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RESUMO
ROSA, Gabriel da Teixeira. Análise dendrocronológica da relação entre o incremento
diamétrico e variáveis climáticas para Araucaria angustifolia no sul do Brasil. 2020. 83 f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia Florestal – Área: Engenharia Florestal) – Universidade
do Estado de Santa Catarina. Programa de pós-graduação em Engenharia Florestal, Lages,
2020.
O conhecimento da densidade, estoque de madeira e dos fatores que interferem no crescimento
de espécies florestais são de extrema importância para o manejo e conservação sustentável das
florestas, principalmente de espécies com potencial econômico. As variações no incremento
diamétrico fornecem informações para definir operações silviculturais e na tomada de decisão
no gerenciamento dos recursos florestais. Assim, os objetivos do estudo foram avaliar e
correlacionar o incremento anual em diâmetro de Araucaria angustifolia com variáveis
climáticas. Modelar o crescimento em função do tempo, mensurar a densidade, o volume e
determinar a intensidade de intervenção para um ciclo de manejo de 20 anos e diâmetro mínimo
de corte de 40 cm em quatro sítios de ocorrência da espécie. O estudo foi realizado em três
sítios com ocorrência de A. angustifolia em floresta e um em árvores de crescimento livre nos
municípios de São Joaquim, Urupema, Painel e São José do Cerrito em Santa Catarina. Foram
inventariadas 70 árvores nos três sítios de floresta e 37 árvores no sítio com crescimento livre.
Foram retirados dois rolos de incremento com auxílio do Trado de Pressler. A análise das séries
cronológicas dos anéis de incremento foi aferida pela datação cruzada e série master no software
COFECHA. A modelagem do incremento no tempo, com o diâmetro e a correlação entre anéis
de crescimento com as mudanças climáticas no software SAS 9.4. Nos sítios de floresta foi
realizado inventário utilizando o método de Bitterlich, com auxílio do relascópio CRITERION
RD 1000. Os resultados mostraram acentuada variabilidade anual entre anéis e excelente
crescimento em diâmetro individual entre árvores e sítios, indicando o potencial para plantios
comerciais e manejo das florestas naturais. Porém verificou-se diminuição elevada na taxa de
incremento com redução de 40% para os últimos 10 anos, o que demonstra perda de produção,
rentabilidade e prejuízo à dinâmica estrutural da floresta. O recuo das cronologias foi de 63
anos para Painel, 45 para Urupema, 137 para São Joaquim e 39 para São José do Cerrito,
apresentando incremento médio anual em diâmetro de 0,75 em Painel, 0,99 em Urupema e 0,89
cm.ano-1 em São José do Cerrito. A correlação do crescimento com as variáveis climáticas foi
significativa somente para precipitação anual (r=0,5588) e temperatura média mínima
(r=0,4445) no sítio de Urupema e influenciam de forma positiva na atividade cambial da
espécie. O inventário mostrou uma densidade de 259, 370 e 173 árvores por hectare, com
volume de 220,8, 277,1 e 179,2 m³.ha1 para Painel, São Joaquim e Urupema, respectivamente.
A viabilidade do regime de manejo com ciclo proposto de 20 anos mostrou a capacidade de
intervenção com até 30% do volume nas classes de diâmetro superiores à 40 cm em Painel e
Urupema e recuperação do volume retirado neste período. Os resultados obtidos demonstram a
necessidade e possibilidade de intervenções silviculturais (desbastes) para manter as condições
de crescimento da espécie, mantenimento de uma estrutura futura com árvores old-growth e a
importância da aplicação de manejo visando a conservação da araucária.
Palavras-chave: Crescimento. COFECHA. Manejo Sustentável. Pinheiro Brasileiro.

ABSTRACT
ROSA, Gabriel da Teixeira. Dendrochronological analysis of the relationship between
diametric increment and climatic variation for Araucaria angustifolia in southern Brazil.
2020. 83 f. Dissertation (Master in Forest Engineering - Area: Forest Engineering) - State
University of Santa Catarina. Graduate Program in Forest Engineering, Lages, 2020.
Knowledge of density, wood stock and factors that interfere with the growth of forest species
are extremely important for the sustainable management and conservation of forests, especially
species with economic potential. Variations in the diametric increment provide information to
define silvicultural operations and in decision making in the management of forest resources.
Thus, the objectives of the study were to evaluate and correlate the annual increase in diameter
of Araucaria angustifolia with climatic variables. Model growth as a function of time, measure
density, volume and determine the intensity of intervention for a 20-year management cycle
and a minimum cut diameter of 40 cm in four species occurrence sites. The study was carried
out in three sites with the occurrence of A. angustifolia in the forest and one in free-growing
trees in the municipalities of São Joaquim, Urupema, Painel and São José do Cerrito in Santa
Catarina. 70 trees were inventoried at the three forest sites and 37 trees at the free-growing site.
Two increment rolls were removed using the Pressler Auger. The analysis of the time series of
the increment rings was verified by the cross dating and master series in the COFECHA
software. The modeling of the increment in time, with the diameter and the correlation between
growth rings with climate changes in the SAS 9.4 software. In the forest sites, an inventory was
carried out using the Bitterlich method, with the aid of the CRITERION RD 1000 relascope.
The results showed marked annual variability between rings and excellent growth in individual
diameter between trees and sites, indicating the potential for commercial planting and forest
management. natural. However, there was a high decrease in the rate of increase with a
reduction of 40% for the last 10 years, which shows loss of production, profitability and damage
to the structural dynamics of the forest. The chronological indentation was 63 years for Panel,
45 for Urupema, 137 for São Joaquim and 39 for São José do Cerrito, presenting an average
annual increase in diameter of 0.75 in Panel, 0.99 in Urupema and 0.89 cm .ano-1 in São José
do Cerrito. The correlation of growth with climatic variables was significant only for annual
precipitation (r = 0.5588) and minimum average temperature (r = 0.4445) at the Urupema site
and have a positive influence on the exchange rate of the species. The inventory showed a
density of 259, 370 and 173 trees per hectare, with a volume of 220.8, 277.1 and 179.2 m³.ha1
for Painel, São Joaquim and Urupema, respectively. The feasibility of the management regime
with the proposed 20-year cycle showed the capacity for intervention with up to 30% of the
volume in the diameter classes greater than 40 cm in Panel and Urupema and recovery of the
volume removed in this period. The results obtained demonstrate the need and possibility of
silvicultural interventions (thinning) to maintain the species' growth conditions, maintaining a
future structure with old-growth trees and the importance of the application of management
aiming at the conservation of the araucaria.

Keywords: Growth. COFECHA. Sustainable Management. Brazilian Pine.
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1 INTRODUÇÃO GERAL
A Floresta Ombrófila Mista (FOM), também conhecida como Floresta com Araucária é
um ecossistema de vegetação que foi incluída ao Bioma Mata Atlântica, característico da região
sul do Brasil. A FOM apresenta diversidade de espécies com potencial madeireiro (KERSTEN
et al., 2015). Devido ao alto valor econômico de espécies como Araucária e Imbuia, tais
florestas no sul do Brasil, foram intensamente exploradas entre os anos de 1920 e 1990
(THOMÉ, 1995; ZENID et al., 2003).
O pinheiro brasileiro (Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é uma conífera típica da
América do Sul e uma das espécies mais comum e economicamente importante no Sul do
Brasil, sendo atribuída como símbolo da FOM, que abrange uma vasta área nessa região
(REITZ et al., 1988). A espécie é de suma importância socioeconômica, pela comercialização
da madeira de boa qualidade e subprodutos não madeireiros (como pinhão), sendo uma fonte
de renda para as famílias da região.
A intensa exploração e comercialização da espécie no final do século XIX e meados do
século XX contribuiu para o desenvolvimento da região Sul e avanço da economia florestal e
madeireira do país (MEDEIROS, 2006). Porém essa exploração foi de forma irregular e sem
um adequado manejo florestal sustentável, o que ocasionou significativa diminuição das áreas
de florestas nativas com araucária e proibição do corte da espécie (FUPEF, 1978; BRASIL,
2006; 2008; MMA, 2008).
Atualmente as florestas com araucária, devido à não intervenção com regimes de manejo,
tem um comprometimento de manutenção da conservação e futura estrutura das florestas. Isso
ocorre devido à alta densidade, competição, redução ou estagnação do incremento, baixa taxa
de regeneração natural (devido fechamento do dossel) e comprometimento de manter a futura
estrutura em diâmetro com árvores mais velhas (HESS et. al., 2018a).
Portanto, se fazem necessários estudos e pesquisas sobre planejamento florestal e
técnicas silviculturais, que venham a contribuir na elaboração de planos de manejo sustentáveis
com embasamento científico. Assim pesquisas direcionadas à: morfometria, densidade dos
remanescentes florestais, volume de madeira, índice de competição, taxa de mortalidade, anéis
de crescimento, regeneração natural e as relações entre essas variáveis são de grande
importância na gestão de intervenções sustentáveis dentro dessas florestas (COSTA et al., 2016;
HESS et al., 2016; 2018b; MINATTI et al., 2016).
Além de proporcionar recursos e ferramentas para gestão sutentável, estudos para
viabilizar planos de manejo florestal também servem como garantia para as instituições
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reguladoras ambientais de que existe a necessidade de intervenções silviculturais nas florestas
com araucária, visando garantir a estrutura horizontal e vertical futura, bem como sua
conservação. Dentro deste contexto, conhecer a densidade de árvores, as variáveis
morfométricas (altura, diâmetro, área basal, volume) e os aspectos que influenciam no
crescimento das árvores em conjunto com as mudanças em suas dimensões é fundamental na
área florestal aplicada ao manejo sustentável (HIGUCHI et. al., 2008).
Conseguir expressar o crescimento de variáveis dendrométricas de uma espécie no
tempo e, se possível, agregando as variáveis ambientais, reflete a capacidade de administrar
florestas em função das necessidades do homem e melhor ainda, sua habilidade de não depredar
o meio ambiente (HESS, et al., 2018a). O crescimento florestal está diretamente ligado a área
da dendrocronologia, que se baseia no estudo dos anéis de crescimento das árvores,
determinando assim a idade destas e seu incremento, suas bases teóricas vêm desde o século
XVI, com Leonardo Da Vinci (FRITTS, 1976).
Técnicas de dendrocronologia baseada na análise de anéis das árvores podem ser
utilizadas para obter, em um curto período de tempo, a idade e a taxa de incremento ao longo
do seu ciclo de vida de forma retrospectiva, sendo que a taxa de crescimento de uma espécie
fornece uma representação geral de sua dinâmica de crescimento em determinadas condições
(clima, competição, solo) (BRIENEN; ZUDEIMA, 2007; SCHÖNGART, 2008).
Dentre as técnicas utilizadas no estudo da dendrocronologia estão a análise parcial do
tronco e análise de tronco completa, a qual requer o corte da árvore (SILVA; PAULA NETO,
1979). Visto que a araucária apresenta facilidade de visualização de anéis de crescimento e
devido as diversas limitações e restrições sobre o corte de espécies que interagem com o bioma
Mata Atlântica, a espécie apresenta potencial para aplicação da análise parcial do tronco na
aferição dos anéis de crescimento, com auxílio da dendrocronologia (MATTOS, 2011;
GONZÁLEZ, 2013).
Na análise parcial de tronco não existe a necessidade da derrubada da árvore em si,
porém o número de amostras é maior para compensar os possíveis erros de medição. Para
compensar os erros e aumentar a confiabilidade dos resultados, a dendrocronologia também
possui softwares estatísticos utilizados nas análises de anéis de crescimento, como é o caso do
software COFECHA, que além de fornecer critérios sólidos para a identificação de anéis
ausentes ou falsos, permite relacionar índices de anéis de crescimento (de uma ou de um
conjunto de árvores) com o clima (HOLMES, 1983).
Portanto, considerando que (1) a araucária é uma es pécie florestal de potencial
econômico, (2) apresenta pré-disposições para estudos dendrocronológicos, (3) possui
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ocorrência limitada pela altitude e clima e (4) que estudos sobre incremento diamétrico
fornecem informações valiosas como ferramentas no manejo florestal sustentável, justifica-se
a realização de estudos que venham a embasar estratégias de manejo para uso e conservação da
araucária.
Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar, comparar e correlacionar o
incremento anual em diâmetro de A. angustifolia e determinar sua densidade em quatro sítios
de ocorrência da espécie, sendo um composto por árvores de crescimento livre e três por
remanescentes de FOM na Serra Catarinense.
Os objetivos específicos do trabalho são:
a) Determinar e comparar o incremento da espécie, junto com suas variações, e a
densidade da mesma para os três sítios de FOM;
b) Identificar possíveis correlações de anéis de crescimento da espécie com variáveis
climáticas;
c) Utilizar os dados de incremento em diâmetro na elaboração de planos de manejo;
d) Definir qual a intensidade de intervenção em um regime de manejo com diâmetro
mínimo de corte de 40 cm e intervalos de 20 anos para os remanescentes de FOM
com base no incremento periódico anual dos últimos 10 anos.
As hipóteses testadas são (i) o crescimento da espécie é influenciado por mudanças nas
variáveis climáticas e ocorre de maneira diferenciada entre os sítios e, (ii) se o estudo dos anéis
de incremento e crescimento usando a dendrocronologia

pode ser

elaboração de planos de manejo para conservar a estrutura da floresta.

uma ferramenta na
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2 CAPÍTULO 1 - ANÁLISE DENDROCLIMATOLÓGICA DA RELAÇÃO ENTRE O
INCREMENTO DIAMÉTRICO E VARIÁVEIS CLIMÁTICAS PARA Araucaria
angustifolia NO SUL DO BRASIL
2.1 RESUMO
Estudos dendrocronológicos permitem obter informações e o conhecimento para a elaboração
de planos de manejo sustentáveis tanto de florestas mistas como puras. A variação do
incremento em diâmetro de uma espécie/floresta fornece informações essências para definir
práticas silviculturais a serem empregadas e na tomada de decisão ao gerenciamento florestal.
Assim, o objetivo do estudo foi avaliar o padrão do incremento corrente anual em diâmetro de
Araucaria angustifolia, avaliar o crescimento com as mudanças anuais das variáveis climáticas
e predizer se as condições atuais de crescimento garantem a conservação da espécie e da
estrutura diamétrica da floresta. O estudo foi realizado em quatro sítios com ocorrência natural
de A. angustifolia, três em floresta e um em árvores de crescimento livre nos municípios de São
Joaquim, Urupema, Painel e São José do Cerrito em Santa Catarina. Foram inventariadas 70
árvores da espécie nos três sítios de floresta e 37 árvores de crescimento livre, sendo retirados
dois rolos de incremento utilizando o Trado de Pressler. A datação cruzada e série master foram
realizadas no software COFECHA, e as análises de incremento e da correlação entre anéis de
crescimento e dados climáticos com auxílio do software SAS 9.4 pela correlação de Pearson.
O ajuste da série master foi possível para três sítios (excluso São Joaquim), apresentando
intercorrelações entre séries variando de 0,390 a 0,455 e de 23 a 35 séries ajustadas. Os
resultados mostraram a variabilidade e o potencial do incremento em diâmetro individual entre
árvores e sítios. Porém verificou-se estagnação da taxa de incremento, que apresentou uma
redução de 40% nos últimos 10 anos. O recuo das cronologias foi de 63 anos para Painel, 45
para Urupema e 39 para São José do Cerrito, apresentando incremento médio anual em diâmetro
de 0,75, 0,99 e 0,89 cm.ano-1, respectivamente. A amplitude de diâmetro das árvores que
compuseram as séries máster foi de 34,4 a 86,6 cm em Painel, 13,6 a 84,9 cm em São José do
Cerrito e de 34,3 a 75,8 cm em Urupema. As correlações do crescimento com as variáveis
climáticas de precipitação (r=0,5588) e temperatura média mínima (r=0,4445) foram
significativas em Urupema e influenciam de forma positiva na taxa de incremento da espécie,
indicando que em períodos chuvosos a atividade cambial é mais intensa, proporcionando anéis
mais largos. Os resultados encontrados demonstram a capacidade e potencial da araucária para
aplicação de planos de manejo sustentável, sendo que com a adoção de técnicas silviculturais,
desbaste, pequenos proprietários podem ser capazes de administrar e gerar renda de suas áreas
com floresta, manter a estrutura e conservação dos recursos florestais.

Palavras-chave: Crescimento. Manejo Florestal. Pinheiro Brasileiro.
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DENDROCLIMATOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
THE DIAMETRIC INCREMENT AND CLIMATE VARIABLES FOR Araucaria
angustifolia IN SOUTHERN BRAZIL
2.2 ABSTRACT
Dendrochronological studies provide information and knowledge for the development of
sustainable management plans for both mixed and pure forests. The variation in the increment
in diameter of a species / forest provides essential information to define silvicultural practices
to be employed and in decision making for forest management. Thus, the objective of the study
was to assess the pattern of the current annual increase in diameter of Araucaria angustifolia,
to evaluate growth with annual changes in climatic variables and to predict whether the current
growth conditions guarantee the conservation of the species and the diametric structure of the
forest. The study was carried out in four naturally occurring sites of A. angustifolia, three in
forest and one in free-growing trees in the municipalities of São Joaquim, Urupema, Painel and
São José do Cerrito in Santa Catarina. 70 trees of the species were inventoried at the three forest
sites and 37 free-growing trees, and two increment rolls were removed using the Pressler Auger.
Cross-dating and master series were performed using the COFECHA software, and the analysis
of the increment and the correlation between growth rings and climatic data with the aid of the
SAS 9.4 software by Pearson's correlation. The adjustment of the master series was possible for
three sites (excluding São Joaquim), with intercorrelations between series ranging from 0.390
to 0.455 and from 23 to 35 adjusted series. The results showed the variability and potential of
the increase in individual diameter between trees and sites. However, there was a stagnation in
the rate of increase, which showed a 40% reduction in the last 10 years. The chronologies
retreated 63 years for Painel, 45 for Urupema and 39 for São José do Cerrito, presenting an
average annual increase in diameter of 0.75, 0.99 and 0.89 cm.year-1, respectively. The
diameter amplitude of the trees that made up the master series was 34.4 to 86.6 cm in panel,
13.6 to 84.9 cm in São José do Cerrito and from 34.3 to 75.8 cm in Urupema. The correlations
of growth with the climatic variables of precipitation (r = 0.5588) and minimum average
temperature (r = 0.4445) were significant in Urupema and positively influence the rate of
increase of the species, indicating that in rainy periods the foreign exchange activity is more
intense, providing wider rings. The results found demonstrate the capacity and potential of the
araucaria to apply sustainable management plans, and with the adoption of silvicultural
techniques, thinning, smallholders may be able to manage and generate income from their
forested areas, maintain the structure and conservation forest resources.

Keywords: Growth. Forest management. Brazilian Pine.
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2.3 INTRODUÇÃO
A Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é uma conífera típica da região sul do Brasil
e caracteriza a Floresta Ombrófila Mista (FOM), que está inserida no bioma Mata Atlântica.
Essa espécie, como outras espécies de interesse econômico da FOM foram exploradas de forma
descontrolada e inadequada, para aproveitamento do seu potencial econômico, que associado a
escassez de estudos das espécies florestais no período, expansão da área agrícola/pecuária e
posterior a proibição de uso deste recurso ocasionou a intensa exploração e desinteresse na
manutenção deste recurso (FUPEF, 1978; KERSTEN et al., 2015).
Em virtude dessa exploração no passado, e considerando que a não intervenção humana
poderia ser uma forma de preservar seus remanescentes, a exploração, o manejo e uso da
madeira dessa espécie foi proibido pela legislação brasileira (BRASIL, 2006; 2008; MMA,
2008). Porém essas leis proibitivas podem não garantir a sua conservação e variabilidade
genética, visto que para isso é necessária intervenção, renovação dos indivíduos e cruzamento
entre árvores não aparentadas (STEFENON et al., 2008).
Deste modo, dados e pesquisas na área do manejo florestal sustentável que consideram
taxas de crescimento, incremento e produtividade são fundamentais para auxiliar e provar que
as florestas com araucária podem e devem ser manejadas em conjunto da sua conservação.
Conhecer os padrões de crescimento e quais os aspectos que o influenciam é essencial na
elaboração de modelos de produção e na tomada de decisões em uma gestão sustentável, sendo
que o estudo dos anéis de crescimento, pelo emprego da dendrocronologia, é imprescindível no
manejo sustentável de florestas tropicais (EASDALE et al., 2007; MATTOS, et al., 2011).
Modelos de crescimento baseados na análise de tronco (completa ou parcial) fornecem
informações valiosas, em um curto período de tempo por método retrospectivo, de como foi a
dinâmica das taxas de crescimento ao longo da vida de uma árvore, além de fornecer dados que
podem ser utilizados para prever o crescimento e produtividade de um conjunto de árvores em
determinado local, sob determinadas condições (SCHÖNGART et al., 2005; FINGER, 2006).
A ciência que estuda os anéis de crescimento têm suas bases teóricas desde o século XVI, e
vem sendo utilizada como base nas áreas de pesquisa e produção florestal por todo o mundo
(FRITTS, 1976). Visto que A. angustifolia possui potencial para estudos dendrocronológicos
(MATTOS, 2011), essas análises são fundamentais na elaboração de um manejo sustentável
para a espécie.
Dentre os ramos da Dendrocronologia existe a Dendroclimatologia, que estuda a
reconstrução climática através da cronologia da largura dos anéis de crescimento, baseando-se
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no princípio da extração dos registros das variáveis climáticas gravadas nos anéis de
crescimento (OLIVEIRA, et al., 2011). Sabe-se que na área florestal o clima é um fator de
grande importância no sentido de adaptação, crescimento, dinâmica estrutural, processos
fisiológicos e ocorrência das espécies, o que justifica e ressalta o entendimento e estudo da sua
correlação com o incremento em diâmetro, variável chave em diversos estudos da área.
Frequentemente cronologias de anéis de árvores são utilizadas para identificar sinais
ambientais compartilhados em um conjunto de árvores e para reconstruir eventos não
mensurados no passado (FRITTS, 1976; GHOLAMI, et al., 2015), mostrando ser uma
importante ferramenta na compreensão entre as relações do crescimento de árvores com fatores
climáticos que prevalecem em um dado período em uma determinada região (CEDRO et al.,
2013; GEBREKIRSTOS et al., 2014).
Tendo em vista que a A. angustifolia apresenta anéis de crescimento distintos, tem
ocorrência natural limitada pela altitude e atualmente encontra-se proibida de corte, o presente
estudo teve como objetivos: modelar, avaliar e comparar a dinâmica das taxas de incremento
em diâmetro e sua relação com variáveis climáticas em quatro sítios de ocorrência da espécie.

31

2.4 MATERIAS E MÉTODOS
2.4.1 Caracterização dos sítios de estudo
O estudo foi conduzido em quatro sítios com remanescentes de FOM. Os sítios com
árvores crescendo na floresta estão localizados nos municípios de São Joaquim (SJQ), Urupema
(URU) e Painel (PNL) com áreas de 4,1, 4,3 e 2,2 ha, respectivamente, e o de árvores de
crescimento livre no município de São José do Cerrito (SJC) em Santa Catarina em altitudes
variando de 900 a 1.400 m na região do Planalto Serrano de Santa Catarina. A tipologia florestal
é a de Floresta Ombrófila Mista (FOM).
De maneira geral, para as regiões segundo a classificação de Köppen, o clima é
caracterizado predominantemente como sendo do tipo Cfb, temperado propriamente dito, com
temperatura média do mês mais frio abaixo de 18ºC (mesotérmico) com possibilidades de
geada. Verões frescos com temperatura média do mês mais quente abaixo de 22ºC e sem estação
seca definida. A precipitação média anual é de 1.400 mm. O clima Cfb abrange as regiões mais
frias do Brasil, como Urupema, Urubici e São Joaquim, no estado de Santa Catarina, onde
existem picos com altitudes superiores a 1.800 m (ALVARES, et al. 2013).
Os três sítios com árvores crescendo em floresta foram previamente estudados pelo
Laboratório de Manejo e Crescimento Florestal (LAMEC) da Universidade do Estado de Santa
Catarina no ano de 2013 para elaboração de dissertação de mestrado de Minatti (2015), sendo
que em cada área foram inventariadas 70 árvores da espécie, identificadas por plaqueta e
localizada sua posição no terreno com o uso do receptor de sinais de GPS (Global Positioning
System), demonstrados nas Figuras 1b,c e d. O quarto sítio foi inserido com objetivo de
comparar o crescimento de árvores livres com árvores em crescimento na floresta, sendo
coletados rolos de incremento de 37 árvores no ano de 2019 no município de SJC – Santa
Catarina (Figura 1a). A redução do número de árvores em comparação aos outros locais é por
se tratar de árvores isoladas que regeneraram e cresceram em área de campo. Nos sítios de FOM
estudados, a espécie A. angustifolia apresenta uma área basal de 28,5 m²/ha em Painel, 31,2
m²/ha em São Joaquim e 21,0 m²/ha em Urupema e devido a não intervenção, ou aplicação de
regimes de manejo a espécie apresenta formação regular, com extrema dominância semelhante
a uma floresta pura.
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Figura 1 - Localização dos quatro sítios de estudo com A. angustifolia. Pontos amarelos indicam
a localização das árvores mensuradas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.4.2 Mensuração dos dados
Os dados de incremento obtidos nos sítios com floresta tiveram como objetivo obter a
maior quantidade de séries de anéis no tempo (árvores com maior diâmetro). Para o sítio com
árvores em crescimento livre, devido a menor densidade foram amostradas as árvores
disponíveis, as quais apresentaram diâmetros variados.
O método de coleta utilizado foi o não destrutivo, consistindo na retirada de dois rolos
de incremento no diâmetro a altura do peito (d) de forma perpendicular. As amostras foram
retiradas com o Trado de Pressler de 30 e 40 cm de comprimento (dependendo do diâmetro da
árvore) com 5,15 mm de diâmetro. No campo os rolos de incremento foram fixados em suportes
de madeira (porta baguetas). Após, as amostras foram secas em temperatura ambiente e em
seguida polidas (Figura 2a) utilizando-se lixas com diferentes granulometrias (de 100 até 600,
quando necessário) para melhor visualização dos anéis de crescimento. Além do da idade e
incremento, foram mensurados dados dendro/morfométricos como altura, altura de inserção de
copa, diâmetro à altura do peito e raios de copa.
Os dados climáticos utilizados nesta pesquisa foram séries anuais de precipitação
acumulada, número de dias com precipitação, insolação total, temperatura máxima, média e
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mínima, por serem variáveis frequentemente utilizadas nesse tipo de análise. Estes dados foram
obtidos pela estação meteorológica mais próxima das áreas de estudo, tanto pelas estações do
INMET e da EPAGRI/CIRAM. Para os sítios de SJC e PNL foram utilizadas as séries
climáticas provenientes da estação meteorológica de Lages, e para SJQ e URU pela estação de
São Joaquim. O ano de crescimento considerado para cada anel foi de abril a março, sendo os
cálculos das séries climáticas anuais baseados nesse período. A quantidade de anos estudados
na correlação com o clima foi de 52 anos para PNL, 36 para SJC e 35 para URU.
2.4.3 Análise de dados
A marcação dos anéis de crescimento e medição dos mesmos foi feita com o auxílio de
um microscópio estereoscópio, utilizando uma mesa de mensuração com precisão de 0,01mm
(LINTAB 6.0 – Frank Rinn Distributors, Alemanha), acoplado ao computador, utilizando o
software Time Series Analyzes (TSAP-Win) com o procedimento de cross-dating (Figura 2b).
Os dados de incremento em diâmetro medidos de cada árvore foram exportados em arquivos
de texto para o Microsoft Excel 2016 para realizar análises sobre a sincronia das duas séries de
crescimento de cada árvore.
Após marcação e medição dos anéis de crescimento, foi realizada a datação cruzada e
construção das cronologias, sendo que a datação cruzada consistiu em duas etapas: a primeira
foi a partir de uma verificação visual preliminar das correspondências dos valores entre as duas
amostras da mesma árvore em planilha eletrônica; A segunda etapa, denominada datação
cruzada estatística foi efetivada utilizando o software COFECHA, que é um software específico
em análises dendrocronológicas e fornece um critério sólido para a identificação de anéis
ausentes ou falsos (HOLMES, 1983).

34

Figura 2 - Ilustração das amostras parciais do tronco de A. angustifolia (A) e mesa de
mensuração utilizada na marcação e medição dos anéis de crescimento (B).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Após medição foi calculado a média do incremento anual em diâmetro para as árvores
que apresentaram adequada correlação entre as duas séries, obtendo-se apenas uma série por
árvore. Estas séries médias foram justapostas para obter a série máster, ou seja, um modelo
ajustado com as médias inseridas, formando uma cronologia para cada sítio. O segmento padrão
adotado na construção das cronologias foi de 30 anos e sobreposição de 15 anos. Utilizou-se de
um segmento de 30 anos devido as séries de todas as árvores abrangerem menos de 65 anos
(máximo de 63, 39 e 45 anos para PNL, SJC e URU respectivamente). O programa COFECHA
verifica, por meio de uma correlação linear de Pearson, se existe correspondência entre cada
segmento inicialmente especificado das séries reais com a máster ajustada, informando assim
quais amostras apresentam anos com problemas de datação (falsos anéis), que estão causando
perdas na correlação (ruído). As árvores que não apresentarem correlação significativa com a
máster serão excluídas das análises, sendo consideradas como ruído.
Após a datação cruzada, os dados de incremento em largura dos anéis foram
transformados em índices de crescimento, o que corresponde ao processo de estandartização,
ou seja, padronização dos valores em uma mesma escala por meio da eliminação de tendências
de crescimento devidas a fatores como a idade biológica e perturbação endógena do local,
permitindo que os valores padronizados das árvores de diferentes taxas anuais de crescimento
possam ser calculados juntos, para que então seja realizada a comparação com o clima
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(HOLMES, 1983). Todas as análises de crescimento foram realizadas com base apenas nas
árvores que compuseram a série máster de cada sítio.
O controle estatístico das datações cruzadas realizado é frequentemente utilizado para o
controle de qualidade e maior confiabilidade nos resultados obtidos em estudos de
dendrocronologia. O programa COFECHA vem sendo utilizado por diversos autores como
Oliveira et al. (2010), Stepka (2012), López et al. (2013), Cubas (2015), Marcon et al. (2019)
entre outros, em diferentes tipologias e espécies florestais tropicais e subtropicais.
Para realizar as análises entre os anéis de crescimento com o clima, as séries com
correlação positiva geradas pela máster de cada sítio (pelo COFECHA) foram padronizadas por
índices de crescimento usando-se o programa ARSTAN (COOK, 1985). O motivo por utilizar
o software ARSTAN nessa análise foi porque esse software fornece apenas índices positivos
de crescimento, enquanto o COFECHA gera índices negativos e positivos, o que dificultaria a
execução da correlação Linear de Pearson com as variáveis climáticas. Porém os dois softwares
baseiam-se no mesmo princípio, de padronização dos anéis de crescimento em índices de
crescimento.
Os dados de largura entre anéis e que apresentaram correlação com a série máster gerada
pelo COFECHA foram transformados em incremento corrente anual em diâmetro (ICAd) com
a equação 1. Tais dados foram submetidos a análise de regressão com objetivo de gerar
estimativas do incremento no tempo utilizando o software de Sistema de Análise Estatística
SAS V. 9.4 (SAS Institute Inc., 2012). Como a maioria das amostras não alcançou a medula
das árvores, o ano (t) 0 de cada árvore foi atribuído ao anel medido mais próximo da medula e
foi acrescendo em direção da casca. Foram esses os valores dos anos utilizados na modelagem
do incremento.
ICAd = ICAr ∗ 10 ∗ 2

(1)

Em que: ICAd = Incremento corrente anual em diâmetro (cm); ICAr = Incremento corrente anual
radial (mm).
O conjunto de dados de incremento de cada sítio foram submetidos as condicionantes
de regressão de normalidade, independência dos erros e homogeneidade da variância (testes:
Shapiro-Wilk, Durbin-Watson e White). Como os resíduos não atenderam os condicionantes,
utilizou-se a técnica de regressão dos modelos lineares generalizados (MLG), na distribuição
Gamma com função de ligação identidade (id) e logarítima (ln). O modelo ajustado foi:
ICAd = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ t
Em que: ICAd = Incremento corrente anual em diâmetro (cm.ano-1); t = idade.

(2)
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Os critérios de acurácia para escolha do modelo foram os valores de DEVIANCE, AIC
(Akaike information criterion) e BIC (Bayesian information criterion). Conforme Turkman e
Silva (2000), o critério de informação de akaike (1974) é baseado na função logverosimilhança, com a introdução de um fator de correção como modelo de penalização da
complexidade do modelo.
As correlações entre incremento corrente anual em diâmetro e variáveis climáticas
foram calculadas com auxílio do software SAS V. 9.4, sendo empregada a correlação Linear de
Pearson pela programação PROC CORR. Estas correlações foram realizadas com base nos
índices de crescimento sincronizados gerados pelo software ARSTAN. As variáveis com maior
correlação foram demonstradas com a construção de gráficos, evidenciando as variações de
largura dos anéis de crescimento com as variáveis do ambiente.
2.5 RESULTADOS
2.5.1 Datação cruzada, construção das cronologias e dinâmica do incremento corrente anual
em diâmetro
Em relação à datação cruzada individual visual (em planilha eletrônica) e estatística (no
COFECHA), das 70 árvores alvo do estudo em cada um dos três remanescentes de floresta
nativa, somente apresentaram datação significativa: 51 árvores para URU; 42 para PNL e
apenas 25 para SJQ. No sítio de SJC (crescimento no campo), 34 das 37 árvores isoladas
obtiveram datação significativa. Esse resultado foi ocasionado por dificuldades encontradas
durante a etapa de marcação e medição dos anéis de crescimento em função de anéis falsos e
ausentes, anomalias na madeira, quebras do rolo de incremento, medula deslocada do centro de
coleta e maior quantidade de raios estreitos (incremento suprimido) para árvores mais velhas
(especialmente em SJQ).
Em estudo realizado por Oliveira et al. (2010), com objetivo de identificar sinais
climáticos em anéis de crescimento de A. angustofolia, 35 das 60 árvores amostradas foram
cruzadas. Já Martinkoski et al. (2017), em estudo semelhante, obtiveram sucesso na datação
cruzada de 28 das 50 e 60 árvores de dois sítios com diferentes manejos (floresta secundária e
remanescente natural com sistema silvipastoril) de araucária, ambos autores destacam que a
exclusão das amostras nas análises foi ocasionada, principalmente, por anéis falsos e ausentes.
Em Floresta Ombrófila Neotropical na Argentina, Cattaneo et al. (2013) obtiveram êxito na
datação cruzada de A. angustifolia em 21 e 24, das 30 árvores fêmeas e 30 machos, durante
estudo da relação entre crescimento, sexo e clima da espécie. Autores como López e Villalba
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(2016) e Paredes-Villanueva et al. (2016) também encontraram dificuldades no processo de
datação cruzada de Cedrela fissilis.
A geração da série master foi possível para os sítios de PNL, SJC e URU (Tabela 1),
SJQ que apresentou o menor número de árvores com significativa datação cruzada individual,
demonstrou um valor de correlação (p) entre séries (das 25 árvores) extremamente baixo
(Tabela 1). Este fato causa redução drástica do número de amostras para atingir um valor ‘p’
condizente com a estatística do programa, restando um número de 4 a 5 árvores, ínfimo para
ajustes matemáticos. Assim, este sítio foi descartado das análises. Todas as análises sequentes
se basearam nas árvores datadas na série máster de cada sítio.
Tabela 1 - Estatística dendrocronológica descritiva de A. angustifolia nos quatro sítios de estudo
obtida pelo programa COFECHA no ajuste das series máster.
Descrição

PNL
Série Máster
1950 - 2012
Séries inseridas na máster
42
Séries datadas na máster
23
Variação de idade (anos)
33 - 63
Correlação entre séries
0,390
Correlação crítica (p < 0,01)
0,4226

Cronologia
SJC
URU
SJQ
1980 - 2018
1968 - 2012 1876 - 2012
34
51
25
25
35
13 - 39
28 - 45
59 - 137
0,438
0,455
0,023
0,4226
0,4226
0,4226

Em que: Séries inseridas na máster = árvores que foram incluídas no ajuste da série máster; Séries ajustadas na
máster = árvores que obtiveram correlação significativa com a máster e que compuseram a cronologia de cada
sítio; Variação de idade = amplitude de anos das séries ajustadas na máster; Correlação entre séries = medida de
associação entre árvores da cronologia; Correlação crítica = limite sugerido para um cruzamento de segmento
móvel de 30 anos e uma sobreposição de 15 anos; PNL = Painel; SJC = São José do Cerrito; URU = Urupema;
SJQ = São Joaquim.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A cronologia de A. angustifolia alcançou o período de 1950 – 2012 para PNL, 1980 –
2018 para SJC e de 1968 – 2012 para URU. O resultado das correlações entre as séries (valor
de p) para os sítios de estudo (Tabela 1), foi alcançado pela eliminação de árvores que não
resultaram em uma correlação significativa com a máster. Tais séries são consideradas como
ruídos, e segundo Grissino-Mayer (2001), é indicado excluí-las do conjunto de dados. Como
consequência, restaram 23 das 42 séries de PNL, 25 de 34 em SJC e 35 de 51 séries de URU,
que serviram para gerar suas respectivas máster e servir de base para análises dos padrões de
incremento no tempo e a correlação entre variáveis climáticas.
Entre os três sítios, apenas PNL resultou em um nível de correlação entre séries “p”
menor que o limite sugerido pelo programa, porém foi muito próximo ao valor limite (diferença

38

de apenas 0.033). Em função de evitar mais reduções no número de árvores para tal sítio,
decidiu-se continuar a análise com o valor de p = 0,390 com 23 séries.
Autores como Martinkoski et al. (2017), em FOM no Paraná e Stepka (2012), em
diferentes sítios de FOM na região sul do Brasil, encontraram correlação entre séries
significativas para A. angustifolia, variando de 0,490 a 0,505 e 0,414 a 0,452, respectivamente,
sendo que o primeiro comparou intervalos de 23 anos em dois sítios com 14 séries, enquanto o
segundo com intervalos de 70 até maiores que 150 anos, em cinco sítios, com variação de 22 a
30 séries.
O ajuste de séries master pelo software COFECHA, também é frequentemente utilizado
em espécies com potencial à estudos de dendrocronologia, especialmente quando existe o
interesse de correlacionar anéis de crescimento com o clima. Estudando respostas climáticas
sobre o crescimento de Cedrela fissilis, cobrindo um espaço de tempo de 55 a 124 anos com
série master ajustada por 9 árvores, Marcon et al. (2019) encontraram intercorrelação entre
séries de 0,313, enquanto Chagas (2009), em análise da dendrocronologia de cinco espécies
obteve valores de intercorrelação variando de 0,389 a 0,754.
Conforme Tabela 2, o incremento corrente médio em diâmetro (ICAd) foi calculado com
base nas árvores que apresentaram séries com correlação significativa com a série master gerada
pelo COFECHA (descartando-se as árvores com ruído). O maior resultado foi encontrado em
URU (0,99 cm.ano-1), seguido por SJC (0,89 cm.ano-1) e menor na área de PNL (0,75 cm.ano1

).
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Tabela 2 - Estrutura diamétrica e incremento corrente anual das árvores de A. angustifolia
datadas nas séries master dos sítios de estudo.

Sítio
PNL

SJC

URU

x
max
min
x
max
mi
x
max
min

Valores de referência/Variável
d (cm)
ICA (cm.ano-1) Recuo de idade (anos)
60,8
0,75
86,6
2,40
63
34,4
0,13
33
39,2
0,89
84,9
3,40
39
13,6
0,22
13
52,0
0,99
75,8
2,54
45
34,3
0,15
28

Em que: d = diâmetro à altura do peito; ICAd = incremento corrente anual em diâmetro; PNL = Painel; SJC = São
José do Cerrito; URU = Urupema; x = média; max = máxima; min = mínima.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Os valores de incremento corrente anual médio em diâmetro para os três sítios de estudo
foram semelhantes aos encontrados por Martinkoski (2015) em recuo de 23 anos (0,90 e 0,91
cm.ano-1). Hess et al. (2009) relataram incremento médio de 0,98 cm.ano-1 em análise da
variação do crescimento em diâmetro de araucária em três regiões do Rio Grande do Sul. Em
contraste, resultados obtidos por Mattos et al. (2010) e Stepka (2012) foram inferiores ao
presente estudo, os quais relatam valores de 0,5 cm.ano-1 e de 0,30 a 0,58 cm.ano-1 para A.
angustifolia, respectivamente. Sendo que o menor e o maior valor encontrado por Stepka (2012)
foi, respectivamente, no sítio de maior e menor intervalo de tempo das cronologias, devido as
árvores mais velhas estarem com o crescimento estagnado e apresentarem anéis de crescimento
mais estreitos em comparação com as de menor idade.
Com base nos valores padronizados de incremento gerados pelo COFECHA (Figura 3),
os sítios apresentaram diferença entre si, demonstrando que o incremento ocorre de maneira
peculiar em cada sítio em função de fatores como: competição, clima, relevo, altitude, entre
outros. A variação dos picos de altos e baixos incrementos foi bem distribuída ao longo do
tempo para os três sítios.
Conforme Figura 3a, o sítio PNL apresentou uma grande variação entre os picos de altos
e baixos crescimento, como também foi a master que apresentou maior recuo de idade (63
anos). Porém, apenas a partir de 1964 tem-se um número expressivo de séries (> 10 árvores), e
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de 1980 em diante, todas as séries contribuíram para gerar o valor do índice de crescimento,
portanto de 1980 até 2012 o resultado da master foi mais representativo.
Nas cronologias geradas pelo COFECHA, a amplitude dos índices em todos os sítios
foi de 3 a -3, visto que valores próximos a 3 indicam um pico de alto crescimento e -3 um de
baixo crescimento. Picos de altos e baixos crescimentos que são evidenciados visivelmente pelo
gráfico da master, indicam que o incremento de anos anteriores e posteriores a este período
foram significativamente diferentes em relação ao ano de pico (baixo ou alto) do índice.
Os picos mais acentuados de baixo crescimento para PNL (Figura 3a) foram
encontrados nos anos de 1966, 1975, 1981, 1991, 1995 e 2001. O menor valor de crescimento
de toda a série foi encontrado em 1951, contudo, apenas uma série compõe a master nesta data,
o que torna o valor pouco significativo. Os anos de 1995 e 2001 foram expressivos indicadores
de baixo crescimento. Maiores crescimentos foram observados nos anos de 1983, 1987, 1992,
1997, 2002 e 2008. Entre os mencionados, 2008 e 1997 foram fortes indicadores de alto
crescimento. Cabe ressaltar que os picos de alto e baixo incremento, de um ano específico, é
resultado da variação entre o incremento dos anos que antecedem e sucedem o mesmo.
Observando a Figura 3b, constatou-se que a partir do ano de 1992 a série master de SJC
apresentou um número expressivo de amostras (> 15 séries), sendo a análise do resultado focada
a partir desta data. Devido SJC ser a cronologia com menor amplitude (1980 – 2018), ficou
ainda mais evidenciado no gráfico os anos característicos de crescimento, podendo-se destacar
1993, 1997, 2003 e 2014 como de alto crescimento e 1990, 1995, 2005 e 2017 como de baixo
crescimento. O valor mais próximo do índice 3 foi encontrado em 2014, demonstrando um ano
característico de alto crescimento. O ano de 2005 foi o mais forte indicador de crescimento
baixo.
Analisando a cronologia de URU (Figura 3c), foi verificado uma alta amplitude entre
os picos de baixo e alto crescimento durante a década de 1994 – 2004, facilmente visualizada
no gráfico da master. Em compensação, o período anterior a 1994 (de 1993 até 1975) não
apresentou variação muito acentuada nos índices de crescimento. Foi a partir de 1976 que a
cronologia de URU apresentou considerável quantidade de amostras (> 15 séries), sendo que
de 1985 – 2012 as 35 séries estão presentes na master e consequentemente na geração dos
índices de crescimento nesse período.
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Figura 3 - Séries master ajustada pelo COFECHA para três sítios de estudo.
25

a) PNL

2,0

20

1,0
15
0,0
10

-1,0

Número de séries

Índice de crescimento

3,0

5

-2,0
-3,0

0

2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
1950
Número de séries

25

1,0

20

0,0

15

-1,0

10

-2,0

5

-3,0

0

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

Número de séries
3,0

Índice de crescimento
40

c) URU

35

2,0

Índice de crescimento

Número de séries

30

b) SJC

2,0

30

1,0

25

0,0

20
15

-1,0

Número de séries

Índice de crescimento

3,0

Índice de crescimento

10

-2,0

5

-3,0

0

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

1968

Número de séries

Índice de crescimento

Em que: Índice de crescimento = índice padronizado da largura dos anéis de crescimento gerado pelo software
COFECHA para cada ano; Número de séries = número de séries (árvores) ajustadas para cada ano da cronologia
em cada sítio; PNL = Painel; SJC = São José do Cerrito; URU = Urupema.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Ao se examinar a Figura 3c, pode-se observar picos de alto crescimento nos anos de
1975, 1983, 1988, 1992, 1994, 1998, 2002 e 2009, destacando-se os anos de 1998 e 2009. Já
anos característicos de baixo crescimento foram observados em 1977, 1985, 1989, 1995, 2001,
2004 e 2006. Os anos de 1995 e 2001 foram fortes indicadores de baixo crescimento, sendo que
em 1995 todos os sítios apresentaram um pico de baixo crescimento.
O conjunto das séries master (Figura 3) demonstrou um pico de baixo incremento em
comum no ano de 1995, indicando que nessa data possa existir forte relação dos anéis de
crescimento com o clima, se verificado baixas temperaturas e precipitações durante esse ano.
Em contraste, os anos de 2002 e 2003 apresentaram semelhantes picos de alto crescimento nos
três sítios, sendo outro forte período indicador de sinais climáticos nos anéis. Outro pico de
baixo incremento encontrado em conjunto foi observado para PNL e URU em 2001.
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Em relação aos testes de Durbin-Watson (DW), White (W) e Shapiro-Wilk (SW), os
resultados demonstraram que os dados de incremento não atendem os condicionantes da
regressão. Em todos os sítios, o valor da estatística de DW não foi maior que o limite inferior
do valor tabelado, ou seja, rejeitou-se H0 (não existe independência dos erros). Os valores dos
testes de W e SW não foram significativos em nenhum dos sítios a um nível de probabilidade
p > 0.0001, indicando que o conjunto de dados não atendeu a homogeneidade da variância e
normalidade dos resíduos.
O resultado da regressão do ICAd em função do tempo (t) pela técnica dos MLGs
demonstrou melhores estimativas na distribuição Gamma com função de ligação logarítima
para PNL e SJC, e na distribuição Gamma com função de ligação identidade para URU (Tabela
3).
Como é possível observar na Tabela 3, todos os valores da inclinação (b1) dos modelos
foram negativos, o que representa uma função decrescente do incremento no tempo para os três
sítios. Na Figura 4 é possível visualizar o comportamento da estimativa do incremento no tempo
em comparação com a curva média do real incremento de todas as árvores em cada sítio, bem
como o incremento individual das mesmas.
Analisando os valores de ICAd (Figura 4) observou-se um padrão de incremento, que
consiste em um maior crescimento nos primeiros anos (anéis próximos da medula) de cada
série, com diminuição gradativa até o ano de coleta dos rolos de incremento (anéis próximos da
casca) em todos os sítios. A espécie demonstrou potencial de incremento em diâmetro (superior
a 2 cm.ano-1) na sua fase juvenil, o que prioriza o uso da espécie para plantios comerciais e
necessidade de desbastes para manter a taxa de incremento.
Tabela 3 - Coeficientes e critérios estatísticos do ajuste de modelos do incremento corrente
anual em diâmetro em função da idade para A. angustofolia nos sítios de estudo
Sítio/Equação
PNL
ICAd
SJC
ICAd
URU
ICAd

b0

b1

D

AIC

BIC

FL

0,2943

-0,0269

161,8

-19,6

-4,5

G-ln(µ)

0,2817

-0,0319

102,1

336,77

350,2

G-ln(µ)

1,4848

-0,0266

157,6

646,2

661,6

G-(µ)

Em que: ICAd = Incremento corrente anual em diâmetro (cm.ano-1); b0, b1 = coeficientes do modelo; D = Deviance;
AIC = Akaike information criterion; BIC = Bayesian information criterion; FL (G-µ) = função de ligação
identidade, distribuição gamma; G-ln(µ)= função de ligação logarítima, distribuição gamma; PNL = Painel; SJC
= São José do Cerrito; URU = Urupema.
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

O sítio de SJC (Figura 4b) demonstrou os maiores valores de incremento individual de
todas as árvores (superior a 3 cm.ano-1). O decréscimo progressivo do incremento ao passar dos
anos é mais evidente em PNL e URU (Figura 4a e 4c, respectivamente). Como é possível
observar na Figura 4a, o incremento de PNL depois de 1994 manteve-se constante até um
aumento entre 2007 e 2009, já para URU (Figura 4c) o mesmo comportamento foi encontrado
depois do ano 2000.
O incremento individual variou de 0,13 a 2,4 cm.ano-1 para PNL, 0,25 a 3,4 cm.ano-1
para SJC e de 0,15 a 2,54 cm.ano-1 para URU. A média do ICAd dos últimos 10 anos foi de
0,40, 0,68 e 0,58 cm.ano-1 para PNL, SJC e URU, respectivamente. Para todos os sítios, os picos
de baixos e altos incrementos da curva média, demonstraram-se semelhantes aos encontrados
na série master, gerada pelo COFECHA (Figura 3).
A redução do incremento médio para todo o período em relação à média dos últimos 10
anos foi de 45, 41 e 33% para PNL, URU e SJC, respectivamente, comprovando um declínio
da taxa de incremento e perda do potencial de crescimento do pinheiro brasileiro nesses sítios,
principalmente para árvores em crescimento na floresta (PNL e URU). Comparando a área
destacada por colchetes (Figura 4) em relação as demais áreas dos gráficos, nota-se nitidamente
a diferença e queda do incremento nos últimos anos em relação aos anos anteriores.
Observando a Figura 4, a inflexão da curva de incremento estimada é negativa,
evidenciando que o incremento se encontra estagnado devido à competição (principalmente em
PNL e URU) e idade (árvores que já alcançaram sua capacidade máxima de suporte). A
estimativa por regressão permitiu analisar o padrão de incremento dos sítios, sendo os resíduos,
acurácia do ajuste apresentados na Figura 5.
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Figura 4 - Gráficos do ICAd individual e médio de todas as árvores datadas na série master, em
conjunto com o média do incremento ajustada pelo MLG para cada sítio.
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Em que: Séries individuais = série individual de incremento de cada árvore (linha cinza); Série média = incremento
médio das árvores amostradas (linha preta tracejada); Média estimada = média estimada pelo MLG (linha preta
pontilhada); ICAd = Incremento corrente anual em diâmetro (cm.ano-1); PNL = Painel; SJC = São José do Cerrito;
URU = Urupema.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Avaliando a Figura 5 os gráficos demonstraram que, a concentração dos resíduos
encontra-se distribuída entre valores positivos e negativos, indicando que a equação pode ser
utilizada para estimar o incremento em diâmetro da espécie. Outliers demonstram e explicam
a alta variação que ocorre no crescimento das árvores.
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Figura 5 - Gráfico de resíduos dos MLGs utilizados na estimativa do incremento para todos os
sítios de estudo.
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Em que: ICA = incremento corrente anual em diâmetro; PNL = Painel; SJC = São José do Cerrito; URU =
Urupema.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

2.5.2 Correlação dos anéis de crescimento com variáveis climáticas
Em consequência da falta de dados sobre “dias com chuva” em muitos anos, pelas duas
estações meteorológicas (Lages e São Joaquim), essa variável foi retirada da análise de
correlação de Pearson, sendo que a “insolação acumulada” foi descartada para o sítio de URU
pelo mesmo motivo. Também pela ausência de dados climáticos em geral, em determinados
meses e anos, foram retirados da análise a série de anos de 1983 – 1991 e o ano de 1999 para o
sítio de URU e de 1984 para os sítios de PNL e SJC.
O coeficiente de correlação Pearson (r) varia de 1 a -1. O sinal indica direção positiva
ou negativa da relação entre as variáveis e o valor sugere a força da relação, sendo que quanto
mais próximo de 0, menor a correlação.
Pelos resultados obtidos na correlação de Pearson entre os índices de crescimento
(software ARSTAN) com o clima, apenas as séries anuais das variáveis de temperatura média
mínima (r = 0,4446) e precipitação acumulada (r = 0,5588), apresentaram correlação positiva
moderada com o crescimento da espécie no sítio de URU (a um nível de 5% de significância).
Todos os demais coeficientes para todas as variáveis e em todos os sítios, não foram
significativos, mesmo considerando uma probabilidade de até 85%
Afim de demonstrar visualmente os gráficos com os índices de crescimento obtidos pelo
software ARSTAN (IdA) em conjunto com a variável climática que apresentou maior
correlação com o crescimento (precipitação), para pelo menos um sítio (URU), optou-se por
representar visualmente (Figura 6) as variações entre o índice de crescimento e precipitação
acumulada ao longo do tempo para os sítios de estudo. A variação da temperatura média mínima
e do IdA não foi representada porque existe pouca variação entre essas temperaturas (7,9 a 11,1
ºC), o que dificulta a visualização dessa correlação. Porém essa informação indica que o
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crescimento é inibido de forma moderada quando a temperatura mínima média diminui. Essa
relação pode ser explicada por URU ser uma das cidades mais frias do Brasil, e mesmo a espécie
sendo adaptada ao frio, nesse sítio o seu crescimento é prejudicado pelas temperaturas
extremamente baixas.
Stepka (2012), em estudo com A. angustifolia obteve correlação significativa entre o
crescimento e precipitação (-0,3088) na cidade de São Francisco de Paula – RS, porém a
correlação encontrada foi negativa, no qual anos muito chuvosos influenciaram negativamente
no crescimento das árvores de araucária, o oposto do que foi encontrado no presente estudo
para URU. Oliveira et al. (2007) pesquisando o ritmo da atividade cambial para Araucária,
também em São Francisco de Paula, observaram correlação positiva com a temperatura média
(r = 0,68), e correlação negativa fraca com a precipitação total (r = -0,10).
Estudando o efeito do clima no crescimento de Araucária em Floresta Secundária e
Sistema Silvipastoril, no centro do Paraná, Martinkoski et al. (2017) não constataram
correlações significativas entre a temperatura média anual e médias mensais sobre o incremento
da espécie. No mesmo estudo, com relação aos efeitos de precipitação média mensal sobre os
índices de crescimento, observaram correlação positiva significativa, no mês de outubro, da
precipitação sobre o crescimento da A. angustifolia nos dois sítios avaliados. Cattaneo et al.
(2013), durante estudo sobre relações entre crescimento, clima e sexo de A. angustifolia na
Argentina, não encontraram efeito significativo da temperatura média e precipitação mensal
nas cronologias dos anéis de árvores fêmeas, enquanto para árvores masculinas, a chuva teve
um efeito positivo no mês de agosto e negativo no mês de março.
Comportamento semelhante em relação a chuva e crescimento de árvores masculinas
foi encontrado por Zanon e Finger (2010) no Rio Grande do Sul, sugerindo que o sexo da
espécie, em determinados locais, pode influenciar nas relações entre a atividade cambial e o
clima.
Observando a Figura 6, os picos de altos e baixos crescimento foram semelhantes aos
obtidos pelo software COFECHA (Figura 3), como pode ser evidenciado pelo ano de 2001 em
PNL e URU e 1995 nos três sítios, caraterísticos de baixo crescimento. E pelos anos de alto
crescimento de 1997 e 2014 em SJC, 1987 e 1997 em PNL e 1998 para URU, entre outros.
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Figura 6 - Séries máster construídas pelo software ARSTAN e precipitação acumulada para três
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Em que: PNL = Painel; SJC = São José do Cerrito; URU = Urupema.
Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2020.

A moderada a forte relação entre os anéis de crescimento de A. angustifolia com a
precipitação acumulada para o sítio de URU, é notavelmente visível na Figura 6c. Essa relação
é observada pelo seguinte padrão: anos de estiagem como 1974, 1995, 2001, 2006 e 2012
apresentaram picos de baixo crescimento, enquanto picos de alto crescimento foram
encontrados em anos chuvosos como em 1997,1998, 2002 e 2009. Mesmo não apresentando
significância estatística entre essa variável e o crescimento no sítio de PNL, o mesmo padrão
pode ser encontrado em alguns anos como 1981, 1985, 1987 1997 e 2002 (Figura 6a).
Analisando a Figura 6b, a combinação de ano chuvoso com pico de alto crescimento é
observada em 1997 e 2014 em SJC, porém no geral, o coeficiente Pearson (r) não apresentou
correlação significativa entre os anéis de crescimento e precipitação para esse sítio.
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2.6 DISCUSSÕES
2.6.1 Datação cruzada, construção das cronologias e dinâmica do incremento corrente anual
em diâmetro
A redução do número de amostras para datação cruzada pode ser um reflexo das etapas
de identificação, marcação e medição dos anéis de crescimento devido a fatores como: variação
na taxa de incremento devido a competição, falta de recursos em determinado ano de
crescimento, sazonalidade climática, anomalias da madeira, anéis falsos e ausentes, resina
presente nas amostras, quebras no rolo de incremento, medula deslocada do centro da árvore
(posição da coleta) e maior quantidade de raios estreitos para árvores mais velhas.
A mesma dificuldade foi encontrada em trabalhos (ALVARADO, 2009; STEPKA,
2012; CATTANEO et al., 2013; GONZALÉZ, 2013; CUBAS, 2015; MARTINKOSKI et al.
2017; MARCON et al., 2019) que utilizaram da mesma metodologia proposta pelo software
COFECHA (datação cruzada e série master) em estudos de dendrocronologia e
dendroclimatologia para araucária e outras espécies tropicais e subtropicais com anéis de
crescimento distintos. Os mesmos autores atribuem o fracasso na datação cruzada (entre séries
da mesma árvore) por fatores semelhantes aos encontrados no presente estudo, e no geral, foram
necessários descartes consideráveis de árvores já datadas na construção das séries máster.
Portanto, questiona-se o procedimento da geração dessas cronologias para estudos e análises
que não correlacionam o crescimento com o clima, visto que as árvores já datadas que foram
eliminadas podem estar representando variações de crescimento que são afetadas por fatores
(de interesse) intrínsecos do sítio, mais do que com o clima.
Árvores maduras (maior idade) podem contribuir à baixa porcentagem de sucesso na
datação cruzada de SJQ, visto que o incremento, além de diversos fatores, é influenciado pela
competição e pela idade fisiológica das árvores (FRITTS, 1976). Devido à maior idade dos
indivíduos nesse sítio (Tabela 1), séries de anéis extremamente estreitos foram encontradas
próximo da casca, o que também dificultou o sucesso na etapa de datação, e consequentemente
o fracasso no ajuste da série master.
A necessidade de descartar certa quantidade de árvores já datadas, para se obter um
ajuste adequado da série master, também foi encontrada por autores como Marcon et al. (2019),
Martinkoski et al. (2017) e Stepka (2012), que excluíram amostras não significativas com a
master, a fim de gerar uma segunda cronologia apenas com árvores significativas da primeira,
considerando essas amostras como ruídos que desfiguram a série master de cada sítio
(GRISSINO-MAYER, 2001).
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O crescimento de árvores que não apresentam correlação significativa com a série
master pode estar sendo afetado por fatores endógenos, mais do que com o clima de cada sítio,
destacando a competição entre as mesmas, que limita a absorção de luz e utilização de nutrientes
e água do solo. Assim, justificando a baixa correlação dessas árvores ‘ruídos’ com a série
máster, que provavelmente foi composta por árvores do dossel superior, que estão mais sujeitas
a supressão do crescimento por fatores climáticos (como períodos de déficit hídricos), ou pelo
resultado de infestação por parasitas (BRIENEN, et al., 2006).
Com os resultados do ICAd (Figura 4) por árvore individual e médio de cada sítio, foi
demonstrado que a A. angustifolia possui potencial de incremento na região do planalto
Catarinense, atingindo mais de 2 cm.ano-1 nas fases iniciais de crescimento. Semelhantes as
espécies de Pinus spp. cultivadas em grande escala. Isso reflete a importância e porque insistese em demonstrar que a araucária deve e pode ser manejada e cultivada como povoamentos
puros ou mistos. Valorizando espécies nativas, a cultura da região e a conservação da espécie.
Os resultados também mostraram alta variabilidade do ICAd ao longo do tempo nos 3
sítios de estudo, que estão relacionados a combinação de fatores importantes ao crescimento
das árvores, como características bióticas e abióticas (SKOVSGAARD; VANCLAY, 2008).
Porém, em anos recentes (anéis próximos da casca) foi constatado a diminuição gradativa com
tendência à estagnação/estabilização do incremento (Figura 4a e 4c, respectivamente), sendo
que padrões de baixa taxa de crescimento estão sujeitos a consideráveis variações entre sítios
(PRETZSCH, 2009). Assim, esta espécie apresenta diferenças entre o incremento de acordo
com os recursos ambientais disponíveis em cada sítio.
A tendência do ICAd nos sítios de PNL e URU (Figura 4a e 4c), é diminuir
gradativamente quando a espécie atinge idade entre 35 a 45 anos, indicando que depois desse
período as árvores estão próximas da idade de rotação biológica. Não se pode atribuir uma idade
de rotação biológica totalmente exata porque muitas amostras de rolos de incremento não
alcançaram a medula. Como SJC alcançou o menor período de cronologias (1980 – 2018), esse
comportamento não foi tão expressivo como nos outros sítios.
A maior taxa de incremento individual (> 3 cm.ano-1) encontrada nas árvores de SJC
indica que, árvores crescendo livre tem maior taxa de incremento máxima que sob condições
de competição e destaca a importância da espécie dispor de espaço adequado para seu
crescimento, condição que poderá potencializar seu incremento em diâmetro nas fases iniciais.
Portanto, para disponibilizar essas condições em remanescentes florestais, é necessário efetuar
a colheita de algumas árvores maduras (desbastes), proporcionando abertura do dossel e maior
espaço para árvores de menores diâmetros.
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Hess et al. (2018b) em estudo sobre as taxas de incremento em diferentes classes de
diâmetro de A. angustifolia, constataram que as menores taxas foram encontradas nas classes
menores de diâmetro (10 cm), ou seja, essas árvores encontram-se suprimidas. Os mesmos
autores atribuíram esses baixos incrementos à falta de intervenção silvicultural nos sítios de
estudo e destacam que, se nenhuma intervenção for realizada, essas taxas comprometem o
futuro diamétrico da espécie. Os resultados encontrados sobre as taxas de incrementos
decrescentes (coeficientes angulares negativos) comprovam a estagnação do crescimento,
confirmando a necessidade de intervenções silviculturais para manter a taxa de incremento e
garantir a estrutura futura da espécie. Semelhante a estudo de Hess et al. (2018a).
Conforme Hess et al. (2018a) as taxas de crescimento podem ser afetadas negativamente
pela inexistência de intervenções silviculturais e controle da competição em florestas naturais
de pinheiro brasileiro. Deste modo, o decréscimo do incremento nos sítios estudados pode estar
relacionado com essa falta de intervenção nos últimos anos, ocasionado pela lei que proibiu o
corte da espécie em remanescentes naturais por volta de 1998 (sancionada em 2006).
Medina-Macedo et al. (2016) indicaram que alternativas de conservação devem se
focalizar em propriedades privadas em vez de grandes unidades de conservação, relatando que
pequenos fragmentos florestais com A. angustifolia no sul do Brasil podem manter altos níveis
de diversidade genética. Portanto, um manejo florestal efetuado pelos proprietários de
fragmentos de floresta com araucária com a ajuda de profissionais qualificados pode ser uma
alternativa para conservação da espécie em conjunto de sua exploração econômica. Sendo que
para alcançar o sucesso no manejo, é necessário adotar técnicas silviculturais adequadas como:
determinar rotação técnica em função de um diâmetro mínimo de corte, realizar plantios de
enriquecimento com mudas de matrizes vigorosas (quando necessário), efetuar desbastes de
árvores maduras com intuito de diminuir a competição entre árvores crescendo no sub-bosque
e assim viabilizando o aumento da produtividade de madeira (aumentando o incremento) em
conjunto da conservação da espécie.
O emprego de um correto manejo, colhendo apenas árvores maduras nos remanescentes
florestais, resultará em abertura de dossel, favorecendo o crescimento de árvores jovens que
possuam capacidade de elevar seus incrementos, visto que árvores vivendo no sub-bosque tem
seu crescimento suprimido, devido a uma maior competição e menor incidência de luz
(BRIENEN, et al., 2006). A adoção dessa prática, além de ser capaz de otimizar o incremento
da floresta, gera receita, o que pode servir como incentivo aos proprietários de remanescentes
com araucária para valorizar e conservar essas áreas.
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2.6.2 Correlação dos anéis de crescimento com variáveis climáticas
Os resultados das relações e sinais climáticos em anéis de crescimento de A. angustifolia
obtidos neste estudo, demonstraram que, para o sítio de URU, a precipitação influência de
forma positiva na dimensão dos anéis, ou seja, em anos chuvosos os anéis de crescimento
tendem a ser moderadamente mais largos (maior crescimento em diâmetro) e o oposto ocorre
em anos de estiagem. Além da chuva, as baixas temperaturas também influenciaram o
crescimento da espécie em URU, indicando que as baixas temperaturas nesse sítio podem inibir
o crescimento. As demais variáveis em todos os sítios não influenciaram de forma significativa
nos anéis de crescimento.
A precipitação nos outros sítios de estudo, também pode favorecer positivamente na
dimensão dos anéis, porém de forma mais branda e menos frequente que em URU. Mattos et
al. (2007) em pesquisas na FOM, verificaram que em anos com baixas precipitações ocorreram
quedas acentuadas no incremento de A. angustifolia. Em estudo realizado por Lorensi e Prestes
(2018) na mesma cidade (Painel – SC) que está situado um dos sítios do presente estudo e com
a mesma espécie, constataram correlação de Pearson significativa positiva com dados médios
mensais de temperatura com anéis de crescimento para os meses de janeiro (r = 0,5206) e
fevereiro (r = 0,2645), e para precipitação, uma correlação significativa positiva para o mês de
maio (r = 0,2809) e negativa para o mês de outubro (r = -0,2627).
Frequentemente pesquisas são feitas para verificar a correlação do crescimento das
árvores com condições ambientais, sendo que alguns trabalhos (OLIVEIRA et al., 2007;
OLIVEIRA et al., 2010; STEPKA, 2012; MARTINKOSKI et al., 2017, MARCON et al.,2019)
vem utilizando resultados obtidos por softwares (como COFECHA e ARSTAN) para esse tipo
de análise, sendo que esses softwares padronizam valores de anéis de crescimento para que um
conjunto de árvores possa ser relacionado com o clima, por meio de índices de crescimento
estandartizados (cronologias), assim investigando a influência de dados meteorológicos sobre
a atividade cambial de diferentes espécies. Entre esses autores, os resultados da relação entre a
precipitação e o crescimento foram divergentes, onde alguns autores encontraram correlação
significativa positiva e outros negativa para essa variável.
Oliveira et al. (2010) em estudo de sinais climáticos em anéis de crescimento de A.
angustifolia no limite sudeste de ocorrência da espécie no sul do Brasil, encontraram sinais
meteorológicos mensais relevantes, em pelo menos um sítio, ao crescimento das árvores. Pela
análise de componentes principais (PCA) com dados de temperatura e precipitação, esses
autores encontraram tendências de crescimento divergentes e convergentes dentre árvores em
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dois sítios do estudo. Zanon e Finger (2010), enquanto estudavam as relações entre umidade do
ar e temperatura com o crescimento de A. angustifolia, encontraram incrementos maiores
associado a temperatura médias mensais mais altas e períodos de maior precipitação.
Além da Araucária, espécies com anéis de crescimento distintos em regiões tropicais e
subtropicais são alvo de estudo da dendroclimatologia. Por exemplo, Marcon et al. (2019) em
pesquisa sobre a resposta climática no crescimento radial de Cedrella fissilis em FOM no estado
do Paraná, concluíram, pela análise de componentes principais (PCA) e correlação de
Spearman, que a temperatura é a principal variável climática que afeta o crescimento radial
dessa espécie. Andreacci et al. (2014) também avaliaram sinais climáticos em C. fissilis em
diferentes sítios de FOM e indicam que altas temperaturas e regime hídrico durante a estação
de crescimento afetam positivamente na largura dos anéis das árvores estudadas.
Os processos fisiológicos fundamentais para o crescimento das plantas estão
diretamente relacionados às variáveis climáticas precipitação e temperatura (REYER et al.,
2012; VENEGAS-GONZÁLEZ et al., 2016). Martinkoski et al. (2015), em revisão
bibliográfica sobre o crescimento de A. angustifolia, concluíram que, no geral, quanto maior a
precipitação e a temperatura média durante a estação de crescimento, maior será o incremento
em diâmetro. Entretanto, os autores ressaltam que essas relações parecem estar conectadas com
as condições específicas de cada sítio.
De maneira geral, pelos resultados convergentes e divergentes desta pesquisa e por
estudos já realizados, utilizando-se de diferentes metodologias e análises, constata-se que,
identificar qual o grau de influência de uma variável climática sobre as larguras dos anéis de
crescimento é complexo, visto que o tipo de ligação e o número de condições ambientais que
afetam o crescimento variam ao longo da vida de uma planta, podendo limitar ou favorecer o
mesmo e afetar a estrutura de diversas plantas (FRITTS, 1976).
Ressalta-se que as séries climáticas utilizadas no presente estudo foram obtidas de
estações meteorológicas distantes (cerca de 30 quilômetros) dos sítios estudados, fato que pode
ter prejudicado as análises efetuadas. Indica-se que o ideal para estudar essas relações seria
obtendo dados meteorológicos coletados dentro do próprio sítio de estudo e também por
análises da quantidade de água no solo, uma vez que apenas pela precipitação total não é
possível conhecer a real quantidade de água que está disponível para a absorção das plantas.
2.7 CONCLUSÕES
As análises dendrocronológicas utilizando o software COFECHA garantem precisão na
datação de árvores individuais de A. angustifolia. Porém na geração das séries másters houve
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considerável redução no número árvores datadas, além de não ser possível para SJQ. Portanto,
sugere-se a realização desse procedimento apenas em estudos voltados a dendroclimatologia.
Os resultados encontrados demonstram a capacidade da araucária para um manejo
sustentável, sendo que com a adoção de técnicas silviculturais apropriadas é possível que
pequenos proprietários sejam capazes de administrar suas florestas, usufruindo dos seus
recursos em conjunto com a futura conservação da mesma.
As correlações do crescimento com as variáveis climáticas anuais de precipitação
(r=0,5588) e temperatura média mínima (r=0,4446) foram significativas no sítio de URU e
influenciam de forma positiva na taxa de incremento da espécie, indicando que em períodos
chuvosos a atividade cambial é mais intensa, proporcionando anéis mais largos.
Conclui-se que o estudo dos anéis das árvores possibilita entender as variações do
incremento ao longo do tempo de maneira prática e eficiente, indicando períodos da variação
do incremento. Dessa forma, essa ciência pode auxiliar em estratégias de manejo e conservação
da espécie.
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3 CAPÍTULO 2 – AVALIAÇÃO DO INCREMENTO DIAMÉTRICO DE Araucaria
angustifolia PARA DETERMINAÇÃO DE UM REGIME DE MANEJO NO SUL DO
BRASIL
3.1 RESUMO
O manejo sustentável de espécies florestais é uma atividade estratégica para a conservação de
florestas mistas e que possuem espécies de valor econômico. O sucesso do manejo florestal é
alcançando com regimes que consideram a sustentabilidade e retorno da produção de madeira
em um ciclo determinado com base no incremento e no tempo. Conhecendo informações sobre
produtividade, incremento, idade, densidade, estoque de madeira, obtêm-se a intensidade e
ciclos de corte, auxiliando os gestores florestais a tomar de decisões na condução dos recursos
florestais. Assim, os objetivos do estudo foram avaliar as taxas de crescimento em diâmetro
acumulado com a idade de Araucaria angustifolia, ajustar modelos do diâmetro no tempo,
mensurar a densidade, o volume e determinar se para um ciclo de 20 anos, com a taxa atual de
incremento, a floresta retornaria o volume retirado para uma intensidade de intervenção de 30%
utilizando um diâmetro mínimo de corte de 40 cm. A adoção de uma retirada de até 30% do
volume teve como critério respeitar a resiliência do volume de madeira, evitando uma intensa
exploração que possa comprometer a conservação da floresta a longo prazo. O estudo foi
realizado em três sítios de remanescentes florestais com ocorrência natural de A. angustifolia,
localizados nos municípios de Painel, São Joaquim e Urupema em Santa Catarina. Foram
inventariadas 70 árvores da espécie em cada um dos sítios, sendo coletados dois rolos de
incremento com auxílio do Trado de Pressler. A datação cruzada e série máster foram realizadas
no software COFECHA, e as análises de incremento e o ajuste de modelos matemáticos no
software SAS 9.4 e Excel 2016. Nos três sítios foi realizado inventário utilizando o método de
Bitterlich, com auxílio do relascópio CRITERION RD 1000 para obtenção do número de
árvores e volume por hectare. Os resultados mostraram a variabilidade e o potencial do
incremento em diâmetro individual entre árvores e sítios. Porém verificou-se estagnação da taxa
de incremento, que apresentou uma redução de 40% nos últimos 10 anos. O recuo das
cronologias foi de 63 anos para Painel, 45 para Urupema e para São Joaquim não foi possível
o ajuste da série máster, sendo esse sítio excluído dos estudos sobre incremento. O incremento
médio anual em diâmetro foi de 0,75 para Painel e 0,99 em Urupema. O inventário mostrou
uma densidade de 259, 370 e 173 árvores por hectare, com volume de 220,8, 277,1 e 179,2
m³.ha1 para Painel, São Joaquim e Urupema, respectivamente. A viabilidade do regime de
manejo proposto mostrou a capacidade de intervenção com até 30% do volume nas classes de
diâmetro superiores à 40 cm em Painel e Urupema e recuperação do volume retirado em 20
anos. Os resultados obtidos demonstram a necessidade e possibilidade de intervenções
silviculturais (desbastes) para manter as condições de crescimento da espécie, mantenimento
de uma estrutura futura com árvores old-growth e a viabilidade de aplicação de planos de
regime de manejo visando a conservação da espécie.
Palavras-chave: Crescimento. Floresta Ombrófila Mista. Pinheiro Brasileiro.
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CHAPTER 2 - EVALUATION OF THE DIAMETRIC INCREMENT OF Araucaria
angustifolia FOR DETERMINATION OF A MANAGEMENT REGIME IN SOUTHERN
BRAZIL
3.2 ABSTRACT
The sustainable management of forest species is a strategic activity for the conservation of
mixed forests that have species of economic value. The success of forest management is
achieved with regimes that consider the sustainability and return of wood production in a
determined cycle based on increment and time. Knowing information about productivity,
increase, age, density, stock of wood, the intensity and cutting cycles are obtained, helping
forest managers to make decisions in the management of forest resources. Thus, the objectives
of the study were to evaluate the growth rates in diameter accumulated with the age of
Araucaria angustifolia, adjust diameter models over time, measure density, volume and
determine whether for a 20-year cycle, with the current rate of increment, the forest would
return the volume removed to an intervention intensity of 30% using a minimum cut diameter
of 40 cm. The adoption of a withdrawal of up to 30% of the volume had as a criterion to respect
the resilience of the volume of wood, avoiding an intense exploitation that could compromise
the conservation of the forest in the long term. The study was carried out in three sites of forest
remnants with natural occurrence of A. angustifolia, located in the municipalities of Painel, São
Joaquim and Urupema in Santa Catarina. 70 trees of the species were inventoried in each of the
sites, and two increment rolls were collected with the aid of the Pressler Auger. Cross-dating
and master series were performed in the COFECHA software, and the increment analysis and
adjustment of mathematical models in the SAS 9.4 and Excel 2016 software. At the three sites,
an inventory was performed using the Bitterlich method, with the help of the CRITERION RD
1000 relascope. to obtain the number of trees and volume per hectare. The results showed the
variability and potential of the increase in individual diameter between trees and sites. However,
there was a stagnation in the rate of increase, which showed a 40% reduction in the last 10
years. The retreat of the chronologies was 63 years for Panel, 45 for Urupema and for São
Joaquim it was not possible to adjust the master series, this site being excluded from the studies
on increment. The average annual increment in diameter was 0.75 for Panel and 0.99 for
Urupema. The inventory showed a density of 259, 370 and 173 trees per hectare, with a volume
of 220.8, 277.1 and 179.2 m³.ha1 for Painel, São Joaquim and Urupema, respectively. The
viability of the proposed management regime showed the capacity for intervention with up to
30% of the volume in the diameter classes greater than 40 cm in Panel and Urupema and
recovery of the volume removed in 20 years. The results obtained demonstrate the need and
possibility of silvicultural interventions (thinning) to maintain the growth conditions of the
species, maintaining a future structure with old-growth trees and the feasibility of applying
management regime plans aiming at the conservation of the species.

Keywords: Growth. Mixed Ombrophilous Forest. Brazilian Pine.
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3.3 INTRODUÇÃO
O manejo florestal sustentável é uma ferramenta de suma importância que possibilita a
exploração de madeira associada a conservação das florestas nativas, assim gerando renda aos
proprietários e respeitando o meio ambiente. O sucesso do manejo depende da produção de
madeira em determinados ciclos de corte, sendo que para garantir essa produção se faz
necessário a aplicação de práticas sustentáveis que consideram as características específicas de
cada sítio. Portanto, dados de campo precisos com embasamento científico são imprescindíveis
na elaboração de regimes de manejos para as diversas espécies florestais com potencial
econômico.
Pinheiro brasileiro, Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze é uma conífera típica da
região Sul do Brasil, representa a Floresta Ombrófila Mista (FOM), que está inserida no Bioma
Mata Atlântica (REITZ et al., 1988). Essa espécie possui valor econômico pela comercialização
de madeira de boa qualidade e sementes comestíveis (pinhão), porém, devido a uma intensa
exploração ocorrida no passado atrelada ao desconhecimento das diretrizes do manejo
sustentável, a legislação brasileira proibiu a exploração da espécie, admitindo que essa é a
melhor forma de preservar as áreas remanescentes com floresta de araucária (BRASIL, 2006;
2008; MMA, 2008). Entretanto, a não intervenção nesses remanescentes não garante a sua
conservação, pois resulta em um desinteresse social em áreas de floresta, estagnação do
crescimento, redução da regeneração natural (pelo fechamento do dossel) e compromisso de
árvores velhas em manter a futura estrutura em diâmetro (BECKERT et al., 2014; HESS et al.,
2018a; SILVEIRA et al., 2018).
Assim, o desafio para que se estabeleça o manejo sustentável da espécie e a conservação
dos seus remanescentes está em conhecer informações sobre produtividade, taxa de
regeneração, taxa de mortalidade, crescimento no tempo, estoque de madeira, qual melhor ciclo
e intensidade de corte, entre outros (MATTOS et al., 2007). Nesse contexto, são necessários
estudos nas diversas áreas das ciências florestais, como inventários florestais, manejo florestal,
silvicultura e estudos sobre incremento (dendrocronologia), para auxiliar e embasar a
elaboração de planos de manejo sustentáveis para A. angustifolia.
Portanto, um correto manejo florestal necessita determinar um diâmetro mínimo de
corte (DMC), a intensidade e o ciclo entre as intervenções (ciclo de corte) com base em taxas
médias de crescimento, afim de garantir a conservação da floresta a longo prazo. O estudo dos
anéis das árvores (dendrocronologia) é uma ferramenta prática e eficiente para fornecer em um
curto período, informações sobre as taxas de crescimento necessárias para estimar
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produtividade e ciclos de cortes (BRIENEN; ZUIDEMA, 2006). Modelos de crescimento
baseado em análises de anéis e técnicas dendrocronológicas são frequentemente utilizados para
obter, por análise retrospectiva, variáveis-chave para um manejo florestal, como: a idade das
árvores, taxas de incremento, ciclos de corte e DMC (BRIENEN; ZUIDEMA, 2006;
BRIENEN; ZUDEIMA, 2007; SCHÖNGART, 2008).
Além das dinâmicas de crescimento, conhecer a densidade, distribuição diamétrica e o
estoque de madeira, por meio do inventário florestal, é fundamental na tomada de decisão e do
planejamento das intervenções silviculturais a serem aplicadas em determinadas áreas
(MACHADO et al., 2009). Em situações que requerem diagnóstico rápido e preciso do estoque
de madeira e outras características das florestas, a aplicação do método por Bitterlich pode ser
de extrema utilidade, devido o procedimento de amostragem ser mais simples e rápido do que
o inventário por área fixa (FARIAS et al., 2002).
Uma vez que essas informações (taxas de crescimento, ciclo de corte, densidade,
estoque de madeira, entre outros) são conhecidas, os administradores florestais tem maior
facilidade na tomada de decisões estratégicas para garantir a sustentabilidade a longo prazo dos
remanescentes com araucária. Assim, os objetivos do presente estudo foram: mensurar as taxas
de crescimento diamétrico, diâmetro acumulado e determinar qual a intensidade de intervenção
(nos remanescentes) para viabilidade de um ciclo de corte de 20 anos em três sítios de
remanescentes de FOM com ocorrência natural da espécie na Serra Catarinense.
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3.4 MATERIAS E MÉTODOS
3.4.1 Caracterização das áreas de estudo
O estudo foi conduzido em três sítios com remanescentes de FOM, os sítios estão
localizados nos municípios de São Joaquim (SJQ), Urupema (URU) e Painel (PNL) com áreas
de 4,1, 4,3 e 2,2 ha, respectivamente, em Santa Catarina em altitudes variando de 900 a 1.400
m na região do Planalto Serrano de Santa Catarina. A tipologia florestal é a de Floresta
Ombrófila Mista (FOM).
De maneira geral, para as regiões segundo a classificação de Köppen, o clima é
caracterizado predominantemente como sendo do tipo Cfb, temperado propriamente dito, com
temperatura média do mês mais frio abaixo de 18ºC (mesotérmico) com possibilidades de
geada. Verões frescos com temperatura média do mês mais quente abaixo de 22ºC e sem estação
seca definida. A precipitação média anual é de 1.400 mm. O clima Cfb abrange as regiões mais
frias do Brasil, como Urupema, Urubici e São Joaquim, no estado de Santa Catarina, onde
existem picos com altitudes superiores a 1.800 m (ALVARES, et al., 2013).
Os três sítios de estudo foram previamente estudados pelo Laboratório de Manejo e
Crescimento Florestal (LAMEC) da Universidade do Estado de Santa Catarina no ano de 2013
para elaboração da dissertação de mestrado de Minatti (2015), sendo que em cada área foram
inventariadas 70 árvores da espécie, identificadas por plaqueta e localizada sua posição no
terreno com o uso do receptor de sinais de GPS (Global Positioning System), demonstrados na
Figura 7. Nos sítios estudados, a espécie A. angustifolia apresenta uma área basal de 28,5 m²/ha
em Painel, 31,2 m²/ha em São Joaquim e 21,0 m²/ha em Urupema e devido a não intervenção,
ou aplicação de regimes de manejo a espécie apresenta formação regular, com extrema
dominância semelhante a uma floresta pura.
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Figura 7 - Localização das três áreas de remanescentes naturais com A. angustifolia utilizadas
no estudo. Pontos amarelos indicam a localização das 210 árvores mensuradas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

3.4.2 Mensuração de dados
Os dados de incremento obtidos nos sítios com floresta tiveram como objetivo obter a
maior quantidade de séries de anéis no tempo (árvores com maior diâmetro). Para o sítio com
árvores em crescimento livre, devido a menor densidade foram amostradas as árvores
disponíveis e que apresentaram diâmetros variados.
O método de coleta utilizado foi o não destrutivo, consistindo na retirada de dois rolos
de incremento no diâmetro a altura do peito (d) de forma perpendicular. As amostras foram
retiradas com o Trado de Pressler de 30 e 40 cm de comprimento (dependendo do diâmetro da
árvore) com 5,15 mm de diâmetro. No campo os rolos de incremento foram fixados em suportes
de madeira (porta baguetas). Após, as amostras foram secas em temperatura ambiente e em
seguida polidas utilizando-se lixas com diferentes granulometrias (de 100 até 600, quando
necessário) para melhor visualização dos anéis de crescimento. Além do da idade e incremento,
foram mensurados dados dendro/morfométricos como altura, altura de inserção de copa,
diâmetro à altura do peito e raios de copa.
Foram também realizados levantamentos sobre a densidade de indivíduos de araucária
nos três remanescentes de FOM, que constituiu na mensuração do número de árvores por
hectare (N/ha), a área basal da espécie por hectare (m²/ha) e o volume por hectare (m³/ha) pela
técnica de relascopia proposta por Bitterlich. O aparelho utilizado nesta etapa foi o relascópio
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CRITERION RD 1000 empregando a banda 2 (K=2) em conjunto com a técnica de Amostra
por Contagem Angular (ACA). Como os sítios estudados, devido a não aplicação de um regime
de manejo, apresentam alta dominância de araucária e tamanhos de diâmetros relativamente
uniformes, optou-se por utilizar um fator de área basal mediano (K=2), visto que conforme
Soares et al. (2011), florestas que apresentam única espécie e tamanho de diâmetros bem
uniformes podem se amostradas por fatores maiores.
A metodologia consistiu em alocar pontos aleatórios na floresta, fixar o operador com o
relascópio e proceder um giro de 360 graus para verificar árvores com diâmetro à altura do
peito (d) maior que o diâmetro da banda. Todos os indivíduos que se enquadraram nessa
condição tiveram o diâmetro e altura total mensurados. O número de amostras foi com base no
tamanho da área de estudo (geralmente 1 amostra para 1 hectare), visando sempre manter uma
distância mínima de 50 m entre um ponto e outro, como também os distribuir sem tendências
de encontrar um menor ou maior número de árvores. Foram realizados 4 pontos amostrais em
PNL, 5 em SJQ e 4 em URU.
3.4.3 Análise de dados
A marcação dos anéis de crescimento e medição dos mesmos foi feita com o auxílio de
um microscópio estereoscópio, utilizando uma mesa de mensuração com precisão de 0,01mm
(LINTAB 6.0 – Frank Rinn Distributors, Alemanha), acoplado ao computador, utilizando o
software Time Series Analyzes (TSAP-Win) com o procedimento de cross-dating. Os dados de
incremento em diâmetro medidos de cada árvore foram exportados em arquivos de texto para
o Microsoft Excel 2016 para realizar análises sobre a sincronia das duas séries de crescimento
de cada árvore.
Após marcação e medição dos anéis de crescimento, foi realizada a datação cruzada e
construção das cronologias, sendo que a datação cruzada consistiu em duas etapas: a primeira
foi a partir de uma verificação visual preliminar das correspondências dos valores entre as duas
amostras da mesma árvore em planilha eletrônica; A segunda etapa, denominada datação
cruzada estatística foi efetivada utilizando o software COFECHA, que é um software específico
em análises dendrocronológicas e fornece um critério sólido para a identificação de anéis
ausentes ou falsos (HOLMES, 1983).
Após medição foi calculado a média do incremento anual em diâmetro para as árvores
que apresentaram adequada correlação entre as duas séries, obtendo-se apenas uma série por
árvore. Estas séries médias foram justapostas para obter a série máster, ou seja, um modelo
ajustado com as médias inseridas, formando uma cronologia para cada sítio. O segmento padrão
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adotado na construção das cronologias foi de 30 anos e sobreposição de 15 anos. Utilizou-se de
um segmento de 30 anos devido as séries de todas as árvores abrangerem menos de 65 anos
(máximo de 63 e 45 anos para PNL e URU, respectivamente). O programa COFECHA verifica,
por meio de uma correlação linear de Pearson, se existe correspondência entre cada segmento
inicialmente especificado das séries reais com a máster ajustada, informando assim quais
amostras apresentam anos com problemas de datação (falsos anéis), que estão causando perdas
na correlação (ruído). As árvores que não apresentarem correlação significativa com a máster
serão excluídas das análises, sendo consideradas como ruído.
Apenas as árvores datadas nas cronologias serviram de base para cálculos do d
acumulado (da), estimativas da altura (h) em função do “d” e do incremento periódico anual em
volume dos últimos dez anos (IPAv10).
Os dados de largura entre anéis que apresentaram correlação com a série master gerada
pelo COFECHA foram transformados em incremento corrente anual em diâmetro (ICAd) com
a equação 1.
ICAd = ICAr ∗ 10 ∗ 2

(1)

Em que: ICAd = Incremento corrente anual em diâmetro (cm); ICAr = Incremento corrente anual
radial (mm).
Para calcular o número de árvores por hectare, área basal por hectare, volume por
hectare, diâmetro médio e altura média de cada amostra, foram utilizadas as seguintes equações,
propostas por Soares et al. (2011):
𝐾

N/ha = ∑𝑛𝑖=1 𝐺 = ∑𝑛𝑖=1 𝑁𝑖 ⁄ℎ𝑎

(2)

G/ha = K * n

(3)

V/ha = ∑𝑛𝑖=1 𝑉𝑖 𝑥 𝑁𝑖 ⁄ℎ𝑎

(4)

𝑖

̅=√
d

h̅ =

2
∑𝑛
𝑖=1 𝑑 𝑥 𝑁𝑖 ⁄ℎ𝑎

∑𝑛
𝑖=1𝑁𝑖 ⁄ℎ𝑎
∑𝑛
𝑖=1 ℎ𝑖
𝑛

(5)
(6)

Em que: Gi = área transversal da i-ésima árvore qualificada no ponto de amostragem (m²); n =
número de árvores qualificadas no ponto de amostragem; Vi = volume da i-ésima árvore
qualificada (m³); d = diâmetro da i-ésima árvore qualificada (cm); K = fator de área basal; Ni/ha
= número de árvores por hectare que a i-ésima árvore qualificada representa; hi = altura da iésima árvore qualificada.
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Os valores finais sobre estas variáveis por hectare foi obtido pela média das amostras
de cada sítio. Todos as estimativas de volume no presente estudo foram feitas utilizando o
modelo de Schumacher e Hall (1933) ajustado por Costa et al. (2016), que encontrou um R²
ajustado de 0,9805 e Syx% de 12,04. Os cálculos para obter o d acumulado e estimativa do
volume no tempo foram:
dt = dt+1 – ICAt

(7)

Vcct = 0,000063*dt2,111273*ht0,705521

(8)

Em que: dt = diâmetro à altura do peito no ano t (cm); dt+1 = diâmetro na altura do peito depois
do ano t (cm); ICAt = Incremento corrente anual em diâmetro no ano t (cm); Vcct = volume
estimado com casca no ano t (m³); ht = altura estimada no ano t (m).
A altura estimada no ano t foi obtida pela regressão da h em função do d das árvores
datadas na série máster de cada sítio. No cálculo para prospecção do incremento em volume
para 20 anos foi utilizado o incremento periódico anual em volume dos últimos 10 anos
(IPAv10), multiplicado pelo número de árvores remanescentes para cada classe de diâmetro, em
que se simulou a retirada de 30% do volume (diâmetro mínimo de corte de 40 cm). Para calcular
o IPAv10 e a estimativa do volume por classe diamétrica por hectare utilizou-se as seguintes
expressões:
IPAv10 =

𝑉𝑡 −𝑉𝑡−10
10

(9)

Vdi=

∑𝑛
𝑗=1 𝑉𝑑𝑖,𝑗
𝑛

(10)

Em que: IPAv10 = incremento periódico anual em volume dos últimos 10 anos (m³/ano); Vt-10
= volume 10 anos antes do ano t (m³); Vdi = volume por classe diamétrica “i” por hectare (m³);
Vdi,j = volume das árvores referentes a classe de diâmetro “i” na j-ésima amostra; n = número
de amostras.
O conjunto de dados de d acumulado no tempo e Altura total pelo d, de cada sítio, foram
submetidos as condicionantes de regressão de normalidade, independência dos erros e
homogeneidade da variância (testes: Shapiro-Wilk, Durbin-Watson e White). Como os resíduos
não atenderam os condicionantes, utilizou-se a técnica de regressão dos modelos lineares
generalizados (MLG), na distribuição Gamma com função de ligação identidade (id) e
logarítima (ln). Os modelos ajustados foram:
da = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ ano

(11)

h = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ d

(12)
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Em que: da = Diâmetro à altura do peito acumulado (cm); d = Diâmetro à altura do peito (cm);
h = altura total (m).
Os indicadores para escolher qual a melhor função de ligação foram os valores de
DEVIANCE, AIC (Akaike information criterion) e BIC (Bayesian information criterion).
Conforme Turkman e Silva (2000), o critério de informação de akaike (1974) é baseado na
função log-verosimilhança, com a introdução de um fator de correção como modelo de
penalização da complexidade do modelo.
A escolha de um ciclo de corte de 20 anos, proposto no presente estudo, foi com base
em pesquisas realizadas sobre o manejo florestal para Araucária (SILVEIRA et al., 2018; HESS
et al., 2018b; HESS et al., 2018c; SOUZA, 2019), as quais propuseram ou encontraram ciclos
de corte com intervalos entre 20 a 30 anos. Decidiu-se adotar a retirada máxima de até 30% do
volume nas classes de diâmetro igual ou maior que o DMC de 40 cm visando a conservação da
estrutura da floresta a longo prazo, abertura parcial do dossel durante o desbaste e manutenção
de potenciais árvores matrizes, assim respeitando a resiliência do volume de madeira e evitando
uma intensa exploração como ocorrida no passado, que levou ao atual cenário de proibição do
corte da espécie.
Para verificar se o volume inicial de cada classe diamétrica foi recuperado em 20 anos,
utilizando uma taxa de mortalidade de 2% ao ano (BECKERT et al., 2014), foi realizado o
seguinte cálculo para cada sítio:
𝑉𝑐𝑑𝑖 = (∑ 𝐼𝑃𝐴𝑣10 ∗ 𝑁𝑟𝑖 (𝑡) ) + 𝑉𝑟𝑖

(13)

Em que: Vcdi = Volume com casca após 20 anos da colheita na classe de diâmetro “i” (m³);
IPAv10 = incremento periódico anual dos últimos 10 anos (m³.ano-1); Nr i (t) = Número de
árvores remanescentes após colheita de 30% na classe de diâmetro “i” no ano “t” (amplitude de
1 a 20); Vr i = Volume remanescente por hectare na classe de diâmetro “i” após colheita de
30% (m³).
3.5 RESULTADOS
Os resultados de datação cruzada individual encontrado foi que, das 70 árvores alvo do
estudo em cada um dos três remanescentes de floresta nativa, somente apresentaram datação
significativa: 51 árvores para URU; 42 para PNL e apenas 25 para SJQ (Tabela 4). A construção
da cronologia máster não foi possível para SJQ, uma vez que o valor inicial de correlação entre
séries ‘p’ de 25 árvores foi extremamente baixo (0,023). Este fato causa redução drástica do
número de amostras para atingir um valor ‘p’ condizente com a estatística do programa,
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restando um número de 4 a 5 árvores, ínfimo para ajustes matemáticos. Assim, este sítio foi
excluído das análises. Como pode ser observado na Tabela 4, a cronologia de PNL foi composta
por 21 árvores datadas de 42 inseridas no início da série máster, enquanto a cronologia de URU
por 35 de 51 séries.
Tabela 4 - Estatística dendrocronológica descritiva de A. angustifolia nos quatro sítios de estudo
obtida pelo programa COFECHA no ajuste das series máster.

Cronologia
PNL
URU
SJQ
Série Máster
1950 - 2012 1968 - 2012 1876 - 2012
Séries inseridas na máster
42
51
25
Séries datadas na máster
23
35
Variação de idade (anos)
33 - 63
28 - 45
59 - 137
Correlação entre séries
0,390
0,455
0,023
Correlação crítica (p < 0,01)
0,4226
0,4226
0,4226
Descrição

Em que: Séries inseridas na máster = árvores que foram incluídas no ajuste da série máster; Séries ajustadas na
máster = árvores que obtiveram correlação significativa com a máster e que compuseram a cronologia de cada
sítio; Variação de idade = amplitude de anos das séries ajustadas na máster; Correlação entre séries = medida de
associação entre árvores da cronologia; Correlação crítica = limite sugerido para um cruzamento de segmento
móvel de 30 anos e uma sobreposição de 15 anos; PNL = Painel; SJC = São José do Cerrito; URU = Urupema;
SJQ = São Joaquim.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Autores como Martinkoski et al. (2017), em FOM no Paraná e Stepka (2012), em
diferentes sítios de FOM na região sul do Brasil, encontraram correlação entre séries
significativas para A. angustifolia, variando de 0,490 a 0,505 e 0,414 a 0,452, respectivamente,
sendo que o primeiro comparou intervalos de 23 anos em dois sítios com 14 séries, enquanto o
segundo com intervalos de 70 até maiores que 150 anos, em cinco sítios, com variação de 22 a
30 séries.
Em relação aos testes de Durbin-Watson (DW), White (W) e Shapiro-Wilk (SW) para
os dados de da em função do tempo (ano real) e Altura total (h) em função do d, os resultados
demonstraram que os dados não atendem os condicionantes da regressão. Em todos os sítios,
nas duas estimativas, os valores da estatística de DW não foram maiores que o limite inferior
do valor tabelado, ou seja, rejeitou-se H0 (não existe independência dos erros). Em pelo menos
um dos testes de W e SW, os valores foram não significativos em nenhum dos sítios a um nível
de probabilidade p > 0,0001, indicando que o conjunto de dados não atendeu a homogeneidade
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da variância e normalidade dos resíduos. Portanto, utilizou-se da técnica dos modelos lineares
generalizados.
A Tabela 5, demonstra os resultados para as equações ajustadas, sendo a distribuição
Gamma com função de ligação identidade (G-µ) a que melhor se adequou a distribuição dos
dados.
Tabela 5 - Coeficientes e critérios estatísticos do MLG no ajuste de equações do da em função
do tempo (ano real) e h em função do d para A. angustofolia.
Sítio/Equação
PNL
da
h
URU
da
h

b0

b1

D

AIC

BIC

FL

-1361,47
17,4188

0,7089
0,0192

58,7
0,31

8604,3
106,1

8619,4
109,5

G-(µ)
G-(µ)

-1855,89
11,391

0,9496
0,00982

106,8
0,37

9679,6
141,5

9695,1
146,2

G-(µ)
G-(µ)

Em que: da = Diâmetro à altura do peito acumulado (cm); h = altura total (m); D = Deviance; AIC = Akaike
information criterion; BIC = Bayesian information criterion; FL (G-µ) = função de ligação identidade, distribuição
gamma; PNL = Painel; URU = Urupema.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A dinâmica do crescimento em da ao longo do tempo pode ser visualizada na Figura 8.
Na mesma Figura 8 também é ilustrado o diâmetro mínimo de corte que foi usado na proposta
de ciclo de corte deste estudo e o da estimado pelo ano real.
A Figura 8 demonstra que, as árvores analisadas nos sítios de remanescente de FOM,
em sua maioria, já atingiram ou ultrapassaram o diâmetro mínimo de corte (DMC) que é
proposto no estudo, ou seja, já são árvores maduras para colheita caso houvesse uma
intervenção (desbaste). O incremento corrente anual em diâmetro (ICAd) variou de 0,13 a 2,4
cm.ano-1 para PNL e de 0,15 a 2,54 cm.ano-1 para URU. A taxa média do ICAd foi de 0,75
cm.ano-1 e 0,99 cm.ano-1 para PNL e URU, respectivamente. Os resultados da estimativa do da
(linha preta tracejada na Figura 8) demonstram que, para o sítio de PNL, o d acumularia cerca
de 45 cm em 63 anos (período de 1949 a 2012) e para URU, 42,7 cm em 45 anos (período de
1967 a 2012).
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Figura 8 - Dinâmica do diâmetro acumulado (da) ao longo da vida das árvores datadas nas
cronologias nos sítios de PNL e URU e ajuste do crescimento estimado pelos modelos lineares
generalizados MLG e DMC.
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Em que: d = Diâmetro à altura do peito (cm); DMC = diâmetro mínimo de corte para a proposta de manejo (cm);
PNL = Painel; URU = Urupema.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Analisando a Figura 8a e 8b, o da demonstrou redução de incremento e estagnação da
curva de crescimento, como pode ser evidenciado a partir do ano 2000, quando comparado ao

72

período anterior a 1995, indicando que a maioria das árvores já atingiram a capacidade máxima
de suporte.
Pelas estimativas do da pelos MLGs, o período médio para atingir o DMC é de 56 anos
para PNL e 42 para URU. Em contraste, utilizando a taxa média de incremento, esse período
seria de 53 anos para PNL e 41 para URU. Hess et al. (2018) encontraram, com base no
incremento médio em diâmetro, um período de 57 anos para produzir uma árvore com 40 cm
de diâmetro. Resultado semelhante ao encontrado para o sítio de PNL no presente estudo. Os
resíduos da estimativa por MLG do da e h são representados na Figura 9.
Analisando a Figura 9, os gráficos referentes ao da, demonstraram que houve uma
grande amplitude nos valores de resíduos, indicando a alta variabilidade das curvas de
crescimento em diâmetro. No geral, tanto para o da como h, a concentração dos resíduos
encontra-se distribuída entre valores positivos e negativos, indicando que as equações podem
ser utilizadas para estimar o diâmetro acumulado e a altura da espécie. Outliers demonstram e
explicam a alta variação que ocorre no crescimento em diâmetro das árvores.
Figura 9 - Gráficos de resíduos dos MLGs utilizados na estimativa do da e h para os sítios de
PNL e URU.
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Em que: d = diâmetro à altura do peito; h = altura total; PNL = Painel; URU = Urupema.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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Com a h estimada referente ao da, pode-se obter o incremento periódico anual em
volume dos últimos 10 anos (IPAv10), o qual foi utilizado na prospecção do volume para um
ciclo de 20 anos nos sítios de remanescentes de FOM.
Os resultados obtidos pelos inventários por Bitterlich (Tabela 6) demonstraram variação
na densidade (N/ha), volume (m³/ha) e taxa de incremento (cm.ano-1) entre as áreas de estudo
(Tabela 6), indicando que o incremento corrente anual pode estar sendo influenciado por
diferentes intensidades de competição, especialmente para a área de PNL, que apresentou a
maior quantidade de árvores por hectare. Tal resultado já era esperado para PNL, pois
visivelmente as árvores estão mais concentradas nesse sítio do que em URU, onde são mais
dispersas. Ainda analisando os parâmetros obtidos nesse estudo, o d médio encontrado foi
semelhante entre PNL e URU, indicando que o sítio de PNL se encontra com o incremento mais
estagnado que em URU devido à uma maior competição intraespecífica nesse sítio, porque
mesmo com uma densidade menor, URU obteve d médio equivalente à PNL. A maior média
de incremento foi encontrada no sítio de URU (Tabela 6).
Tabela 6 - Tabela contendo os valores encontrados no inventário por Bitterlich para dois sítios
de remanescentes de FOM e a taxa média de incremento obtida pelo estudo dendrocronológico.
Variáveis médias
N/ha
G/ha (m²)
V (m³.ha-1)
d (cm)
h (m)
IPAv10 (m³.ano-1)
-1

ICAd (cm.ano )

PNL
259
28,5
220,8
39,1
17,2
0,0398

SJQ
370
31,2
277,1
33,1
16,4
-

URU
173
21
179,2
39,2
15,7
0,0409

0,75

-

0,99

Em que: N/ha = número de árvores por hectare; V = volume; d = diâmetro a altura no peito; h = altura total; IPAv10
= incremento periódico anual em volume (últimos 10 anos); ICAd = incremento corrente anual em diâmetro; PNL
= Painel; SJQ = São Joaquim; URU = Urupema.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

A proposta de um ciclo de corte com intervalos de 20 anos, taxa de mortalidade de 2%
ao ano e um DMC de 40 cm, demonstrou ser viável com a extração de no máximo 30% do
volume nas classes de diâmetro maior que o DMC. É possível visualizar claramente na Figura
10 que, somando a prospecção do volume em 20 anos com o volume remanescente de cada
classe diamétrica, o volume original dos remanescentes de FOM foi praticamente recuperado
em todas as classes.
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Esse resultado demonstra que no sítio de PNL, adotando um incremento periódico em
volume (IPAv10) de 0,0398 m³.ano-1, a intervenção com desbaste de até 38 m³.ha-1 é recuperada
em 20 anos. Já para URU, com IPAv10 de 0,0409 m³.ano-1, um volume colhido de 33,63 m³.ha1

será recuperado em 20 anos. É importante ressaltar que a recuperação do volume foi calculada

com base no incremento em volume das árvores remanescentes em cada classe diamétrica.
Em estudo para conhecer a distribuição diamétrica, índices de competição e calcular o
quociente ‘q’ em floresta natural com 74,2 ha no município de Painel – SC (mesma cidade de
um dos sítios do presente estudo), Hess et al. (2014) encontraram um ‘q’ de 1,1 e verificaram
que, mesmo com uma densidade de 228 árvores.ha-1, o fragmento inventariado apresentou
competição, o que justificou a necessidade de intervenção pelo manejo de Liocourt.
Hess et al. (2018b), em estudo sobre incremento e manejo de A. angustifolia em Santa
Catarina, encontraram um incremento médio anual em diâmetro de 0,708 cm.ano-1 e uma taxa
viável de corte de 36,59 m³.ha-1 para um ciclo de corte de 25 anos.
Figura 10 - Gráficos ilustrando o volume atual, volume remanescente e volume estimado após
20 anos da colheita com intensidade de 30% para dois remanescentes com A. angustifolia.
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Em que: Vcc = volume com casca (m³); PNL = Painel; URU = Urupema.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.
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A Tabela 7 demonstra os valores encontrados para o regime de manejo de 20 anos com
intensidade de colheita de 30%. Como é possível visualizar na tabela, é sugerido um desbaste
de 23 árvores por hectare em PNL e 21 em URU.
Tabela 7 - Classes diamétricas, frequências observadas, número de árvores e volume a ser
colhido na simulação de uma intervenção de 30% com DMC de 40 cm para dois remanescentes
de A. angustifolia.
Classe diamétrica
(cm)
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
75-80
Total

N
-1

(ha )
28
75
16
23
39
13
19
12
21
7
4
0
1
259

Classe diamétrica
(cm)
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65
65-70
70-75
Total

N
-1

(ha )
23
0
8
30
40
32
16
13
6
2
2
1
173

Sítio de PNL
Nc
Nr

V

Vc

-1

-1

-1

-1

-1

-1

(ha )
4
6
4
6
2
1
23

(ha )
(m³.ha )
28
3,457
75
21,703
16
7,405
23
22,975
39
34,493
9
15,551
13
18,778
8
19,836
15
44,091
5
16,155
3
12,240
1
4,138
236
220,821
Sítio de URU
Nc
Nr
V

(ha )
10
5
4
2
1
1
21

(ha )
23
0
8
30
40
22
11
9
4
1
1
1
152

(m³.ha )
3,070
3,466
18,880
37,192
38,292
22,670
27,863
14,135
4,411
4,740
5,238
179,957

Vr
-1

(m³.ha )
4,665
5,634
5,951
13,227
4,846
3,672
37,995

(m³.ha-1)
3,457
21,703
7,405
22,975
34,493
10,885
13,145
13,885
30,863
11,308
8,568
4,138
182,825

Vc

Vr
-1

(m³.ha )
11,488
6,801
8,359
4,241
1,323
1,422
33,633

(m³.ha-1)
3,070
0,000
3,466
18,880
37,192
26,805
15,869
19,504
9,895
3,087
3,318
5,238
146,323

Em que: N = número de árvores; Nc = número de árvores a serem colhidas; Nr = número de árvores remanescentes;
V = volume com casca; Vc = volume com casca a ser colhido; Vr = Volume com casca remanescente; PNL =
Painel; URU = Urupema.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2020.

Silveira et al. (2018) em proposta de manejo baseado em diferentes quocientes ‘q’ (1,1,
1,3 e 1,5) de Liocourt, área basal remanescente (10, 12 e 14 m².ha-1) e ciclos de corte (20, 25 e
30 anos), concluíram que o melhor cenário na simulação de um manejo de floresta com
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araucária era com valor ‘q’ de 1,5, área basal remanescente de 12 a 14 m² e ciclo de corte de 20
a 25 anos, removendo árvores de diâmetros maiores e mantendo as de diâmetros menores. Os
mesmo autores encontraram uma intensidade de corte de 23,4 % no ciclo de 20 anos,
representando uma colheita de 44,89 m³.ha1.
3.6 DISCUSSÕES
Pelas análises das curvas de crescimento em diâmetro, pode-se inferir que a falta de
manejo compromete o crescimento futuro individual e da floresta devido às baixas taxas de
incremento dos últimos anos. Hess et al. (2018b), analisando as curvas de crescimento do
diâmetro acumulado em três classes de competição de uma floresta nativa com A. angustifolia
no muncípio em Lages - SC, também evidenciaram uma redução no crescimento nos últimos
anos e atribuíram o mesmo à falta de intervenção na floresta.
O tempo estimado para uma árvore produzir um diâmetro de 40 cm foi diferente para os
sítios de estudo tanto na estimativa do da, como baseando-se pela taxa média de incremento em
diâmetro, resultado ocasionado pela diferença entre os fatores bióticos e abióticos que regem o
crescimento de cada sítio. É importante ressaltar que o período que uma árvore necessita para
atingir determinado diâmetro está diretamente ligado ao espaço de crescimento de que a árvore
dispõe (CURTO et al., 2017). Portanto, uma maior densidade de árvores resulta em um maior
período de tempo para atingir um DMC, como é elucidado pela maior densidade em PNL
(Tabela 7), que também resultou em um maior período de tempo para produzir uma árvore com
40 cm de diâmetro. Assim, confirmando a necessidade de intervenções silviculturais por meio
do manejo florestal, para reduzir a competição (COSTA; FINGER, 2017), disponibilizar
condições para retorno nas taxas de incremento (HESS et al., 2010; HESS et al., 2018c) de
árvores que ainda não atingiram sua capacidade máxima de suporte, e consequentemente,
aumento na taxa de ingresso (HESS et al., 2014).
Os valores máximos de incremento corrente anual (> 2 cm.ano-1) para os sítios
estudados, demonstra o potencial de crescimento da araucária para uso em plantações de
reflorestamento e manejo em remanescentes florestais, motivo pelo qual insiste-se em estudar
e manejar a espécie com a finalidade de viabilizar a geração de renda e ao mesmo tempo a
conservação da floresta. Apesar das árvores mensuradas serem da mesma espécie, apresentam
taxas diferentes no incremento em diâmetro. Essas particularidades de crescimento devem ser
consideradas nas intervenções silviculturais; portanto, não deve ser utilizado um manejo padrão
para A. angustifolia para todas as áreas de ocorrência da espécie. Um adequado manejo deve
ser embasado nas características intrínsecas de cada remanescente florestal.
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Beckert et al. (2014) encontraram baixas taxas de incremento, devido à intensa
competição e à pouca disponibilidade de luz nos estratos inferiores em pesquisa que avaliou o
crescimento e dinâmica da Araucária em fragmento de FOM. Os mesmos autores relacionam a
falta de intervenções silviculturais à uma superioridade em relação as taxas de mortalidade à
ingresso, o que pode ser prejudicial para perpetuidade da espécie.
Estudos utilizando a taxa de incremento, inventário florestal e regulação das frequências
pelo quociente de Liocourt vêm sendo realizados em remanescentes de floresta com Araucária
(HESS et al., 2010; HESS et al., 2014; COSTA et al., 2016; HESS et al., 2018b; HESS et al.,
2018c; SILVEIRA et al., 2018). Esses autores buscaram encontrar regimes de manejo que
venham conservar a floresta com intervenções sustentáveis a longo prazo que maximizem o
crescimento individual e a produção em áreas de floresta que se encontram sem nenhuma
intervenção silvicultural depois da proibição do corte da espécie.
Em relação ao regime de manejo proposto, uma colheita de 30% do volume será
recuperada em 20 anos, porém o ciclo e a intensidade de intervenção podem mudar a partir do
momento em que é realizado o desbaste e a abertura de dossel. Colhendo apenas árvores
maduras na floresta, o crescimento de árvores jovens que possuem capacidade de elevar seus
incrementos será favorecido, pois árvores que crescem no sub-bosque tem seu crescimento
suprimido, devido à maior competição e menor incidência de luz (BRIENEN, et al., 2006).
Conforme a Figura 10b, a alta concentração de volume nas classes de 40 a 60 cm
demonstra a necessidade de intervenção nas árvores de maiores dimensões nesse sítio. Como
também a ausência de árvores na classe 20-25 cm, enfatiza o comprometimento da manutenção
futura em diâmetro da floresta, se fazendo necessário o emprego de técnicas de enriquecimento
nas classes inferiores de diâmetro em conjunto com a colheita de árvores maduras nas classes
superiores de diâmetro. O mesmo comportamento para as classes de 40 a 60 cm foi verificado
em PNL (Figura 10a), onde a maior quantidade de volume foi encontrada na classe 55-60 cm,
evidenciando que o remanescente disponibiliza de um estoque de volume considerável para
colheita nas árvores de maiores dimensões.
Com nenhuma intervenção silvicultural, árvores das classes de menor diâmetro crescem
mais lentamente do que árvores de maiores dimensões (HESS et al., 2018c). Schikowski et al.
(2016) observaram a tendência de redução do número de árvores nas classes de menores
diâmetros em estudo sobre o comportamento da distribuição diamétrica de A. angustifolia entre
os anos de 1995 a 2014 em FOM no Paraná. Baixas densidades e taxas de incremento nas
classes menores de diâmetro são preocupantes, sendo que para garantir o uso sustentável dos
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recursos de madeira durante ciclos de corte é necessário que as espécies colhidas continuem se
reproduzindo (SCHÖNGART, 2008).
Silveira et al. (2018) em estudo que comparou a distribuição do diâmetro entre o período
de 2012 – 2016 para um remanescente de 84 ha de A. angustifolia, verificaram uma redução de
18,84 % no número de indivíduos no centro de classe 12,5 cm e relatam que o fato do baixo
crescimento florestal pode estar relacionado à competição de árvores com diâmetros menores.
Os mesmos autores encontraram aumento inexpressivo de indivíduos nas demais classes de
diâmetro. São as árvores de menores diâmetros que serão responsáveis por manter a estrutura
diamétrica da floresta a longo prazo. Portanto, enquanto essas árvores permanecerem
suprimidas no sub-bosque em conjunto de baixas taxas de regeneração, não haverá condições
para substituírem árvores de classes de maior diâmetro, o que compromete a futura estrutura da
floresta. Assim, se faz necessário o desbaste de algumas árvores que já atingiram o DMC,
resultando na abertura do dossel, que proporciona uma menor competição (por espaço, água e
nutrientes) e maior incidência de luz, favorecendo a regeneração natural. Pois o adensamento
das copas em florestas naturais de araucárias não permite a entrada de luz próximo ao solo e
ocasiona baixa regeneração (SANT’ANNA et al., 2013).
No geral, os resultados demonstram que é viável e preciso manejar as florestas com
araucária e se faz necessário rever as leis que proíbem o corte e manejo da espécie,
principalmente nos sítios com alta densidade de araucárias e desbalanço entre as classes
diamétricas. A proteção da A. angustifolia pela vigente legislação diminuiu as taxas de
incremento e comprometeu o desenvolvimento de florestas com Araucária, reduziu o interesse
pela conservação da floresta, e consequentemente, desvalorizou essa espécie (HESS et al.,
2018c).
Um manejo florestal que considera as características específicas de cada sítio com
floresta com araucária, colhendo apenas árvores maduras e quando necessário, realizando
plantios de mudas (enriquecimento) nas classes menores de diâmetro, proporcionará retorno
econômico aos proprietários rurais que possuam áreas com esse tipo de remanescente, assim,
incentivando-os a conservar, manejar e manter suas florestas com A. angustifolia no Sul do
Brasil, além de contribuir com a economia local. No conceito social, uma vez que é gerado
renda extra com a colheita de madeira, os produtores veriam os benefícios que a floresta pode
fornecer, e consequentemente, serão mais eficientes na conservação e manutenção de suas
florestas, respeitando a produção sustentável de madeira e reconhecendo a importância
socioeconômica da espécie.

79

3.7 CONCLUSÕES
Os resultados demonstram a viabilidade e possibilidade de aplicação de planos de
regime de manejo sustentável para A. angustifolia que visam a conservação da espécie, sendo
que para os sítios estudados, adotando um diâmetro mínimo de corte de 40 cm, o volume de
madeira será recuperado em 20 anos caso seja efetuada intervenções por desbaste pela retirada
de até 38 m³/ha (23 árvores) para o sítio de PNL e 33,63 m³/ha (21 árvores) em URU.
As baixas taxas de crescimento nas curvas de diâmetro acumulado dos últimos 10 anos
indicam que o incremento se encontra estagnado e que a falta de um correto manejo florestal
pode não garantir a futura estrutura diamétrica da espécie e manutenção das taxas de
crescimento.
Os resultados contribuem para o desenvolvimento de planos de manejo sustentáveis para
Florestas com Araucária.
3.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para estudos de dendrocronologia com o software COFECHA utilizando a técnica de
análise parcial do tronco, recomenda-se realizar quatro coletas de rolo de incremento por árvore.
Pois assim, é possível a exclusão de uma ou duas séries da mesma árvore que não apresentam
correlação na datação cruzada individual.
Em estudos de anéis de crescimento que não tem a finalidade de correlação com o clima,
sugere-se não utilizar a construção da série máster para as análises, pois esse procedimento
geralmente requer um descarte considerável de árvores já datadas no software COFECHA. O
que não é interessante, pois essas árvores descartadas podem estar representando características
intrínsecas importantes da área a ser estudada.
Em estudos sobre incremento e a influência da competição sobre o mesmo, sugere-se a
realização de amostragem pelo método de PRODAN para árvores vizinhas das que serão alvo
de estudo de incremento.
Além de demonstrar a importância, necessidade e viabilidade em adotar regimes de
manejos sustentáveis para a A. angustifolia, o presente estudo aponta dois questionamentos
reflexivos:
– A legislação vigente está realmente proporcionando a conservação da espécie a longo prazo?
– Ou uma melhor alternativa para sua conservação seria a aprovação do manejo e
conscientização dos proprietários sobre a importância da exploração da madeira de forma
sustentável como estratégia para garantir a conservação dessas florestas?
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