2 2 

Cupania vernalis Cuvatã 2 6 
 

 
 

 
 

 
  2 6 

Dalbergia frutescens Rabo-de-Bugiu 2 6 
 

 
 

 
 

 
  2 6 

Diatenopteryx sorbifolia Maria-Preta 4 6 
 

 
 

 
 

 
  4 6 

Dicksonia sellowiana Xaxim sem espinho   
2  

 
 

 
 

  2 

Drimys brasiliensis Cataia 6 
  

 
 

 
 

 
 

 6 

Eugenia uniflora Pitangueira 2 6 
 

 
 

 
 

 
 

 2 6 

Ilex brevicuspis Voadeira 2 2 
 

 2  
 

 
  4 2 

Ilex paraguariensis Erva-Mate 4 6 
 

 
 

 
 

 
  4 6 

Ilex theazans Caúna 2 2 4  
 

 
 

 
  6 2 

Inga virescens Ingá-Banana  
2 

 
 

 
 

 
 

  2 

Lithraea molleoides Aroeira-Branca    
 2  2  

  4 

Luehea divaricata Açoita-Cavalo 6 14 
 

 
 

 
 

 
  6 14 

Matayba elaeagnoides Miguel-Pintado 6 2 6  2  
 

 
  14 2 

Mimosa scabrella Bracatinga  
18 

 
 

 
 

 
 

  18 

Ocotea pulchella Canela-Lageana  
8 

 
 2  

 
 

  2 8 

Oreopanax fulvum Mamona-do-mato  
2 

 
 

 
 

 
 

  2 

Piptocarpha angustifolia Vassourão-Branco 2 16 
 

 
 

 
 

 
 

 2 16 

Piptocarpha tomentosa Vassourão-Cambará 4 2 2  
 

 
 

 
 

 6 2 

Prunus brasiliensis Pessegueiro-Bravo  
4 2  

 
 

 
 

  2 4 

Psychotria suterella Psychotria suterella  
2 

 
 

 
 

 
 

  2 

Rollinia sylvatica Ariticum 8 2 
 

 
 

 
 

 
  8 2 

Roupala montana Carvalho-Brasileiro  
6 

 
 2  

 
 

  2 6 

Schinus terebinthifolius Aroeira-Vermelha   
2  2  

 
 

  4 

Solanum granulosoleprosum Fumo-Bravo   
2  

 
 

 
 

  2 

Solanum sanctaecatharinae Canema 6 2 
 

 
 

 
 

 
  6 2 

Styrax leprosus Canela-Raposa 2 
  

 2  
 

 
  4 

Syagrus romanzoffiana Jerivá  
2 

 
 

 
 

 
 

  2 

Vitex megapotamica Tarumã 2 
  

 
 

 
 

 
  2 

Zanthoxylum kleinii Juvevê  
2 

 
 

 
 

 
 

  2 

Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-Cadela 8 8 2  
 

 
 

 
 

 10 8 

Total Geral Mortos 102 
 

24  14  2  2  144   

Total Geral Ingressos  
184 

 
 

 
 

 
 

 
   184 

M – árvores mortas; In – árvores ingressas; n.i – espécie não identificada. A partir do centro de classe 50 cm não 
houve mortos nem ingressos 
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O período correspondente de 2007 a 2017 houve aumento de 184 indivíduos ha-1, 

apontando percentual de árvores ingressas – In% de 1,72% ao ano no período estudado, sendo 

que as espécies mais representativas no período foram Allophylus edulis (Vacum) com 20 

indivíduos ha-1 ou 10,87%, Mimosa scabrella (Bracatinga) com 18indivíduos ha-1 ou 9,78%, 

Piptocarpha angustifolia (Vassourão-Branco) com 16 indivíduos ha-1 ou 8,70%, Luehea 

divaricata (Açoita Cavalo) com 14 indivíduos ha-1 ou 7,60%, Casearia decandra 

(Guaçatunga) com 12 indivíduos ha-1 ou 6,52%, respectivamente, enquanto que a Ilex 

paraguariensis ficou na 14ª posição com 6 indivíduos ha-1e a Araucaria angustifolia ficou na 

20ª posição com 2 indivíduos ha-1. Demonstrando uma diferenciação nas espécies mais 

importantes, ou seja, as espécies de maior VI, são diferentes das espécies ingressantes o que 

sugere uma mudança nas atuais condições ambientais e melhor adaptação destas espécies ou 

elevação do grupo ecológico das espécies da área. 

Aproximadamente 50% das espécies não apresentaram ingressos, onde na sua maioria 

são espécies que compõe grupo ecológico secundário tardio ou clímax, reforçando os 

resultados discutidos acima que o fragmento encontra-se em estágio médio de regeneração, ou 

seja, apesar de haver aumento em área basal e aumento no número de indivíduos, esses 

ingressos pertencem na sua maioria a espécies do grupo ecológico pioneiras e/ou secundárias 

iniciais, havendo ainda capacidade para estocar biomassa. 

A mortalidade no mesmo período totalizando 144 indivíduos ha-1 mortos apontando 

percentual de árvores mortas – M% de 1,17% ao ano, ficando abaixo da taxa de ingressos, 

sugerindo aumento gradativo no número de indivíduos, as espécies que tiveram as maiores 

taxas de mortalidade são Matayba elaeagnoides (Miguel-Pintado) com 14 indivíduos mortos 

e M% de 9,72%, Zanthoxylum rhoifolium (Mamica-de-Cadela) com 10 indivíduos mortos e 

M% 6,94%, empatados estão Cinnamodendron dinisii (Pimenteira), Cipós e Rollinia sylvatica 

(Ariticum) com 5 indivíduos mortos e M% 5,55%, respectivamente, enquanto que a Ilex 

paraguariensis ficou na 14ª posição com 6 indivíduos ha-1e a Araucaria angustifolia ficou na 

20ª posição com 2 indivíduos ha-1. 

Diferentemente dos ingressos às árvores mortas estão distribuídas em várias classes 

diamétricas tanto iniciais quanto intermediárias, outra observação importante que cabe 

destacar é que os principais indivíduos mortos tratam-se de espécies diferentes dos ingressos, 

isso reforça a ideia de mudança nas condições ambientais ou elevação do grupo ecológico das 

espécies. O fato de haver mortalidade de indivíduos de várias classes diamétricas, ocasiona a 
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abertura de clareiras no fragmento o que explicaria a ocorrência de indivíduos ingressos de 

grupo ecológico pioneiro e secundário inicial. Pretzsch et al. (2014) afirmam que as 

perturbações naturais (mortalidade, queda de árvores, ataque de insetos) abrem espaços no 

dossel, as quais modificam condições do ambiente (luminosidade, temperatura, recursos 

disponíveis) seguindo de competição por esse espaço, requisitado pelas árvores e ocupado 

pela vizinha mais competitiva, ocasionando ainda variações nas taxas de crescimento. 

 

4.1.2 Incremento médio anual em diâmetro 

 

Os valores de incremento média anual em diâmetro - IMAØ estão apresentados na 

Tabela 6 sendo que o valor médio foi de 0,218 cm ano-1.A família que apresentou o maior 

valor de IMAØ foi Rosaceae (0,431 kg ha-1), seguida por Cunoniaceae (0,409 kg ha-1) em 

terceira posição Lauraceae (0,40 kg ha-1), em 4ª posição Araucariaceae (0,331 kg ha-1) e em 8ª 

posição Aquifoliaceae (0,271 kg ha-1).  

A espécie com maior IMAØ médio foi Nectandra megapotamica, (0,681 cm ano-1), 

seguido de Piptocarpha tomentosa (0,605 cm ano-1), em terceiro Ocotea porosa (0,541cm 

ano-1), em 15º lugar a Araucaria angustifolia (0,331 cm ano-1) e em 16º lugar Ilex 

paraguariensis (0,305 cm ano-1). 

A classe diamétrica com maior IMAØ foi à de centro de classe com 60 cm, com uma 

média de 0,859 cm ano-1, representa esta classe um indivíduo de Araucaria angustifolia o fato 

de que as espécies do grupo ecológico clímax estão crescendo mais do que outras é devido 

alcançarem maiores alturas tornando-as mais competitivas por luminosidade, realizando mais 

fotossíntese podendo estocar mais biomassa. 

Nas primeiras classes diamétricas encontram-se a grande maioria dos indivíduos, no 

entanto seu IMAØ apresenta valores baixos variando de 0,118 a 0,271 cm ano-1, certamente 

devido à competição entre o grande número de indivíduos no mesmo extrato competindo 

pelos mesmos recursos naturais e por sua vez aquelas que não se adaptaram acabam por 

sucumbir e morrer o que explica a elevada taxa de mortalidade nas primeiras classes 

diamétricas. 

Vale ressaltar o incremento da Ilex paraguariensis, espécie que atualmente está sendo 

amplamente estudada devido a sua importância econômica, neste estudo esta espécie não está 

sendo explorada economicamente, crescendo naturalmente no fragmento com IMAØ médio de 
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0,305 cm ano-1, ocupando a 16ª colocação,sendo que alguns indivíduos possuem altura 

superior a 10 metros.  

Em resumo o fragmento apresentou In% de 1,72% ao ano, uma M% de 1,17 % ao ano 

e IMAØ de 0,218 cm ano-1. Martins et al. (2017) estudando fragmento de FOM observou uma 

In% 1,75%, enquanto o M% foi de 0,41% ao ano, com IMAØ de 0,320 cm ano-1, enquanto 

que Figueiredo Filho et al. (2010)encontraram In% próximo a 3%, M% entre 1% e 2% e 

IMAØ em torno de 0,210 cm ano-1. 

Tabela 6. Incremento médio anual em diâmetro – IMAØ em fragmento de Floresta Ombrófila 
Mista em Guarapuava - PR 

Família      Nome Científico 
Centro de classe diamétrica (cm) 

Média 
10 20 30 40 50 60... 80 

 
Unidade – cm ano-1 

Anacardiaceae 0,095 0,095 0,265 0,246 0,509 
  

0,240 
Lithraea molleoides 0,095 0,095 0,265 0,246 0,509 

  
0,240 

Annonaceae 0,039 0,032 
     

0,038 
Annona rugulosa 0,019 0,032 

     
0,025 

Rollinia sylvatica 0,046 
      

0,046 
Aquifoliaceae 0,101 0,301 0,484 0,700 

  
0,382 0,286 

Ilex brevicuspis 
  

0,350 
   

0,382 0,366 
Ilex dumosa 

 
0,279 

     
0,279 

Ilex paraguariensis 0,115 0,322 0,503 0,700 
   

0,305 
Ilex theazans 0,008 0,000 

     
0,005 

Araucariaceae 0,111 0,507 
  

0,955 0,859 
 

0,331 
Araucaria angustifolia 0,111 0,507 

  
0,955 0,859 

 
0,331 

Arecaceae 0,302 
      

0,302 
Syagrus romanzoffiana 0,302 

      
0,302 

Asteraceae 0,163 0,477 
     

0,320 
Piptocarpha angustifolia 0,294 

      
0,294 

Piptocarpha tomentosa 
 

0,605 
     

0,605 
Raulinoreitzia leptophlebia 0,032 0,350 

     
0,191 

Canellaceae 0,089 0,282 0,366 
    

0,173 
Cinnamodendron dinisii 0,089 0,282 0,366 

    
0,173 

Cardiopteridaceae 0,118 0,143 
     

0,135 
Citronella paniculata 0,118 0,143 

     
0,135 

Cipó n.i 0,146 
      

0,146 
Cipó n.i 0,146 

      
0,146 

Clethraceae 0,131 
 

0,319 
    

0,244 
Clethra scabra 0,131 

 
0,319 

    
0,244 

Cunoniaceae 0,199 0,166 0,700 
    

0,409 
Lamanonia speciosa 0,199 0,166 0,700 

    
0,409 

Elaeocarpaceae 
 

0,290 
     

0,290 
Sloanea monosperma 

 
0,290 

     
0,290 

Euphorbiaceae 
 

0,064 0,016 
    

0,040 
Sapium glandulatum  

  
0,016 

    
0,016 

Sebastiania commersoniana 
 

0,064 
     

0,064 
Fabaceae 0,119 0,135 0,605 

    
0,186 

Acacia recurva 0,032 0,000 
     

0,016 
Ateleia glazioveana 0,191 

      
0,191 

Dalbergia frutescens 0,095 
      

0,095 
Inga virescens 0,030 

 
0,318 

    
0,126 

Machaerium stipitatum 0,084 0,271 0,891 
    

0,333 
Myrocarpus frondosus 0,092 

      
0,092 

Parapiptadenia rigida 0,477 
      

0,477 
Lamiaceae 0,057 0,207 

     
0,132 

Vitex megapotamica 0,057 0,207 
     

0,132 
Lauraceae 0,140 0,469 0,736 0,627 0,541 

  
0,404 
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Família      Nome Científico 
Centro de classe diamétrica (cm) 

Média 
10 20 30 40 50 60... 80 

 
Unidade – cm ano-1 

Cinnamomum amoenum 0,159 0,095 0,780 
    

0,298 
Nectandra megapotamica 0,159 0,700 0,764 1,019 

   
0,681 

Ocotea porosa 
    

0,541 
  

0,541 
Ocotea puberula 0,159 

 
0,637 0,236 

   
0,344 

Ocotea pulchella 0,120 0,611 
     

0,218 
Malvaceae 0,128 0,228 0,138 0,525 

   
0,176 

Luehea divaricata 0,128 0,228 0,138 0,525 
   

0,176 
Meliaceae 0,061 

      
0,061 

Trichilia elegans 0,061 
      

0,061 
Mimosaceae 0,073 

      
0,073 

Mimosa scabrella 0,073 
      

0,073 
Myrsinaceae 0,016 

  
0,477 

   
0,247 

Myrsine coriacea 
   

0,477 
   

0,477 
Myrsine umbellata 0,016 

      
0,016 

Myrtaceae 0,105 0,060 
     

0,096 
Campomanesia guazumifolia 0,086 

      
0,086 

Eugenia uniflora 0,159 
      

0,159 
Myrcianthes gigantea 

 
0,000 

     
0,000 

Myrcianthes pungens  
 

0,121 
     

0,121 
Proteaceae 0,116 

      
0,116 

Roupala montana 0,116 
      

0,116 
Quillajaceae 

   
0,223 0,318 

  
0,271 

Quillaja brasiliensis 
   

0,223 0,318 
  

0,271 
Rosaceae 0,251 0,477 0,175 0,875 

   
0,431 

Prunus brasiliensis 0,251 0,477 0,175 0,875 
   

0,431 
Rubiaceae 0,033 

      
0,033 

Psychotria suterella 0,033 
      

0,033 
Rutaceae 0,081 0,151 0,255 0,700 

   
0,204 

Zanthoxylum kleinii 
 

0,000 0,255 0,700 
   

0,302 
Zanthoxylum rhoifolium 0,081 0,302 

     
0,125 

Salicaceae 0,116 0,525 0,310 0,315 
   

0,233 
Banara tomentosa  0,036 

      
0,036 

Casearia decandra  0,148 0,358 0,310 0,315 
   

0,208 
Casearia lasiophylla 

 
0,446 

     
0,446 

Casearia obliqua 0,067 0,775 
     

0,421 
Sapindaceae 0,119 0,221 0,215 0,275 

   
0,188 

Allophylus edulis 0,161 0,370 
     

0,194 
Allophylus petiolulatus 0,251 

      
0,251 

Cupania vernalis 0,069 0,276 0,159 
    

0,123 
Diatenopteryx sorbifolia 

 
0,430 

     
0,430 

Matayba elaeagnoides 0,120 0,184 0,217 0,275 
   

0,202 
Solanaceae 0,142 0,828 

     
0,211 

Cestrum intermedium 0,279 
      

0,279 
Solanum granulosoleprosum 0,150 0,828 

     
0,489 

Solanum sanctae-catharinae 0,095 
      

0,095 
Styraceae 0,161 

      
0,161 

Styrax leprosus 0,161 
      

0,161 
Winteraceae 

 
0,183 

     
0,183 

Drimys brasiliensis 
 

0,183 
     

0,183 
Média Geral 0,118 0,271 0,320 0,368 0,557 0,859 0,382 0,218 
Centro de classe 70 cm não apresentou nenhum individuo  
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4.1.3 Incremento médio anual em biomassa 

 

Na Tabela 7 encontram-se os valores de incremento médio anual em biomassa – 

IMABio, sendo o valor médio no período avaliado de IMABio 2,361 kg ano-1. A família que 

apresentou o maior valor de IMABio foi Quillajaceae (6,726 kg ano-1), seguida por 

Cunoniaceae (5,317 kg ano-1) em terceira posição Myrsinaceae (5,185 kg ano-1), em 5ª 

posição Araucariaceae (4,316 kg ano-1) e em 8ª posição Aquifoliaceae (3,367 kg ano-1). 

A espécie que apresentou o maior valor de IMABio foi Ocotea porosa (14,566 kg ano-

1), seguida de Myrsine coriácea (10,294 kg ha-1), em terceiro Nectandra megapotamica 

(9,127 kg ano-1), na 12ª posição Araucaria angustifolia (4,316 kg ano-1) e na 16ª posição Ilex 

paraguariensis (3,449 kg ano-1). 

A classe diamétrica de 60 cm foi que apresentou o maior IMABio com 2,361 kg ano-1, 

já as classes iniciais 10 e 20 cm apresentaram os menores valores de IMABio com 0,798 kg 

ano-1 e 2,630 kg ano-1 respectivamente.  

 

Tabela 7. Incremento médio anual em biomassa – IMABio em fragmento de Floresta 
Ombrófila Mista em Guarapuava - PR 

Família      Nome Científico 
Centro de classe diamétrica (cm) 

Média 
10 20 30 40 50 60... 80 

 
Unidade – kg ano-1 

Anacardiaceae 0,422 1,123 3,821 5,085 12,355 
  

4,286 
Lithraea molleoides  0,422 1,123 3,821 5,085 12,355 

  
4,286 

Annonaceae 0,380 0,297 
     

0,368 
Annona rugulosa  0,404 0,297 

     
0,368 

Rollinia sylvatica  0,368 
      

0,368 
Aquifoliaceae 0,656 3,035 6,816 13,779 

  
15,494 3,367 

Ilex brevicuspis 0,999 
 

5,439 
   

15,494 7,310 
Ilex dumosa 

 
2,057 

     
2,057 

Ilex paraguariensis 0,702 3,346 7,013 13,779 
   

3,449 
Ilex theazans 0,296 0,000 

     
0,222 

Araliaceae 0,944 
      

0,944 
Oreopanax fulvum 0,944 

      
0,944 

Araucariaceae 0,599 4,644 
  

23,706 23,854 
 

4,316 
Araucaria angustifolia  0,599 4,644 

  
23,706 23,854 

 
4,316 

Arecaceae 2,445 
      

2,445 
Syagrus romanzoffiana 2,445 

      
2,445 

Asteraceae 1,487 3,893 
     

1,857 
Piptocarpha angustifolia 1,622 

      
1,622 

Piptocarpha tomentosa 1,551 4,635 
     

3,093 
Raulinoreitzia leptophlebia 0,207 3,152 

     
1,679 

Canellaceae 0,648 2,825 5,283 
    

1,788 
Cinnamodendron dinisii 0,648 2,825 5,283 

    
1,788 

Cardiopteridaceae 0,909 1,330 
     

1,189 
Citronella paniculata 0,909 1,330 

     
1,189 

Cipó n.i 0,880 
      

0,880 
Cipó n.i 0,880 

      
0,880 

Clethraceae 0,616 
 

5,171 
    

3,349 
Clethra scabra 0,616 

 
5,171 

    
3,349 
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Família      Nome Científico 
Centro de classe diamétrica (cm) 

Média 
10 20 30 40 50 60... 80 

 
Unidade – kg ano-1 

Cunoniaceae 1,442 1,521 10,458 
    

5,317 
Lamanonia speciosa 1,442 1,521 10,458 

    
5,317 

Elaeocarpaceae 
 

2,901 
     

2,901 
Sloanea monosperma 

 
2,901 

     
2,901 

Euphorbiaceae 
 

0,653 0,255 
    

0,454 
Sapium glandulatum  

  
0,255 

    
0,255 

Sebastiania commersoniana 0,653 
     

0,653 
Fabaceae 0,831 1,054 8,896 

    
1,660 

Acacia recurva 0,196 0,000 
     

0,098 
Albizia polycephala 1,511 

      
1,511 

Ateleia glazioveana 0,968 
      

0,968 
Dalbergia frutescens  0,832 

      
0,832 

Inga virescens 0,805 
 

4,171 
    

1,647 
Machaerium stipitatum  0,376 2,107 13,620 

    
4,120 

Myrocarpus frondosus 0,460 
      

0,460 
Parapiptadenia rigida  2,380 

      
2,380 

Lamiaceae 0,180 2,547 
     

1,364 
Vitex megapotamica 0,180 2,547 

     
1,364 

Lauraceae 0,853 3,954 10,905 11,289 14,566 
  

4,217 
Cinnamomum amoenum  0,933 0,780 12,211 

    
2,522 

Nectandra megapotamica  0,660 4,956 10,947 18,124 
   

9,127 
Ocotea porosa  

   
14,566 

  
14,566 

Ocotea puberula 0,607 
 

9,515 4,455 
   

4,859 
Ocotea pulchella  0,857 6,126 

     
1,443 

Malvaceae 0,709 1,926 2,261 9,204 
   

1,531 
Luehea divaricata 0,709 1,926 2,261 9,204 

   
1,531 

Meliaceae 0,225 
      

0,225 
Trichilia elegans 0,225 

      
0,225 

Mimosaceae 1,659 
      

1,659 
Mimosa scabrella 1,659 

      
1,659 

Myrsinaceae 0,076 
  

10,294 
   

5,185 
Myrsine coriacea  

  
10,294 

   
10,294 

Myrsine umbellata 0,076 
      

0,076 
Myrtaceae 0,627 0,528 

     
0,612 

Campomanesia guazumifolia 0,456 
      

0,456 
Eugenia uniflora 0,832 

      
0,832 

Myrcianthes gigantea 
 

0,000 
     

0,000 
Myrcianthes pungens  1,057 

     
1,057 

Proteaceae 0,691 
      

0,691 
Roupala montana 0,691 

      
0,691 

Quillajaceae 
   

4,431 9,021 
  

6,726 
Quillaja brasiliensis 

  
4,431 9,021 

  
6,726 

Rosaceae 1,307 4,069 2,785 14,982 
   

4,430 
Prunus brasiliensis 1,307 4,069 2,785 14,982 

   
4,430 

Rubiaceae 0,246 
      

0,246 
Psychotria suterella 0,246 

      
0,246 

Ruscaceae 0,739 
      

0,739 
Cordyline dracaenoides  0,739 

      
0,739 

Rutaceae 0,928 1,861 3,982 12,929 
   

2,355 
Zanthoxylum kleinii 0,880 0,000 3,982 12,929 

   
4,355 

Zanthoxylum rhoifolium 0,934 3,722 
     

1,243 
Salicaceae 0,771 5,117 4,166 7,192 

   
1,971 

Banara tomentosa 0,169 
      

0,169 
Casearia decandra 0,955 3,364 4,166 7,192 

   
1,751 

Casearia lasiophylla 
 

4,646 
     

4,646 
Casearia obliqua 0,410 7,613 

     
3,497 

Sapindaceae 0,760 2,189 3,328 5,471 
   

2,083 
Allophylus edulis 0,938 3,330 

     
1,211 

Allophylus petiolulatus  1,198 
      

1,198 
Cupania vernalis  0,503 2,520 2,525 

    
1,022 
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Família      Nome Científico 
Centro de classe diamétrica (cm) 

Média 
10 20 30 40 50 60... 80 

 
Unidade – kg ano-1 

Diatenopteryx sorbifolia  0,847 3,133 
     

1,761 
Matayba elaeagnoides  0,761 1,955 3,356 5,471 

   
2,816 

Solanaceae 0,668 7,936 
     

1,328 
Cestrum intermedium  1,362 

      
1,362 

Solanum granulosoleprosum  0,817 7,936 
     

4,376 
Solanum sanctae-catharinae  0,448 

      
0,448 

Styraceae 0,638 
      

0,638 
Styrax leprosus 0,638 

      
0,638 

Winteraceae 
 

2,047 
     

2,047 
Drimys brasiliensis  

 
2,047 

     
2,047 

Total Geral 0,798 2,630 4,763 7,110 14,060 23,854 15,494 2,361 
Centro de classe 70 cm não apresentou nenhum individuo  

 

4.1.4 Dinâmica da Biomassa 

 

Estimou-se a biomassa arbórea em 2007 com 99,6 Mg ha-¹ e em 2017 com 126,8 Mg 

ha-¹, resultando em um acréscimo de biomassa dos indivíduos vivos e ingressos de 27,2 Mg 

ha-¹ que corresponde a 27,31 % da biomassa total e um incremento de 2,72 Mg ha-¹ ano-1. Este 

resultado pode ser atribuído a grande densidade de indivíduos, podendo seus valores de 

biomassa por hectare serem maiores quando se tem menor densidade e indivíduos de maior 

diâmetro. (ALBUQUERQUE e WATZLAWICK, 2012) em trabalho que realizaram no Município 

de Rebouças, PR, dentro de uma área de faxinal, obtiveram o total de 555 indivíduos ha-1. 

Essa área de faxinal é caracterizada por sofrer influência do homem, porém de forma a não 

causar impacto ambiental. Na Floresta Nacional (FLONA) de Irati, caracterizada como 

Floresta Ombrófila Mista, Figueiredo Filho et al. (2010) observaram o número de árvores de 

567 ha-1, enquanto em Passo Fundo Müller et al. (2014) foi de 447 ha-1. Isso pode estar 

relacionado ao fato de que, quanto maior o número de indivíduos na área, a resultante é a 

tendência de eles apresentarem diâmetro menor resultando em maior incremento médio anual 

em diâmetro e em biomassa, consequentemente em maior biomassa florestal também. 

Por outro lado áreas com poucos indivíduos de grande porte geralmente tem 

problemas de regeneração, podendo causar problemas na longevidade do fragmento florestal. 

Santos et al. (2018) observaram valores da biomassa que variam de 248 a 299 Mg ha-¹ em 

Floresta Ombrófila Densa.  

Müller et al. (2014) estudaram a Floresta Nacional de Passo Fundo (FLONA) e 

observaram uma densidade de 447 indivíduos ha-1, o diâmetro médio das árvores foi de 0,270 

m e a área basal das árvores remanescentes, de 35,58; 36,19; e 37,47 m2 ha-1, respectivamente 
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nos anos 2009, 2010 e 2012, também observaram incremento em biomassa florestal de 20,605 

Mg ha-¹ no período de 2009 a 2012. 

 
4.2 Componentes ambientais 

 

4.2.1 Estrutura horizontal da florestal 

 

A avaliação do fragmento florestal separadas pelo IMABio permite compreender quais 

variáveis ambientais interferem na produtividade ou estoque de biomassa dessas áreas, foram 

recalculados os índices fitossociológicos para cada tratamento (TA, TM e TB) usando os 

valores das parcelas amostradas, os valores encontram-se apresentados na Tabela 8.  

 

Tabela 8. Índices fitossociológicos e da biomassa nas diferentes zonas de produtividade em 
floresta Ombrófila Mista. 

Zonas de produtividade 
DA  

(indivíduos ha-¹) 
DoA  

(m² ha-¹) 
IMABio  

(kg parcela) 
IMAØ  
(cm) 

Biomassa  
(Mg ha-¹) 

TA 1040,00 b 39,76 a 4,06 a 0,47 a 162,66 a 
TM 1720,00 a 45,77 a 2,45 ab 0,29 a 160,87 a 
TB 1620,00 a 46,38 a 2,02 b 0,30 a 138,87 b 

MÉDIA 1460,00   43,97   2,84   0,35   154,13   
CV (%) 25,15   8,32   37,79   28,38   8,59   

TA - subparcelas com biomassa acima da média = + (0,5 .Ϭ); TB - subparcelas com biomassa abaixo da média =  – (0,5 . 
Ϭ) e TM - subparcelas com biomassa em torno da média. DA: densidade absoluta de indivíduos média das parcelas 
amostradas; DoA: dominância absoluta área transversal média das parcelas amostradas; IMABio: incremento médio anual em 
biomassa; IMAØ; incremento médio anual em diâmetro. Médias seguidas da mesma na coluna letra não diferem pelo teste de 
Tukey (p<0,05). 

 
Pode-se observar que a variável DA e IMABio possuem diferença significativa entre os 

tratamentos, sendo o tratamento TA que possui a menor DA o que indica que quando há uma 

menor competição resultando em um maior IMABio e maior biomassa (Mg ha-1), este 

resultado pode ser atribuído ao fato de que uma menor competição resulta em um maior 

crescimento dos indivíduos pelo maior aproveitamento dos recursos naturais como água, luz, 

nutrientes e área de desenvolvimento radicular. O tratamento TB teve maior DA, resultando 

em um menor IMABio e menor biomassa (Mg ha-1), ao aumentar a densidade de indivíduos 

aumenta-se também a competição pelos recursos naturais tornando-os mais escassos, 

resultando em uma menor produtividade. O tratamento TM apresentou valores intermediários 

de IMABio e de biomassa (Mg ha-1), não diferindo estatisticamente dos demais tratamentos.  

As variáveis DR, DoA e DoR não apresentaram diferenças significas entre os 

tratamentos, desta forma pode-se inferir que a densidade tem maior influência sobre o IMABio 
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que as demais variáveis fitossociológicas avaliadas. Dessa forma pode-se dizer que o IMABio 

pode ser manejado através do controle da densidade da população arbórea. 

 

4.2.2 Luminosidade 

 

Na Tabela 9 encontram-se as médias dos valores referentes à luminosidade. 

 

Tabela 9. Variáveis de luminosidade analisadas para cada zona de produtividade. 
Zonas de 

produtividade 
RFA 

(μmol m s-1) 
IAF 

m2 m-2 
ang m 
graus 

Cotrans 
difusa 

coef trans coef ex Dist folhas 

TA 27,76 ns 1,62 ns 30,58 ns 0,27 ns 0,26 ns 1,04 ns 0,84 ns 
TM 18,36  1,84 30,18 0,22 0,20 1,04 0,87 
TB 18,44  1,58 31,61 0,27 0,28 1,04 0,84 

MÉDIA 21,52   1,68 30,79 0,25 0,25 1,04 0,85 
CV (%) 25,12   18,45   12,40   12,32   16,38   18,18   18,00   

TA - subparcelas com biomassa acima da média =  + (0,5.Ϭ); TB - subparcelas com biomassa abaixo da média =  – 
(0,5.Ϭ) e TM - subparcelas com biomassa em torno da média. Radiação fotossintéticamente ativa (RFA), índice de área 
foliar (IAF), coeficiente de transmissão (coef trans), coeficiente de transmissão para radiação difusa (Cotransdifusa), 
coeficiente de extinção (coef ex), distribuição de folhas (Dist folhas), ângulo médio de folhas (ang m). ns- não significativo 
pelo teste de Tukey (p<0,05).  

 
Não se observou diferenças significativas entre os tratamentos para as variáveis 

analisadas, esse resultado pode ser atribuído ao fato de que em uma floresta multietâneas com 

vários estratos geralmente se tem uma cobertura vegetal homogênea, outro fator pode estar 

relacionado ao coeficiente de variação, quanto maior o coeficiente de variação maior é a 

variação dos dados, com isso valores extremos podem apresentar médias distorcidas. Por 

tratar-se de um ambiente natural, existem muitos fatores de influência não controláveis que 

podem apresentar um coeficiente de variação alto. 

No entanto a hipótese mais aceita para os resultados apresentados na Tabela 9 é que a 

área de abrangência do imageador é pequena enquanto as copas das árvores cobrem uma 

grande área extrapolando a área das parcelas. Áreas localizadas nos limites das parcelas 

pertencentes a outro tratamento podem interferir na coleta de dados, uma vez que as copas das 

áreas não respeitam o limite ao nível do solo podendo mascarar os resultados. 

Em função da sobreposição de copas exercida pelas árvores, sugere-se que o 

imageador seja posicionado em uma posição adequada para coleta de dados do tratamento de 

interesse, também sugere-se que a parcela tenha um tamanho adequado para não sofrer 

interferência das copas das árvores das parcelas vizinhas. 



 

71 
 

A luz é um fator essencial para muitos processos ecofisiológicos. A radiação 

fotossintéticamente ativa (RFA) representa o número de fótons incidente entre 0,4 a 0,7 μmol 

m-2 s-1 que é utilizada no processo de fotossíntese, a relação entre a RFA incidente sobre um 

dossel e transmitida pelo mesmo pode ser avaliada pelo índice de área foliar (IAF) (NOVAIS et 

al., 2018). O IAF é uma medida adimensional da cobertura de folhas que corresponde à 

quantidade de camadas de folhas em m², por área de solo também em m² (LARCHER, 2006).  

Os valores médios de IAF observados no presente trabalho são de 1,68 m2 m-2, dentro 

da faixa observada por Almeida et al. (2015) que estudando o IAF em reflorestamento de 

Eucalyptus observaram valores que variam de 1,06 a 2,85 m2 m-2 para uma população de sete 

anos de idade. Estes autores comentam que o IAF é um dos principais parâmetros fisiológicos 

medido em florestas, estando diretamente relacionado com a transpiração, a produtividade e a 

interceptação da precipitação pluvial e é também uma das principais saídas dos modelos 

processuais de estimativa de produtividade agrícola e florestal. 

O ângulo médio (ang m) das folhas observado foi de 30,79 graus, quanto maior o 

ângulo formado até o limite de 90°, ou seja, perpendicular ao raio de luz, maior a 

interceptação luminosa e menor é a incidência luminosa no interior do dossel. Em outras 

palavras quando o raio de luz atinge a folha formando um ângulo deferente de 90° o ângulo 

foliar passa a regular o grau de penetração da radiação no dossel(TAIZ e ZIEGER, 2013), a 

arquitetura foliar das espécies interferem diretamente no ângulo médio das folhas.  

Meyer Junior (2014) observou valores médios de IAF de 1,01, ângulo médio de folhas 

de 32,26 graus, distribuição de folhas de 0,61,em área de faxinal e concluiu que o IAF, a 

distribuição de folhas e o ângulo foliar influenciaram na penetração de luz no dossel e 

consequentemente no coeficiente de extinção luminosa, uma vez que a elevação dos valores 

dessas variáveis reduz a penetração da radiação no dossel. 

O coeficiente de transmissão para radiação difusa (Cotransdifusa) é influenciado pela 

penetração da radiação no dossel e quanto maior seu valor melhor as espécies do sub-bosque 

podem aproveitar a radiação. Foram observados valores médios de 0,25 para Cotransdifusa, 

abaixo dos encontrados por Meyer Junior (2014) que observou valores de 0,51 para 

Cotransdifusa, sugerindo que a pouca radiação penetrando e sendo difundida no interior do 

dossel. 

Um dossel aberto proporciona maior incremento diamétrico e de biomassa, devido ao 

melhor aproveitamento luminoso, produzindo mais ramos e folhas, podendo este fator ser 
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importante para o manejo de espécies como a Ilex paraguariensis, que necessitam de um 

determinado índice de luminosidade para produção de folhas e ramos. 

Em resumo pode-se dizer que o fragmento florestal apresenta valores de luminosidade 

compatíveis com os encontrados em FOM e que a radiação no interior do dossel é restrita 

devido à arquitetura das espécies e sua distribuição, criando uma desvantagem para espécies 

que necessitam de maior radiação luminosa. 

 

4.2.3 Variáveis químicas do solo 

Ao observar a Tabela 10, verifica-se que após a realização da análise de variância para 

os componentes químicos de solo testados todas as zonas de produtividade são iguais 

estatisticamente, assim considera-se a área como sendo homogênea na camada de 0,0 a 0,20 

m. Este fato não surpreende, pois historicamente não houve intervenção humana para 

melhoria da fertilidade do solo, portanto possui principalmente os nutrientes resultantes da 

decomposição da rocha e matéria orgânica devido à vegetação existente. 

A interpretação dos teores nutricionais foi realizada de acordo com a Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo (SBCS/NEPAR, 2019), que apesar de ser referencial para a 

agricultura e silvicultura de espécies comerciais, foi utilizada para inferir sobre as espécies 

florestais nativas mesmo que ainda pouco estudadas. 

 

Tabela 10.Valores médios relativos aos atributos químicos do solo e interpretação no perfil 
de 0,0 a 0,20 m de um Cambissolo em diferentes zonas de produtividade em fragmento de 
Floresta Ombrófila Mista em Guarapuava – PR. 

Variáveis 
  Zonas de produtividade   

Média 
Geral 

CV 
(%) 

Interpretação 
com base na 
média geral 

Alto 
IMABio 

Médio 
IMABio 

Baixo 
IMABio  

pH CaCl2  
4,13 4,30 4,20 

 
4,21ns 3,92 Baixo¹ 

MO (g dm-3) 
 

39,61 40,28 40,55 
 

40,15ns 2,56 Muito alto¹ 
P – Mehlich-1 (mg dm-3) 

 
2,92 2,71 3,29 

 
2,97ns 17,91 Baixo¹ 

K+ Mehlich-1(cmolcdm-3) 
 

0,34 0,32 0,35 
 

0,33ns 54,62 Alto¹ 
Ca2+ (cmolcdm-3) 

 
1,75 2,28 1,95 

 
2,00ns 23,70 Médio¹ 

Mg2+ (cmolcdm-3) 
 

1,06 1,76 1,27 
 

1,36ns 36,51 Alto¹ 
Al3+ (cmolcdm-3) 

 
1,48 0,54 1,26 

 
1,09ns 67,34 Alto¹ 

H+Al (cmolcdm-3) 
 

7,83 7,49 8,23 
 

7,85ns 11,54 Alto² 
SB (cmolcdm-3) 

 
3,15 4,35 3,57 

 
3,69ns 26,23 Baixo² 

CTC a pH = 7 (cmolc dm-3) 
 

10,98 11,84 11,81 
 

11,54ns 6,04 Médio¹ 
V% (%) 

 
28,48 36,74 30,44 

 
31,89ns 24,45 Médio¹ 

m% (%)  32,02 11,42 25,18  22,87ns 63,56 Alto¹ 
Areia (g kg-1) 190,00 180,00 216,00 195,33ns 15,46 - 
Silte (g kg-1) 280,00 268,00 262,00 270,00ns 5,77 - 
Argila (g kg-1)   530,00 552,00 522,00   534,67ns 4,41 - 
ns – não significativo pelo teste de Tukey (p<0,05).¹SBCS/NEPAR (2019). ²(ALVAREZ V. et al., 1999). 
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Os teores médios de argila, silte e areia na superfície foram respectivamente 535, 270 

e 195 g kg-1 caracterizando o solo como argiloso. Verificando os índices encontrados nas 

análises químicas de solo (Tabela 10) do fragmento florestal verifica-se que os teores do 

potencial hidrogeniônico (pHCaCl2), Fósforo (P) e Soma de Bases (SB) estão baixos, o teor 

de Cálcio (Ca2+), Capacidade de troca de cátions (CTC  e Saturação de bases trocáveis V% 

está médio, os teores de Potássio (K+), Magnésio (Mg2+), Alumínio (Al3+), acidez potencial 

(H+Al) e saturação por alumínio (m%) estão altos e que o teor de matéria orgânica (MO) está 

muito alto. 

Pode-se observar os elevados valores da acidez potencial (H+Al), Al3+ e m%, devido 

às altas concentrações de MO, refletindo no pH ácido. Estipula-se que devido à decomposição 

da MO ocorrer de forma mais lenta devido as temperatura mais frias que ocorrem na altitude 

do local avaliado os cátions H+ e Al+3não se encontram aderidos às cargas negativas da MO e 

do solo. Adicionalmente a isto a MO ainda tem efeito de tamponamento do pH, ou seja, 

quando o solo tem capacidade de aderir os cátions H+ e Al+3 nas suas cargas negativas a MO 

libera esses cátions na solução do solo, tornando o solo mais resiliente a mudança de pH. 

A acidez da área é considerada alta, se comparados a áreas de produção agrícola, 

sendo assim, estas variáveis acabam por prejudicar o desenvolvimento radicular e absorção de 

nutrientes essenciais e a correção dessas variáveis pode melhorar a produtividade, contudo 

esse manejo de correção é na maioria das vezes inviável em áreas de produção florestal ou de 

florestas nativas, devido à impossibilidade de mecanização, seja devido à topografia, 

densidade de indivíduos, irregularidade na sua distribuição ou retorno econômico, sendo 

recomendada para locais onde serão realizadas recuperações florestais, onde existe a 

possibilidade de manejo e preparo do solo anterior a implantação das espécies florestais. 

Além disso, conforme Indrasumunar et al. (2012), essa acidez do solo pode acarretar 

deficiência de nutrientes minerais, principalmente cálcio, magnésio e fósforo limitando assim, 

o crescimento das plantas, indicando que as espécies predominantes nos locais estudados 

apresentam eficiência no uso desses nutrientes. 

O teor de Al3+ é alto e a saturação por alumínio (m%) também é alta, ou seja, o 

percentual das cargas ocupadas por este cátion no solo é alta se comparada com a 

disponibilidade dos demais cátions, competindo pelos mesmos espaços causando toxicidade 

as plantas. 
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Além disso, no caso do K+, a deposição de serapilheira e a mineralização da MO 

fazem com que este nutriente seja translocado facilmente da serapilheira para o solo e 

novamente para a planta. Além disso, os altos teores de K, provavelmente estão associados à 

elevada mobilidade desse elemento (RORATO et al., 2015). 

O Ca+2 apresentou teores médios, esse nutriente atua na estrutura da planta, compondo 

a parede celular, atua também na germinação do grão de pólen e no crescimento do tubo 

polínico além da disponibilidade de molibdênio e de outros micronutrientes. No solo atua 

reduzindo a acidez e diminuindo a toxidez do alumínio. Os elementos cálcio e potássio são 

encontrados em grande quantidade nas madeiras (WILLE et al., 2017). 

Os baixos níveis de P observados estão relacionados com o fato de os solos brasileiros 

serem carentes em P, em consequência do seu material de origem e da forte interação do P 

com o solo, assim o fósforo pode ser considerado o nutriente mais limitante da produção de 

biomassa dos solos tropicais (MACHADO et al., 2011). 

Estas características, especialmente relacionadas à elevada acidez, baixa 

disponibilidade de nutrientes e baixa saturação por bases indicam solos de baixa fertilidade, 

distribuídos por toda a área de estudo, corroborando com os resultados obtidos por Rodrigues 

(2012), que avaliou FOM aluvial, em Guarapuava, Paraná. No entanto a IMABio nessas áreas 

muitas vezes está relacionado com a adaptação da espécie em tolerar a acidez do solo e a 

eficiência do uso dos nutrientes de que necessita, e nem sempre com a boa disponibilidade de 

tais nutriente no solo. 

Avaliando as características físico-químicas de solos em florestas com Araucária no 

estado de São Paulo Carvalho (2005), constatou grande variabilidade entre solos de diferentes 

áreas sob a mesma tipologia vegetal, enquanto uma das áreas avaliadas apresentou boas 

condições de fertilidade, com pH de 5,5, saturação por bases (V) de 77,9 % e teores altos de 

macronutrientes, outras áreas apresentaram fertilidade inferior, com pH de até 3,5, saturação 

por bases de 12,7% e baixa disponibilidade de macronutrientes.  

Higuchi et al. (2012) estudando variáveis ambientais analisadas em 50 parcelas 

alocadas em fragmento de FOM, em Lages, SC, observaram valores de fertilidade de solo 

baixos com pH de 4,87, V de 44,61% e valores altos de H+Al de 12,32 cmolc dm-3e associou 

as parcelas de solos mais ácidos como menos férteis e com menor cobertura florestal. 

Rorato et al. (2015) avaliaram os componentes químicos do solo de FOM em São 

Francisco de Paula – RS e observaram valores de pH baixos, teores de P e de V muito baixos 
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e teores de MO altos corroborando com os resultados encontrados no presente trabalho. 

Segundo Aimi et al. (2017) os atributos químicos do solo tiverem influência nas 

características da vegetação de um fragmento de FOM, com interpretações de fertilidade 

semelhantes aos encontrados no presente trabalho. 

Ainda fazem-se necessários mais estudos na avaliação dos componentes químicos do 

solo em camadas de maior profundidade para avaliar o comportamento destes, uma vez que 

são absorvidos pelas plantas através da solução do solo, e que as camadas que armazenam 

água estão abaixo da superfície, é interessante saber o que de fato há na solução do solo nas 

camadas de absorção. 

 

4.2.4 Indicadores da qualidade física do solo 

 

4.2.4.1 Resistência do solo à penetração e umidade do solo 

A Figura 13 representa o gráfico de resistência do solo à penetração (RP) na camada 

de 0,0-0,60 m. Pode-se observar que o tratamento que apresentou menor RP em todas as 

camadas foi TA com valor médio de 0,59 MPa, diferenciando estatisticamente dos demais. 

Pode-se atribuir este resultado ao fato de que o tratamento TA tem maior biomassa florestal e 

maior deposição de serapilheira, produzindo maior teor de matéria orgânica no solo 

estruturando o solo melhor e consequentemente apresentando valores menores de RP 

comparado aos demais tratamentos. 

No entanto os tratamentos TM e TB apresentaram valores de 0,85 e 0,94 Mpa 

respectivamente na camada 0,0-0,60 m sendo maiores estatisticamente que TA, apesar da 

média dos valores não serem considerados restritivos ao crescimento vegetal, valores maiores 

de RP podem ter ocasionado menor IMABio. Pode-se atribuir à maior RP nos tratamentos TM 

e TB também a menor deposição de serapilheira sobre o solo, associado a uma maior 

densidade de indivíduos ocasionando uma maior competição por recursos naturais, fazendo 

com que as árvores tenham menor desenvolvimento, menor acúmulo de matéria orgânica e 

consequentemente maior RP. 

O valor de 2,0 MPa tem sido aceito como o limite crítico de RP (PEREIRA e THOMAZ, 

2015). Dessa forma os valores obtidos não indicam compactação do solo na umidade próxima 

à capacidade de campo. Os valores de RP aumentaram em profundidade podendo tornar-se 

restritivas ao desenvolvimento radicular. O uso da estimativa da RP é eficiente na 
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identificação da compactação quando acompanhado da determinação do teor de água no solo 

e da densidade do solo (FREDDI et al., 2006), pois a RP varia de acordo com teor de água no 

solo e com a densidade do solo. 

 

 
Figura 13. Resistência do solo à penetração em fragmento de Floresta Ombrófila Mista em diferentes zonas de 
produtividade e em diferentes profundidades.  
*Letras minúsculas comparam zonas de produtividade. **Letras maiúsculas comparam camadas. Médias 
seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). ns – não significativo pelo teste de Tukey 
(p<0,05). 
 

A camada superficial do solo florestal é marcada por haver maior deposição de 

serapilheira elevando os teores de matéria orgânica tornando-o mais poroso, com base na 

Figura 13 pode-se afirmar que a camada de 0,0-0,20 m teve a menor RP (0,47 MPa), com 

condições de RP favoráveis ao desenvolvimento radicular. Martinkoski et al. (2017) 

estudando a mesma camada em solo e mesma formação florestal obtiveram valores de 0,79 

MPa superiores ao do presente estudo enquanto que Kramer (2016) verificou valores entre 0,9 

e 1,2 MPa na região de Guarapuava-PR para solo de floresta nativa. Pode-se alegar que o 

presente trabalho apresentou condições melhores de RP e que os resultados sugerem que a 

camada não está compactada e que foi significativamente diferente das camadas inferiores 

avaliadas. 

A camada 0-20-0,40 m apresentou valor intermediário de RP (0,91 MPa), sendo 

significativamente diferente das demais camadas, porém abaixo do valor crítico de RP, isto 
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sugere que a camada não está compactada e corrobora com os resultados encontrados por 

Martinkoski et al. (2017), que observaram valores de 0,97 MPa para a mesma camada. 

Na camada 0,40-0,60 m verifica-se o maior valor de RP com 1,3 Mpa, superiores aos 

valores encontrados por KRAMER, (2016) e MARTINKOSKI et al., (2017), diversos autores 

observaram aumento significativo na RP, com o aumento da profundidade a partir dos 0,20 m 

(DALBEN e OSAKI, 2008; IBIAPINA; et al., 2014). 

Albuquerque e Watzlawick (2012), avaliado a compactação de solos sob o Sistema 

Faxinal em FOM encontraram amplitude maior de RP, quando comparado a este estudo. Os 

valores variaram de 0,1 a 2 MPa, indicando um grau de RP menor em algumas situações, 

mesmo sob pisoteio animal recorrente. Rodrigues et al. (2016), estudando RP em FOM 

aluvial em Guarapuava - PR, observaram valores entre 0,63 MPa a 0,81 MPa e classificaram 

como sendo áreas de pouca ou nenhuma restrição as desenvolvimento radicular. 

Como as espécies arbóreas podem ter sistemas radiculares profundos e agressivos e a 

avaliação de RP foi realizada até 0,60 m de profundidade, existe a possibilidade de que a 

profundidade avaliada tenho sido insuficiente, visto que algumas espécies arbóreas podem ter 

sistemas radiculares bem profundos, contudo o que limitou a obtenção dos dados foi o fato de 

alguns pontos do solo serem pouco profundo com locais de pouco mais de 0,60 m de 

profundidade, outro fator de relevância trata dos equipamentos disponíveis não serem 

adaptados para maiores profundidades. Cabem ainda destacar que a umidade do solo 

apresentou uma média de 0,44 Mg Mg-1, valor este bem próximo da capacidade de campo e a 

variação de umidade entre as camadas do solo não foi significativa estatisticamente. 

O baixo grau de RP verificado no solo do fragmento florestal pode estar relacionado 

ao isolamento da área, que não sofreu intervenções antrópicas significativas. Esta RP por 

vezes está relacionada ao aumento da densidade do solo, redução da porosidade e alterações 

na distribuição, morfologia e conectividade dos poros (CAMBI et al., 2015). A compactação, 

quando presente, leva à redução na condutividade hidráulica dos solos e menor aeração das 

raízes, proporcionando menor crescimento vegetal (VENANZI et al., 2016). Portanto, a 

ausência de compactação expressiva na área de estudo indica solos com características físicas 

apropriadas ao bom desenvolvimento da comunidade vegetal. 
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4.2.4.2 Densidade do solo nas zonas de produtividade 

 

Ao observar a Figura 14(A) constata-se que a camada de 0,0-0,20 m o tratamento TB 

apresentou a menor densidade do solo (0,89 Mg m-³), sendo significativamente diferente dos 

demais tratamentos, este comportamento pode estar relacionado ao menor peso que o 

componente arbóreo está impondo sobre o solo, ou seja, a biomassa florestal acima é menor e 

mais distribuída nas parcelas do TB resultando em uma menor densidade.  

Por outro lado os tratamentos TA e TM não diferem entre si e possuem maior 

densidade de solo, devido ao maior peso da biomassa florestal, ou seja, possuem maior 

quantidade de biomassa acima do solo com indivíduos maiores e mais pesados resultando em 

uma maior densidade do solo. 

Como verificado na Figura 14(B) as menores densidades apresentadas foram na 

camada de 0,0-0,20 m, certamente devido à maior atividade biológica e a maior quantidade de 

serapilheira depositada, ocasionando maior quantidade de matéria orgânica que por sua vez 

tem uma função de agregação de partículas do solo, tornando-o mais estruturado e mais 

poroso reduzindo a densidade. 

 

Figura 14. Densidade do solo (Mg m-3) nas diferentes zonas de produtividade (A) e em três 
profundidades, 0,00-0,20 m, 0,20-0,40 m, 0,40-060 m e média das camadas (B). 
Médias seguidas da mesma letra em cada profundidade não diferem pelo teste de Tukey 
(p<0,05). 
 

O comportamento da camada 0,20-0,40 m é muito semelhante à camada superior 

Figura 14(B) com a diferença de que os valores de densidade médios da camada 0,20-0,40 m 

são maiores que os da camada superior, pode-se dizer que os valores de densidade dessa 
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camada ainda sofrem interferência do peso da biomassa florestal, contudo com menor volume 

de macroporos sendo mais densa o que resulta em valores médios de densidade superiores as 

da camada anterior. 

Na última camada (0,40-0,60 m) não houve diferença significativa entre os 

tratamentos como observado na Figura 14(A), no entanto foi à camada que apresentou os 

maiores valores médios de densidade do solo como observado na Figura 14(B), este resultado 

pode ser atribuído ao fato de que nas camadas mais profundas o solo sofre menor perturbação 

dos microorganismos, tornando o horizonte mais homogêneo, característico do processo de 

gênese do solo. 

A densidade do solo média observada foi de 1,07 Mg m-3 como pode-se observar na 

Figura 14(B). Estudando solos de floresta Jakelaitis et al. (2008) e Martinkoski et al. (2017) 

observaram valores médios de aproximadamente 0,890 Mg m-3, inferiores ao do presente 

estudo, contudo vale ressaltar que o tipo de solo é um fator determinante para esta variável, 

sendo que o solo da floresta avaliada tinha a presença de cascalho nas camadas mais 

profundas o que pode ter contribuído para esse valor ser mais elevado. Spera et al. (2009) 

avaliando sistema de floresta encontraram valor de densidade de solo de 1,18 Mg m-3 na 

camada de 0,10-0,15 m, superiores a do presente trabalho, contudo o solo amostrado tratava-

se de um Latossolo textura muito argilosa, enquanto que o solo do presente trabalho é um 

Cambissolo. 

 

4.2.4.3 Macroporosidade, microporosidade, porosidade total, capacidade de aeração 

total e capacidade de campo 

 

Ao analisar a Figura 15(A) pode-se observar que na camada de 0,0-0,20 m não houve 

diferença significativa entre os tratamentos para os componentes MACRO, MICRO e PT, 

contudo cabe ressaltar o volume médio de MACRO acima de 0,18 m3 m-3, este resultado se 

deve a ação da matéria orgânica e organismos vivos na camada superficial, gerando poros de 

diâmetros maiores e estruturando o solo por meio da agregação de partículas. A maioria das 

culturas tem bom desenvolvimento e produtividade quando os índices de macroporos 

encontram-se acima do nível crítico de 0,10 m3 m-3 (TORMENA et al., 2008). 

Segundo Pezzoni et al. (2012), a matéria orgânica depositada na forma de 

serrapilheira, interfere de forma positiva nos atributos físicos do solo, promovendo melhoria 
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na qualidade estrutural do solo, resultando em valores altos de macroporosidade. Pott et al. 

(2017), estudando diferentes sistemas de produção encontraram valores de 0,22 m3 m-3 em 

área de regeneração de nativas na camada de 0,0-0,10 m, porém com presença de gramíneas 

que auxiliam no processo de recuperação devido seu sistema radicular fasciculado, em 

sistema com reflorestamento de Pinus. Pott et al. (2017), encontraram valores de 0,16 m3 m-3 

de macroporosidade na camada de 0,0-0,10 m, valores próximos aos resultados encontrados 

no presente trabalho e atribuiu tais resultados a deposição de material orgânico sobre o solo 

do reflorestamento. 

A Figura 15(B) trata da camada 0,20-0,40m e apresenta diferenças significativas nos 

componentes MACRO e MICRO. Verificou-se que no tratamento TA ocorreram os maiores 

valores de MACRO (0,14 m3 m-3) e os menores de MICRO (0,49 m3 m-3) como era esperado, 

visto que os indivíduos arbóreos do tratamento TA possuem maior acúmulo de biomassa e 

maior deposição de serapilheira aumenta a atividade biológica do solo que ocasiona maior 

volume de MACRO. 

O componente PT não apresentou diferenças significativas entre os tratamentos com 

um valor médio de 0,62 m3 m-3 para a camada 0,20-0,40 m, assim como na camada superior 

0,0-0,20 m a presente camada 0,20-0,40 m apresentou valores de MACRO superiores a 0,10 

m3 m-3, sendo este valor referência para indicação de solo compactado ou com restrições de 

desenvolvimento radicular (TORMENA et al., 2008). Indivíduos arbóreos têm sistema radicular 

profundo necessitando de boas características de porosidade nas camadas mais profundas. 

Avaliando solos de floresta em processo de sucessão secundária há mais de 30 anos em 

Arapoti – PR, Oliveira et al. (2015) verificaram valores de MACRO acima de 0,30 m3 m-3 na 

camada 0,0-0,40 m, indicando que os valores encontrado no presente estudo ainda podem ser 

maiores conforme a floresta amadurece. 

Na Figura15(C) podem-se observar diferenças no componente PT na camada de 0,40-

0,60 m, o tratamento TB apresentou o maior valor de PT (0,60 m3 m-3) enquanto que os 

tratamentos TM e TB apresentaram o menor valor (0,58 m³ m-³) para ambos. Apesar de haver 

diferença na PT entre os tratamentos nos componentes MACRO e MICRO não houve 

diferenças significativas. 

Verificou-se na camada 0,40-0,60 m valores de MACRO menores de 0,10 m3 m-3, 

sugerido por Reichert et al. (2009) e Tormena et al. (2008) como sendo restritiva ao 

desenvolvimento radicular e consequentemente ao incremento em biomassa, contudo parte do 
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sistema radicular das árvores tem como função a sustentação do indivíduo e o volume de 

raízes de uma espécie arbórea pode ser grande o suficiente para absorver os nutrientes 

necessários ao seu desenvolvimento nas camadas superiores, dessa forma as camadas mais 

profundas tem volume menor de raízes, possibilitando mesmo em condições de solo com 

baixo volume de macroporos o desenvolvimento de indivíduos florestais. 

Na Figura 15(D) observa-se que a MACRO do solo reduz nas camadas mais profundas 

do solo, sendo que a camada 0,0-0,20 m possui o maior volume de MACRO (0,18 m3 m-3) 

sendo significativamente diferente da camada 0,20-0,40 m (0,12 m3 m-3) que por sua vez 

difere significativamente da última camada 0,40-0,60 m com menor valor de MACRO do solo 

(0,08 m3 m-3), sendo esta última à única que apresentaria restrições ao desenvolvimento 

radicular por apresentar valor de macroporosidade menor que 0,10 m3 m-3. Para Freddi et al. 

(2007) a redução dos macroporos abaixo de 0,10 m³ m-³ pode limitar a transmissão de água e 

nutrientes através da zona radicular, comprometendo a drenagem e o fluxo oxigênio, 

limitando a respiração radicular e gerando menor exploração do solo pelas raízes das plantas. 

Este fator pode explicar algumas causas de mortalidade de indivíduos jovens, além da 

competição com indivíduos adultos por recursos naturais, encontram ambiente com solo 

compactado para seu desenvolvimento inicial. 

Verifica-se também na Figura 15(D) que as duas últimas camadas de solo possuem 

maior volume de MICRO, devido à redução da atividade biológica do solo comparada com a 

camada superior, ou seja, ocorreu redução do diâmetro dos poros e consequentemente maior 

microporosidade. A PT reduz conforme aumenta-se a profundidade das camadas, este fato 

pode estar relacionado com o fato das camadas iniciais terem mais matéria orgânica e maior 

atividade biológica do solo principalmente por organismos decompositores gerando maior 

número de poros, sendo a camada 0,0-0,20 a camada com maior número total de poros com 

valor de 0,66 m3 m-3. Valores de porosidade total em solos de floresta acima de 0,65 m3 m-3 

também foram observados por Oliveira et al. (2015) na camada de 0,0-0,20 m. Enquanto que 

as camadas 0,20-0,40 m e 0,40-0,60 m apresentaram valores de 0,62 m3 m-3 e 0,59 m3 m-3 

respectivamente, sendo estatisticamente diferentes entre si e corroboram com os resultados 

obtidos por outros autores (OLIVEIRA et al., 2015; MARTINKOSKI et al., 2017; POTT et al., 

2017).  
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Figura 15. Porosidade do solo nas diferentes zonas de produtividade. Macroporosidade, microporosidade e 
porosidade total em três camadas; (A) – 0,00-0,20 m, (B) – 0,20-0,40 m, (C) – 0,40-0,60 m e média das camadas 
(D). Capacidade de campo (CC) e capacidade de aeração total (CAT) em três camadas; (E) – 0,00-0,20 m, (F) – 
0,20-0,40 m, (G) – 0,40-0,60 m e média das camadas (H).  
Médias seguidas da mesma letra em cada atributo não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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Na Figura 15(E) verifica-se os resultados de CC e CAT das diferentes zonas de 

produtividade na camada de 0,0-0,20 m de profundidade, não havendo diferenças entre os 

tratamentos com valores médios de 0,20 m3 m-3 de CAT e de 0,46 m3 m-3 de CC, valores 

muito próximos aos encontrados por Pott et al. (2017) ao estudar sistemas de regeneração de 

nativas e reflorestamento de Pinus na camada de 0,0-0,10 m. Não verificou-se diferenças 

entre os tratamentos para o componente CC na camada 0,0-0,20 m. 

A camada de 0,20-0,40 m verifica-se uma redução significativa na CAT representada 

pela Figura 15(F) sendo o tratamento TA com maior valor (0,16 m3 m-3) enquanto que o 

tratamento TB teve os menores valores de CAT (0,11 m3 m-3) e o tratamento TM apresentou 

valores intermediários (0,14 m3 m-3) não diferindo dos demais tratamentos. Não verificou-se 

diferenças entre os tratamentos para o componente CC na camada 0,20 a 0,40 m, que 

apresentaram uma média de 0,48 m3 m-3.  

Na Figura 15(G) verifica-se uma inversão nas propriedades dos componentes 

comparando-se com a camada anterior, o tratamento TB apresentou os maiores valores de 

CAT (0,11 m³ m-³), enquanto que o TM apresentou os menores valores para CAT (0,08 m3 m-

3), o tratamento TA resultou em valores intermediários (0,09 m3 m-3) não diferindo dos 

demais tratamentos. Não verificou-se diferenças entre os tratamentos para o componente CC 

na camada 0,40 a 0,60 m.  

A Figura 15(H) apresenta as médias das camadas de solo, todas as camadas foram 

diferentes entre si estatisticamente sendo a camada 0,0-0,20 m que apresentou maior valor de 

CAT (0,20 m3 m-3), seguida da camada 0,20-0,40 m (0,13 m3 m-3) e com menor valor a 

camada 0,40 a 0,60 m (0,09 m3 m-3). O resultado confirma o maior volume de poros na 

superfície do solo decrescendo em profundidade ou simplesmente reduzindo o seu tamanho, 

visto que a CC aumenta nas camadas 0,20-0,40 e 0,40-0,60 com 0,48 m3 m-3 e 0,49 m3 m-3 

respectivamente enquanto que a camada 0,0-0,20 tem o menor valor de CC com 0,46 m³ m-³. 

Como a área estudada é um fragmento de floresta na camada superior tem-se a deposição da 

serapilheira e sua decomposição resulta em um solo mais poroso, porém mais facilmente 

drenado, por outro lado os nutrientes mineralizados nas camadas superiores são lixiviados 

para as camadas inferiores que possuem boa aeração e boa retenção de água na sua CC 

disponibilizando os nutrientes da solução do solo para as raízes das árvores que podem 

alcançar grandes profundidades.  
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As camadas 0,20-0,40 e 0,40-0,60 m apresentaram valores de CAT e CC abaixo dos 

indicados por (REYNOLDS et al., 2002), possivelmente este fator pode estar ligado ao tipo de 

solo e a profundidade que diminui a quantidade de matéria orgânica em decomposição 

reduzindo a biota do solo reduzindo volume de poros. Pott et al. (2017) encontraram valores 

semelhantes em todas as camadas avaliadas em área de 8 anos de regeneração com árvores 

nativas. 

Resumindo a Figura 15, pode-se dizer que o tratamento TA teve os melhores 

resultados de MACRO e CAT na camada de 0,0-0,40 m, enquanto que nas outras camadas 

estes componentes permaneceram sem diferenças entre os tratamentos. Os componentes 

MACRO, PT e CAT apresentaram os maiores valores na camada superficial reduzindo seus 

valores conforme aumenta a profundidade do solo.  

 

4.2.4.4 Capacidade de armazenamento de água e de ar, porosidade no domínio da matriz 

do solo e dos macroporos. 

 

Os indicadores de CC/PT, CAT/PT, PDMatriz e PDMacro nas diferentes zonas de 

produtividade e nas três profundidades estudadas são apresentados na Figura 16. A camada 

0,0-0,20 m está representada pela Figura 16(A) com valores médios de CC/PT e CAT/PT 

sendo iguais estatisticamente para todos os tratamentos com valores médios de 0,30 para 

CAT/PT e de 0,70 para CC/PT. Kramer (2016) estudando esses indicadores sob condição de 

floresta nativa encontrou resultados de 0,23 para CAT/PT e 0,77 CC/PT na camada de 0,0-

0,25 m. 

Pott et al. (2017) estudando diferentes sistemas produtivos na camada superficial de 

0,0-0,10 m encontraram valores de CAT/PT de 0,34 e valores de CC/PT de 0,66 para 

regeneração de nativas, valores esses próximos dos observados no presente trabalho e 

próximo dos valores propostos como ideais por Reynolds et al. (2002). 
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Figura 16. Porosidade do solo nas diferentes zonas de produtividade. Capacidade de armazenamento de água 
(CC/PT) e Capacidade de armazenamento de ar (CAT/PT) em três camadas, (A) – 0,00-0,20 m, (B) – 0,20-0,40 
m, (C) – 0,40-0,60 me média das camadas (D). Porosidade no domínio da matriz do solo (PDMatriz) e 
Porosidade no domínio dos macroporos (PDMacro) em três camadas, (E) – 0,00-0,20 m, (F) – 0,20-0,40 m, (G) 
– 0,40-0,60 m e média das camadas (H).  
Médias seguidas da mesma letra em cada atributo não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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Na Figura 16(B) que representa a camada 0,20-0,40 m os maiores valores de CAT/PT 

podem ser encontrados no tratamento TA com 0,25, sendo diferente estatisticamente do 

tratamento TB com 0,18. Já o tratamento TM resultou em valores intermediários não 

diferindo significativamente dos demais tratamentos. O indicador CC/PT seguiu as mesmas 

diferenças entre os tratamentos do índice CAT/PT, porém com menor valor para o tratamento 

TA (0,75) sendo diferente estatisticamente de TB (0,82). 

Na Figura 16(C) observa-se os valores para a camada 0,40-0,60 m sendo que o 

tratamento TB resultou nos maiores valores de CAT/PT com 0,18 enquanto que o tratamento 

TM obteve os menores valores 0,13 e o tratamento TA não diferiu significativamente dos 

demais tratamentos. O indicador CC/PT seguiu as mesmas diferenças entre os tratamentos do 

índice CAT/PT, porém com menor valor para o tratamento TB (0,75) sendo diferente 

estatisticamente de TM (0,82). 

A Figura 16(D) compara as diferentes camadas do solo, sendo todas as camadas 

diferentes entre si para os atributos CAT/PT e CC/PT. A camada 0,0-0,20 m resultou nos 

maiores valores de CAT/PT (0,30) seguida da camada 0,20-0,40 m (0,22) e em terceira 

posição a camada 0,40-0,60 m (0,16). Já os valores de CC/PT seguiram a mesma diferença 

inversa sendo o maior valor para a camada 0,40-0,60 m (0,84) seguida da camada 0,20-0,40 m 

(0,78) e em terceiro lugar a camada 0,0-0,20 m (0,70). 

Reynolds et al. (2002) sugerem valores de 0,34 para CAT/PT e 0,66 para CC/PT 

indicando condições ideais para crescimento e desenvolvimento das plantas e processos 

biológicos. Tais indicativos são importantes para a existência de um balanço entre umidade 

disponível e gases presentes nos poros do solo que possibilitam o desenvolvimento dos 

microrganismos e desenvolvimento das culturas. Esses valores servem de base principalmente 

para realizar o manejo do solo se necessário. Por exemplo, um solo arenoso com valores altos 

de porosidade pode-se adicionar material orgânico para reter mais umidade ou um solo 

argiloso que em média tem baixa macroporosidade, com a rotação de culturas adequada o 

aumento e movimentação da macro e mesofauna pode aumentar sua porosidade.  

Os valores encontrados no presente estudo são em média CC/PT 0,77 e CAT/PT 0,23, 

o que significa que temos um solo com maior aptidão para armazenar água ficando acima dos 

valores propostos por Reynolds. Como se trata de um solo de floresta nativa, poucas são as 

alternativas para correção desse solo, contudo se tratando de uma área que estaria sendo 

recuperada é importante esta informação para a escolha de espécies adaptadas a esta condição. 



 

87 
 

Uma estratégia para aumentar a CAT da área florestal estudada é aumentar vegetação 

herbácea, arbustiva ou a regeneração, com isso se aumenta o volume de raízes, a ciclagem de 

nutrientes, a biota do solo, o teor de matéria orgânica e consequentemente tem-se um solo 

mais poroso com processos biológicos mais intensos. 

Pode-se verificar na Figura 16(E) e Figura 16(F) os indicadores PDMatriz e PDMacro, 

sendo que ambos os atributos não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos 

nas camadas 0,0-0,20 m e 0,20-0,40 m. No entanto na camada 0,40-0,60 m representados pela 

Figura 16(G) o maior valor de PDMacro foi observado no tratamento TB sendo diferente dos 

demais tratamentos TM e TA com valores de 0,03 e 0,04 respectivamente. Para o componente 

PDMatriz na camada de 0,40-0,60 m não houve diferença significativa entre os tratamentos. 

Na Figura 16(G) verifica-se que o tratamento TA apresentou maiores valores de 

PDMacro diferindo estatisticamente dos demais tratamentos. As diferenças ficam evidentes 

entre as camadas como representado na Figura 16(H). 

O componente PDMacro tem maior valor em superfície na camada de 0,0-0,20 m 

(0,07) e vai reduzindo seu valor enquanto aumenta a profundidade obtendo valor de 0,04 nas 

camadas seguintes. Já o componente PDMatriz apresentou diferenças significativas entre 

todas as camadas sendo a primeira camada 0,0-0,20 m com 0,59, seguida da segunda camada 

0,20-0,40 m com 0,57 e da terceira camada 0,40-0,60 m com 0,55. 

Em resumo a Figura 16 verifica-se baixa capacidade de aeração do solo sendo que o 

tratamento TA mostrou-se superior aos demais apenas na camada 0,20-0,40 m. A capacidade 

de aeração do solo reduziu com o aumento da profundidade bem como a porosidade no 

domínio da matriz do solo e dos macroporos do solo. 

 

4.2.4.5 Capacidade de aeração da matriz do solo 

 

Na Figura 17 estão apresentados os valores do componente CAMatriz do solo, não 

havendo diferenças no volume de poros entre os tratamentos testados. No entanto observou-se 

diferenças significativas entre as camadas do solo com os maiores valores na camada superior 

com 0,13 m3 m-3, seguido da camada 0,20-0,40 m com 0,09 m3 m-3 e em último a camada 

inferior de 0,40-0,60 m com 0,05 m3 m-3, menos da metade do volume de poros da primeira 

camada. 



 

88 
 

Schaffrath et al. (2015), estudaram a correlação espacial entre propriedades físicas de 

solo e ervas daninhas em sistema de plantio direto e preparo convencional, obtendo valores 

médios de 18,94 e 15,6 m3 m-3 respectivamente de CAMatriz obtendo uma alta correlação 

positiva com sistema de plantio direto, indicando que os processos biológicos que ocorrem no 

solo podem auxiliar na melhoria desse componente desde que não ocorra interferência na sua 

estrutura. 

A CAMatriz basicamente é a capacidade que o solo tem através da estrutura oriunda 

da rocha matriz em gerar poros. Em outras palavras um solo sem interferências como raízes 

grossas ou macrofauna do solo que causem poros grandes, teriam sua CAMatriz igual à CAT 

do solo. Valores de CAMatriz menores que a CAT significam que o solo sofre influência de 

atividades biológicas, comportamento característico de solos com elevados teores de matéria 

orgânica. 

 

 
 

Figura 17. Porosidade do solo nas diferentes zonas de produtividade. (CA Matriz) Capacidade de aeração da 
matriz do solo em três camadas, (A) – 0,00-0,20 m, (B) – 0,20-0,40 m, (C) – 0,40-0,60 m e média das camadas 
(D). 
*Médias seguidas da mesma letra entre as colunas em cada atributo não diferem pelo teste de Tukey (p<0,05). 
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4.3 Analise Fatorial 

 

Na Tabela 11, são apresentadas as estatísticas descritivas das variáveis estudadas, 

apresentando valores mínimo, máximo, média de cada variável bem como seu desvio padrão e 

o coeficiente de variação das 38 variáveis estudadas na análise fatorial, destas 29 variáveis 

apresentam coeficiente de variação até 30% e 9 variáveis apresentam coeficiente de variação 

entre 30 e 60%, isso não se mostra prejudicial para a análise dos dados, já que a estatística é 

multivariada. Os dados utilizados são resultado da amostragem feita nos três tratamentos, 

cada valor é composto por cinco repetições totalizando 15 amostras para cada variável. 

 

Tabela 11. Estatísticas descritivas das variáveis estudadas, valores mínimo, máximo, média 
de cada variável seu desvio padrão e o coeficiente de variação das 38 variáveis estudadas na 
análise fatorial. 

Variável Unidade Mínimo Média Máximo 
Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação 

IMABio kg 1,386 2,802 4,380 0,817 29,167% 
Biomassa  Mg ha-¹ 984,755 2813,165 6100,226 1644,314 58,451% 
IMAØ  cm  0,130 0,260 0,376 0,076 29,155% 
pH CaCl2                        -  4,050 4,154 4,280 0,066 1,590% 
MO  g dm-3 39,120 40,295 41,740 0,807 2,002% 
P mg dm-3 2,130 2,971 4,080 0,532 17,908% 
K  cmolc dm-3 0,090 0,335 0,640 0,183 54,619% 
Ca cmolc dm-3 1,290 1,881 2,340 0,348 18,487% 
Mg cmolc dm-3 0,610 1,407 2,060 0,514 36,509% 
Al cmolc dm-3 0,200 1,070 2,500 0,604 56,457% 
H+Al cmolc dm-3 5,980 7,851 9,720 0,906 11,537% 
SB cmolc dm-3 2,290 3,692 5,230 0,968 26,227% 
CTC cmolc dm-3 10,860 11,641 12,470 0,513 4,410% 
V%  %  19,100 30,002 38,500 5,850 19,498% 
Areia g kg-1 160,000 195,333 260,000 30,206 15,464% 
Silte g kg-1 240,000 270,000 290,000 15,584 5,772% 
Argila g kg-1 490,000 534,667 570,000 23,563 4,407% 
RP MPa 396,069 782,063 1043,139 177,429 22,687% 
PM MPa 916,000 1767,680 2176,800 412,322 23,326% 
PPM.  MPa 29,000 43,200 50,000 5,870 13,588% 
Umidade Mg Mg-1 0,38 0,43 0,47 2,723 6,319% 
DS Mg m-3 0,998 1,070 1,173 0,057 5,294% 
Macro m3 m-3 0,102 0,125 0,157 0,012 9,993% 
PT m3 m-3 0,603 0,623 0,651 0,013 2,111% 
Micro m3 m-3 0,485 0,495 0,518 0,008 1,708% 
CC m3 m-3 0,462 0,479 0,502 0,011 2,272% 
PDMacro m3 m-3 0,036 0,049 0,057 0,006 11,675% 
PDMatriz m3 m-3 0,550 0,572 0,594 0,014 2,469% 
CAMatriz m3 m-3 0,061 0,093 0,128 0,018 19,756% 
CAT m3 m-3 0,118 0,143 0,176 0,015 10,203% 
RFA  μmol m s-1 20,514 33,856 61,607 12,414 36,667% 
IAF m2 m-2 0,990 1,641 2,240 0,337 20,542% 
Ang m graus 15,910 30,789 47,500 9,385 30,483% 
Cotransdifusa                        -  0,157 0,253 0,425 0,078 30,935% 
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Variável Unidade Mínimo Média Máximo 
Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação 

Coef trans                        -  0,134 0,246 0,425 0,084 33,970% 
Coef ex                        -  1,012 1,042 1,080 0,020 1,941% 
Dist folhas                        -  0,746 0,846 0,899 0,047 5,503% 
DA indivíduos ha-¹  2,000 29,200 62,000 16,139 55,269% 
IMABio: incremento médio anual em biomassa.Biomassa: arbórea acima do solo. IMAØ: incremento médio anual 
em diâmetro. pH CaCl2: pH em cloreto de cálcio. MO: Matéria Orgânica. P: Fósforo. K: Potássio. Ca: Cálcio. 
Mg: Magnésio. Al: Alumínio. H+Al: Hidrogênio + alumínio. SB: Soma de bases trocáveis. CTC: Capacidade de 
troca de cátions. V%: Saturação de bases trocavéis. RP: Resistência do solo a penetração. PM: Pressão máxima 
de resistência à penetração. PPM: Profundidade da pressão máxima. Umidade: Umidade do solo. DS: Densidade 
do solo. Macro: Macroporosidade. PT: Porosidade total. Micro: Microporosidade. CC: Capacidade de campo. 
PDMacro: porosidade no domínio dos macroporos. PDMatriz: porosidade no domínio da matriz do solo. 
CAMatriz: capacidade de aeração da matriz do solo. CAT: capacidade de aeração total do solo. RFA: radiação 
fotossintéticamente ativa. IAF: índice de área foliar. Ang m: ângulo médio de folhas. Cotransdifusa: coeficiente 
de transmissão para radiação difusa. Coef trans: coeficiente de transmissão. Coef ex: coeficiente de extinção. 
Dist folhas: distribuição de folhas. DA: Densidade absoluta do tratamento. 
 

A matriz de correlação das variáveis indicou que todas satisfizeram a necessidade de 

correlação de pelo menos 0,3 com outra variável, de tal forma que nenhuma variável teve que 

ser removida, no entanto várias remoções tiveram de ser feitas devido haver 

multicolinearidade, sendo removidas sete variáveis: V%, PM, CAMatriz, CAT, 

Cotransdifusa, Coef trans, ang m. As multicolinearidades são variáveis que estão altamente 

correlacionadas, acima de 0,9, neste caso duas variáveis explicam o mesmo comportamento 

podendo excluir uma delas. 

Das 38 variáveis iniciais apenas 31foram selecionadas para a realização da extração de 

fatores pela análise de componentes principais (ACP). Dessas 31, foram retiradas da análise 

outras 22 variáveis, que não atenderam os critérios mínimos estabelecidos de carga fatorial e 

comunalidade, sendo elas, Biomassa, pH CaCl2, MO, P, K, Al, SB, CTC, V%, PPM, DS, 

Macro, PT, Micro, CC, PDMatriz, CAMatriz, CAT, RFA, IAF, Ang m, Cotransdifusa, Coef 

trans, Coef ex, Dist folhas, DA. 

Ao final foram definidos 3 fatores, seus autovalores encontram-se apresentados na 

Tabela 12, as variáveis que atenderam os critérios das cargas fatoriais (Tabela 13) e das 

comunalidades (Tabela 14) são IMABio, IMAØ, Ca, Mg, H+Al, SB, RP, Umidade, PDMacro. 
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Tabela 12. Autovalores e variância total explicada pelos fatores. 

Fator Autovalor 
Variância total da 
Componente (%) 

Autovalor  
cumulativo 

Variância 
acumulada (%) 

1 4,19 46,61 4,19 46,61 
2 2,33 25,90 6,53 72,51 
3 1,36 15,15 7,89 87,66 
4 0,44 4,94 8,33 92,59 
5 0,33 3,71 8,67 96,31 
6 0,14 1,55 8,81 97,85 
7 0,09 1,01 8,90 98,87 
8 0,07 0,79 8,97 99,66 
9 0,03 0,34 9,00 100,00 

* A linha vermelha é o limite do número de componentes que serão usados na AF 
 

Pelo critério de Kaiser, extraindo-se três componentes principais com autovalores 

maiores do que 1 obteve-se 87,66% de explicação da variância dos dados. 

A linha vermelha na Figura 18 mostra que a partir do componente 3 os autovalores são 

praticamente iguais. Portanto, o gráfico de Scree corrobora a tabela de variância total 

explicada mostrando que as componentes que ficaram retidas foram as de 1 a 3. 
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Figura 18. Autovalores da matriz de correlação - Teste de Scree 
 

Na Tabela 13 são apresentadas as cargas fatoriais das variáveis que atenderam os 

critérios das cargas fatoriais de pelos menos uma variável maior que 0,7. Os fatores 

representam 87 % da variância acumulada e foram passíveis de interpretabilidade e assim 

foram renomeados de acordo com suas variáveis características.  
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O Fator 1 é o fator da produção, nele as variáveis IMABio e IMAØ se relacionam 

diretamente entre si e essas se relacionam inversamente com a variável RP. 

O Fator 2 representa os elementos químicos do solo, nele as variáveis Ca, Mg e SB se 

relacionam diretamente entre si e essas se relacionam inversamente com a variável H+Al. 

O Fator 3 é o da umidade, nele as variáveis Umidade e PDMacro se relacionam 

diretamente. 

 

Tabela 13. Cargas fatoriais para Analise Fatorial com 3 fatores de 9 variáveis 
Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 
IMABio -0,932 -0,082 -0,182 
IMAØ -0,961 -0,070 -0,049 
Ca 0,141 0,779 0,442 
Mg 0,283 0,905 -0,043 
H+Al 0,191 -0,865 0,051 
SB 0,233 0,927 0,180 
RP 0,916 0,161 0,136 
Umidade 0,013 -0,101 -0,918 
PDMacro -0,439 -0,066 -0,812 
*Valores em vermelho significam que a variável faz parte do referido Fator 

 

Na tabela 14 estão apresentados as comunalidades das variáveis que atenderam os 

critérios das comunalidades de pelo menos uma variável maior que 0,7. 

 

Tabela 14. Comunalidades para AF com 3 fatores e 9 variáveis 
Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 
IMABio 0,869 0,875 0,909 
IMAØ 0,924 0,929 0,931 
Ca 0,020 0,626 0,821 
Mg 0,080 0,900 0,902 
H+Al 0,037 0,785 0,788 
SB 0,054 0,914 0,946 
RP 0,839 0,865 0,883 
Umidade 0,000 0,010 0,853 
PDMacro 0,192 0,197 0,856 
*Valores em vermelho significam que a variável atende aos critérios de comunalidade 
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4.4 Análise dos componentes principais 

 

Na Figura 19 verifica-se o agrupamento de componentes que tem mais afinidade pelo 

tratamento correspondente. 

Os componentes que exerceram maior influência sobre o tratamento TA foram 

Umidade, IMAØ, IMABio e PDMacro, sendo quanto maior o comprimento da seta do gráfico, 

maior a influência daquela variável no quadrante, a direção indica quanto à variável está 

correlacionado com os eixos e os tratamentos, e o ângulo entre as setas indica o grau de 

correlação entre as variáveis. Os componentes que exerceram maior influência sobre o 

tratamento TM foram Ca, Mg e SB.Os componentes que exerceram maior influência sobre o 

tratamento TB foram H+AL e RP. 
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Figura 19. Análise de componentes principais (ACP) realizada para as variáveis ambientais coletadas no 
fragmento estudado de Floresta Ombrófila Mista em Guarapuava, PR.  
Ca: Cálcio; H+Al: Acidez potencial; IMABio: incremento médio anual em biomassa; IMAØ: incremento médio 
anual em diâmetro; Mg: Magnésio; PDMacro: Porosidade no domínio dos macroporos; RP: Resistência do solo a 
penetração; SB: Soma de bases; TA: subparcelas com IMABio acima da média; TB: subparcelas com IMABio 
abaixo da média; TM: subparcelas com IMABio em torno da média; Umidade: Umidade do solo. 
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Os componentes que se relacionaram com o tratamento TA, corroboram com a 

hipótese do trabalho que algumas variáveis ambientais têm maior influência sobre o IMABio. 

Pode-se verificar que o TA teve influência dos componentes PDMacro (Figura 16G), 

Umidade e IMAØ, este resultado está associado ao fato de que nas subparcelas com alto 

IMABio tem-se maior deposição de serrapilheira e maior volume de raízes em profundidade, 

resultando em poros de diâmetros maiores facilitando as trocas gasosas no solo e a mobilidade 

de nutrientes das camadas superiores para as demais camadas pela solução do solo.  

Valores altos de IMABio significam maior produção de biomassa arbórea, elevando a 

concentração de serapilheira e sua decomposição, aumentando a ciclagem de nutrientes, 

resultados semelhantes foram evidenciados por (RORATO et al., 2015), que observaram que as 

taxas mais elevadas de MO estavam associadas à maior disponibilidade de nutrientes e menor 

acidez do solo. 

A umidade também mostrou-se um componente importante para o alto incremento 

médio anual de biomassa, este resultado está associado à camada protetora de serapilheira 

formada na superfície do solo evitando a evaporação ou ainda o fato de a matéria orgânica em 

decomposição reter umidade funcionando como uma esponja, a presença de umidade também 

significa que as raízes têm maior facilidade de penetração, alcançando mais nutrientes e 

consequentemente podendo explorar uma área maior de solo, gerando um incremento médio 

anual em biomassa acima da média. 

O componente IMAØ está associado ao crescimento em diâmetro das áreas sendo que 

árvores de grande porte possuem diâmetros maiores e o incremento em poucos centímetros 

em diâmetro resulta em um volume muito maior do que indivíduos menores com menor 

diâmetro, ou seja, parcelas onde o incremento médio anual em diâmetro é maior associados a 

indivíduos de grande porte resultam em mais biomassa e consequentemente maior IMABio. 

O componente PDMacro não tem limite conhecido na literatura, seu valor médio 

apresentado foi de 0,049 m3 m-3, associado ao IMABio, sendo abaixo deste valor indicando 

restrições ao desenvolvimento vegetal. 

Ricken et al. (2018) utilizaram a análise multivariada para medir as relações 

ambientais com incremento médio em diâmetro de Araucaria angustifolia e comprovaram a 

correlação entre o incremento médio em diâmetro e sua relação aos fatores do ambiente, 

indicando que o incremento médio em diâmetro é essencial para determinar o ciclo de corte 

da espécie. 
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Pode-se observar ainda que os componentes PDMacro, Umidade e IMAØ estão bem 

próximos denotando uma forte relação com o IMABio, e que o tratamento TA encontra-se no 

mesmo quadrante indicando esta relação.  

As variáveis associadas com o tratamento TB indicam a restrição de produtividade 

sendo variáveis prejudiciais ao desenvolvimento radicular, ou seja, a RP (Figura 13) quanto 

mais elevada menor será o desenvolvimento radicular e menor a área explorada e menor a 

quantidade de solução de solo absorvida. Da mesma forma a compactação química imposta 

pela toxicidade do H+AL pode causar a redução no desenvolvimento radicular, causando 

redução no incremento médio anual em biomassa. Higuchi et al. (2012) também associaram 

acidez potencial no grupo considerado de solos mais ácidos, maior saturação por alumínio, de 

topografia mais plana, de maior altitude, corroborando com os resultados encontrados no 

presente trabalho. 

Aimi et al. (2017) associaram o Al3+ com as cargas negativas do solo no caso em 

questão as altas taxas de matéria orgânica do solo influenciadas pelo clima frio, alta umidade, 

material de origem basáltica ocasionado lentas taxas de intemperismo e teores elevados de 

Al3+ e alto poder tampão, ocasionando toxidade às plantas. Estes fatores podem explicar a 

associação das parcelas de baixo IMABio com a acidez potencial do solo. 

As variáveis associadas ao tratamento TM fazem parte das características químicas do 

solo, pode-se descrevê-las como variáveis de fertilidade, ou seja, nas culturas agrícolas a 

premissa inicial de qualquer cultura é a correção da acidez do solo por meio de calagem onde 

aplica-se calcário que também é fonte de Ca2+ e Mg2+ e que por sua vez também tem objetivo 

elevar a SB, sabendo disso este tratamento tem condições químicas de solo favoráveis a seu 

desenvolvimento estando associado aos teores de Ca2+, Mg2+ e SB quanto maiores melhor 

será o incremento em biomassa, porém o tratamento ainda é limitado por outros fatores como 

competição de indivíduos (Tabela 8), PDMacro (Figura 16G) que podem estar relacionados 

com teor de matéria orgânica e que irá influenciar outras variáveis. 

O Ca+2 atua na estrutura da planta, compondo a parede celular, atua também na 

germinação do grão de pólen e no crescimento do tubo polínico. No solo atua reduzindo a 

acidez do solo e diminuindo a toxidez do alumínio (WILLE et al., 2017), proporcionando 

melhorias na produção de biomassa. 

Higuchi et al. (2012) também utilizaram a ACP para verificar variáveis ambientais e 

constataram que tais vaiáveis não se distribuem de forma homogênea, em seus estudos, a SB, 
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o Ca2+, o Mg2+ agruparam-se no que os autores chamaram de locais com solos menos ácidos, 

mais férteis, de topografia mais inclinada e de menores altitudes. 

Aimi et al. (2017) encontraram uma associação semelhante de Ca2+ com SB e 

atribuíram o resultado explicando que valores maiores de SB aceleram a decomposição da 

MO mineralizando os nutrientes garantindo um suprimento adequado a vegetação mesmo em 

baixas concentrações.  
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5. CONCLUSÕES 

 

O fragmento possui uma alta diversidade e uma baixa dominância, com alta 

distribuição das espécies, com distribuição diamétrica característica de floresta multietâneas e 

com curva de classes diamétricas em forma de exponencial negativa 

A taxa de ingressos foi superior à taxa de mortalidade. O incremento médio anual em 

diâmetro foi de 0,218 cm ano-1. Já o valor de incremento médio anual em biomassa foi de 

2,361 kg ha-1, o que representa uma floresta em crescimento. 

Os indicadores de qualidade física do solo mostraram ter influência na produtividade 

de biomassa florestal. Todos os indicadores da qualidade física do solo sofreram influência da 

profundidade do solo. 

Os principais componentes associados com aumento do incremento médio anual em 

biomassa foram à umidade do solo e a porosidade no domínio do macroporos, enquanto que 

os componentes associados com o baixo incremento médio anual em biomassa foram à 

presença de acidez potencial e a resistência à penetração do solo. 

Valores iguais ou acima de 0,049 m3 m-3 de PDMacro indicam bom desenvolvimento 

vegetal e alto IMABio. 

Solos de floresta nativa apresentam geralmente baixa fertilidade, o que requer uma alta 

eficiência nas espécies em aproveitar e reciclar os nutrientes disponíveis. 

Apesar de o fragmento florestal apresentar parâmetros fitossociológicos semelhantes 

aos de outros fragmentos de FOM, os atributos físico-químicos do solo influenciaram no 

incremento médio em biomassa, demonstrando que as características ambientais 

microclimáticas devem ser levadas em consideração para o estabelecimento e crescimento de 

florestas nativas. Negligenciar tais fatores pode estar colocando em risco a longevidade dos 

remanescentes florestais. 
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