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RESUMO 
 
A Floresta Ombrófila Mista, principal fitofisionomia em Santa Catarina (Planalto), teve sua 
superfície drasticamente reduzida, restando fragmentos em diferentes estados de 
conservação e desenvolvimento. Esta pesquisa teve como objetivo, gerar subsídios para 
avaliar o estado de conservação dos remanescentes florestais de Floresta Ombrófila Mista 
situados na Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas, Santa Catarina. Foram implantadas 
32 unidades amostrais (conglomerados) de forma sistemática e cinco unidades foram 
escolhidas em áreas aparentemente mais conservadas. Em cada unidade amostral foram 
coletadas as características qualitativas e quantitativas (DAP ≥ 10 cm para o estrato arbóreo; 
DAP ≤ 10 cm para a regeneração) que possibilitassem o desenvolvimento do estudo. Dividido 
em capítulos, inicia com as características gerais, seguindo para analise simultânea da 
florística e diversidade, parâmetros fitossociológicos, bem como a representatividade da 
área amostral (segundo capítulo). No terceiro capítulo há uma segregação das unidades 
amostrais em relação à área basal e os fatores de degradação ambiental. No quarto, através 
da análise dos componentes principais (ACP), considerando a densidade absoluta das 
principais espécies, três grupos florísticos são originados. No capítulo cinco, a população de 
Araucaria angustifolia é avaliada com base em sua estrutura. Foram encontradas ao todo 
278 espécies e morpho espécies, predominando as famílias Myrtaceae, Lauraceae e 
Asteraceae pela riqueza e Dicksoniaceae pela abundância. A riqueza por unidade amostral, 
variou de 15 a 55 espécies, o índice de Shannon foi geral de 2,61 (de 1,04 a 3,43), índice de 
Equabilidade de Pielou J’ = 0,74 e coeficiente de mistura de Jentsch QM = 1:6,37. No 
conjunto das 37 unidades amostrais, as espécies mais importantes foram: Dicksonia 
sellowiana (VI = 30,12), Araucaria angustifolia (VI = 26,29), Ocotea porosa (VI = 17,77), 
Clethra scabra (VI = 9,93) e Ilex paraguariensis (VI = 9,22). Ocorre grande heterogeneidade 
entre as unidades amostrais tanto qualitativamente como quantitativamente. A área basal é 
um importante parâmetro para avaliar o estádio de desenvolvimento da comunidade 
florestal. A partir desta, cinco grupos foram originados; nos três primeiros as florestas 
apresentaram melhor estado de conservação e desenvolvimento, com menor incidência dos 
fatores de degradação ambiental. A segregação dos grupos permite visualizar as mudanças 
nos valores de importância das espécies de cada grupo. Entre os fatores de degradação 
ambiental, o corte seletivo de espécies ocorre em 78%, pastejo em mais de 50% e 
exploração de Ilex paraguariensis em 24% dos fragmentos florestais estudados. Apenas uma 
unidade está livre dos fatores de perturbações antrópicas. Com a ACP foram gerados três 
grupos florísticos chamados de grupo Dicksonia sellowiana, Araucaria angustifolia e Ocotea 
porosa devido às espécies mais importantes de cada um deles. Ocotea porosa, espécie 
climácica, ocorre principalmente nas unidades amostrais menos conservadas e com maior 
incidência dos fatores de degradação. As unidades amostrais foram enquadradas na 
Resolução CONAMA 04/94, a qual se mostrou inconsistente para avaliar o estádio de 
desenvolvimento da vegetação arbórea. Os fragmentos florestais remanescentes na região 
estudada encontram-se em diferentes estádios de desenvolvimento, sofrendo com diversos 
fatores de degradação ambiental, dificultando a classificação do estado de conservação. 
 
 
 
Palavras-chave: Floresta Ombrófila Mista. Estádio de desenvolvimento. Conservação. Fatores 
de degradação ambiental. Análise de componentes principais (ACP). 
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ABSTRACT 
 
The Mixed Ombrophylous Forest, main physiognomy in the state of Santa Catarina, had its 
surface strongly reduced specialty in the past ten years, remaining only fragments in 
different conservation and development status. This research has as target the creation of 
an assistance method to analyze the conservation condition of the remaining areas of the 
Mixed Ombrophylous Forest located in the hydrographic region of Canoinhas plateau. On a 
systemic way, 32 sample units (conglomerates) were implanted and five of them were 
chosen for the study because of its apparently best conversation condition. From each 
sample unit quantitative and qualitative characters (DAP greater then 10cm for the arboreal 
stratum; DAP lower then 10cm for regeneration) were collected and could allow the 
development of the study. Divided in chapters, it begins with the general characteristics. The 
second chapter analyzes simultaneously the floristic and diversity as phytossociologycal 
parameters, as well as the representation of the sample area. On the third one there is 
segregation between the sample units in relation with the basal areas and the 
environmental degradation factors. On the fourth chapter, trough the principal components 
analyses (PCA) and considering the absolute density of the main species, three floristic 
groups were originated. The fifth chapter analyzes the Araucaria angustifólia population 
structure in the region. The sum of 278 species and morpho-species were found, prevailing 
de families Myrtaceae, Lauraceae e Asteraceae by its wealth and the family Dicksoniaceae by 
its abundance. The wealth varied from 15 to 55 species for each sample unit, the index 
Shannon-Weaver was in average 2,61 (from 1,04 to 3,43), the index of equability Pielou J’ = 
0,74 and the Jentsch Coefficient Mixture QM = 1:6,37. In the group of 37 sample units, the 
greatest importance value species were: Dicksonia sellowiana (30,12), Araucaria angustifolia 
(26,29), Ocotea porosa (17,77), Clethra scabra (9,93) e Ilex paraguariensis (9,22). A notable 
heterogeneity occurs between the species as much quantitatively as qualitatively. The basal 
area is an important parameter to evaluate the development stage on the forestall 
community.  From there on, five groups were originated and in three of them the forests had 
shown better development and conservation conditions, with lower environmental 
degradation factors indexes. By segregating the species in the groups, changes in the 
importance value of each group could be observed. Among the environmental degradation 
factors, the selective cut occurs in 78,38%, pasturage in over 50% and exploration of Ilex 
paraguariensis in 24% of the researched forest fragments. With the PCA were generated 
three floristic groups, known as Dicksonia sellowiana, Araucaria angustifolia e Ocotea porosa 
according to its predominant species. Ocotea porosa, a climatic specie, occur mainly in the 
less conserved sample units and with greater environmental degradation levels. The sample 
units were framed in the Resolution CONAMA 04/94, which has shown itself inconsistent 
and unsuitable for an assessment of the arboreal vegetation development stage. The forest 
fragments remaining in the studied region present different development stage, suffering 
with several environmental degradation factors and challenging any attempt to classify the 
real conservation condition.   

 

 

 

Keywords: Mixed Ombrophylous Forest. Development status. Conservation. Environmental 
degradation factors. Principal components analyses (PCA). 
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1 ASPECTOS GERAIS DA PESQUISA 

 

 

1.1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

A expansão das atividades antrópicas em Santa Catarina, especialmente no último 

século, transformou áreas contínuas de florestas em um conjunto de pequenos 

remanescentes, muitas vezes isolado e com o seu entorno ocupado por diversas atividades 

econômicas e formas de uso do solo. Estas áreas remanescentes de florestas sofrem os mais 

diversos distúrbios decorrentes da extração seletiva de madeiras, exploração de produtos 

não madeireiros, implantação de novas áreas agrícolas e pecuária, expansão de plantações 

florestais, uso do fogo, caça, invasões de espécies animais e vegetais exóticas e áreas 

urbanas. Saleh (2007) afirma que estes distúrbios podem provocar alterações profundas nos 

processos ecológicos, ocasionando uma redução da biodiversidade. 

De acordo com Nascimento, Longhi e Brena (2001), a exploração dos recursos 

naturais ao longo dos tempos, provocou uma redução drástica das diversas comunidades 

vegetais com características peculiares, comprometendo a sustentabilidade e a posterior 

manutenção de sua diversidade biológica. O processo de exploração e ocupação também foi 

intenso na Floresta Ombrófila Mista e ainda não cessou. 

Para o colonizador, as paisagens florestadas sempre representaram um empecilho 

ao plantio da lavoura e para expansão das cidades (BUCH, 2007). A Floresta Ombrófila Mista 

encontra-se bastante fragmentada, apresentando pequenos remanescentes que, além de 

representarem amostra inadequada desta vegetação, não garantem sua conservação a 

longo prazo, como observaram Nascimento, Longhi e Brena (2001).  

A maneira desenfreada de exploração desta floresta preocupa os pesquisadores 

há décadas: 

Desde há vários decênios, vem sendo uma das melhores fontes de renda 
para a União, principalmente para os estados do Sul do Brasil, a exportação 
do pinho serrado. Não há dúvida, de que a indústria mais rendosa será 
sempre a extrativa, mormente em se tratando de madeira, a qual com um 
mínimo de beneficiamento, pode ser vendida por preços compensadores, 
tanto ao mercado interno, como sobretudo ao externo, onde o consumo e 
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procura, assume proporções cada vez mais elevadas e promissoras (KLEIN, 
1963, p. 177).  

Em virtude porém, do descontrolado desmatamento para obtenção de 
novas terras para a lavoura, sobretudo do estrago da vegetação para a 
extração das madeiras de lei, observamos que grande parte de nossas 
reservas, já se encontram seriamente ameaçadas para o futuro (KLEIN, 
1963, p.178). 

Hueck (1972, p. 206) na década de 70 afirmou que “para a economia florestal e 

madeireira do país esta é a região [Sul] mais importante. Isto fica comprovado pelo fato de, 

em cerca de 1 milhão de metros cúbicos de madeiras exportadas anualmente pelo Brasil, 

90% são de araucária, o pinheiro-do-Paraná”. Um século de exploração sem planejamento 

reduziu significativamente os fragmentos florestais da Floresta Ombrófila Mista, de acordo 

com Guerra et al. (2002) em aproximadamente 2-4% da área de cobertura original. 

Assim como as florestas, os campos naturais que estão geralmente associados à 

Floresta Ombrófila Mista, também estão sendo gradativamente convertidos em áreas para 

produção agrícola e plantios arbóreos com espécies exóticas, alterando fortemente as 

paisagens, deixando suas espécies suscetíveis a extinção. 

Gomide, Scolforo e Oliveira (2006), descrevem que os fragmentos florestais, 

resultantes de vegetações desgastadas por vários anos de degradação, constituem hoje um 

dos maiores desafios para a conservação. Ainda, expõem que a diversidade presente nas 

vegetações remanescentes constitui um desafio a ser quantificado e mencionado. 

De acordo com Gomide (2004), observados os parâmetros fitossociológicos de 

uma dada comunidade vegetal, como a sua estrutura, é possível avaliar o seu estado, de 

desenvolvimento, conservação e degradação. Assim, os limites e a tolerância de cada 

espécie e/ou da população são caracterizados pelos fatores encontrados no meio. Dessa 

forma e utilizando-se técnicas multivariadas de ordenação, consegue-se explicar melhor a 

ocorrência das espécies, em função de variáveis edáficas, climáticas ou fisiográficas, e 

estabelecendo-se grupos de espécies ou de fragmentos que apresentem a mesma disposição 

estrutural e ambiental (GOMIDE, 2004).  

Muitos fragmentos florestais, em uma análise superficial, oferecem a impressão 

de manter as características próximas às originais, podendo na verdade estar fortemente 

empobrecidos pela retirada de espécies de interesse econômico ou pela alteração dos 
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processos ecológicos. Em determinados fragmentos as condições ambientais e as influências 

antrópicas podem limitar ou até impedir o processo sucessional. 

Em função do crescente avanço e pressão antrópica observado sobre a Floresta 

Ombrófila Mista, estudos que levem em consideração o comportamento da diversidade, 

estrutura e estado de conservação, possuem grande interesse ecológico, científico e social. 

Sem conhecimento não são possíveis iniciativas de conservação. 

A problemática acima descrita na literatura motivou a elaboração da presente 

dissertação sobre a composição, estrutura e estado de conservação da Floresta Ombrófila 

Mista na Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas, Santa Catarina. Esta problemática 

também ficou evidenciada com base na percepção, no momento em que ocorreu o 

levantamento de dados realizado pelo Inventário Florístico Florestal do estado de Santa 

Catarina (IFFSC), mostrando a necessidade de uma análise intensiva da questão, permitindo 

uma amostragem de dados concretos e específicos da região de estudo. 

Para facilitar o entendimento da pesquisa, a apresentação e discussão dos 

resultados foi divida em capítulos. O primeiro capítulo aborda o tema de maneira geral, 

apresentado as perguntas da pesquisa, os objetivos, a justificativa do trabalho, a literatura 

pertinente, descrevendo também a área de estudo e coleta dos dados. 

No segundo capítulo são apresentados os primeiros resultados obtidos com a 

análise dos dados. O capítulo inicia com a apresentação do gráfico da área mínima da 

amostra curva de coletor e apresentação do erro amostral. Em seguida, observam-se a 

composição florística de todas as unidades amostrais, a diversidade e os parâmetros 

fitossociológicos.  

No terceiro capítulo as unidades amostrais são analisadas especialmente em 

relação aos fatores de degradação ambiental (pressões antrópicas) que foram observados 

em cada fragmento estudado. Neste capítulo ocorre também uma segregação das unidade 

amostrais, como base na área basal. 

No quarto capítulo o agrupamento das unidades amostrais é realizado mediante a 

análise multivariada, aplicando a Análise dos Componentes Principais (PCA), com indicação 

das espécies que diferenciam tais grupos, bem como análise estrutural de cada grupo.  

No quinto capítulo a população remanescente de Araucaria angustifolia é avaliada 

, com base em seus valores estruturais. 
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1.2 PERGUNTAS DE PESQUISA 

 

 

 Qual é o estado de conservação dos fragmentos florestais de Floresta Ombrófila 

Mista amostrados na Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas? 

 Como se apresenta o estado das populações de Araucaria angustifolia nos 

remanescentes florestais da Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas?  

 Quais são as ferramentas que possibilitam avaliar o estado de conservação dos 

remanescentes da Floresta Ombrófila Mista? 

 É possível agrupar os fragmentos florestais com base na sua composição e estrutura? 

 E possível relacionar estes possíveis grupos com fatores de perturbação e influência 

antrópica (pastagem, exploração seletiva, exploração de erva-mate, bosqueamento, 

entorno)? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 

Avaliar a composição e estrutura da Floresta Ombrófila Mista situada na Região 

Hidrográfica Planalto de Canoinhas, com intuito de caracterizar o estado de conservação dos 

fragmentos florestais.  

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

a) Analisar a composição florística e estrutura dos remanescentes florestais de 

Floresta Ombrófila Mista, situada na Região Hidrográfica Planalto de 

Canoinhas; 
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b) Desenvolver ferramentas para a análise da vegetação estudada; 

c) Com base na composição florística e estrutura, aplicar técnicas multivariadas 

de ordenação para estabelecer grupos de espécies ou de fragmentos 

similares, determinando possíveis gradientes de estado de conservação dos 

mesmos; 

d) Relacionar estes possíveis grupos com os fatores de perturbação e influência 

antrópica;  

e) Caracterizar as populações naturais remanescentes de Araucaria angustifolia 

na área de estudo. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 

A humanidade passa por um momento histórico de ocupação e colonização do 

planeta, marcado por questões delicadas como a degradação e esgotamento dos recursos 

naturais. As causas de degradação e esgotamento destes recursos incluem em primeiro lugar 

aspectos econômicos, mas também questões éticas, morais e culturais das sociedades. O ser 

humano está experimentando mudanças bruscas em seus valores culturais e sérias 

alterações no seu ambiente natural, o que vem comprometendo a qualidade de vida (DIAS, 

1994). 

Conservar ambientes naturais é uma necessidade que visa não apenas a 

manutenção de espécies nativas de fauna e flora; é uma medida indispensável para garantir 

recursos à sobrevivência da própria espécie humana. Assim, para que ocorra a conservação 

de ambientes naturais, é extremamente necessário conhecê-los para o embasamento das 

ações políticas de proteção. 

Estudos que tem como objetivo a caracterização de um ambiente florestal, mais 

ou menos alterados, necessitam de uma descrição local, florística e da mensuração das 

espécies e seus indivíduos (RODE, 2008). O autor cita ainda que, com as interpretações e 

extração dos resultados, pode ser gerada uma base de dados para o manejo e preservação 

de espécies florestais, e conservação dos recursos naturais. 
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A Floresta Ombrófila Mista, cobria originalmente cerca de 175.000 km² na Região 

Sul do Brasil; porém, atualmente, restaram apenas 20.000 km² (NETO et al., 2002). O autor 

afirma também que dentre as atividades de maiores relevâncias que contribuíram para a 

redução da área dessa região fitoecológica tem-se a intensa exploração madeireira da 

Araucaria angustifolia e Ocotea porosa, além dos desmatamentos para a expansão da 

agricultura. 

Salvador e Da-Ré (2002) afirmam que a principal causa da degradação da Floresta 

Ombrófila Mista no Sul do Brasil tem sua origem na extração madeireira do pinheiro, a qual 

esgotou os recursos florestais em menos de 80 anos de exploração irracional. De acordo 

com Nascimento, Longhi e Brena (2001), até mesmo as espécies não madeiráveis que eram 

comuns nesta formação vegetal, como Dicksonia sellowiana (xaxim) e Maytenus ilicifolia 

(espinheira-santa), exploradas como produtos secundários, sofreram grande redução de 

suas reservas naturais. 

Kozera, Dittrich e Silva (2006) salientam que o corte seletivo do sub-bosque, 

realizado principalmente para beneficiar a exploração da erva-mate (Ilex paraguariensis) 

interfere, entre outros aspectos, na regeneração e na cobertura herbácea do subosque, com 

conseqüente diminuição da diversidade florística. As plantas herbáceas, eliminadas no 

processo de limpeza do subosque, são elementos que contribuem para o incremento 

florístico e estrutural de áreas florestais.  

Uma prática muito comum nesta floresta é a introdução do gado. Nos locais 

utilizados como sistema silvipastoril, arbustos e árvores jovens regridem, em partes pelo 

próprio pastejo, mas também pelo pisoteio (HUECK, 1972). De acordo com Neto et al. 

(2002), para que a vegetação atinja as características florísticas e estruturais próximas às da 

vegetação original, é preciso evitar a presença de bovinos e eqüinos na área, bem como 

controlar a exploração da floresta. 

Mantovani (2004) e Herrmann, Rodrigues e Lima (2005) afirmam que a 

fragmentação, a qual está submetida também a Floresta Ombrófila Mista, leva ao 

isolamento dos remanescentes, ameaçando a sobrevivência das populações e de espécies. 

A riqueza e a abundância de certas espécies florestais dependem das 
características estruturais dos fragmentos para existirem (METZGER, 2000). 
Estes fragmentos possuem uma região de contato entre a área ocupada 
com agricultura ou pastos e o fragmento de floresta, denominada borda, 
sujeita a diferentes fenômenos ecológicos como quantidade de 
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luminosidade, umidade, densidade de plantas, composição de espécies 
vegetais, entre outros (RODRIGUES, 1998b; apud HERRMANN; RODRIGUES; 
LIMA, 2005, p.13).   

Embora existam dados de diversos levantamentos efetuados nos estados do Rio 

Grande do Sul e do Paraná, no estado de Santa Catarina há necessidade de conhecer melhor 

esta importante fitofisionomia, para propor medidas de manejo e conservação. Com 

objetivo de inventariar os remanescentes florestais de Santa Catarina, gerando uma base 

sólida para o desenvolvimento de uma política florestal para o estado, o governo estadual 

iniciou o projeto Inventário Florístico e Florestal do estado de Santa Catarina (IFFSC) em 

2005.  

Para uma análise mais aprofundada dos remanescentes florestais presentes na 

área da pesquisa, foram utilizados os dados do IFFSC, pois, possibilitam uma abordagem 

pontual e específica. A escolha da Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas ocorreu por 

três principais fatores: pelo histórico e ainda presente processo de exploração dos recursos 

naturais (especialmente a exploração madeireira); por ser um dos pólos madeireiros do 

estado de Santa Catarina, e; em função do avanço na coleta de dados em campo (quando 

esta pesquisa iniciou quase todas as unidades amostrais previstas para aquela região já 

haviam sido medidas). 

Durante os trabalhos de campo do IFFSC ficou evidente o pequeno tamanho dos 

fragmentos de floresta, a grande distância entre os remanescentes florestais bem 

conservados e conseqüente isolamento desses pela agricultura, povoamentos de Pinus e 

Eucalyptus, pastagens, bem como os fatores antrópicos degradadores e as ameaças ao 

futuro das florestas e demais formas de vegetação do planalto. 

A caracterização dos remanescentes florestais situados na Região Hidrográfica 

Planalto de Canoinhas, auxiliará na geração de subsídios para adotar medidas de manejo e 

manutenção destas áreas florestais, servindo de modelo para outras regiões de ocorrência 

da Floresta Ombrófila Mista. 
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1.5 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.5.1 A Floresta Ombrófila Mista no Sul do Brasil e em Santa Catarina 

 

 

Três tipos distintos de regiões fitoecológicas florestais cobrem originariamente o 

estado de Santa Catarina: a Floresta Ombrófila Mista, a Floresta Ombrófila Densa e a 

Floresta Estacional Decidual (REITZ; KLEIN; REIS, 1978; GAPLAN, 1986). 

A Floresta Ombrófila Mista na classificação fisionômico-ecológica brasileira ( 

VELOSO; GÓES FILHO, 1982; IBGE, 1990; VELOSO; RANGEL FILHO; LIMA, 1991), ou Floresta 

com Araucária (KLEIN, 1978), Floresta com Araucária ou pinheiro-brasileiro (RAMBO, 1956; 

KLEIN, 1960; REITZ; KLEIN, 1966; HUECK, 1972; LINDMAN; FERRI, 1974; apud LONGHI, 1997), 

compreende as florestas situadas no planalto e oeste dos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná, nordeste da Argentina e sudeste do Paraguai, além de áreas 

isoladas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

Nos planaltos da região Sul a Floresta Ombrófila Mista, originalmente, 

apresentava uma ocorrência mais contínua e mais isolada na região Sudeste do Brasil. Área 

coberta pela FOM na região sul foi estimada por Leite e Klein (1990) em 177.000 km², tendo 

sua superfície drasticamente reduzida, não restando mais do que 2% de sua cobertura 

original, conforme análises mais otimistas (KOCK; CORRÊA, 2002, apud MEDEIROS, 2004). 

Para Roderjan et al. (2002), a Floresta Ombrófila Mista é uma unidade 

fitoecológica onde contempla-se a coexistência de representantes das floras tropical (afro-

brasileira) e temperada (austro-brasileira), em marcada relevância fisionômica de elementos 

Coniferales e Laurales, onde domina Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae), 

espécie que agrega alto valor econômico e paisagístico. 

De acordo com Reitz e Klein (1966), a Floresta Ombrófila Mista possui maior 

representatividade nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Medeiros et 

al. (2004), afirmam que a floresta com araucária chegou a cobrir mais de 40% do território 

de Santa Catarina, constituindo sua principal tipologia florestal, com maior expressão no 

planalto, acima de 500 m de altitude, entre os platôs da Serra Geral e a divisa com a 

Argentina, em ecótono com a Floresta Estacional Decidual. 
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As florestas com araucária mais extensas, originalmente, situavam-se 
principalmente na Bacia Iguaçu-Negro e na parte superior das bacias dos 
afluentes do Rio Uruguai abrangendo as áreas compreendidas desde os 
municípios de Campo Alegre, São Bento do Sul, Mafra, Canoinhas e Porto 
União, avançando em sentido sul até a Serra do Espigão e Serra da Taquara 
Verde, continuando em seguida pela Serra do Irani em sentido oeste 
(KLEIN, 1960).  

Klein (1960), afirma ainda que em toda esta área, a Araucaria angustifolia ocorria 

como árvore emergente e dominante, por sobre as densas e largas copas das imbuias, 

formando uma cobertura própria e muito característica. 

A estrutura vertical da Floresta Ombrófila Mista é composta basicamente de três 

estratos arbóreo-arbustivos em uma floresta mais desenvolvida (LONGHI, 1980) e uma 

grande diversidade de pteridófitas epífitas das famílias Aspleniaceae, Polypodaceae e 

Hymenophyllaceae (SENNA; WEACHTER, 1997), que recobrem os troncos das árvores dando 

um aspecto denominado de “matas pretas” (RAMBO, 1956; apud GOMIDE, 2004), devido 

especialmente à dominância de Araucaria angustifolia. 

Veloso (1991) retrata que, fisionomicamente, a Floresta Ombrófila Mista é 

marcada pela presença de um estrato emergente composto de Araucaria angustifolia, 

espécie cujas árvores atingem até 45 m de altura; cerca de 10 metros abaixo se situa o 

dossel das latifoliadas entre as quais predominavam as Lauraceae (Ocotea porosa, Ocotea 

odorifera, Ocotea puberula, Persea major, Cryptocarya aschersoniana, Nectandra 

lanceolata), as Myrtaceae (Eugenia involucrata, Eugenia pyriformis, Campomanesia 

xanthocarpa), Meliaceae (Cedrela fissilis), Dicksoniaceae (Dicksonia sellowiana) e 

Winteraceae (Drymis brasiliensis).  

Assim, na Floresta Ombrófila Mista, a Araucaria angustifolia apresenta um caráter 

dominante na vegetação, representando uma grande percentagem dos indivíduos do estrato 

superior e ocorrendo como espécie emergente, atingindo grandes alturas e diâmetros 

(LONGHI, 1980; LEITE; KLEIN, 1990). 

Devido especialmente à forte presença de Araucaria angustifolia, quando vistas 

de cima ou ao longe, passam a impressão de serem florestas homogêneas. No entanto, 

quando analisadas, é notável a grande heterogeneidade, em virtude de seus sub-bosques 

distintos. 

Embora a Araucaria angustifolia predomine no estrato superior da floresta, os 

estratos médio e inferior apresentam grande diversidade de espécies que ocorrem no 
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ambiente (NASCIMENTO; LONGHI; BRENA, 2001). Esses estratos são importantes centros de 

dispersão de um grande número de espécies, principalmente, das pertencentes às famílias 

Myrtaceae e Lauraceae (RAMBO, 1951; KLEIN, 1984), em outras contendo agrupamentos 

pouco desenvolvidos com predomínio de Podocarpus, Drymis e a família Aquifoliaceae 

(LEITE; KLEIN, 1990).  

Klein (1978), devido à heterogeneidade observada, agrupou a Floresta Ombrófila 

Mista em duas sub-formações distintas: a) Floresta dos Pinhais – pinheiros em geral de 

grande porte, com sub-bosques bem desenvolvidos e densos, com predomínio das 

Lauráceas; b) Florestas dos Faxinais – pinheiros de menor porte, esparsos, com sub-bosque 

mais baixo e menos denso, com predomínio de mirtáceas e aqüifoliáceas, além de densos 

taquarais. O termo faxinais foi utilizado pelo autor para se referir a áreas com algum tipo de 

restrição edáfica para o desenvolvimento das espécies. 

 

 

Figura 1: Associações da Floresta Ombrófila Mista, no estado de Santa Catarina (Adaptado de KLEIN, 
1978). 

 

O mesmo autor, no mesmo ano, propôs quatro formações vegetacionais distintas 

para a Floresta Ombrófila Mista em Santa Catarina, representados na Figura 1. As diferentes 

associações florestais foram caracterizadas com base nas diferentes formas que a Araucaria 
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angustifolia se associou com outras espécies. Nas regiões do Planalto Norte e Meio-oeste, a 

Araucaria angustifolia ocorre associada principalmente a Ocotea porosa e Ilex 

paraguariensis, enquanto que na região do Planalto Sul sua ocorrência está associada 

principalmente a Ocotea puchella e Nectandra lanceolata. No Extremo-oeste está associada 

especialmente à Apuleia leiocarpa e Parapiptadenia rigida, em regiões de transição do 

Planalto com a Floresta Ombrófila Densa, a Araucaria angustifolia ocorre associada a 

formações de faxinais. A última associação refere-se à ocorrência da Araucaria angustifolia 

em formações de campo, formando os “bosques e capões de pinheiros”. 

 

 

1.5.1.1 Composição e estrutura 

 

 

No levantamento florístico realizado por Carvalho (1980), na região de Irati – PR, 

foram listadas 159 espécies, distribuídas em 50 famílias, destacando-se Myrtaceae (24 

espécies), Fabaceae (16 espécies), Asteraceae (13 espécies), Lauraceae (12 espécies), 

Solanaceae (8 espécies) e Salicaceae (6 espécies). No levantamento realizado por Stepka 

(2008), também em Irati – PR, em um experimento com área de 25 hectares, foram 

levantadas 567 árvores por hectare com DAP ≥ 10,0 cm, distribuídas em 118 espécies e em 

45 famílias. 

Leite e Klein (1990) afirmam que no Herbário Barbosa Rodrigues de Itajaí – SC 

foram identificadas e depositadas 352 espécies da Floresta Ombrófila Mista, destas 47 

espécies (13,3%) são exclusivas, 161 (45,7%) ocorrem preferencialmente nesta tipologia 

florestal e 145 (41,0%) são preferenciais, no entanto vindas de outras regiões fitoecológicas. 

No Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 

2002), para o tipo fitogeográfico Florestal Ombrófila Mista foram encontradas 202 espécies 

pertencentes a 56 famílias botânicas. A família Myrtaceae foi a mais representativa da 

regeneração natural, com 39 espécies, seguida de Lauraceae, com 11 espécies; Solanaceae, 

com 10 espécies; Euphorbiaceae, Fabaceae e Salicaceae, com 8 espécies; Asteraceae com 7 

espécies. 

Schaaf et al. (2006) remediram no ano 2000 os indivíduos arbóreos com DAP ≥ 

20,0 cm em uma Floresta Ombrófila Mista localizada no município de São João do Triunfo – 
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PR, encontraram 2.202 indivíduos nos nove hectares estudados, distribuídos em 55 espécies 

e 31 famílias. Nas mesmas unidades amostrais, no ano de 1979, tinham sido encontrados 

2.133 indivíduos, distribuídos em 51 espécies e 29 famílias. As famílias Araucariaceae, 

Aquifoliaceae, Lauraceae, Sapindaceae, Myrtaceae e Canellaceae foram as mais expressivas 

em termos de quantidade de indivíduos tanto em 1979 como em 2000. Mesmo com mais de 

cinqüenta espécies, sete delas representavam 80,4% dos indivíduos em 1979, sendo 

Araucaria angustifolia, Ilex dumosa, Matayba elaeagnoides, Ocotea porosa, Capsicodendron 

dinisii, Nectandra grandiflora e Campomanesia xanthocarpa. No ano 2000, as mesmas sete 

espécies acrescidas de Ocotea corymbosa responderam por 80,9% do número total de 

indivíduos. 

Neste mesmo estudo, foi observado aumento sensível do grau de ocupação, 

indicado pela dominância absoluta que passou de 23,52 m².ha-1, em 1979, para 28,53   

m².ha-1 em 2000, o que representa um aumento de 21,3% da área basal. Isso indica, segundo 

os autores, que a comunidade está em processo de desenvolvimento e ainda não se 

encontra completamente estocada. Foi registrado também um aumento da dominância 

absoluta e relativa de Araucaria angustifolia no período estudado, que provavelmente 

venha a aumentar ainda mais no futuro. 

Jarenkow e Batista (1987), ao estudarem um fragmento de Floresta Ombrófila 

Mista em Esmeralda no Rio Grande do Sul, destacaram que a estratificação da floresta não 

se encontrava bem definida. Os autores citam a existência de três estratos arbóreos 

descontínuos, o estrato dominante com araucária de até 28 metros de altura; o estrato 

médio com altura de 12 a 19 metros; e o estrato inferior, que varia de 5 a 12 metros de 

altura. 

A estratificação do dossel tende a ser mais complexa em florestas desenvolvidas, 

com maior número de estratos na estrutura vertical da vegetação (HALLÉ, 1995). Contudo, 

pode ser mais simples em florestas jovens, apresentando uma maior densidade de espécies 

pioneiras, de arquitetura simples e de ciclo de vida curto (BORSOI, 2004). 

Na tabela um são apresentados os resultados resumidos de trabalhos recentes 

realizados na Floresta Ombrófila Mista do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
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Tabela 1: Algumas das pesquisas realizadas na Floresta Ombrófila Mista. Autor, ano, local e altitude 
da pesquisa; H’ = índice de diversidade de Shannon; n = densidade absoluta (n/hectare); g = 
área basal média (m².ha-1); DAP = diâmetro de inclusão (cm). 

Autor Ano Local e Altitude Riqueza H' n  g DAP 

Negrelle e Silva 1992 Caçador - SC (900 a 1050) 43/39/28* 8,11 ?   ≥ 5,00 
Formento, Schorn 
e Ramos 2004 

Campo Belo do Sul - SC 
(1017) 

64 e 70 (em 1992 
e 2003) ? 909 

19,24 para 
28,21 ≥ 10,00 

Rivera 2007 Caçador - SC   71 spp. 3,52 483,6 31,4 ≥ 10,00 

Schaaf 2001 
S. Joao do Triunfo - PR 

(780) 55 spp. ? 244,67 28,53 ≥ 20,00 
Negrelle e 
Leuchtenberger 2001 Ponta Grossa - PR (1112) ? ? ? 32,97 ≥ 15,00 

Rondon Neto et al. 2002 
C. do Tigre - Curitiba - PR 

(900) 77/55/36* 3,473 1972 37,08 ≥ 5,00 

Liebsch e Acra 2004 Tijucas do Sul - PR 89/54/32* ? ? ? ≤ 10,00 

Barddal 2004 Araucária - PR 39/36/23* 2,49 18940 ? ≤ 15,00 
Cordeiro 2005 Guarapuava - PR (1070) 100/73/41* 2,79 1397 ? ≥ 4,80 

Canalez et al 2006 
S.Joao; C. Carn.; Domingos - PR 

(800) 67 spp. 3,53 658 ? ≥ 10,00 

Stepka 2008 Irati - PR (820) 118 spp (45 g.) ? 567,12 30,14 ≥ 10,00 

Nascimento et al. 2001 Nova Prata - RS 54 (23 fam.) 3 848 ? ≥ 9,6 

Rondon Neto et al. 2002 Criúva - RS (860) 37/32/22* 2,768 841 45,01 ≥ 5,00 

Narvaes 2004 S.Franc.Paula - RS (930) 109 spp 2,21 7948,89 4,85 CAP 3 a 29,9 

Longhi et al. 2005 S.Franc.Paula - RS 47/36/22* ? ? ? ≥  30,00 
Ribeiro et al. 2007 S.Franc.Paula - RS (930) 110 spp. 1,46 827,5 47,38 ≥ 9,55 

Sonego et al. 2007 S.Franc.Paula - RS (923) 41 spp. 2,95 1444,83 79,05 ≥ 5,00 

Gomes et al. 2008 S.Franc.Paula - RS 64/47/28* 3,53 885 45,05 ≥ 30,00 

*relativo a espécies, gêneros e famílias. 

 

 

1.5.1.2 Regeneração natural 

 

 

A regeneração natural compreende os descendentes das plantas arbóreas adultas, 

cujas dimensões encontram-se abaixo dos limites estabelecidos para o estrato adulto 

(FINOL, 1971). Desta forma, é possível afirmar que para a regeneração natural não existem 

limites de inlusão fixos. É importante salientar que no estrato denominado regeneração 

muitas vezes são incluídos indivíduos de espécies arbustivas ou de arbóreas de subosque 

não presentes nos demais estratos da floresta. Nestes casos o termo de regeneração não 

seria adequado. 

A presença da regeneração natural das espécies arbóreas de um determinado 

ecossistema florestal pode constituir um importante elemento para a sobrevivência das 

populações (FINOL, 1975; apud RIO GRANDE DO SUL, 2002). 
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Conforme exposto pelo Inventário Florístico Contínuo do Rio Grande do Sul (RIO 

GRANDE DO SUL, 2002), ao observar uma floresta clímax, espera-se que a maioria das 

árvores que integram a cobertura geral da floresta, deveriam estar representadas na 

regeneração, para que ocorra uma substituição dos indivíduos maduros pelos jovens no 

local. Contudo, devido às variáveis ambientais e florísticas de cada local, até mesmo em uma 

floresta clímax podem ocorrer representantes arbóreos sem regeneração, especialmente de 

espécies pioneiras e oportunistas (RIO GRANDE DO SUL, 2002). 

A perturbação contínua de uma área pode levar ao esgotamento progressivo do 

banco de sementes, limitando as suas condições de regenerar na primeira fase da sucessão. 

Esses locais muito abertos e ensolarados acabam favorecendo a entrada de gramíneas, que 

impedem a regeneração natural da floresta (KAGEYAMA et al., 1989; apud NOGUEIRA; 

NOGUEIRA, 1991).  

No trabalho de Schneider et al. (1982), os autores fazem considerações sobre a 

importância de estudar a regeneração natural das espécies, especialmente com a intenção 

de obter parâmetros e informações capazes de auxiliar no manejo (comercial ou não) de 

uma determinada área. De acordo com Daniel e Jankauskis (1989), o sucesso de um sistema 

de manejo florestal depende do entendimento dos processos de regeneração natural, o qual 

necessita de informações básicas em qualquer nível de investigação. 

O estudo da regeneração natural é de fundamental importância na elaboração dos 

planos de manejo florestal, pois informa se a vegetação pode sofrer medidas de intervenção 

utilizando o potencial existente (PETIT; FÖRSTER; apud RIO GRANDE DO SUL, 2002).  

Soares (1979) já afirmava que várias populações de Araucaria angustifolia 

observadas no Paraná, maduras e senis, estão cedendo lugar a comunidades de latifoliadas, 

por não haver regeneração natural da espécie nos subosques dos mesmos. 

Klein (1960) e Da Croce (1991), afirmam que, mesmo observando a Araucaria 

angustifolia, Ocotea porosa e Cedrela fissilis como sendo as espécies dominantes do estrato 

arbóreo, estas apresentaram baixos índices de regeneração natural, ficando comprometida a 

sua conservação in situ. O autor cita ainda que estas espécies, com exceção da Ocotea 

porosa, pertencem aos estádios iniciais de sucessão, o que torna compreensível este 

comportamento, pois as mesmas têm maiores exigências quanto à luminosidade na fase 

inicial e, portanto, necessitam de perturbações nas florestas, como, por exemplo, a abertura 

de clareiras para crescerem.  
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Caldato et al. (1996) mostram que, apesar da Araucaria angustifolia ser a espécie 

que dominou o estrato superior da floresta estudada, esta não apresentou indivíduos na 

regeneração natural, enquanto que a Mimosa scabrella foi a espécie arbórea mais 

importante presente no banco de sementes no solo. 

No Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul o número de indivíduos na 

regeneração natural, considerando todos os indivíduos com 3,0 cm ≤ CAP < 30,0 cm, somou 

7.276 indivíduos por hectare (RIO GRANDE DO SUL, 2002). A Araucaria angustifolia 

apresentou baixa regeneração natural, não passando de 23 indivíduos por hectare, o que 

representou 0,31% do total. 

 

 

1.5.2 Aspectos históricos do uso da Floresta Ombrófila Mista 

 

 

A Floresta Ombrófila Mista teve grande importância nos processos de colonização 

e ocupação da região Sul do Brasil, não somente pela extensão territorial que ocupava, mas 

principalmente pelo valor econômico que representou durante quase um século (KLEIN, 

1985). 

De acordo com Floriani (2007), os desafios para estudar a história florestal, 

iniciam-se quando se constata que são poucos os registros históricos de atividades florestais 

antes de 1940, embora o ciclo da exploração da araucária na região norte do estado, tenha 

começado antes de 1900. O autor explica ainda que antes disso, toda a trajetória de uso das 

florestas, bem como de outras formas de uso florestal e de exploração industrial da madeira, 

não terem sido registrados nos trabalhos. 

As intervenções sobre as florestas na região hidrográfica Planalto de Canoinhas 

(Planalto Norte de Santa Catarina) começaram por volta de 1890. Com a chegada dos 

imigrantes, advindos de colônias e vilas paranaenses do alto e médio vale do Iguaçu, 

começou a colonização do planalto norte de Santa Catarina, impulsionada principalmente 

pela exploração do Ilex paraguariensis, mas também pela implantação de culturas anuais. 

Em seguida, a colonização foi avançando para as regiões dos atuais municípios catarinenses 

de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Porto 

União e Três Barras (SANTA CATARINA, 2007). No início da exploração o escoamento do Ilex 
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paraguariensis era feito através de canoas pelos trechos navegáveis do rio Iguaçu, mais 

tarde aprimorado com barcos a vapor. Com a mudança no transporte, a exploração do Ilex 

paraguariensis teve forte impulso, atingindo também os afluentes do Rio Iguaçu (Rios Negro, 

Pontinga e Timbó), iniciando também o ciclo da exploração madeireira, especialmente de 

Araucaria angustifolia. 

Na primeira década do século XX outro fator importante na exploração florestal da 

região foi a chegada da ferrovia São Paulo – Rio Grande. Novas colônias surgiram e aceleram 

a exploração das florestas pela atividade madeireira e pelo desmatamento para implantação 

da agricultura e pecuária. Pode-se dizer que a chegada da ferrovia teve importância crucial 

para o início e ascensão do ciclo madeireiro da região. A ferrovia tornou possível a instalação 

de numerosas serrarias em uma extensa área, desde a região de Ponta Grossa (PR), 

passando pelo Planalto Norte Catarinense e Vale do Rio do Peixe (SC) até o norte do Rio 

Grande do Sul (SANTA CATARINA, 2007). 

Juntamente com as serrarias, novas colônias humanas eram instaladas. Por todos 

os lugares onde os colonos (alemães, italianos, ucranianos, poloneses e brasileiros) se 

estabeleciam, desmataram grandes áreas de floresta para cultivar os seus pequenos lotes de 

terra com lavouras de cereais, além de pastagens para pecuária. 

Em 1911, instalada em Três Barras, a madeireira Southern Brazil Lumber & 

Colonization Company tinha cerca de 800 funcionários, constituindo o maior 

empreendimento do gênero na América Latina. A chegada da Lumber ao planalto deu 

origem à grandes conflitos com a população local, pois, promoveu a expulsão de inúmeros 

posseiros de suas terras. No entanto, o corte e arraste das grandes toras de pinheiros 

causavam estragos consideráveis sobre as florestas, beneficiando diretamente as 

populações da espécie Ilex paraguariensis, que representavam importante fonte de renda 

(SANTA CATARINA, 2007). 

O extrativismo foi avançando para outras regiões do estado, atingindo áreas 

inóspitas. Na década de 60 a escassez de matéria prima (especialmente Araucaria 

angustifolia) chegou à região, resultando no corte de pinheiros cada vez mais jovens. Por 

volta de 1970, a produção madeireira caiu significativamente, encarecendo a madeira da 

Araucaria angustifolia. Com isso, o mercado abriu novas perspectivas para produtos de 

outras espécies, latifoliadas, e árvores exóticas como as do gênero Pinus. Através de 
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programas de incentivos fiscais aos reflorestamentos instituídos pelo Governo Federal, 

florestas exóticas foram implantadas em larga escala. 

Atualmente, percebe-se que a região Planalto de Canoinhas possui vocação 

especialmente voltada para produção florestal. Nesta região, concentra-se um pólo florestal 

catarinense, abrangendo indústrias madeireiras, moveleiras, de papel e papelão. Dentre os 

municípios que pertencem a Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas, a maior 

concentração de empresas deste ramo está localizada nos municípios: São Bento do Sul, Rio 

Negrinho, Campo Alegre e Caçador. São Bento do Sul (74.903 habitantes) detém o maior 

parque fabril de base florestal do estado, com mais de 600 indústrias instaladas (SANTA 

CATARINA, 2007). 

 

 

1.5.3 Degradação ambiental 

 

 

Existem diferentes conceitos sobre o termo degradação ambiental. De acordo com 

Guerra e Cunha (2001), a degradação ambiental é causada pelo homem, o qual na maioria 

das vezes, não respeita os limites impostos pela natureza. Para os autores a degradação 

ambiental é mais ampla que a degradação dos solos, pois envolve não só a erosão dos solos, 

mas também a extinção de espécies de plantas e animais, a poluição de nascentes, rios, 

lagos e baías, o assoreamento e outros impactos prejudiciais ao meio ambiente e ao próprio 

homem. 

Conforme citam Lima e Roncaglio (2001), a expressão degradação ambiental 

qualifica os processos resultantes dos danos ao meio ambiente qualquer, lesão ao meio 

causada por ações humanas, pelas quais se perdem ou se reduzem algumas de suas 

propriedades, como a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos ambientais. 

Mesmo que o termo degradação ambiental (perturbação ambiental) esteja 

fortemente ligado às intervenções antrópicas, ela também pode ocorrer de forma natural. 

Certos processos ambientais, como lixiviação, erosão, movimentos de massa e cheias, 

podem ocorrer com ou sem a intervenção humana (GUERRA; CUNHA, 2001) 

A legislação ambiental vigente define o termo degradação ambiental, muitas vezes 

utilizado como sinônimo do termo impacto ambiental. De acordo com a Lei nº 6.938, de 31 
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agosto de 1981, artigo 3º, inciso II da Política Nacional do Meio Ambiente, o termo 

degradação ambiental pode ser dito como “alteração adversa das características do meio 

ambiente" (BRASIL, 1981). Por outro lado, um impacto ambiental não pode ser entendido 

exclusivamente como algo negativo, por exemplo, uma área após o processo de recuperação 

sofreu um impacto ambiental positivo.  

Desde o surgimento do homem no planeta Terra, este vem modificando a 

natureza conforme as suas necessidades biológicas, culturais, econômicas e sociais. A 

freqüência, bem como o tipo de degradação ambiental que o planeta vem sofrendo, tem 

aumentado e diversificado muito (BRANCO, 1989) no decorrer da história da humanidade 

(DIAMOND, 2005). Atualmente a degradação ambiental está fortemente ligada a fatores de 

uso e ocupação do solo, uma vez que as formas de ocupação e manejo ocasionam o tipo e o 

grau de impacto, o qual atinge de maneira diferente o ambiente seja o solo, o ar ou a água 

(NOGUEIRA DE SOUZA, 2003). 

Segundo Pianka (1994), a ocorrência freqüente de distúrbios naturais ou 

realizados pelo homem dentro de áreas extensivas são muitas vezes suficientes para impedir 

que estas áreas cheguem ao seu próprio estado clímax. 

Na Floresta Ombrófila Mista os remanescentes florestais são freqüentemente 

utilizados como áreas de pastoreio para bovinos criados extensivamente, sobretudo no 

inverno, quando as pastagens possuem baixa biomassa verde. Além disso, os fragmentos 

remanescentes também têm sido utilizados pelo gado como abrigo contra temperaturas 

extremas, tanto no inverno quanto no verão (MAUHS, 2002; MACHADO, 2004; LIEBSCH; 

ACRA, 2004).  

Uma vez dentro do fragmento, o gado alimenta-se de folhas, frutos e sementes 

palatáveis. Além disso, pisoteia as plântulas e compacta o solo, dificultando a germinação 

das sementes e o crescimento das plântulas (WILSON, 1994). Assim, as espécies suscetíveis a 

essa intervenção apresentam alta mortalidade de indivíduos e baixo estabelecimento de 

plântulas, o que causa a redução no tamanho de suas populações. Além disso a degradação 

ocorreu e está ocorrendo pelo uso do fogo, pela extração ilegal de madeira, pela utilização 

inadequada dos remanescentes florestais, exploração da erva-mate, caça, uso de 

agrotóxicos, introdução de espécies exóticas e pela falta de orientação aos proprietários ou 

posseiros destes remanescentes. 
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Nesse contexto, estudos relacionados à degradação ambiental em bacias 

hidrográficas são de vital importância para o entendimento de aspectos da relação 

sociedade-natureza. Tal análise constitui-se num instrumento, que pode fornecer subsídios 

para um planejamento que tenha por meta a qualidade de vida e a sustentabilidade 

ambiental. 

 

 

1.5.4 Análise multivariada 

 

 

Devido especialmente ao número de variáveis e a quantidade de dados gerados 

em algumas pesquisas, há uma busca por ferramentas que possam auxiliar na interpretação. 

Assim, a ecologia numérica, tem como principal objetivo a análise de grandes tabelas de 

dados ecológicos, visando descrever sua estrutura, identificando padrões estruturais, 

espaciais e temporais nas comunidades biológicas, quantificando o grau de associação entre 

as variáveis e os objetos estudados (VALENTIN, 2000; apud PUCHALSKI, 2004). 

A análise multivariada consiste em um conjunto de métodos estatísticos utilizados 

em situações nas quais inúmeras variáveis são medidas simultaneamente, em cada 

elemento amostral. Em geral, as variáveis são correlacionadas entre si e quanto maior o 

número de variáveis, mais complexa se torna a análise por métodos comuns de estatística 

univariada (RODE, 2008). 

Ainda segundo o mesmo autor, em estudos ecológicos, especialmente quando o 

objeto de estudo for uma floresta tropical, a busca de agrupamentos de amostras similares 

ou associações de espécies é importante, pois, desta maneira, é possível descrever de forma 

sintética e clara a estrutura e as variações internas do ecossistema examinado, 

determinando a composição e extensão de suas unidades funcionais. 

Neste sentido, as técnicas de análise multivariada, entre outras funções e 

objetivos, podem ser utilizadas para verificar a existência de algum padrão entre os 

fragmentos de florestas, bem como entre as populações de espécies presentes nestes 

fragmentos. 

O avanço das técnicas de computação tem permitido a utilização de diferentes 

análises multivariadas, aplicadas a um grande conjunto de dados, em ecologia e 
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caracterização de florestas, gerando novas formas de interpretações no entendimento de 

seu funcionamento e estrutura (VALENTIM 2000; apud CATHARINO, 2006). 

A Análise de Componentes Principais (ACP) é uma técnica de análise exploratória 

multivariada, utilizada para transformar um conjunto de variáveis correlacionadas em um 

conjunto menor de variáveis independentes, combinações lineares das variáveis originais, 

denominadas de componentes principais (MAROCO, 2003). O autor cita ainda que a ACP é 

vista comumente como um método de redução dos dados, no entanto, além disto possui a 

vantagem de permitir que a informação de variáveis correlacionadas seja concentrada em 

uma ou mais combinações lineares independentes que representam a maior parte da 

informação presente nas variáveis originais.  

Através da ACP, além da redução dos dados, é possível observar relacionamentos 

que possivelmente não apareceriam se analisados sem esta técnica (MANLY, 2008). Para 

analisar as características espaciais e estruturais de uma Floresta Ombrófila Mista primária 

situada em Caçador (SC), Puchalski (2004) utilizou a análise dos componentes principais 

permitindo a análise simultânea de inúmeros fatores relacionados com a ocorrência da 

Araucaria angustifolia no estado. 

Tabarelli e Mantovani (1999) através da análise de componentes principais 

avaliaram a semelhança de espécies pioneiras existente entre as clareiras naturais em uma 

Floresta Atlântica Montana.  

No estudo de Fonseca e Fonseca (2004) as autoras utilizaram métodos estatísticos 

multivariados na caracterização de um mosaico sucessional em floresta semidecidual. Com a 

análise de componentes principais as autoras conseguiram avaliar a relação entre as 

características estruturais e a semelhança entre as parcelas, além do estabelecimento dos 

grupos de parcelas homogêneas. Foram encontrados dois principais componentes: Grupos 1 

e 2 com valores baixos para a altura e área basal e; Grupos 3 e 4 com valores elevados para a 

altura e área basal, com peculiaridades dentro de cada grupo. 

Estes são apenas alguns exemplos de utilização das técnicas da análise 

multivariada em estudos que envolvem fatores bióticos e abióticos. É uma ferramenta 

descritiva útil, facilitando a interpretação de conjuntos de dados que apresentam um grande 

número de variáveis e objetos de estudo, por isso, utilizada neste estudo. 
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1.6 MATERIAIS 

 

 

1.6.1 Caracterização da área de estudo 

 

 

Bacias hidrográficas constituem unidades básicas de planejamento do uso, 

conservação e recuperação dos recursos hídricos (SANTA CATARINA, 1997). De acordo com o 

governo do estado de Santa Catarina (2006), na delimitação de bacias e regiões 

hidrográficas, alguns critérios são levados em conta como a homogeneidade de aspectos 

físicos e socioeconômicos, apresentando também um grau de homogeneidade física 

bastante elevada, principalmente quanto à morfologia, geologia, hidrologia regional, tipo de 

relevo e solo, aptidão agrícola e uso dos solos. 

Para delimitar a área da pesquisa adotou-se a Região Hidrográfica Planalto de 

Canoinhas (Planalto Norte de Santa Catarina) com ocorrência da Floresta Ombrófila Mista, 

por apresentar um nível razoável de homogeneidade em seus aspectos físicos, históricos e 

econômicos. 

A Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas possui área de aproximadamente 

11.058 km² e é composta pelas Bacias do Rio Canoinhas, Bacia do Rio Negro e Bacia do Rio 

Timbó, esta também denominada como uma Sub-bacia do Rio Iguaçu (SANTA CATARINA, 

1997). A área situa-se entre as coordenas geográficas 25° 53’ e 26° 55’ de latitude Sul e 48° 

51’ e 51° 54’ de longitude Oeste de Greenwich, com uma altitude entre 500 e 1500 metros 

(figura dois). Nas unidades levantadas a altitude mínima foi de 792 metros e máxima de 

1287 metros.  

Esta região é formada por dezenove municípios, podendo estar totalmente ou 

parcialmente inseridos dentro da região hidrográfica. Os municípios inseridos totalmente 

dentro da região hidrográfica em estudo são: Campo Alegre, Rio Negrinho, Mafra, Três 

Barras, Monte Castelo, Major Vieira, Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Timbó 

Grande, Porto União e Matos Costa. Os municípios que possuem apenas uma parte de seu 

território inserida dentro da Região de Canoinhas são: São Bento do Sul, Papanduva, 

Itaiópolis, Santa Cecília, Lebon Régis, Calmon e Caçador.  
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Figura 2: Mapa do estado de Santa Catarina, com a localização da região hidrográfica Planalto de 
Canoinhas. 

 

 

1.6.1.1 Clima 

 

 

O clima, com base na classificação climática de Köppen, é denominado como 

mesotérmico subtropical úmido com verões frescos (Cfb), sem estação seca e com geadas 

severas e freqüentes (EPAGRI, 2001). As temperaturas médias anuais variam entre 14 a 18ºC 

(GAPLAN, 1986). A precipitação média está entre os 1300 e 1400 mm/ano (IBDF, 1984) ou, 

entre 1600 a 1800 mm/ano de acordo com Gaplan (1986). 

O clima é típico do Planalto Norte podendo ser destacado o risco de incêndio 

principalmente nos meses de agosto e setembro, onde existem muitas plantas secas devido 

a ação das geadas, agravado pelo fato de agosto ser o segundo mês mais seco do ano , com 

uma média de apenas 91,7 mm de chuva (MARQUES, 2007). 

A umidade relativa do ar anual varia desde as proximidades do rio Negro até o 

planalto, sendo superior nas proximidades do rio, em torno de 85% (GAPLAN, 1986). 

Para melhor conhecimento da pluviosidade e temperatura do ar na região em 

estudo, foram buscados relatórios junto a Estação Climatológica de Major Vieira/EPAGRI, 
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distante cerca de 15 km da FLONA de Três Barras. Foram apresentados dados de abril de 

1987 a janeiro de 2010, quando disponíveis. 

Com a tabela a seguir (EPAGRI/CIRAM, 2010), pode-se concluir que a precipitação 

total no ano de 2009 foi de 1.508,8 mm naquele município. Em geral, o volume de chuva 

está predominantemente acima dos 1.500 mm por ano, atingindo mais de 2.000 mm nos 

anos de 1990 e 1998. 

 

Tabela 2: Dados mensais da precipitação (Pluviômetro – Soma) registrada no município de Major 
Vieira (Fonte: EPAGRI/CIRAM, 2010). 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Soma Média 

1987 - - - 146.8  286.0  170.7 93.4  87.3  75.0 120.3 75.6 78.0 1133,1 125,9 
1988 74.1 177.0 18.0  83.2  317.4  69.5 3.4  12.4  113.0 183.9 45.4 147.6 1244,9 103,7 
1989 234.0 251.6 130.0  114.0  150.2  88.4 153.0  107.6  214.4 101.6 62.0 89.4 1696,2 141,3 
1990 299.8 128.6 115.2  172.8  132.0  223.0 162.4  200.0  154.2 193.0 162.6 203.4 2147 178,9 
1991 146.6 31.4 129.2  78.0  39.8  221.8 29.8  174.0  39.4 262.2 114.0 255.0 1521,2 126,7 
1992 109.4 157.2 197.4  74.6  489.0  153.8 109.8  133.8  72.6 74.8 219.0 15.4 1806,8 150,5 
1993 262.6 335.8 194.2  42.6  187.4  60.8 150.0  10.0  339.0 163.4 94.2 118.4 1958,4 163,2 
1994 56.0 210.6 98.0  102.2  197.2  134.8 312.0  0.8  47.6 194.0 203.4 111.8 1668,4 139,0 
1995 324.4 131.8 80.2  47.0  24.2  179.2 178.4  17.0  225.2 132.8 125.6 173.6 1639,4 136,6 
1996 285.8 136.8 186.2  47.0  11.6  - - - - - - 159.6 827 137,8 
1997 83.6 170.8 148.4  55.1  100.4  184.5 71.9  193.0  178.0 368.6 224.0 167.2 1945,5 162,1 
1998 223.2 142.2 227.8  231.6  37.8  60.4 159.0  271.8  315.6 186.6 32.6 132.0 2020,6 168,3 
1999 173.7 171.6 91.4  120.6  88.2  133.8 186.6  6.4  152.6 226.0 97.7 98.8 1547,4 128,9 
2000 167.1 127.2 94.2  37.4  20.4  86.2 113.4  80.2  268.4 182.5 80.6 237.2 1494,8 124,5 
2001 136.0 218.8 136.8  45.3  156.2  133.8 148.4  76.8  39.0 218.0 133.6 96.2 1538,9 128,2 
2002 98.2 75.2 52.3  85.0  138.2  16.6 108.2  114.4  211.8 159.0 170.2 97.4 1326,5 110,5 
2003 140.2 65.6 100.5  73.2  42.9  128.0 67.1  33.3  76.1 76.6 168.5 291.1 1263,1 105,2 
2004 38.3 93.4 81.0  87.6  139.3  81.4 146.0  44.3  108.6 387.9 90.1 120.5 1418,4 118,2 
2005 136.3 41.0 101.3  157.4  139.4  117.1 107.0  144.6  220.7 308.5 135.3 55.1 1663,7 138,6 
2006 105.4 88.5 137.8  13.0  11.5  26.4 57.7  71.5  120.7 131.4 128.0 187.2 1079,1 89,9 
2007 161.1 164.8 109.4  130.1  274.2  25.8 136.5  19.3  48.4 188.9 182.9 272.7 1714,1 142,8 
2008 210.8 89.3 89.2  161.1  64.0  153.5 35.2  102.2  157.5 332.3 143.0 47.6 1585,7 132,1 
2009 248.4 135.9 35.3  32.0  97.1  71.7 176.7  100.1  253.8 64.0 121.9 171.9 1508,8 125,7 
2010 49.8 - - - - - - - - - - - 49,8 49,8 

Média 163,6 142,9 116,0 92,9 136,7 114,6 122,9 90,9 155,9 193,4 127,7 144,6   

Máximo 324.4 335.8 227.8 231.6 489.0 223.0 312.0 271.8 339.0 387.9 224.0 291.1   

Mínimo 38.3 31.4 18.0 13.0 11.5 16.6 3.4 0.8 39.0 64.0 32.6 15.4   

 

A tabela três mostra os dados mensais da temperatura do ar (termógrafo), média 

simples registrada no município de Major Vieira. A temperatura média do mês mais frio é de 

13,6°C em julho e do mês mais quente é de 22,5°C em janeiro. Nos anos de 2005 e 2006 a 

média anual foi de 18,64°C e 19,17°C, respectivamente. 
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http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=29&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=29&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=2000&Ano1=2000&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=2001&Ano1=2001&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=2002&Ano1=2002&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=2003&Ano1=2003&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=29&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=2004&Ano1=2004&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=2005&Ano1=2005&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=2006&Ano1=2006&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=2007&Ano1=2007&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=29&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=2008&Ano1=2008&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=2009&Ano1=2009&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=4&estacao=515&numvar=8&numvar2=1&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=2010&Ano1=2010&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
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Tabela 3: Dados mensais da temperatura do ar (termógrafo), mostrando a média simples registrada 
no município de Major Vieira (Fonte: EPAGRI/CIRAM, 2010). 

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Média 

1987 - - - - - 12.0 15.8  13.7  14.3 17.3 18.3 18.3 15,67 
1988 19.9 18.7 - 17.6  14.2  12.6 11.3  14.4  16.9 17.8 20.2 21.9 16,86 
1989 21.2 19.7 21.1  19.4  14.6  13.2 10.7  14.0  15.4 17.1 20.2 22.1 17,39 
1990 21.6 22.6 21.9  20.0  14.2  12.4 11.1  13.7  15.2 19.8 21.8 22.8 18,09 
1991 22.0 22.9 21.5  19.0  16.5  14.1 12.6  14.8  17.0 18.7 21.4 23.7 18,68 
1992 22.9 22.7 21.4  18.0  15.7  15.7 11.8  12.9  16.4 18.6 19.1 21.9 18,09 
1993 22.7 21.2 21.3  20.3  15.3  12.8 13.0  14.7  15.2 19.5 22.2 23.0 18,43 
1994 21.8 23.3 21.0  18.9  17.2  12.4 13.9  14.5  17.4 19.1 20.5 21.9 18,49 
1995 21.2 20.1 19.8  17.0  14.6  15.2 16.7  17.2  16.4 17.0 22.0 22.5 18,30 
1996 22.8 21.5 20.4  19.3  15.4  - - - - - - 21.9 20,21 
1997 22.4 23.0 - - - - - 15.8  17.3 17.5 20.1 22.5 19,8 
1998 23.6 23.1 - - - - - 16.2  15.6 17.9 20.5 23.0 19,98 
1999 22.7 22.8 22.4  18.0  14.3  12.4 13.2  14.6  17.3 16.5 19.0 21.3 17,87 
2000 22.7 21.8 18.9  19.5  14.3  15.3 10.3  15.0  16.1 20.6 21.0 22.8 18,19 
2001 23.6 24.0 24.3  22.4  - - - - - - - - 23,57 
2004 - - - - - - - - - 18.9 19.9 21.0 19,93 
2005 22.5 22.9 22.3  19.7  16.4  15.9 13.7  16.3  14.4 18.8 20.6 20.2 18,64 
2006 24.1 23.6 23.0  18.9  14.4  15.9 15.7  16.7  17.0 20.5 21.1 - 19,17 
2009 - - - - - - - 13.0  16.8 - - - 14,9 

Média 22,35 22,11 21,48 19,14 15,16 13,83 13,06 14,84 16,16 18,47 20,49 21,92  

Máximo 24.1 24.0 24.3 22.4 17.2 15.9 16.7 17.2 17.4 20.6 22.2 23.7  

Mínimo 19.9 18.7 18.9 17.0 14.2 12.0 10.3 12.9 14.3 16.5 18.3 18.3  

 

 

1.6.1.2 Geologia e Geomorfologia 

 

 

De acordo com Machado (1984), o estado de Santa Catarina é constituído por três 

regiões geográficas naturais: planícies costeiras, serras litorâneas e o planalto ocidental 

(figura três).  

Constituindo a área mais extensa do estado, encontra-se a região denominada 

Planalto Ocidental. Caracteriza-se por apresentar cotas superiores a 800 metros na área 

limítrofe com a Serra Litorânea, baixando gradativamente até cotas inferiores a 200 metros, 

no vale do Uruguai no extremo sudoeste, nos limites com a Argentina e Rio Grande do Sul 

(MACHADO, 1984). De acordo com o autor a região Planalto de Canoinhas é formada por 

rochas sedimentares, apresentando relevo suave ondulado e ondulado com altitudes médias 

em torno de 800 a 900 metros. 

http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1987&Ano1=1987&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1987&Ano1=1987&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1987&Ano1=1987&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1987&Ano1=1987&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1987&Ano1=1987&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1987&Ano1=1987&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1987&Ano1=1987&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1988&Ano1=1988&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1988&Ano1=1988&Dia2=29&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1988&Ano1=1988&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1988&Ano1=1988&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1988&Ano1=1988&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1988&Ano1=1988&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1988&Ano1=1988&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1988&Ano1=1988&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1988&Ano1=1988&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1988&Ano1=1988&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1988&Ano1=1988&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1989&Ano1=1989&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1990&Ano1=1990&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1991&Ano1=1991&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=29&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1992&Ano1=1992&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1993&Ano1=1993&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1994&Ano1=1994&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1995&Ano1=1995&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=29&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1996&Ano1=1996&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1997&Ano1=1997&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=11&Mes1=11&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=12&Mes1=12&Ano2=1998&Ano1=1998&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=1&Mes1=1&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=2&Mes1=2&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=28&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=3&Mes1=3&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=4&Mes1=4&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=5&Mes1=5&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=6&Mes1=6&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=7&Mes1=7&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=8&Mes1=8&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=9&Mes1=9&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=30&Dia1=1&tipoestac=1
http://apps.climerh.com.br/baseweb/jsp/graficos/individual/agrupamento/group.jsp?graf=0&tooltips=1&titu=0&titulo=&grupo1=3&estacao=515&numvar=3&numvar2=3&Mes2=10&Mes1=10&Ano2=1999&Ano1=1999&Dia2=31&Dia1=1&tipoestac=1
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Figura 3: Relevo do estado de Santa Catarina. Adaptado de Machado, 1984. 

 

Na região, as altitudes variam de 400 a 1200 metros no planalto de Canoinhas até 

de 400 metros às margens do rio Negro/Iguaçu. A região apresenta geologia complexa e 

muito diversificada, variando de rochas do embasamento cristalino do Pré-Cambriano 

Superior até as rochas basálticas do Mesozóico e sedimentos recentes oriundos de 

deposições aluviais (GAPLAN, 1986). 

 

 

1.6.1.3 Solo 

 

 

Dentro da Floresta Ombrófila Mista situada no Norte Catarinense, é possível 

observar a ocorrência de cinco grandes ordens de solo: Latossolos, Nitossolos, Cambissos, 

Argissolos e Neossolos (EMBRAPA, 1999; EMBRAPA, 2006); com suas subordens em cada um 

deles. Para a caracterização das subordens destes solos presentes na região em estudo, 

foram utilizadas duas principais fontes: IBGE (disponível em www.ibge.gov.br) e EMBRAPA 

(2006). 

Os Latossolos são constituídos por material mineral, apresentando com um 

horizonte B latossólico, logo abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da 

http://www.ibge.gov.br/
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superfície do solo ou dentro de 300 cm quando o horizonte A possui mais de 150 cm de 

espessura (EMBRAPA, 2006). 

Na região entre os municípios de Bela Vista do Toldo e Canoinhas o solo, de 

acordo com EMBRAPA (2006) é denominado como LV22 (LV – Latossolo Vermelho Distrófico 

+ NX – Nitossolo Háplico Distrófico). São solos com saturação por bases baixa, na maior 

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B.  

Nitossolos compreendem solos com 350g/kg ou mais de argila, inclusive no 

horizonte A, constituídos por material mineral que apresentam um horizonte B nítico, abaixo 

do horizonte A. De acordo com EMBRAPA (2006), este solo, no horizonte nítico, apresenta 

atividade baixa ou caráter alítico na maior parte do horizonte B, dentro de 150cm da 

superfície do solo. 

Em menor proporção, situado especialmente na região do município de Matos 

Costa, está o solo NX7 (Nitossolo Háplico Eutrófico + Litossolo Bruno Distrófico + Neossolo 

Litólico Distrófico). São solos com saturação por base alta (V ≥ 50%) na maior parte dos 

primeiros 100cm do horizonte B (EMBRABA, 2006). 

Os Cambissolos são solos constituídos por material mineral, com horizonte B 

incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial, desde que não satisfaçam os 

requisitos para enquadrar-se em outros tipos de solo (EMBRAPA, 1999). São solos pouco 

profundos (0,5 a 1,5 m),  em processo de desenvolvimento e com material de origem na 

massa do solo. Com alto teor de matéria orgânica são denominados húmicos. Situam-se nos 

mais variados tipos de relevo, desde o suave ondulado até o montanhoso, podendo ou não 

apresentar pedras em sua superfície. Sua fertilidade natural é muito variável, de baixa a alta 

(SANTA CATARINA, 1991). 

Na região entre os municípios de Calmon e Timbó Grande variam dois subgrupos: 

CH2 (Cambissolo Húmico Distrófico + Cambissolo Háplico Distrófico + Nitossolo Háplico 

Distrófico) e CH4 (Cambissolo Húmico Distrófico + Neossolo Litólico Húmico + Cambissolo 

Háplico Distrófico). 

Nos municípios de Itaiópolis e Monte Castela, e região, estão presentes os 

subgrupos CX28 (Cambissolo Háplico Distrófico + Neossolo Litólico Eutrófico + Argissolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico) e CX23 (Cambissolo Háplico Distrófico + Argissolo Vermelho-

Amarelo Distrófico + Neossolo Litólico Dsitrófico). 
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Próximo ao município de Porto União, fronteira com o estado do Paraná, está o 

subgrupo CX16 (Cambissolo Háplico Distrófico + Nitossolo Háplico Eutrófico + Neossolo 

Litólico Eutrófico), com argila de atividade baixa. 

Os Argissolos são aqueles constituídos por material mineral, com horizonte B 

textual imediatamente abaixo do A ou E, possuindo argila de atividade baixa ou com argila 

de atividade alta conjugada com saturação por bases baixa, podendo apresentar caráter 

alítico na maior parte do horizonte B. 

Próximo à região da cidade de Rio Negrinho está o subgrupo PVA56 (Argissolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico + Cambissolo Hálico Dsitrófico + Neossolo Litólico Distrófico). 

Os Neossolos compreendem solos pouco evoluídos com material mineral, ou 

material orgânico com menos de 20cm de espessura, não apresentando qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico (EMBRAPA, 2006).  

Neossolos possuem pequena expressão dos processos pedogenéticos em 

conseqüência da baixa intensidade de atuação destes processos, que não conduziram, ainda, 

a modificações expressivas do material original. São solos novos e pouco desenvolvidos, em 

via de formação com ausência de horizonte B diagnóstico. São solos rasos (0,15 a 0,40 m), de 

fertilidade natural variável, ocorrem preferencialmente em relevo acidentado, 

condicionando deficiência hídrica e presença de pedras na superfície (SANTA CATARINA, 

1991). 

 

 

1.6.2 Coleta dos dados 

 

 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos dentro de 37 unidades amostrais 

do Inventário Florístico e Florestal de Santa Catarina (IFFSC), distribuídas dentro dos 

fragmentos florestais com presença de Floresta Ombrófila Mista, na Região Hidrográfica 

Planalto de Canoinhas A coleta dos em campo ocorreu no período entre novembro de 2007 

e maio de 2008.  

A distribuição das unidades amostrais ocorreu de forma sistemática, a partir de 

uma grade de pontos de 10 km x 10 km que cobre toda área do estado. A intersecção das 

linhas das grades de 10 km x 10 km que incide sobre um remanescente de floresta natural 
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com tamanho mínimo de 10 hectares, determina um fragmento florestal para a implantação 

de um ponto de coleta.  

É importante salientar que o local de instalação de 32 unidades amostrais ocorreu 

de forma sistemática (seguindo a grade de 10 km x 10 km), enquanto que o local de 

instalação de mais cinco unidades amostrais priorizou locais com menor grau de intervenção 

antrópica e que ocorressem em fragmentos aparentemente mais conservados. A escolha de 

locais menos antropizados ocorreu para poder “balizar” o grau de conservação das demais 

florestas amostradas.  

Foi realizada uma estratificação preliminar das classe de uso do solo em floresta e 

não-floresta, tomando como base imagens Landsat-5 TM de 2003 (SAR 2005), e SPOT-4 e 

SPOT-5 de 2005 (FATMA, 2008, não publicado), para conferir a existência da floresta antes 

do deslocamento ao campo. Todas as unidades amostrais do IFFSC localizadas dentro dos 

limites da Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas, situadas em fragmentos florestais com 

área superior a 10 hectares, foram medidas.  

 

 

1.6.2.1 Unidade amostral (UA) 

 

 

O método de amostragem foi o de área fixa, com as unidades amostrais em 

formato de conglomerado. Cada conglomerado, em formato de cruz, possui quatro 

subunidades, orientadas na direção dos quatro pontos cardeais (Norte, Sul, Leste e Oeste), 

mantendo, cada uma, 30 m de distância do centro da cruz, conferindo ao conglomerado (ou 

unidade amostral) uma área de inclusão de 2,56 hectares. A figura quatro ilustra o esquema 

de cada unidade amostral (em forma de conglomerado). 

Para uma demarcação definitiva, bem como possibilitar remedição futuras, foram 

enterradas hastes de ferro galvanizado no ponto central de cada unidade amostral e no 

início de cada subunidade amostral. Com isto, através de um detector de metais, 

possibilitará a localização exata da área amostrada.  
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Figura 4: Estrutura de cada unidade amostral (em forma de conglomerado), com suas subunidades 
Norte, Sul, Leste e Oeste. O detalhe mostra as características de cada subunidade, de 20,0 
m x 50,0 m (o estrato arbóreo) e porção de cada subunidade de 5,0 x 5,0 m para o 
levantamento da regeneração natural. 

 

A numeração das unidades amostrais seguiu aquela estabelecida pelo IFFSC. Na 

unidade amostral, em cada uma de suas subunidades, 20,0 m x 50,0 m, todos os indivíduos 

arbóreos com DAP ≥ 10 cm foram medidos. Dentro de cada subunidade, nos limites de 5,0 m 

x 5,0 m finais, conforme a figura acima, foram levantados os indivíduos da regeneração 

natural. Foram considerados na regeneração todos os indivíduos com DAP < 10 cm e com 

altura total Ht ≥ 1,5 m, incluídos indivíduos de espécies arbustivas e arbóreas não presentes 

no estrato das plantas adultas. 

No âmbito deste trabalho foi considerada regeneração as espécies de fanerófitos 

com indivíduos com DAP< 10 cm e altura total igual ou superior a 1,5 m. Portanto, podendo 

envolver espécies características de sub-bosque, como também do dossel.  

Nas fichas de campo foram registrados os seguintes dados: data da coleta; nome 

da unidade; altitude; número da árvore; fuste (fuste único ou com n ramificações); espécie; 

espécie com ou sem coleta; posição dentro da unidade amostral (direita ou esquerda); 

coordenada x e y de cada indivíduo medido a partir do ponto inicial de cada subunidade; 

circunferência na altura do peito (CAP); altura total e comercial; qualidade da árvore; 

qualidade do fuste; sanidade do fuste; comprimento da copa; presença ou não de lianas 
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sobre o indivíduo medido; coordenada geográfica no início e final de cada subunidade bem 

como do ponto central do conglomerado. 

Em outra ficha foram registrados os dados gerais do fragmento: localização, com 

um croqui de acesso; município e região; altitude; coordenadas geográficas para facilitar a 

localização; exposição do terreno; declividade; altura do dossel superior; classificação da 

floresta; características do subosque; evidências de antropismo; tipo de solo. Além desses 

dados foi realizada uma descrição fisionômica detalhada da vegetação de cada fragmento 

amostrado e de suas imediações. 

A área amostral total dentro da região foi de 148.000 metros quadrados. Na tabela 

quatro consta o número, data, altitude e coordenadas geográficas e município das 37 

unidades amostrais medidas na pesquisa. 

 

TABELA 4: Distribuição e informações de todas as unidades amostrais medidas na Região 
Hidrográfica Planalto de Canoinhas, onde: UA: número da unidade amostral; Reg.: o 
número de subunidades em que houve indivíduos no estrato da regeneração natural; 
data do levantamento dos dados em campo; altitude no centro do conglomerado; 
coordenadas UTM no centro do conglomerado; município onde o fragmento florestal 
está situado. As cinco últimas unidades amostrais (2001, 2002, 3001, 3002 e 4000) são 
as situadas dentro de unidades protegidas. 

UA Reg. Data do Levantamento 
Altitude 

(m) 

Coordenadas 
Município 

X Y 

736 3 10/12/2007 - 11/12/2007 1287 568660 7033074 Monte Castelo 

789 4 20/2/2008 1026 532730 7043389 Lebon Régis 

793 2 12/12/2007 - 13/12/2007 1110 568622 7043273 Monte Castelo 

843 0 18/02/2008 - 19/02/2008 1269 524755 7052872 Timbó Grande 

845 1 26/11/2007 1060 541802 7053286 Timbó Grande 

887 1 17/1/2008 1047 497196 7063093 Calmon 

894 2 19/11/2007 - 20/11/2007 867 559789 7063513 Major Vieira 

895 3 22/11/2007 - 23/11/2007 861 568461 7063060 Major Vieira 

901 4 10/12/2007 - 12/12/2007 943 622441 7062830 Itaiópolis 

902 3 12/12/2007 - 13/12/2007 979 631481 7062721 Mafra 

933 3 13/01/2008 - 14/01/2008 1098 497009 7073361 Matos Costa 

934 3 15/01/2008 - 16/01/2008 1143 505892 7073176 Porto União 

939 3 27/11/2007 - 28/11/2007 866 550932 7073307 Bela Vista do Toldo 

945 4 24/11/2007 865 604786 7072899 Itaiópolis 

946 2 26/11/2007 932 613802 7072914 Itaiópolis 

949 1 17/1/2008 865 640521 7072621 Rio Negrinho 

974 3 10/01/2008 - 11/01/2008 1011 506184 7083208 Porto União 

  
    

continua 
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continuação 

976 3 10/11/2007 - 12/11/2007 820 523348 7082969 Irineópolis 

978 0 08/11/2007 - 09/11/2007 1226 541866 7082019 Canoinhas 

979 3 06/11/2007 - 07/11/2007 800 551065 7083195 Bela Vista do Toldo 

982 3 21/11/2007 845 577813 7083086 Papanduva 

984 1 22/11/2007 880 595772 7082975 Itaiópolis 

1010 1 13/06/2008 807 550360 7093341 Bela Vista do Toldo 

1013 4 16/06/2008 813 577876 7093073 Papanduva 

1016 3 12/11/2007 - 13/11/2007 896 604852 7093203 Itaiópolis 

1019 3 13/12/2007 - 15/12/2007 903 631660 7092705 Mafra 

1034 0 18/06/2008 835 550840 7103106 Canoinhas 

1042 3 28/11/2007 846 622895 7102689 Mafra 

1055 4 6/11/2007 796 551086 7113054 Canoinhas 

1059 4 07/11/2007 - 08/11/2007 792 586700 7112619 Mafra 

1061 4 09/11/2007 - 10/11/2007 879 604915 7112851 Mafra 

1063 3 11/01/2008 - 13/01/2008 861 677139 7112165 Campo Alegre 

2001 4 09/06/2008 824 569741 7100144 Três Barras 

2002 4 10/06/2008 - 11/06/2008 806 570586 7100232 Três Barras 

3001 3 17/06/2008 842 577053 7096256 Três Barras 

3002 1 08/08/2008 850 577011 7096705 Três Barras 

4000 1 05/08/2008 - 06/08/2008 995 503577 7028932 Caçador 

37 UA     

Entre 
792 e 
1287     17 municípios 

 

 

Como as unidades amostrais foram distribuídas sistematicamente, não teria como 

assegurar que também florestas bem conservadas fossem amostradas, pois estima-se que  

os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista nos estádios primário ou avançado, 

atualmente não somem mais de 0,7% da área original (MMA, 2002), o que a coloca entre as 

tipologias mais ameaçadas do bioma Mata Atlântica. 

Assim, com o objetivo de obter um referencial para poder avaliar o estado de 

conservação das unidades amostrais medidas de forma sistemática, foram alocadas cinco 

unidades amostrais em remanescentes florestais situados em áreas protegidas, com o 

menor grau de intervenção antrópica possível.  

Três diferentes locais foram escolhidos para a instalação destas unidades 

amostrais. Uma unidade amostral foi instalada na Reserva Florestal EMBRAPA-EPAGRI, 

localizada no município de Caçador, região centro-oeste do estado de Santa Catarina. No 
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local, com 1.157,48 hectares, há uma cobertura vegetal constituída por um dos últimos 

remanescentes primários da Floresta Ombrófila Mista, apesar de este ter sofrido algumas 

intervenções no passado.  

Duas unidades amostrais foram instaladas na Floresta Nacional de Três Barras a 

qual ocupa uma área de 4.458,5 hectares no município de Três Barras, Santa Catarina. Esta 

área, administrada pelo Ministério da Agricultura desde a década de 1940 e pelo Ibama 

desde 1989, é uma Unidade de Uso Sustentável, tendo como objetivo de ser uma unidade 

demonstrativa do uso múltiplo sustentável dos recursos naturais da Floresta Ombrófila 

Mista. Alem de áreas reflorestadas (Pinus sp.), possui áreas de mata natural e de banhados, 

ricas em biodiversidade. No local, estão em andamento várias pesquisas básicas e aplicadas, 

envolvendo espécies nativas madeiráveis de crescimento rápido, erva-mate e outras 

espécies fitoterápicas e ornamentais.  

Duas outras unidades amostrais foram instaladas em área do Exército Brasileiro 

que possui, também no município de Três Barras, o maior campo de manobras de Santa 

Catarina e Paraná, denominado Centro de Instrução Marechal Hermes. Nesta área, além de 

áreas de produção agrícola e espaços de treinamento do exército, existem áreas de florestas 

sem intervenções antrópicas recentes. Juntamente com a área da Floresta Nacional de Três 

Barras, forma um dos mais importantes remanescentes desta tipologia florestal no estado. 

Nestas três áreas, apesar do bom estado de desenvolvimento da Floresta 

Ombrófila Mista, a Araucaria angustifolia certamente passou por exploração madeireira em 

maior ou menor intensidade, no início do século. Nesse período, toda a região (região do 

Contestado) teve a araucária intensamente explorada pela empresa inglesa South Brazil 

Lumber and Colonization Company, que foi contratada pra construir uma estrada de ferro na 

região e que implantou a maior madeireira da América Latina (LABORIAU; MATTOS FILHO, 

1948; apud PUCHALSKI, 2004). 
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2 SUFICIÊNCIA AMOSTRAL, ANÁLISE FLORÍSTICA E ESTRUTURAL DAS 37 UNIDADES 

AMOSTRAIS 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

A principal ferramenta para o levantamento de informações quantitativas e 

qualitativas básicas dos recursos vegetais disponíveis é o estudo e a comparação dos 

inventários de campo, seja em nível local, regional ou nacional. Esta ferramenta também é 

utilizada para informar sobre a distribuição espacial e as condições de determinadas 

florestas.  

O objetivo deste capítulo é analisar a representatividade da área amostral, 

conhecer a riqueza florística das espécies e famílias, bem como analisar a estrutura das 

unidades amostrais situadas na região da pesquisa. 

De acordo com Longhi (1997), o sucesso de um trabalho de pesquisa pressupõe 

que a amostragem dos dados tenha sido suficiente para caracterizar e avaliar a vegetação 

estudada. O autor expõe que o método da curva coletora (gerada pelo número acumulado 

de espécies por unidade de área) já foi utilizado por muitos autores como Finol (1971), 

Longhi (1980), Martins (1991), Ziller (1992), Rodal et al. (1992), Guapyassú (1994), para 

verificar a representatividade da amostra em relação à riqueza de espécies. 

Após a obtenção em campo das variáveis quantitativas, é possível calcular os 

parâmetros fitossociológicos. Com a fitossociologia pode ser avaliado o grau de 

desenvolvimento e a interação das espécies com o ambiente e as diferenças locais que 

ocorrem na vegetação (VELOSO e KLEIN 1959; BRAUN-BLANQUET, 1979; MARTINS 1991; 

RODRIGUES; GANDOLFI, 1998; RODE, 2008).  

Através dos parâmetros fitossociológicos, pode-se se analisar a estrutura de uma 

comunidade vegetal, fornecendo informações quantitativas da estrutura horizontal e vertical 

da floresta (FELFILI; REZENDE, 2003; GOMIDE, 2004). Eles apresentam-se como uma maneira 

de comparar comunidades vegetais de áreas diversas, além de caracterizar as variações 

florísticas, fisionômicas e estruturais a que as comunidades vegetais estão sujeitas ao longo 

do tempo e do espaço (SCOLFORO, 1998). 
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Martins (1991) afirma que a estrutura fitossociológica de florestas pode ser 

explicada com base nos valores de sua composição florística, em seus índices de espécies 

raras e de diversidade de espécies, no princípio da equivalência ecológica e na preferência 

ecológica das espécies, bem como através do grau de perturbação da floresta em análise. 

Os primeiros levantamentos fitossociológicos realizados nas florestas brasileiras 

surgiram com a necessidade de estudos epidemiológicos da febre amarela silvestre 

(MARTINS, 1991). Estudos pioneiros foram realizados por Veloso e Klein (1957, 1959, 1961, 

1963, 1968), nas florestas pluviais do sul do Brasil, incluindo a Floresta Ombrófila Mista, para 

compreender e delimitar as comunidades e associações vegetais que as constituem, bem 

como estabelecer seu estádio de sucessão. 

 

 

2.2 METODOLOGIA 

 

 

A maneira como os dados foram coletados, assim como a área da pesquisa e suas 

características já foram descritas no capítulo 1. Assim, na metodologia a seguir o enfoque 

será aos parâmetros analisados no capítulo corrente.  

 

 

2.2.1 Suficiência amostral e área mínima 

 

 

O processo de amostragem aplicado no IFFSC e conseqüentemente neste trabalho 

é o de amostragem em conglomerados, ou amostragem em dois estágios como também é 

conhecido. Com este processo é possível avaliar o erro e a variância total em dois 

componentes de variação, ou seja, entre e dentro dos conglomerados (BRENA; PÉLLICO 

NETO, 1997). Para estes autores, a amostragem em conglomerados pode apresentar 

vantagens tanto na precisão dos dados como no custo dos levantamentos, quando 

comparado com a amostragem aleatória simples. São recomendados para inventários 

regionais ou de grande extensão geográfica. 
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A análise estatística deste processo de amostragem é baseada no cálculo dos 

valores médios da área basal por hectare e do número de indivíduos por hectare, da 

variância total destes estimadores, que é composta pela variância dos estimadores entre os 

conglomerados e da variância dos estimadores dentro dos conglomerados (entre as 

subunidades do conglomerado) e tem como principal objetivo a estimativa do erro amostral 

para uma probabilidade de α = 0,05. De acordo com Zöhrer (1980) e Netto e Brena (1997), 

os parâmetros estatísticos foram calculados com as equações a seguir: 

Média da população por subunidade 

 

 

Variância da população por subunidade 

 

 

Variância dentro dos conglomerados 

 

 

Variância entre conglomerados 

 

 

Coeficiente de correlação intraconglomerados 

 

 

Variância da média 
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Erro padrão 

 

 

Erro de amostragem absoluto 

 

 

Erro de amostragem relativo 

 

 

Onde: 
N = número total potencial de conglomerados da população; 
M = número de subunidades do conglomerado; 
n = número de conglomerados amostrados; 
Xij = variável de interesse. 
 

Já a determinação da área mínima de uma comunidade pode ser avaliada através 

da construção de um gráfico no qual o eixo da ordenada representa o número acumulado de 

espécies coletadas e o eixo da abscissa o acumulado da área amostrada, resultando numa 

curva espécie/área ou curva do coletor. Conforme citado por Longhi (1997), a estabilização 

(horizontalização) da curva é um indicativo que a maioria das espécies foi amostrada. 

Para analisar a representatividade da amostra, em relação à riqueza de espécies, 

tanto para as 32 unidades amostrais do estrato arbóreo como para as espécies levantadas 

nas subunidades da regeneração natural, foram observadas todas as espécies da primeira 

até a última unidade amostral, eliminando espécies repetidas e acrescendo o número de 

espécies amostradas pela primeira vez. O método de área mínima utilizado foi o mesmo que 

Klein e Veloso utilizaram no ano de 1957. 
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2.2.2 Levantamento florístico e diversidade 

 

 

Os levantamentos florísticos são os primeiros passos em direção ao conhecimento 

das formações vegetais (GOMIDE, 2004). A composição florística de uma floresta pode ser 

avaliada a partir da lista de espécies encontradas e a partir de sua diversidade vegetal. Um 

dos conceitos mais antigos e elementares de diversidade é citado por (GOMIDE, 2004), o 

qual descreveu que "a diversidade refere-se ao número de espécies diferentes que ocorrem 

na comunidade". No entanto, a diversidade expressa em termos de uma lista de espécies 

não fornece o quadro mais adequado da comunidade, porque a abundância e a importância 

relativa das espécies podem variar (SCHAAF et al., 2006). 

De acordo com Schaaf et al. (2006), adaptado de Hulbert (1971) e Odum (1988), o 

conceito de diversidade de espécies possui dois componentes: a riqueza, também chamada 

de densidade de espécies, baseada no número total de espécies presentes, e a 

uniformidade, baseada na abundância relativa (ou em outra medida de 'importância') de 

espécies e no grau de sua dominância, ou a falta desta.  

A variação de espécies existentes entre comunidades pode ser representada e 

quantificada de diversas maneiras, sendo a mais comum por meio dos índices de diversidade 

(GOMIDE; SCOLFORO; OLIVEIRA, 2006). Segundo Mueller-Dombois e Ellenberg (1974), na 

maioria das vezes, os estudos de diversidade estão relacionados aos padrões de variação 

espacial e ambiental. Assim sendo, quanto maior a variação ambiental, maior será a 

diversidade de espécies do ecossistema. 

Conforme foi exposto por Magurran (1988), as medidas de diversidade resultantes 

de índices muitas vezes podem servir como indicativos do equilíbrio ou não, do ecossistema 

em estudo, servindo como uma ferramenta para o manejo da comunidade florestal.  Longhi 

(1980) utilizou um dos índices de diversidade mais simples, o quociente de mistura de 

Jentsch, para medir a intensidade de mistura de espécies e a heterogeneidade florística da 

floresta. Rode (2008) cita que a expressão que oferece possibilidades mais vantajosas é a 

fórmula de Shannon (H’).  

A diversidade de uma comunidade depende de dois fatores: o número de espécies 

e a igualdade que os indivíduos estão distribuídos entre eles. Para descrever a diversidade 

da comunidade somente em termos de seu índice de diversidade, estes dois fatores se 
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tornam confusos, pois, uma comunidade com poucas espécies uniformemente distribuídas 

pode ter o mesmo índice de diversidade que aquelas com muitas espécies não 

uniformemente distribuídas (PIELOU, 1975; apud RODE, 2008). 

Nesta pesquisa, foram utilizados os seguintes índices de diversidade: 

Índice de Shannon-Weaver (H’) 

O índice de diversidade de Shannon-Weaver (ODUM, 1988), leva em consideração 

o número total de espécies e o número de indivíduos de cada espécie (LAMPRECHT, 1990; 

GOMIDE et al., 2006; RODE, 2008). Quanto mais espécies existirem e mais homogênea for 

sua distribuição, maior será a diversidade, e, portanto, maior o valor do índice. 

 

 

Onde: 
H’ = índice de Shannon 
ni = número de indivíduos da espécie i 
N = número total de indivíduos 
ln = logaritmo na base natural 
 

Índice de Eqüabilidade de Pielou (J’) 

É derivado do índice de diversidade de Shannon (H’) e permite representar a 

uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes (Pielou, 1966; apud 

GOMIDE et al., 2006; RODE, 2008). Seu valor apresenta uma amplitude de 0 (uniformidade 

mínima) a 1 (uniformidade máxima). 

 

 
Onde: 
J’ = índice de Pielou 
H’ = índice de Shannon 
S = número de espécies 
ln = logaritmo na base natural 
 

Quociente de mistura de Jentsch (QM) 

Representa o número de indivíduos amostrados em relação às espécies 

encontradas no povoamento. Segundo Souza e Almeida (1997), quanto maior a mistura, ou 
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seja, menor denominador, maior será a diversidade, podendo assim realizar comparações 

entre comunidades. 

 

 

Onde: 
QM = quociente de mistura de Jentsch 
S = número de espécies 
N = número total de indivíduos 
 

Coeficiente de Jaccard 

Os índices de similaridade podem ser entendidos como expressões matemáticas 

utilizadas para comparar a composição de espécies (flora) de duas ou mais comunidades 

vegetais, representando o grau de semelhança entre elas (MULLER-DOMBOIS, ELLENBERG, 

1974). Considera a variação entre o número de espécies comuns e o total das espécies 

encontradas nas duas comunidades que se está comparando: 

 

 

Onde: 
QM = coeficiente de similaridade de Jaccard 
a = número de espécies comuns às 2 comunidades 
b= número de espécies exclusivas à comunidade A 
c = número de espécies exclusivas à comunidade B 
Quando todas as espécies são comuns a "A" e "B", tem-se CJ =1. 
Quando não existem espécies comuns a "A" e "B", tem-se CJ = 0. 
 

 

2.2.3 Análise fitossociológica e estrutural 

 

 

2.2.3.1 Densidade 

 

 

A densidade absoluta (DA) de uma área qualquer pode ser entendida como o 

número de indivíduos, de uma espécie ou todas as outras espécies em conjunto, por 
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unidade de área. Já a densidade relativa (DR) é a proporção do número de indivíduos de uma 

espécie em relação ao número total de indivíduos amostrados, em porcentagem (MARTINS, 

1991). 

A densidade também pode ser entendida como a contagem de indivíduos em um 

espaço contínuo, ou como o número de indivíduos de uma espécie por unidade de área ou 

volume (MUELLER-DOMBOIS e ELLENBERG, 1974; apud LONGHI 1997). 

Densidade absoluta (DA):  

 

Densidade relativa (DR):  

 

 

 

Onde: 
n = número de indivíduos da espécie i 
ha = hectare (unidade de medida) 
N = número total de indivíduos 
 

 

2.2.3.2 Dominância 

 

 

Diante da dificuldade operacional de determinar com exatidão a área das copas 

das árvores e diante da estreita correlação entre o tamanho das copas e a área basal de uma 

determinada árvore, esta última variável é utilizada para determinar a dominância 

(MUELLER-DUMBOIS e ELLENBERG, 1974; MARTINS, 1991).  

Entende-se que a dominância é o espaço ocupado por uma ou mais espécies 

(RODE, 2008). Longhi (1981) cita que a dominância pode ser entendida como a medida da 

projeção total do corpo das plantas. Assim sendo, de acordo com o autor, a dominância de 

uma espécie representa a soma de todas as projeções horizontais dos indivíduos 

pertencentes à espécie. 

Desta forma maiores valores da dominância absoluta indicam que a espécie 

exerce dominância na comunidade em estudo em termos de área basal por hectare. Quando 
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se expressa a dominância por área de uma espécie como porcentagem da soma de todas as 

espécies, tem-se a dominância relativa. 

Dominância absoluta (DoA): 

 

 

Dominância relativa (DoR): 

 

Onde: 
g = área basal expressa em metros quadrados por hectare 
ha = hectare (unidade de medida) 
 

 

2.2.3.3 Freqüência 

 

 

A freqüência pode ser entendida como a uniformidade de distribuição de uma 

determinada espécie, caracterizando estatisticamente sua ocorrência dentro das unidades 

amostrais. 

Conforme citado por Martins (1991) a freqüência pode ser absoluta (FA), que é a 

porcentagem de unidades de amostragem com ocorrência da espécie, em relação ao 

número total de unidades de amostragem ou, freqüência relativa (FR), que é a proporção da 

freqüência absoluta de uma espécie em relação a soma das freqüências absolutas de todas 

as espécies. As medidas da freqüência são apresentadas em porcentagem. 

Freqüência absoluta (FA): 

 

 

Freqüência relativa (FR): 
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Onde: 
NPE = número de unidades amostrais em que a espécie i ocorre 
NP = número total de unidades amostrais 
 

 

2.2.3.4 Valor de importância 

 

 

É representada pela soma dos valores relativos de densidade, freqüência e 

dominância, informando a importância ecológica da espécie em termos de distribuição 

horizontal (MARTINS, 1991). O valor de importância permite a ordenação perante o grau de 

importância na vegetação (RODE, 2008). 

Valor de importância (VI): 

 

Onde: 
VI = valor de importância da espécie i  
DR = Densidade relativa 
DoR = Dominância relativa 
FR = Freqüência relativa 
 
 

2.2.3.5 Valor de cobertura 

 

 

Este parâmetro é o somatório dos parâmetros relativos de densidade e 

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

termos de distribuição horizontal, baseando-se, contudo, apenas na densidade e na 

dominância (MARTINS, 1991). 

O valor de cobertura permite representar numericamente a porcentagem 

aproximada da cobertura de cada espécie ou grupo de espécies nos distintos estratos de 

vegetação de uma comunidade, com isso se conhece melhor a importância sociológica das 

distintas espécies (BRAUN-BLANQUET, 1979). 

Valor de cobertura (VC): 
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Onde: 
VC = valor de cobetrura da espécie i  
DR = Densidade relativa 
DoR = Dominância relativa 
 

 

2.2.3.6 Volume comercial 

 

 

Através da medição do DAP e a altura das árvores, é possivel estimar seu volume, 

total ou comercial, e assim também estimar o estoque de madeira existente na comunidade 

em estudo (PELLICO NETTO, 1984; PELLICO NETTO; BRENA, 1997). 

Para o cálculo do volume comercial com casca dos indivíduos arbóreos, foram 

utilizadas duas equações distintas, sendo uma desenvolvida para Araucaria angustifolia 

(PELLICO NETTO, 1989) e outra para as demais espécies. Esta última desenvolvida por 

Marcolin (2009) a partir dos dados coletados durante o Inventário Florístico e Florestal de 

Santa Catarina nos anos de 2005 a 2008. 

Volume da Araucaria angustifolia: 

 

 

Volume das demais espécies (folhosas): 

 

 
Onde: 
Vicc = volume individual com casca (metros cúbicos) 
CAP = circunferência na altura do peito 
DAP = diâmetro na altura do peito 
Hc = altura comercial 
ln = logaritmo na base natural 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

2.3.1 Gráfico da área mínima 

 

 

Ao analisar a linha verde da figura cinco, a qual representa a curva da área mínima 

para as espécies tanto do estrato arbóreo como da regeneração (simultaneamente), ou seja, 

o número total de espécies encontradas na região estudada, com a metade das unidades 

amostrais levantadas (7,4 hectares de área amostral) já havia 225 das espécies encontradas 

(80,93% da riqueza registrada nos fragmentos florestais estudados).  

Com o acréscimo de sete unidades amostrais ou 73,23% da área amostral 

levantada, apenas 26 outras espécies foram registradas, somando 90% da riqueza total. Da 

unidade amostral 32 até a 37, apenas cinco espécies ainda não amostradas foram 

adicionadas. Com o levantamento das últimas unidades amostrais percebe-se a necessidade 

cada vez maior de área levantada para que novas espécies fossem encontradas.  

Na linha em vermelho, a qual representa a curva da área mínima para o estrato 

arbóreo, pode-se concluir que na metade das unidades amostrais medidas já se mostrava 

80,5% da riqueza (192 das espécies encontradas neste estrato). Adicionando o número de 

espécies ainda não amostradas de mais 3,0 hectares de área medida, percebe-se apenas 22 

novas espécies. Da unidade amostral 32 até a 36 (mais 2,0 hectares de área amostral) 

apenas duas espécies novas foram adicionadas à listagem florística.  

A linha em azul mostra a curva de área mínima da regeneração. Mais uma vez é 

notável a tendência de estabilização do número de espécies encontradas. Com a metade das 

unidades amostrais da regeneração levantadas 104 espécies ou aproximadamente 70% da 

riqueza já estava representada. Neste estrato, novamente a lista florística foi ganhando 

novas espécies até estabilizar. Da unidades amostral 32 à 36 o número de espécies passou 

de 147 para 149. 
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Figura 5: Representação da área mínima através da curva de aumento de espécies dos fragmentos 
florestais em estudo, conforme utilizado por Klein (1957). Azul – regeneração; Vermelho – 
estrato arbóreo; Verde – regeneração e estrato arbóreo. 

 

Constatou-se que, no início do levantamento das unidades amostrais, houve um 

brusco aumento de diferentes espécies, no entanto, à medida que aumentava o número de 

unidades amostrais, o número de espécies diferentes começou a se restringir. A partir de 

uma determinada área, o número de novas espécies passou a ser insignificante em relação à 

área amostrada. 

Assim, a análise visual das três curvas da figura acima, permite concluir que a 

riqueza específica da área de estudo foi suficientemente registrada. Mostra uma tendência 

de estabilizar a partir dos 13 hectares de área levantada, sendo esta a área mínima para 

representar o número de espécies que formam a comunidade em estudo.  Outras espécies, 

além das encontradas, podem ocorrer, no entanto, em sítios com condições ambientais 

muito diferentes e excepcionais, não abrangidas pela amostragem realizada. 

É importante comentar que a determinação de toda a riqueza de uma 

comunidade vegetal somente seria alcançada quando a amostragem representar toda a 

área, ou seja, for realizado um censo (VASCONCELOS, 1992; citado GOMIDE 2004). 
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2.3.1.1 Erro amostral 

 

 

Ao analisar a tabela cinco, considerando apenas as 32 unidades amostrais 

instaladas de forma sistemática (sem as unidades amostrais situadas em áreas protegidas), 

percebe-se que amostragem resulta num erro amostral de 13,96% para a variável área basal 

e 15,31% para o número de indivíduos.  

 

Tabela 5: Estatística das variáveis área basal média por hectare (m².ha-1) e número de indivíduos por 
hectare das 32 unidades amostrais. 

Análise Estatística 

  g (m².ha
-1

) N (ind./ha) 

Média da população por subunidade 22,73 493,36 

Variância da população por subunidade 115,71 57.540,59 

MQ entre 309,64 175.600,98 

MQ dentro 53,09 18.721,62 

Variância entre os conglomerados 64,14 39.219,84 

Variância dentro dos conglomerados 53,09 18.721,62 

Variância total 117,23 57.941,46 

Coeficiente de correlação intraconglomerados 0,54 0,68 

Variância da média 2,42 1.271,88 

Erro padrão 1,56 37,04 

Erro amostral 3,17 75,54 

Erro amostral (%) 13,96 15,31 

Intervalo de confiança 19,56 < x < 25,90 417,82 < x < 568,90 

N (número de conglomerados amostrados) 32 32 

M (número de subunidades do conglomerado) 4 4 

T (a=0,05; 31GL) 2,03951 2,03951 

 

 

2.3.2 Composição florística 

 

 

Na área em estudo foram medidos 8.192 indivíduos, pertencentes a 278 espécies 

(tabela seis). Destas, 125 ocorreram exclusivamente no estrato principal, 116 ocorreram 

tanto no principal como na regeneração e, 37 foram exclusivas da regeneração. No estrato 

arbóreo 24 espécies foram identificadas apenas em nível de gênero e seis em nível de 
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família. Na regeneração 14 espécies foram identificadas apenas em nível de gênero e três 

em nível de família.  

As 278 espécies estão incluídas em 125 gêneros e 57 famílias botânicas. No estrato 

arbóreo e regeneração ocorreram 53 e 45 famílias, respectivamente. Árvores mortas em pé 

somaram 4,88% (416 indivíduos). Espécies sem coleta e aquelas somente coletadas, sem 

identificação, somaram 140 e 133 indivíduos respectivamente (3,20% dos indivíduos 

medidos). Árvores mortas, sem coleta e sem identificação, foram contadas como uma única 

espécie cada, excetuando aquelas em que foi identificada pelo menos a família. Longhi 

(1980) também agrupou as 17 espécies não identificadas em seu estudo, contadas como 

uma única espécie.  

 

Tabela 6: Composição florística da Floresta Ombrófila Mista situada na Região Hidrográfica Planalto 
de Canoinhas no período entre 2007 e 2008, e número de gêneros e espécies por família. 

Família Nome Científico 
Estrato 

arb reg 

Anacardiaceae (2 gen.; 4 spp.) Lithraea brasiliensis Marchand x x 

Schinus polygamus x 
 Schinus terebinthifolius Raddi x x 

Schinus sp. x 
 Annonaceae (1 gen.; 5 spp.) Annona neosalicifolia H. Rainer x 
 Annona rugulosa (Schltdl.) H.Rainer  x x 

Annona sericea Dunal x x 

Annona sylvatica (A. St.-Hil.) Mart. x x 

Annona sp.  x 
 Apocynaceae (1 gen.; 2 spp.) Aspidosperma australe Müll. Arg. x 
 Aspidosperma camporum Müll. Arg.  x x 

Aquifoliaceae (1 gen.; 6 spp.) Ilex brevicuspis Reissek x x 

Ilex dumosa Reissek x x 

Ilex microdonta Reissek  x 
 Ilex paraguariensis A.St.-Hil. x x 

Ilex theezans Mart. ex Reissek x x 

Ilex sp. x 
 Araucariaceae(1 gen.; 1 sp.) Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze x x 

Arecaceae(1 gen.; 1 sp.) Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman x 
 Asteraceae (9 gen.; 21 spp.) Baccharis brachylaenoides DC.  

 
x 

Baccharis dentata (Vell.) G.M. Barroso  

 
x 

Baccharis oreophila Malme x 
 Baccharis semiserrata DC. 

 
x 

Baccharis subdentata DC. 

 
x 

Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera x 
 

 

continua 
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Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera x 
 Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera x 
 Piptocarpha angustifolia Dus‚n ex Malme x x 

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker x x 

Piptocarpha regnelii (Sch. Bip.) Cabrera x 
 Piptocarpha tomentosa Baker x 
 Raulinoreitzia leptophlebia (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob.  x 
 Vernonanthura discolor (Spreng.) H. Rob.  x x 

Vernonanthura puberula (Less.) H. Rob.  x x 

Dasyphyllum sp. x 
 Grazielia sp. 

 
x 

Symphyopappus sp.  

 
x 

Piptocarpha sp. x x 

Vernonanthura sp.  x x 
Berberidaceae (1 gen.; 1 sp.) Berberis laurina Billb. 

 
x 

Bignoniaceae (1 gen.; 3 spp.) Jacaranda micrantha Cham. x x 

Jacaranda puberula Cham. x 
 Jacaranda sp. x 
 Cannelaceae (1 gen.; 1 sp.) Cinnamodendron dinisii Schwacke  x x 

Cardiopteridaceae (1 gen.; 1 sp.) Citronella paniculata (Mart.) R. A. Howard x x 
Celastraceae (1 gen.; 3 spp.) Maytenus aquifolium Mart. x 

 Maytenus evonymoides Reissek x 
 Maytenus muelleri Schwacke x 
 Clethraceae (1 gen.; 1 sp.) Clethra scabra Pers. x x 

Cunoniaceae (2 gen.; 4 spp.) Lamanonia ternata Vell. x x 

Weinmannia humilis Engl. x 
 Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser. x x 

Weinmannia sp. x 
 Cyatheaceae (1 gen.; 1 sp.) Cyathea sp. 

 
x 

Dicksoniaceae (1 gen.; 1 sp.) Dicksonia sellowiana Hook. x x 
Elaeocarpaceae (1 gen.; 2 spp.) Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. x 

 Sloanea monosperma Vell. x x 
Erythroxylaceae (1 gen.; 1 sp.) Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. x x 
Escalloniaceae (1 gen.; 2 spp.) Escallonia bifida Link & Otto x 

 Escallonia megapotamica Spreng.  x 
 Euphorbiaceae (8 gen.; 12 spp.) Alchornea sidifolia Klotzsch x 
 Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. x 
 Bernardia pulchella (Baill.) Müll. Arg. 

 
x 

Croton celtidifolius Baill.  x x 

Gymnanthes concolor (Spreng.) Müll. Arg. x 
 Manihot grahamii Hook. x x 

Sapium glandulosum (L.) Morong  x x 

Sebastiania brasiliensis Spreng. x x 

Sebastiania commersoniana (Baill.) L. B. Sm. & Dows x x 

 

continua 
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Acalypha sp. 

 
x 

Alchornea sp. x 
 Croton sp. 

 
x 

Fabaceae (11 gen.; 19 spp.) Albizia edwallii (Hoehne) Barneby & J. Grimes x 
 Calliandra foliolosa Benth. x 
 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton x 
 Erythrina falcata Benth. x 
 Gleditschia amorphoides (Griseb.) Taub. x 
 Inga lentiscifolia Benth. x 
 Inga marginata Willd. x x 

Inga striata Benth.  x 
 Inga vera Willd.  x 
 Lonchocarpus campestris Mart. ex Benth. x x 

Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. x 
 Machaerium paraguariense Hassl. x 
 Machaerium scleroxylon Tul.  x x 

Machaerium sp.  x 
 Machaerium stipitatum (DC.) Vogel x x 

Mimosa scabrella Bentham. x x 

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. 

 
x 

Inga sp. x 
 Lamiaceae (1 gen.; 1 sp.) Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke x x 

Lauraceae (7 gen.; 25 spp.) Cinnamomum amoenum (Nees) Kosterm. x x 

Cinnamomum glaziovii (Mez) Kosterm. x 
 Cinnamomum sellowianum (Nees & C. Martius ex Nees) 

Kosterm. x 
 Cryptocarya aschersoniana Mez x 
 Cryptocarya moschata Nees & Mart. ex Nees x x 

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr. 

 
x 

Nectandra grandiflora Nees x 
 Nectandra lanceolata Nees x x 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez x 
 Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 

 
x 

Nectandra oppositifolia Nees & Mart. x 
 Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez  x 
 Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez x 
 Ocotea floribunda (Sw.) Mez  x 
 Ocotea indecora Schott ex Meissner x x 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer x x 

Ocotea porosa (Nees) Mez x x 

Ocotea puberula (Rich.) Nees x x 

Ocotea pulchella (Nees) Mez x x 

Ocotea silvestris Vattimo x 
 Ocotea urbaniana Mez  x 
 Persea willdenovii Kosterm. x x 

 

continua 
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Ocotea sp.  x x 

Persea sp.  x 
 Laxmanniaceae (1 gen.; 1 sp.) Cordyline spectabilis Kunth & Bouché x x 

Loganiaceae(1 gen.; 1 sp.) Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart. x x 
Malvaceae (1 gen.; 1 sp.) NI coletada x 

 Melastomataceae (4 gen.; 11 spp.) Leandra carassana (DC.) Cogn.  

 
x 

Leandra laxa Cogn. 

 
x 

Miconia cinerascens Miq. x x 

Miconia hyemalis A. St.-Hil. & Naudin 

 
x 

Miconia petropotlitana Cogn.  

 
x 

Miconia sellowiana Naudin  x x 

Tibouchina pilosa Cogn. 

 
x 

Tibouchina sellowiana Cogn. x 
 Leandra sp.  

 
x 

Tibouchina sp.  

 
x 

Meliaceae (3 gen.; 3 spp.) Cabralea canjerana (Vell.) Mart. x x 

Cedrela fissilis Vell. x x 

Trichilia claussenii C.DC. x x 
Monimiaceae (2 gen.; 3 spp.) Hennecartia omphalandra Poiss. x 

 Mollinedia clavigera Tul. 

 
x 

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins 

 
x 

Moraceae (2 gen.; 2 spp.) Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.  x 
 Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger, Lanj. & Wess. Boer x x 

Myrsinaceae (1 gen.; 4 spp.) Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. x x 

Myrsine gardneriana A. DC.  x x 

Myrsine umbellata Mart. x x 

Myrsine sp. x 
 Myrtaceae (14 gen.; 51 spp.) Acca sellowiana (O. Berg) Burret x x 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg x x 

Calyptranthes concinna DC. x 
 Calyptranthes grandifolia O. Berg  x x 

Calyptranthes pileata D. Legrand  x 
 Calyptranthes tricona D. Legrand x 
 Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O. Berg   x 
 Campomanesia reitziana D. Legrand x 
 Campomanesia xanthocarpa O. Berg x x 

Curitiba prismatica (D. Legrand) Salywon & Landrum  x x 

Eugenia burkartiana (D. Legrand) D. Legrand x 
 Eugenia handroi (Mattos) Mattos x 
 Eugenia hiemalis Cambess.  x 
 Eugenia involucrata DC. x 
 Eugenia pluriflora DC. x x 

Eugenia pyriformis Cambess. x x 

Eugenia ramboi D. Legrand x 
 

 

continua 
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Eugenia schuchiana O. Berg  x x 

Eugenia speciosa Cambess. x 
 Eugenia subterminalis DC.  x 
 Eugenia uniflora L. x 
 Myrceugenia alpigena (DC.) Landrum  x x 

Myrceugenia bracteosa (DC.) D. Legrand & Kausel x 
 Myrceugenia cf. ovata (Hook. & Arn.) Radlk x x 

Myrceugenia euosma (O. Berg) D. Legrand x x 

Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D.Legrand & Kausel x x 

Myrceugenia miersiana (Gardner) D. Legrand & Kausel  x x 

Myrceugenia myrcioides (Cambess.) O. Berg x 
 Myrceugenia oxysepala (Burret) D. Legrand & Kausel  x x 

Myrcia affinis Cambess. x 
 Myrcia bombycina (O. Berg) nied. x 
 Myrcia guianensis (Aubl.) DC. x x 

Myrcia hatschbachii D. Legrand x x 

Myrcia hebepetala DC. x 
 Myrcia lajeana D. Legrand x 
 Myrcia palustris DC.  x x 

Myrcia retorta Cambess.  x 
 Myrcia selloi (Spreng.) N. Silveira 

 
x 

Myrcia splendens (Sw.) DC. x x 

Myrcia undulata O. Berg x 
 Myrcianthes gigantea (D. Legrand) D. Legrand x x 

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand x x 

Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg  x 
 Myrciaria tenella (DC.) O. Berg 

 
x 

Pimenta podocarpoides (Areces) Landrum x 
 Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum x 
 Plinia trunciflora (O. Berg) Kausel x 
 Psidium cattleianum Sabine 

 
x 

Eugenia sp. x 
 Myrceugenia sp.  x x 

Nyctaginaceae (1 gen.; 1 sp.) Guapira opposita (Vell.) Reitz x x 
Phytolaccaceae (1 gen.; 3 spp.) Seguieria aculeata Jacq.  x 

 Seguieria glaziovii Briq. x 
 Seguieria langsdorffi Moq. x 
 Picramniaceae (1 gen.; 2 spp.) Picramnia excelsa Kuhlm. ex Pirani  x 
 Picramnia parvifolia Engl. 

 
x 

Piperaceae (1 gen.; 2 spp.) Piper aduncum L.  

 
x 

Piper sp. 

 
x 

Podocarpaceae (1 gen.; 1 sp.) Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. x x 
Proteaceae (1 gen.; 2 spp.) Roupala brasiliensis Klotzsch x 

 Roupala sp. x 
  

 

continua 
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Quillajaceae (1 gen.; 1 sp.) Quillaja brasiliensis (A. St.-Hil. & Tul.) Mart. x 

 Rhamnaceae (3 gen.; 3 spp.) Hovenia dulcis Thunb. x 
 Rhamnus sphaerosperma Sw. 

 
x 

Scutia buxifolia Reissek x x 
Rosaceae (1 gen.; 1 sp.) Prunus myrtifolia (L.) Urb. x x 
Rubiaceae (6 gen.; 9 spp.) Amaioua intermedia Mart.  x 

 Cordiera concolor (Cham.) Kuntze x x 

Coussarea contracta (Walp.) M•ll. Arg. x x 

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. x 
 Psychotria alba Ruiz & Pav. x 
 Psychotria suterella Müll. Arg. x x 

Psychotria vellosiana Benth. x x 

Rudgea jasminoides (Cham.) Müll. Arg. x x 

Rudgea parquioides (Cham.) Müll. Arg. 

 
x 

Rutaceae (1 gen.; 5 spp.) Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. x x 

Zanthoxylum kleinii (R.S. Cowan) P.G. Waterman x 
 Zanthoxylum rhoifolium Lam. x x 

Zanthozylum hiemalis x 
 Zanthoxylum sp. x 
 Sabiaceae (1 gen.; 2 spp.) Meliosma selowii Urb. x 
 Meliosma sinuata Urb. x 
 Salicaceae (3 gen.; 10 spp.) Banara parviflora (A. Gray) Benth. x x 

Banara tomentosa Clos x 
 Casearia catharinensis Sleumer x 
 Casearia decandra Jacq. x x 

Casearia obliqua Spreng. x x 

Casearia sylvestris Sw. x x 

Xylosma ciliatifolia (Clos) Eichler  x x 

Xylosma pseudosalzmannii Sleumer x 
 Casearia sp. x 
 Xylosma sp.  

 
x 

Sapindaceae (3 gen.; 8 spp.) Allophylus edulis (A. St.-Hil.)Radlk. x x 

Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.)Radlk. x x 

Allophylus petiolulatus Radlk. x 
 Cupania vernalis Cambess. x x 

Matayba elaeaginoides Radlk. x x 

Matayba guianensis Aubl. x x 

Allophylus sp. x 
 Matayba sp. x 
 Sapotaceae (1 gen.; 1 sp.) Chrysophyllum viride Mart. & Eichler  x 
 Simaroubaceae (1 gen.; 1 sp.) 

Solanaceae (4 gen; 14 spp.) 
Picrasma crenata (Vell.) Engl. in Engl. & Prantl x 

 Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn. x 
 Cestrum intermedium Sendtn. x x 

Solanum bullatum Vell. x 
 

 

continua 
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Solanum lacerdae Dusén 

 
x 

Solanum mauritianum Scop.  x x 

Solanum pabstii L.B. Sm. & Downs  x 
 Solanum pseudoquina A. St.-Hil.  x 
 Solanum ramulosum Sendtn. 

 
x 

Solanum rufescens Sendtn. x 
 Solanum sanctaecatharinae Dunal x x 

Solanum variabile Mart.  

 
x 

Solanum sp.  x 
 Aureliana sp.  x x 

Styracaceae (1 gen.; 2 spp.) Styrax acuminatus Pohl x 
 Styrax leprosus Hook. & Arn. x x 

Symplocaceae (1 gen.; 5 spp.) Symplocos glanduloso-marginata Hoehne  x x 

Symplocos tenuifolia Brand x 
 Symplocos tetrandra Mart. x x 

Symplocos uniflora (Pohl) Benth. x x 

Symplocos sp.  x x 
Theaceae (1 gen.; 1 sp.) Laplacea acutifolia  x 

 Tiliaceae (1 gen.; 1 sp.) Luehea divaricata Mart. x x 
Ulmaceae (1 gen.; 1 sp.) Trema micrantha (L.) Blume x x 
Urticaceae (1 gen.; 1 sp.) Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. 

 
x 

Verbenaceae (2 gen.; 2 spp.) Citharexylum solanaceum Cham. x 
 Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke x 
 Winteraceae (1 gen.; 1 sp.) Drimys brasiliensis Miers x x 

 

morta x x 

NI coletada x x 

NI não coletada x x 

57 Famílias 278 Espécies 
   

O número de espécies que podem ocorrer em um remanescente de Floresta 

Ombrófila Mista é muito variável, dependendo da região de estudo, do estádio de 

desenvolvimento, do procedimento de amostragem e medição (SANQUETTA, 2000). De 

acordo com Sevegnani (2009) atualmente não existem dados com valores próximos ou 

exatos do número de espécies existentes na Floresta Ombrófila Mista em Santa Catarina.   

Reis (1993) cita para a Floresta Ombrófila Mista em Santa Catarina 256 espécies 

arbóreas, distribuídas em 101 gêneros de 43 famílias. Das 256 espécies o autor considerou 

47 pioneiras, 131 oportunistas e 75 climácicas. 

No Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul (2001), com limite de 

inclusão para árvores com CAP ≥ 30 cm, avaliando os resultados da Floresta Ombrófila Mista, 

foram encontradas 246 espécies pertencentes a 58 famílias botânicas. As famílias Myrtaceae 
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e Lauraceae foram as mais representativas com 46 e 18 espécies, respectivamente, seguidas 

de Asteraceae, Fabaceae, com 10 espécies; Flacourtiaceae, Rutaceae, Sapindaceae e 

Solanaceae, com oito espécies cada uma.  

Neste estudo, as famílias com maior riqueza foram Myrtaceae (51 espécies 

distribuídas em 14 gêneros), Lauraceae (25 espécies distribuídas em 7 gêneros), Asteraceae 

(21 espécies distribuídas em 9 gêneros), Fabaceae (19 espécies em 11 gêneros), Solanaceae 

(14 espécies em 4 gêneros) e Euphorbiaceae (12 espécies em 8 gêneros). No total 24 famílias 

(42,1%) foram representadas por apenas uma espécie em um gênero. 

A figura seis mostra a quantidade de indivíduos amostrados nas quinze famílias 

mais numerosas (considerando número total de indivíduos medidos). Dicksoniaceae, com 

apenas uma espécie Dicksonia sellowiana, destaca-se de todas as outras famílias, com 1.241 

indivíduos ou 15,14% de todo levantamento. Das famílias presentes na Figura 4, 

Cannelaceae, Clethraceae, Araucariaceae e Dicksoniaceae estão representadas por apenas 

uma espécie cada, e somam juntas 2.346 ou 28,63% dos indivíduos medidos. Este dado 

permite concluir que quatro espécies perfazem mais de 28% de todos os indivíduos 

registrados. 
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Figura 6: Relação das 15 famílias com maior número de indivíduos amostrados na área em estudo, 
com o número de espécies (riqueza) em cada uma. 
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Lauraceae, Myrtaceae e Asteraceae além do grande número de indivíduos 

encontrados, possuem alta diversidade quando comparadas com as demais famílias. 

Lauraceae dividiu seus 975 indivíduos em 25 espécies e Asteraceae apresentou 21 espécies 

entre os 303 indivíduos. Fabaceae também apresentou alta riqueza, total de 19 espécies 

entre seus 173 indivíduos. 

Chama atenção a família Asteraceae tanto pela riqueza quanto pelo número de 

indivíduos. É uma família predominantemente com espécies pioneiras, típica de 

comunidades vegetais abertas ou sob solos pouco desenvolvidos ou degradados. A sua alta 

riqueza e abundância mostram o estado alterado dos remanescentes amostrados. 

Observando a tabela quatro e figura seis, fica evidente a riqueza da família 

Myrtaceae, representada por 51 espécies divididas em 14 gêneros. Esta riqueza confirma 

com os trabalhos anteriores de Rambo (1951), Klein (1984) e Jarenkow (1985). De acordo 

com estes autores no sub-bosque da Floresta Ombrófila Mista a família Myrtaceae possui 

um número muito expressivo de gêneros e espécies, destacando-se os gêneros Myrcia, 

Eugenia, Myrceugenia, Myrciaria, além de outros.  

Conforme afirmam Rambo (1951) e Klein (1984), a Floresta Ombrófila Mista 

constitui um importante centro de ocorrência da família Myrtaceae, podendo serem 

observadas desde árvores de grande porte até arvoretas e arbustos que habitam o 

subosque. 

 

 

2.3.3 Diversidade 

 

 

Em uma bacia ou região hidrográfica, pode ocorrer grande riqueza de espécies 

devido a diversidade dos fatores físicos e ambientais (GOMIDE, 2006). Para facilitar o 

entendimento das características em relação a diversidade de espécies de uma determinada 

comunidade vegetal, podem ser aplicados índices que quantifiquem a diversidade. A seguir, 

estão apresentados os resultados da riqueza específica e dos índices utilizados para 

caracterizar a diversidade dos fragmentos florestais da região em estudo. 
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2.3.3.1 Riqueza  

 

 

A riqueza do estrato arbóreo, representada pelo número de espécies encontrada 

em cada unidade amostral, mostrou-se bem variável, com valores entre 15 e 55 espécies, 

nas unidades 1013 (município de Três Barras) e 901 (município de Itaiópolis), 

respectivamente. Em quatro unidades, 984, 1010, 1013 e 1034 (situadas na porção central 

da região em estudo), a riqueza ficou abaixo de 20 espécies. Para 11 unidades ou 29,72%, a 

riqueza ficou entre 21 e 30 espécies. 

Em 11 unidades amostrais ou 29,72% a riqueza foi superior a 40 espécies, 

atingindo o valor máximo de 55 espécies na unidade 901, esta classificada como floresta 

primária sem intervenções antrópicas. 

Para as unidades amostrais instaladas em áreas protegidas a menor riqueza foi 

registrada na unidade 3002 com 21 espécies, sendo que a unidade 3001 apresentou a maior 

riqueza, com 42 espécies. Estas duas unidades estão situadas no mesmo fragmento florestal 

e estão próximas entre si. De acordo com Kozera (2006), mesmo em ambientes muito 

antropizados pode ser observada uma grande riqueza de espécies, devido a variedade de 

ambientes criados pela atividade humana. Assim, a alta riqueza de um determinado 

fragmento florestal nem sempre pode ser entendida como sinônimo de um bom estado de 

conservação. 

A média total para a região em estudo foi de 34 espécies por unidade amostral. Se 

for analisada a média da riqueza separadamente entre as unidades situadas dentro e fora de 

áreas protegidas, percebe-se que nas áreas não protegidas a média de espécies é de 35 

espécies por unidade amostral, um pouco acima da média geral. Para as unidades situadas 

em áreas protegidas a média cai para 31 espécies por unidade. 

Longhi (1980), aplicando diâmetro de inclusão igual ou superior a 20 centímetros 

encontrou 51 espécies em nove parcelas instaladas em um fragmento florestal pouco 

alterado em São João do Triunfo, região Centro-Sul do estado do Paraná. No mesmo local, 

Sanquetta e Dalla Corte (1998) encontraram 61 espécies, medindo os indivíduos com 

diâmetro acima de 10 centímetros em parcelas de um hectare. Estes valores estiveram 

muito próximos à riqueza encontrada nas unidades 934, 939 e 901. 
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Silva et al. (1994), listaram 62 espécies na análise fitossociológica do estrato 

arbóreo em uma floresta pouco alterada em Caçador, Santa Catarina. Koehler et al. (1998), 

encontraram 85 espécies arbóreas pertencendo a 34 famílias, em uma floresta muito 

alterada na região metropolitana de Curitiba, Paraná, considerando espécies com DAP 

mínimo de 10 cm. 

Oliveira e Rotta (1982) encontraram na região de Colombo, no estado do Paraná, 

em uma comunidade profundamente explorada e com indícios de formações secundárias, 

145 espécies distribuídas em 34 famílias, considerando cinco centímetros o diâmetro de 

inclusão. 

 

 

2.3.3.2 Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) 

 

 

A comunidade florestal estudada apresentou Índice de Shannon médio de H’ = 

2,61 variando de 1,04 a 3,43. No Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul (RIO 

GRANDE DO SUL, 2002), o índice médio de Shannon foi de 2,57, variando de 0,99 a 3,53.  

Em quatro unidades amostrais o índice apresentou valores baixos, todos inferiores 

a 2 (figura sete), com o menor valor registrado na unidade amostral 843 com H’ = 1,04 

(município de Timbó Grande) e as unidades 4000, 1010 e 984 apresentaram H’ = 1,73, H’ = 

1,78 e H’ = 1,95 respectivamente. Em geral, esta baixa diversidade florística é comum em 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista situados em áreas de maior altitude, onde as 

condições climáticas adversas podem exercer pressão seletiva sobre a diversidade vegetal 

(RODERJAN et al., 2002). 

Ribeiro et al. (2007), registraram valores muito baixos de diversidade de Shannon, 

variando de 1,46 a 1,79, sendo um dos valores mais baixos já encontrados para florestas 

naturais com o componente arbóreo multiestratificado.  

Ao todo, 24 unidades amostrais ou 64,86%, apresentaram índice de Shannon 

entre 2 e 2,99, sendo a maioria das unidades. Das cinco unidades implantadas em áreas 

protegidas, três estiveram neste intervalo, onde a unidade 3002 mostrou H’ = 2,14, 2001 

com H’ = 2,3 e a 2002 com H’ = 2,65 (situadas em um mesmo fragmento florestal, portanto 

próximas entre si). Para as unidades amostrais distribuídas de forma sistemática o maior 
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valor, neste intervalo, foi na unidade 793 (município de Monte Castelo) com H’ = 2,92 e o 

menor na unidade 1055 (município de Canoinhas) com H’ = 2,06.  

De acordo com Rondon Neto et al. (2002), na região de Criúva – RS o índice de 

Shannon foi de 2,76. Narvaes (2005), encontrou em um fragmento estudado em São 

Francisco de Paula, no Rio Grande do SUL, H’ = 2,22. Barddal (2004) registrou um índice 

médio de H’ = 2,49 em um fragmento florestal situado no município de Araucária – PR. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

7
3

6
7

8
9

7
9

3
8

4
3

8
4

5
88

7
89

4
89

5
90

1
90

2
93

3
93

4
93

9
94

5
94

6
9

4
9

9
7

4
9

7
6

9
7

8
9

7
9

9
8

2
9

8
4

1
0

1
0

1
0

1
3

1
0

1
6

1
0

1
9

1
0

3
4

1
0

4
2

1
0

5
5

1
0

5
9

1
0

6
1

1
0

6
3

2
0

0
1

2
0

0
2

3
0

0
1

3
0

0
2

4
0

0
0

Unidades Amostrais

Índice de Diversidade de Shannon (H')

 

Figura 7: Variação do Índice de Shannon (H’) em todas as unidades amostrais. Sendo que as unidades 
amostrais 2001, 2002, 3001, 3002 e 4000 não fazem parte da amostragem sistemática. 

 

Nove unidades amostrais apresentam H’ superior a 3, somente uma delas situada 

em área protegida. Os maiores valores foram registrados nas unidades amostrais 1019 com 

H’ = 3,33, 974 com H’ = 3,39 e o maior na unidade 939 com H’ = 3,43 (todas bem distantes 

geograficamente entre si). Valores maiores deste índice foram encontrados por Longhi 

(1997) em uma comunidade florestal situada no Rio Grande do Sul, sendo H’ = 3,65, 

medindo todas as árvores com DAP ≥ 19,0 cm. Para Canalez et al. (2006) na região de São 

João – PR, incluindo todas as árvores com DAP ≥ 10,0 cm, o H’ foi de 3,53. Este foi o mesmo 

valor encontrado por Gomes et al. (2008), medindo as árvores com DAP ≥ 30,0 cm em São 

Francisco de Paula – RS. 
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2.3.3.3 Equabilidade de Pielou (J’) 

 

 

Este índice mede a uniformidade da distribuição da abundância entre as espécies 

de uma comunidade vegetal em estudo; valores de J’ próximos a um significa que as 

espécies estão igualmente abundantes; valores próximos a zero, significam baixa 

uniformidade: poucas espécies com muitos indivíduos e, ao mesmo tempo, muitas espécies 

com poucos indivíduos (CORDEIRO, 2005). Assim, pode-se considerar que os remanescentes 

estudados apresentam uma uniformidade relativamente alta, com valor médio de J’ = 0,74. 

No entanto, mesmo com uniformidade relativamente alta, muitas espécies estão 

representadas por um único indivíduo amostrado. 
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Figura 8: Variação do índice de equabilidade de Pielou (J') em todas as unidades amostrais. Sendo 
que as unidades amostrais 2001, 2002, 3001, 3002 e 4000 não fazem parte da amostragem 
sistemática.  

 

Para 12 unidades amostrais o valor de J’ foi superior a 0,80 sendo máximo na 

unidade 1019 com J’ = 0,91, seguida da unidade 974 com J’ = 0,89 e 902 com J’ = 0,88 (figura 

oito). A unidade amostral 901 que apresentou o maior H’, apresenta-se em nono lugar 

quando analisado o J’, sendo 0,82. Os menores valores foram registrados nas unidades 843 e 

4000 com J’ = 0,33 e 0,5 respectivamente, lembrando que a unidade 4000 é classificada 
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como uma das mais bem desenvolvida e conservada. Em 16 unidades amostrais ou 43,24%, 

o J’ variou entre 0,7 e 0,79. 

De acordo com Cordeiro (2005), em um levantamento florístico e fitossociológico 

da Floresta Ombrófila Mista no município de Guarapuava – PR, o índice de equabilidade de 

Pielou foi de 0,90, concluindo que seus remanescentes apresentaram diversidade elevada. 

Para Rode (2008), em um levantamento realizado no centro sul do Parana os valores de J’ 

variaram entre 0,74 e 0,81, considerando altos os valores de 0,79 e 0,80 para dois dos blocos 

estudados. 

 

 

2.3.3.4 Coeficiente de mistura de Jentsch (QM) 

 

 

O coeficiente de mistura de Jentsch (QM) geral foi de 1 : 6,37, ou seja, existem 

aproximadamente 7 indivíduos por espécie, valor abaixo do encontrado por alguns autores. 

De acordo com Finol apud Longhi (1980), para florestas tropicais é comum que o coeficiente 

de Jentsch fique em torno de 1 : 9,0. Cordeiro (2005) registrou um QM de 1 : 9,2, concluindo 

que sua comunidade em estudo possui alta heterogeneidade florística. 

Este valor cai muito quando as unidades amostrais são analisadas separadamente, 

com grande variação, como nos outros índices (figura nove). O valor mínimo de QM foi de 1 : 

2,59 na unidade 1034 (município de Canoinhas) e máximo de 1 : 15,6 na unidade 736 

(município de Monte Castelo).  
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Figura 9: Variação do coeficiente de mistura de Jentsch (QM) em todas as unidades amostrais. Sendo 
que as unidades amostrais 2001, 2002, 3001, 3002 e 4000 não fazem parte da amostragem 
sistemática. 

 

 

2.3.3.5 Similaridade florística (Jaccard) 

 

 

Ao analisar a matriz de similaridade florística (apêndice 1) é possível concluir que 

não há similaridade entre as unidades amostrais ou é insignificante. Para muitas unidades 

amostrais o valor não chega a 10% de similaridade; as unidades apresentam 

predominantemente similaridade de até 30%, raros são os valores acima de 40%. 

 Os valores mais expressivos estão entre as unidades 979 x 845, 1016 x 845, 1042 x 

1016 e 2002 x 2001; todas com similaridade igual ou superior que 50%. 
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2.3.4 Variáveis quantitativas 

 

 

2.3.4.1 Densidade 

 

 

A densidade absoluta dos indivíduos com diâmetro maior ou igual a 10,0 

centímetros, incluindo os indivíduos de Dicksonia sellowiana, variou entre 110 e 1085 

indivíduos por hectare, sendo que apenas na unidade 4000, considerada uma floresta 

primária, a densidade foi superior a mil indivíduos por hectare. A menor densidade foi 

registrada na unidade amostral 1034, considerado um fragmento com vegetação secundária 

média e com fortes perturbações antrópicas. 

Pelo menos dez unidades amostrais ou 27,02% apresentaram densidade absoluta 

com 700 ou mais indivíduos por hectare, destacando-se as unidades 736 e 1036 (situadas 

nos extremos norte e sul da área da pesquisa) apresentando 975 e 827 indivíduos por 

hectare respectivamente (figura dez). Para nove unidades amostrais ou 24,32% a densidade 

absoluta variou entre 512 e 672 indivíduos por hectare, nas unidades 793 e 887 

respectivamente.  

Em 11 unidades amostrais ou aproximadamente 30% das unidades instaladas nos 

fragmentos estudados, a densidade absoluta variou entre 310 e 485 indivíduos por hectare, 

sendo nas unidades 1016 e 789 respectivamente. Em sete unidades amostrais a densidade 

foi baixa, todas com menos de 300 indivíduos por hectare. Destaca-se a unidade 902 com 

240 indivíduos por hectare, a unidade amostral 1013 com 137 indivíduos por hectare e a 

unidade 1034 com apenas 110 indivíduos por hectare. 

A unidade amostral 1013, com a segunda menor densidade entre todas as 

unidades amostrais, se encontra dentro da área do exército, sendo uma área protegida. 

Nesta unidade amostral percebeu-se a forte presença de taquaras, podendo influenciar na 

dinâmica e desenvolvimento da comunidade vegetal, representado pela baixa densidade.  
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Figura 10: Densidade absoluta (indivíduos por hectare) estimada para cada unidade amostral. Sendo 
que as unidades amostrais 2001, 2002, 3001, 3002 e 4000 não fazem parte da amostragem 
sistemática. 

 

Para as cinco unidades amostrais instaladas em áreas protegidas, a densidade 

também se mostrou muito variável. Atingiu o valor máximo deste estudo na unidade 4000, 

caindo para 712 indivíduos por hectare na unidade amostral 2002. Nas unidades 2001 e 

3001 o valor foi bem próximo, sendo 600 e 637 indivíduos por hectare respectivamente. A 

menor densidade absoluta em áreas protegidas foi de 472 indivíduos por hectare na unidade 

3002. 

Ao observar as variações ocorridas, é possível perceber que, em relação à 

densidade absoluta, não houve destaque para as unidades instaladas dentro de áreas 

protegidas. Contudo, nas unidades escolhidas em áreas protegidas o menor valor 

encontrado foi de 472 indivíduos por hectare na unidade 3002 no município de Três Barras. 

Para unidades amostrais instaladas fora de áreas protegidas, o menor valor encontrado foi 

de 110 indivíduos por hectare na unidade 1034, município de Canoinhas.  

As diferenças referentes à densidade de plantas entre os remanescentes 

estudados neste trabalho são conseqüência da ação antrópica e do estádio sucessional em 

que se encontravam. Os dados da densidade em Floresta Ombrófila Mista encontrados por 

alguns autores mostram também muita variação. 
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Rondon Neto et al. (2002), ao estudar a composição arbórea dos indivíduos com 

diâmetro maior ou igual a 5,0 centímetros em uma FOM situada em Curitiba (Capão do 

Tigre), encontrou uma densidade de 1972 indivíduos por hectare, superior aos 1085 

indivíduos por hectare da unidade 4000, contudo, o diâmetro de inclusão foi diferente.  

Para Canalez et al. (2006), a densidade estimada foi de 658 indivíduos por hectare, 

ao estudar a dinâmica e estrutura da Floresta Ombrófila Mista em três diferentes municípios 

do estado do Paraná, com limite de inclusão maior ou superior a 10,0 centímetros de 

diâmetro.  

 

 

2.3.4.2 Área basal 

 

 

A área basal dos fragmentos de floresta estudados, expressa em metros 

quadrados por hectare, variou entre 7,16 m².ha-1 na unidade amostral 1034 e 68,84 m².ha-1 

na unidade amostral 4000. A unidade 1034 está situada no municio de Canoinhas e foi 

classificada como floresta secundária média muito alterada, enquanto a unidade amostral 

4000 está situada no município de Caçador e é classificada como uma floresta primária. Com 

estes dois extremos, percebe-se uma grande variação na área basal entre as unidades 

amostrais. 

Apenas três unidades amostrais ou 8,01% apresentaram área basal com mais de 

40 m².ha-1, sendo as unidades 843, 901 e 4000 (figura 11), destas apenas uma instalada em 

área protegida. Estas unidades mostraram valores próximos aos encontrados por Gomes et 

at. (2008) e Rondon Neto et al. (2002). 

No estudo realizado por Gomes et al. (2008), em fragmentos florestais de Floresta 

Ombrófila Mista na região do município de São Francisco de Paula, medindo árvores com 

DAP ≥ 30,0 cm, a área basal foi estimada em 45,05 m².ha-1. Valor muito próximo ao 

encontrado por Rondon Neto et al. (2002), o qual mediu árvores com DAP ≥ 5,0 cm em 

fragmentos florestais no município de Criúva – RS, encontrando área basal de 45,01 m².ha-1. 

Se forem observadas as unidades amostrais que apresentaram área basal superior 

a 30 m².ha-1, o número sobe para nove unidades ou 24,32%, destacando-se as unidades 
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1063, 2001 e 2002. Destas nove unidades, com mais de 30 m².ha-1, três situam-se em áreas 

protegidas. 

No estudo de Pizzato (1999), a área basal também esteve próxima aos 30 m².ha-1. 

Para o autor, ao analisar a estrutura de uma Floresta Ombrófila Mista no Paraná, encontrou 

área basal de 32,12 m².ha-1 em sua primeira medição feita no ano de 1995, passando para 

33,07 m².ha-1 no ano 1998 quando fez a segunda medição. Durigan (1999), para o mesmo 

tipo de floresta, encontrou 40,21 m².ha-1 1997 com um pequeno acréscimo de 0,63 m².ha-1  

1998. 

 

Figura 11: Área basal (metros quadrados por hectare) medida em cada unidade amostral. Sendo que 
as unidades amostrais 2001, 2002, 3001, 3002 e 4000 não fazem parte da amostragem 
sistemática. 

 

Em 32,43% das unidades amostrais (12 no total) a área basal variou entre 20,0 e 

29,9 m².ha-1, duas estão situadas dentro de áreas protegidas no município de Três Barras, 

sendo as unidades 3001 e 3002 com área basal média de 26,5 m².ha-1. Destacam-se neste 

intervalo as unidades 1061 e 902 com 29,9 e 27,4 m².ha-1, respectivamente.  

Valores bem próximos a estes foram encontrados por Sanquetta et al. (2000). Os 

autores ao avaliar a dinâmica de um Floresta Ombrófila Mista pouco alterada em São João 

do Triunfo – PR, registraram nos anos de 1995 e 1998 uma área basal de 32,12 e 33,07 

m².ha-1 respectivamente. Constataram ainda que Araucaria angustifolia, Ocotea porosa e 
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Matayba elaeaginoides foram as três espécies mais dominantes, somando cerca de 62% da 

área basal da floresta estudada. 

Em uma Floresta Ombrófila Mista situada em Irati – PR sem intervenções há pelo 

menos 50 anos, Stepka (2008), constatou que a área basal média passou de 28,7 m².ha-1 em 

2002, para 30,1 m².ha-1 em 2008. Formento et al. (2004), constatou que a área basal teve 

um aumento expressivo, passando de 19,24 m².ha-1 no ano de 1994, para 28,21 m².ha-1 em 

2003, representando um acréscimo de 46%, concluindo que a comunidade está em 

desenvolvimento.  

Ao todo, 15 unidades amostrais do presente estudo, ou mais de 40% do total, 

apresentaram área basal menor que 20 m².ha-1, com o valor mais baixo registrado na 

unidade amostral 1034 com 7,16 m².ha-1. Dentre estas unidades está a unidade 1013 

instalada de forma sistemática dentro de uma área protegida no município de Três Barras, 

apresentando área basal de 15,25 m².ha-1.  

No estudo realizado por Sanquetta et al. (2007), ao analisar uma comunidade com 

forte presença de taquaras, a área basal encontrada esteve abaixo dos 16 m².ha-1. Os 

autores encontraram área basal de 15,48 m².ha-1 no ano de 2002, caindo para 15,08 m².ha-1 

em 2004, concluindo que tanto baixa densidade como a área basal evidenciam a influência 

que as taquaras exercem sobre a estrutura da floresta, quando comparadas com áreas onde 

as taquaras não predominam. 

No estudo já citado de Stepka, foi encontrado uma variabilidade em relação a área 

basal das unidades amostrais medidas, visualizando em campo, que nos locais com área 

basal mais baixa, havia grande quantidade de taquaras, interferindo significativamente no 

desenvolvimento da floresta e na regeneração de novas espécies. 

 

 

2.3.4.3 Volume comercial com casca 

 

 

Ao analisar o volume comercial com casca por hectare, percebeu-se novamente 

uma grande variação, assim como foi para a densidade absoluta e a área basal. O menor 

volume comercial foi registrado na unidade amostral 1034 com 27,4 m³.ha-1 na região de 
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Canoinhas, atingindo o máximo valor na unidade amostral 4000, com 634,02 m³.ha-1, 

município de Caçador (figura 12). 

Croce (1991) em um levantamento realizado em uma Floresta Ombrófila Mista 

primária situada no município de Caçador, encontrou somente para a espécie Araucaria 

angustifolia, um volume comercial médio de 596 m³.ha-1.  

Os maiores estoques estão presentes nas unidades 901, 1059, 1061, 1063, 2001, 

2002 e 4000, todas com volume superior aos 200,0 m³.ha-1, destacando-se as unidades 2001 

e 2002, além da 4000, com 295,3 e 335,1 m³.ha-1, respectivamente. Contudo, quase metade 

das unidades amostrais (18 no total) possui volume variando entre 101,0 e 181,5 m³.ha-1 nas 

unidades 974 e 978, respectivamente. Duas das cinco unidades instaladas em unidades 

protegidas estão neste intervalo. Com valores abaixo de 100,0 m³.ha-1 são encontradas 12 

unidades amostrais ou 32,43%.  
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Figura 12: Volume comercial com casca (metros cúbicos por hectare) encontrado em cada unidade 
amostral. Sendo que as unidades amostrais 2001, 2002, 3001, 3002 e 4000 não fazem 
parte da amostragem sistemática. 
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2.3.4.4 Índices fitossociológicos por espécie do estrato arbóreo 

 

 

No estrato arbóreo, com 7.409 indivíduos medidos as espécies Dicksonia 

sellowiana, Araucaria angustifolia e Ocotea porosa somam 2.276 indivíduos, ou seja, três 

espécies representaram mais de 30% dos indivíduos amostrados (tabela sete).  

Esta predominância de Araucaria angustifolia, que dá nome as florestas, 

naturalmente já havia sido observado por Reitz, Klein e Reis (1978), Longhi (1980), Leite e 

Klein (1990) e Nascimento et al. (2001); os autores afirmam que esta espécie representa um 

caráter dominante na vegetação. Klein (1978) afirmou que nas regiões Planalto Norte e 

Meio-oeste a Araucaria angustifolia ocorre associada principalmente a Ocotea porosa e Ilex 

paraguariensis.  

Dicksonia sellowiana apresentou o maior número de indivíduos por hectare entre 

as espécies, sendo DA = 85 indivíduos por hectare.  Enquanto a Araucaria angustifolia 

mostrou valor de 43 indivíduos por hectare (com DAP ≥ 10,0 centímetros), caindo pela 

metade em relação à Dicksonia sellowiana. No entanto, mesmo com metade do número de 

indivíduos, a Araucaria angustifolia apresentou dominância superior a Dicksonia sellowiana. 

Este fato deve-se especialmente ao maior diâmetro. 

Quando analisado o valor da densidade absoluta e Ocotea porosa e Clethra scabra, 

mesmo se tratando de espécies classificadas em categorias ecológicas distintas, a primeira 

sendo climácica e segunda pioneira, estão quase igualmente representadas nos fragmentos 

estudados. A densidade absoluta de Ocotea porosa foi estimada em 26 indivíduos por 

hectare, já a Clethra scabra 22 indivíduos por hectare. Se for analisada a dominância 

absoluta percebe-se que Ocotea porosa é três vezes mais dominante, uma vez que os 

indivíduos de Clethra scabra são geralmente mais delgados. 

Mais de 90% das espécies apresentaram densidade absoluta inferior a cinco 

indivíduos por hectare e destas, pelo menos 76,05% com densidade inferior a um indivíduo 

por hectare. Isto mostra a vulnerabilidade das populações extremamente reduzidas de um 

grande número de espécies da Floresta Ombrófila Mista. 

Ao todo 404 indivíduos medidos estavam mortos, ocorrendo em 97,3% das 

unidades amostrais. A densidade absoluta estimada para os indivíduos mortos foi de 28 

indivíduos por hectare ou 5,1%. 
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Ilex paragariensis é a espécie mais freqüente entre os indivíduos vivos. Presente 

em 33 unidades amostrais ou 62,16% destas. Possui densidade absoluta superior as espécies 

Ocotea porosa e Clethra scabra sendo de DA = 24 indivíduos por hectare ou 4,5% dos 

indivíduos. Mesmo com alta densidade e muito freqüente sua dominância foi estimada em 

0,528 m².ha-1. Esta dominância foi inferior a Matayba elaeaginoides e Cinnamomum 

amoenum que são duas espécies com menor densidade absoluta e menos freqüentes. 

Das 241 espécies que ocorreram no estrato arbóreo, 59 espécies (ou 

aproximadamente 25%), foram representadas por um único indivíduo. Se forem 

consideradas as espécies representadas por até dois indivíduos, o número sobe para 89 

espécies, ou seja, 37% das espécies. 

Ao todo 13 espécies estiveram presentes em pelo menos 50% das unidades 

amostrais, destas, Sapium glandulosum espécie pioneira com 56,76% de freqüência 

absoluta, apresentou dominância absoluta baixa, estimada em 0,147 m².ha-1.  

Dicksonia sellowiana, Araucaria angustifolia e Ocotea porosa apresentaram 

comportamento semelhante para os valores de cobertura e importância, destancano-se das 

demais. A soma do valor de cobertura das três espécies foi VC = 68,27, enquanto a soma do 

valor de importância foi VI = 74,18. Na tabela estão representados os valores das 45 

principais espécies, sendo os valores das 196 espécies do estrato arbóreo estão 

representadas pela soma total destas.  

Quando comparado os valores de cobertura e importância das 196 demais 

espécies com a três primeiras, percebe-se que o VC destas (VC=68,27) é superior ao 

somatório das demais (VC=41,81). Para o valor de importância a soma das três primeiras 

(VI=74,18) ficou um pouco abaixo do somatório das demais 196 espécies (VI=85,67). 

Outras espécies que se destacam pelos valores de cobertura e importância são 

Cletra scabra, Ilex paraguariensis, Matayba elaeagnoides e Cinnamomum amoenum, sendo 

que a soma do VC=25,15 e VI=32,78. Mimosa scrabella mesmo sendo típica da regição em 

estudo, especialmente em comunidades menos desenvolvidas, apresentou valores baixos de 

cobertura (VC=1,06) e importância (VI=1,77), quando comparada com outras espécies. 
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Tabela 7: Número de indivíduos amostrados (N), número de unidades amostrais em que a espécie ocorre (U), Densidade absoluta (DA), Densidade Relativa 
(DR), Freqüência Absoluta (FA), Freqüência Relativa (FR), Dominância Absoluta (DoA), Dominância Relativa (DoR), Valor de cobertura (VC) e Valor 
de importância (VI) das principais espécies do estrato arbóreo, do conjunto das 37 unidades amostrais da Floresta Ombrófila Mista na região 
hidrográfica Planalto de Canoinhas, Santa Catarina. 

Espécie N U DA DR FA FR DoA DoR VC VI 

Dicksonia sellowiana 1253 23 85 15,660 62,160 1,810 3,155 12,650 28,314 30,125 

Araucaria angustifolia 636 27 43 7,950 72,970 2,130 4,044 16,220 24,169 26,295 

Ocotea porosa 387 25 26 4,840 67,570 1,970 2,735 10,970 15,806 17,775 

Clethra scabra 331 28 22 4,140 75,680 2,200 0,895 3,590 7,728 9,933 

Ilex paraguariensis 361 33 24 4,510 89,190 2,600 0,528 2,120 6,631 9,229 

Matayba elaeagnoides 233 21 16 2,910 56,760 1,650 0,611 2,450 5,361 7,015 

Cinnamomum amoenum 165 15 11 2,060 40,540 1,180 0,843 3,380 5,445 6,626 

Ocotea puberula 127 23 9 1,590 62,160 1,810 0,533 2,140 3,724 5,535 

Prunus myrtifolia 140 27 9 1,750 72,970 2,130 0,399 1,600 3,349 5,475 

Vernonanthura discolor 127 26 9 1,590 70,270 2,050 0,451 1,810 3,398 5,445 

Cedrela fissilis 117 22 8 1,460 59,460 1,730 0,475 1,910 3,367 5,100 

Casearia decandra 142 21 10 1,770 56,760 1,650 0,262 1,050 2,827 4,480 

Nectandra lanceolata  83 17 6 1,040 45,950 1,340 0,504 2,020 3,058 4,396 

Cinnamodendron dinisii  161 15 11 2,010 40,540 1,180 0,279 1,120 3,133 4,314 

Piptocarpha angustifolia  74 18 5 0,920 48,650 1,420 0,305 1,220 2,148 3,565 

Ocotea pulchella  68 11 5 0,850 29,730 0,870 0,431 1,730 2,578 3,444 

Lamanonia ternata  56 18 4 0,700 48,650 1,420 0,282 1,130 1,831 3,249 

Styrax leprosus  88 19 6 1,100 51,350 1,500 0,136 0,540 1,644 3,140 

Sapium glandulosum  69 21 5 0,860 56,760 1,650 0,147 0,590 1,452 3,105 

Casearia obliqua  82 17 6 1,020 45,950 1,340 0,175 0,700 1,727 3,065 

Myrcia guianensis  94 13 6 1,170 35,140 1,020 0,172 0,690 1,864 2,887 

Myrsine coriacea  68 18 5 0,850 48,650 1,420 0,141 0,560 1,413 2,831 

Lithraea brasiliensis  97 11 7 1,210 29,730 0,870 0,164 0,660 1,870 2,736 

          
continua 
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continuação 

Sloanea monosperma  27 11 2 0,340 29,730 0,870 0,345 1,390 1,723 2,589 

Campomanesia xanthocarpa 55 15 4 0,690 40,540 1,180 0,166 0,670 1,353 2,535 

Sebastiania commersoniana  92 7 6 1,150 18,920 0,550 0,194 0,780 1,930 2,481 

Ilex theezans  58 17 4 0,720 45,950 1,340 0,102 0,410 1,135 2,473 

Drimys brasiliensis  71 14 5 0,890 37,840 1,100 0,115 0,460 1,349 2,452 

Ilex dumosa  48 18 3 0,600 48,650 1,420 0,105 0,420 1,022 2,439 

Cupania vernalis  83 10 6 1,040 27,030 0,790 0,145 0,580 1,620 2,408 

Jacaranda puberula 78 10 5 0,970 27,030 0,790 0,110 0,440 1,418 2,205 

Allophylus edulis 56 15 4 0,700 40,540 1,180 0,070 0,280 0,980 2,161 

Jacaranda micrantha  60 11 4 0,750 29,730 0,870 0,089 0,360 1,105 1,972 

Syagrus romanzoffiana 51 11 3 0,640 29,730 0,870 0,114 0,460 1,094 1,960 

Nectandra megapotamica 33 14 2 0,410 37,840 1,100 0,102 0,410 0,823 1,925 

Weinmannia paulliniifolia 50 9 3 0,620 24,320 0,710 0,140 0,560 1,186 1,895 

Ilex brevicuspis 32 14 2 0,400 37,840 1,100 0,089 0,360 0,756 1,858 

Weinmannia humilis 66 3 4 0,820 8,110 0,240 0,194 0,780 1,602 1,839 

Zanthoxylum rhoifolium 34 15 2 0,420 40,540 1,180 0,050 0,200 0,626 1,807 

Myrcia splendens  58 10 4 0,720 27,030 0,790 0,070 0,280 1,006 1,794 

Mimosa scabrella  39 9 3 0,490 24,320 0,710 0,143 0,570 1,062 1,770 

Ocotea odorifera 32 7 2 0,400 18,920 0,550 0,193 0,770 1,174 1,725 

Myrsine umbellata  55 9 4 0,690 24,320 0,710 0,068 0,270 0,960 1,668 

Allophylus guaraniticus  50 6 3 0,620 16,220 0,470 0,068 0,270 0,899 1,372 

Cabralea canjerana  28 9 2 0,350 24,320 0,710 0,044 0,180 0,527 1,236 

Demais espécies 1886 
 

127 23,290 
 

44,010 4,549 18,160 41,812 85,679 

Total 7409   540 100   100 24,932 100 200 300 
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2.3.4.5 Índices fitossociológicos por espécie da regeneração 

 

 

No estrato considerado de regeneração natural, foram levantados 783 indivíduos, 

sendo que Acca sellowiana, Ilex paraqguariensis, Cupania vernalis, Rudgea jasminoides e 

Croton celtidifolius somam 184 indivíduos, ou seja, cinco espécies representaram mais de 

23% dos indivíduos amostrados (tabela oito). É importante salientar que na tabela seis estão 

listadas tanto espécies arbustivas como arbóreas de pequeno porte, presentes no estrato da 

regeneração natural (definido especificamente para esta pesquisa). 

Foram encontradas 154 espécies na regeneração. Destas, 59 espécies foram 

representadas por apenas um indivíduo, ou seja, 38,3% das espécies com densidade 

absoluta estimada em 3,03 indivíduos por hectare. Da mesma forma, se forem consideradas 

espécies com até dois indivíduos o número sobe para 81, ou seja, 52,6% das espécies 

presentes na regeneração possuem até 6,06 indivíduos por hectare. 

A espécie mais abundante, Acca sellowiana, espécie pioneira com densidade 

absoluta estimada em 154 indivíduos por hectare, esteve presente em uma única unidade 

amostral. Diferente para Ilex paraguariensis que apresentou uma densidade absoluta de 124 

indivíduos por hectare, um pouco abaixo, mas, distribuído em mais de 42% das unidades 

amostrais medidas. 

Cupania vernalis e Rudgea jasminoides apresentaram mesma densidade absoluta, 

estimada em 94 indivíduos por hectare, contudo, para a primeira a freqüência absoluta foi 

de 21,21% enquanto a segunda 9,09%. 

Foi possível observar que Croton celtidifolius com densidade absoluta superior a 

90 indivíduos por hectare e Myrciaria tenella com mais de 66 indivíduos por hectare, 

também estiverem presentes em apenas uma unidade amostral, como ocorreu com Acca 

sellowiana. Analisando a regeneração das espécies mais importante do estrato arbóreo, 

Dicksonia sellowiana, Araucaria angustifolia, Ocotea porosa, Clethra scabra e Ilex 

paraguariensis, com exceção deste, as outra quatro espécies estão com baixa densidade e 

pouco freqüentes. Dicksonia sellowiana foi registrada em apenas uma unidade amostral e 

com densidade absoluta de 3,03 indivíduos por hectare. Ocotea porosa também presente 

apenas em uma unidade amostral apresentou densidade absoluta de 6,06 indivíduos por 

hectare.  
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Tabela 8: Número de indivíduos amostrados (N), número de unidades amostrais em que a espécie 
ocorre (U), Densidade absoluta (DA), Densidade Relativa (DR), Freqüência Absoluta (FA), 
Freqüência Relativa (FR), Dominância Absoluta (DoA), Dominância Relativa (DoR), Valor de 
cobertura (VC) e Valor de importância (VI) das principais espécies da regeneração, do 
conjunto das 37 unidades amostrais da Floresta Ombrófila Mista na região hidrográfica 
Planalto de Canoinhas, Santa Catarina;  

Espécie N U DA DR FA FR 

Acca sellowiana* 51 1 155 6,450 3,030 0,310 

Ilex paraguariensis  41 14 124 5,180 42,420 4,290 

Cupania vernalis  31 7 94 3,920 21,210 2,150 

Rudgea jasminoides*  31 3 94 3,920 9,090 0,920 

Croton celtidifolius*  30 1 91 3,790 3,030 0,310 

Vernonanthura discolor  28 6 85 3,540 18,180 1,840 

Aegiphila integrifolia*  27 3 82 3,410 9,090 0,920 

Coussarea contracta  23 6 70 2,910 18,180 1,840 

Myrciaria tenella*  22 1 67 2,780 3,030 0,310 

Araucaria angustifolia  17 7 51 2,150 21,210 2,150 

Mollinedia clavigera* 17 4 51 2,150 12,120 1,230 

Casearia sylvestris  16 7 48 2,020 21,210 2,150 

Matayba elaeagnoides  13 5 39 1,640 15,150 1,530 

Casearia decandra 13 6 39 1,640 18,180 1,840 

Piptocarpha angustifolia  13 4 39 1,640 12,120 1,230 

Annona sylvatica  11 5 33 1,390 15,150 1,530 

Myrsine coriacea  11 6 33 1,390 18,180 1,840 

Psychotria suterella*  10 4 30 1,260 12,120 1,230 

Myrcia guianensis* 10 4 30 1,260 12,120 1,230 

Piper aduncum*  10 4 30 1,260 12,120 1,230 

Prunus myrtifolia 9 6 27 1,140 18,180 1,840 

Psychotria vellosiana*  9 2 27 1,140 6,060 0,610 

Styrax leprosus  8 4 24 1,010 12,120 1,230 

Clethra scabra  8 5 24 1,010 15,150 1,530 

Myrsine umbellata  7 3 21 0,880 9,090 0,920 

Croton sp.* 7 1 21 0,880 3,030 0,310 

Cyathea sp.* 7 1 21 0,880 3,030 0,310 

Allophylus edulis  6 4 18 0,760 12,120 1,230 

Drimys brasiliensis  6 5 18 0,760 15,150 1,530 

Zanthoxylum rhoifolium 6 5 18 0,760 15,150 1,530 

Picramnia parvifolia*  6 1 18 0,760 3,030 0,310 

Mimosa scabrella  6 1 18 0,760 3,030 0,310 

Myrsine gardneriana  6 3 18 0,760 9,090 0,920 

Blepharocalyx salicifolius 5 1 15 0,630 3,030 0,310 

Cordyline spectabilis*  5 4 15 0,630 12,120 1,230 

Demais espécies 265 
 

803 33,700 
 

55,980 

Total 783   2397 100   100 

*Espécies arbustivas e arbóreas de pequeno porte. 
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A densidade absoluta de Araucaria angustifolia e Clethra scabra foram estimadas 

em 51 e 24 indivíduos por hectare, com freqüência absoluta de 21,21% e 15,15%, 

respectivamente. 

A análise da regeneração natural de Dicksonia sellowiana não pode ser observada 

como as demais espécies, pois, especialmente para esta espécie os limites de inclusão 

influenciam nos resultados da regeneração, devido a particularidade da relação diâmetro e 

altura. Nos fragmentos florestais estudados esta espécie raramente ultrapassou os cinco 

metros de altura e, muitos indivíduos com altura inferior à 1,5 metros de altura já poderiam 

ser considerados como adultos, no entanto, não foram medidos por não possuírem altura 

mínima estabelecida na metodologia do presente estudo. 

Não foi observada uma tendência das espécies dominantes do estrato arbóreo ser 

representadas no estrato da regeneração. Em um fragmento qualquer uma espécie pode ter 

se mostrado dominante na regeneração, enquanto não foi registrada no estrato arbóreo, ou 

do contrário também. Isto ocorreu independentemente da espécie ser considerada de porte 

arbóreo ou não. 

 

 

2.4 CONCLUSÕES  

 

 

Com a análise dos resultados e discussões do presente capítulo, é possível 

concluir:  

1) As espécies encontradas na área estudada estiveram presentes 

predominantemente no estrato arbóreo (DAP ≥ 10,0 cm), pois, das 278 

espécies 125 foram exclusivas deste estrato. No total, 116 ocorreram tanto na 

regeneração como no estrato arbóreo e, apenas 37 foram registradas somente 

na regeneração (DAP ≤ 10,0 cm). 

2) O estado alterado dos remanescentes amostrados é evidenciado com o 

destaque das famílias: Clethraceae pela abundância, Asteraceae pela 

abundância e riqueza e, Solanaceae pela riqueza. São famílias de espécies 

pioneiras, típicas de comunidades vegetais mais abertas e solos pouco 

desenvolvidos ou degradados. 
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3) A presença da maioria das espécies encontradas é vulnerável. Enquanto três 

espécies (Dicksonia sellowiana, Araucaria angustifolia e Ocotea porosa) 

representaram mais de 30% de todos os indivíduos medidos, mais de 60% das 

espécies estiveram representadas por no máximo dois indivíduos.  

4) A regeneração das espécies mostrou-se extremamente frágil; primeiro pelo 

baixo número total de indivíduos encontrados no estrato da regeneração 

natural; segundo, pela ausência na regeneração de muitas espécies presentes 

e dominantes no estrato arbóreo. 

5) A riqueza e a diversidade supreendentemente foram menores nas unidades 

amostrais implantadas dentro de áreas protegidas que nas áreas sob domínio 

privado. Isto pode ser causado pela maior amplitude de variações de sitio 

presentes nas últimas. Mesmo assim, nem sempre a diversidade da 

comunidade parece ter relação direta com o seu estado de conservação. 

6) As variáveis quantitativas como densidade total, área basal e volume total com 

casca, foram superiores nas áreas protegidas do que nas áreas não protegidas 

e aparentam ser os melhores indicadores para o estado de conservação das 

comunidades analisadas. 
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3 AGRUPAMENTO DAS UNIDADES AMOSTRAIS COM BASE NOS PARÂMETROS 

QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS  

 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Uma grande região geográfica, como a Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas 

em Santa Catarina, conta com um grande gradiente das variáveis ambientais, dificultando a 

interpretação e análise dos dados de levantamentos, como, é o caso do presente estudo. 

Assim, com o agrupamento das variáveis similares, a análise e a interpretação dos 

dados podem ser facilitadas. Conforme exposto por Manly (2008), existem muitas razões 

pelas quais uma análise de agrupamentos pode ser utilizada. O autor cita que pode ser uma 

questão de encontrar os verdadeiros grupos que se presumiu existir, ser útil pela redução 

dos dados analisados ou até mesmo para gerar grupos inesperados de dados, sugerindo a 

necessidade de uma investigação destes. 

Para tentar identificar grupos de unidades amostrais similares, foram consideradas 

as variações estruturais, fisionômicas e as influências antrópicas, bem como o estado 

sucessional e conservação observados em campo. Dentre os parâmetros analisados constam 

a área basal, DAP médio, volume comercial, altura total média, estado de desenvolvimento e 

fatores de degradação. 

 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

 

3.2.1 Classificação fisionômica das unidades amostrais em campo 

 

 

Em campo, além do levantamento das medidas quantitativas importantes aos 

cálculos e estudo, também foram observados os aspectos qualitativos de cada fragmento 

amostrado. Entre outras informações, foram descritas a fisionomia da vegetação, o estádio 
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de desenvolvimento sucessional da comunidade vegetal, bem como aspectos do seu estado 

de degradação e conservação.  

Após a análise das descrições das unidades amostrais, foram estabelecidas seis 

categorias para a caracterização do estádio de desenvolvimento da vegetação, sendo estas: 

1) floresta primária; 2) floresta primária alterada; 3) floresta secundária avançada; 4) floresta 

secundária avançada alterada; 5) floresta secundária média alterada; 6) floresta secundária 

média muito alterada. Mesmo assim, em algumas unidades amostrais as alterações são 

muito intensas dificultando a categorização dos estádios sucessionais.  

Estas categorias são definidas de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

relatório da Fase II do IFFSC (SEVEGNANI; GASPER; 2009).  

1. Vegetação florestal primária – floresta aparentemente bem conservada, 

com baixa ou sem influência antrópica, ausência do gado pastando em seu 

interior ou roçada do subosque, presença de vários estratos, com altura do 

dossel acima de 20 m, com indivíduos com grandes diâmetros, 

eventualmente com exploração histórica de madeira. A principal diferença 

entre uma floresta primária e primária alterada é a percepção dos fatores 

de degradação (influência antrópica) no fragmento em estudo. 

2. Vegetação florestal secundária em estádio avançado – vegetação 

predominantemente florestal com estado de conservação variável, 

contendo evidências de exploração histórica ou atual de espécies de 

interesse, raramente com roçadas, com o gado freqüentemente pastando 

em seu interior, diâmetros e alturas geralmente com médias inferiores à 

das florestas primárias.   Da mesma forma, a floresta secundária e 

avançada alterada foram classificadas com base na percepção da maior ou 

menor presença dos fatores antrópicos de degradação; 

3. Vegetação secundária em estádio médio - vegetação predominantemente 

florestal, alterada, muito alterada ou em regeneração, com árvores mais 

esparsas, roçadas no subosque e uso silvipastoril, corte seletivo recente de 

espécies madeiráveis, com dossel descontinuo, inferior a 50% de 

cobertura, muitas vezes apresentando somente um estrato, com altura 

geralmente inferior às demais florestas (em estádio avançado ou primária). 
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3.2.2 Fatores de degradação ambiental 

 

 

Outra análise qualitativa realizada em campo foi a verificação dos fatores de 

perturbação antrópica, os quais podem provocar a degradação. Assim, os principais fatores 

de degradação ambiental registrados no interior das unidades amostrais e nas suas 

imediações foram: roçada do subosque, o corte seletivo de espécies, o corte raso (este 

informado pelo proprietário ou responsável pelo fragmento florestal), a exploração de Ilex 

paraguariensis (erva-mate) no subosque da floresta, pastejo do gado no interior do 

fragmento, presença de acessos e as características das áreas do entorno. No entorno os 

fatores mais comumente encontrados foram: plantios homogêneos com espécies exóticas 

arbóreas ou não, pecuária, agricultura e ocupações urbanas. 

Para quantificar a degradação ambiental que ocorre em cada unidade amostral, 

foram atribuídos valores para os fatores de perturbação (tabela nove). Para roçada do 

subosque, corte seletivo, corte raso, exploração de erva-mate, pastejo e presença de acessos 

internos foram atribuídos os valores um para presença e zero para ausência. Em relação ao 

estádio sucessional foi adicionado valor zero para florestas primárias, um para florestas 

secundárias avançadas e dois para florestas secundárias médias.  

Para o fator áreas do entorno, o valor atribuído variou entre zero e três. As 

melhores condições do entorno, com um grande remanescente florestal, são representadas 

por um valor zero, passando por um e dois para condições menos favoráveis, chegando ao 

valor máximo de três para as piores condições do entorno (remanescentes pequenos, 

rodeados de agricultura e plantios homogêneos, próximos à ocupações urbanas).  

Somando os valores de todas as variáveis observadas, obtem-se um valor total 

para cada unidade amostral, ou seja, quanto mais intensas forem as intervenções antrópicas 

na unidade, maior é o valor somado, com valor máximo de 11. Posteriormente, as 37 

unidades amostrais foram classificadas em cinco “categorias de perturbação”. 

No primeiro grupo constam as unidades amostrais que sofrem a menor 

interferência antrópica, com pontuação de 0 a 1. No grupo II estão as unidades que possuem 

somatório de perturbação de 2 a 4, no grupo III as com somatório de 5 a 6. No grupo IV 

constam as unidades com pontuação de 7 a 8 e no grupo V as unidades com maior número 

de fatores de degradação, ou seja, mais do que 8. 
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Tabela 9: Valores atribuídos em cada unidade amostral para quantificar a soma dos fatores de 
degradação ambiental presente. 

  Valores Atribuídos 

Fatores ausência presença ótimo bom regular ruim 

Roçada 0 1 
    Corte Seletivo 0 1 
    Corte Raso 0 1 
    Expl. Erva Mate 0 1 
    Pastejo 0 1 
    Acessos 0 1 
    Estádio sucessional 

  
0 1 2 

 Entorno 
  

0 1 2 3 

  Valor máximo de degradação ambiental = 11 

 

 

3.2.3 Segregação dos grupos em relação à área basal 

 

 

Analisando os resultados médios da estrutura de todas as unidades amostrais, 

foram selecionadas 10% das unidades com os maiores valores do número de espécies (S), 

Índice de Shannon (H’), média do diâmetro na altura do peito (DAP) e área basal média por 

hectare (m².ha-1). O objetivo inicial foi obter um valor médio dos maiores valores destas 

variáveis, tidas como as mais bem desenvolvidas ou mais bem conservadas.  

A média foi obtida inicialmente, sem considar o estádio de desenvolvimento do 

remanescente ou suas variáveis ambientais, observando-se somente o valor obtido em cada 

unidade amostral. 

Em seguida, as melhores unidades amostrais e em cada parâmetro (S, H’, DAP 

médio e área basal), foram avaliadas em relação ao seu estádio sucessional de 

desenvolvimento, tomando como base as observações de campo. O objetivo foi verificar em 

qual destes quatro parâmetros avaliados, o número de unidades amostrais classificada nas 

três primeiras categorias (em melhor grau de desenvolvimento) seria superior ao número de 

unidades classificadas como menos desenvolvidas.  

Para os parâmetros DAP médio das unidades amostrais, Índice de Shannon (H’) e 

número de espécies, não foi observada uma coerência entre os maiores valores e as 

unidades amostrais em melhor estádio de desenvolvimento verificado em campo. Contudo, 

para o parâmetro área basal, mesmo contendo unidades amostrais menos desenvolvidas 
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com alto valor médio, a incidência das menos desenvolvidas foi inferior. Com isso, a área 

basal média por hectare foi o parâmetro utilizado para segregar em grupos as 37 unidades 

amostrais deste capítulo.  

Siminski e Fantini (2004) afirmam que, para fins de classificação em estádios de 

sucessão a partir de inventários florestais, deve-se considerar principalmente a área basal. 

 

 

Figura 13: Organograma representando a análise dos dados e a segregação dos grupos em relação à 
área basal. 

 

A média dos parâmetros das melhores unidades (10%), inicialmente, foi realizada 

por subunidade de cada conglomerado, totalizando 148 subunidades (Capítulo I, página 34). 

Desta forma, a segregação dos grupos é percebida mais facilmente, ou seja, o número de 

subunidades classificadas com florestas primária ou secundária avançada é superior às 



91 

 

classificadas em estádio médio. Assim, foi aplicado o mesmo método e percentagem de 

unidades nos 37 conglomerados. 

O primeiro grupo foi formado pelas unidades com o maior valor da área basal 

(pelo menos 10% das unidades amostrais); a partir da média da área basal destas melhores 

unidades amostrais, formaram-se os demais grupos: II, III, IV e V, sendo 70%, 50%, 30% e 

menor que 30% da média.  A Figura 13 mostra o organograma da análise dos dados e 

segregação dos cinco grupos da área basal. 

 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.3.1 Caracterização das unidades amostrais em relação ao estádio de conservação e aos 

fatores de degradação ambiental 

 

 

As florestas classificadas em relação ao seu estádio de desenvolvimento como 

primárias (alterada ou não) somaram três unidades no total (8,0% das unidades medidas). 

Enquanto as unidades nas duas piores categorias de desenvolvimento, estádio médio e 

médio muito alterado, a percentagem sobe para 46% das unidades amostrais (17 no total). O 

mesmo número de unidades amostrais para florestas em estádio avançado, mais ou menos 

alterada. A figura 14 mostra o número de unidades amostrais e o percentual, em cada 

categoria de desenvolvimento da vegetação. 

Foi observado que, mesmo apresentando-se em um estádio de desenvolvimento 

avançado, muitas unidades amostrais se encontram sob forte pressão antrópica, 

interferindo de forma significativa no desenvolvimento e conservação destes 

remanescentes. Assim, é válido dizer que o estádio de desenvolvimento de um 

remanescente não pode ser utilizado como parâmetro exclusivo para inferir sobre seu 

estado de conservação ou degradação.   
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Figura 14: Número de unidades amostrais em cada categoria de estádio de desenvolvimento da 

vegetação. 

 

Em relação aos fatores de degradação, o corte seletivo de espécies (histórico e 

atual), é o que mais incide nos fragmentos estudados, presente em 78,38% das unidades 

amostrais (figura 15). Este fator percebido principalmente através de vestígios deixados na 

floresta pode ter ocorrido em anos anteriores ou ainda acontecer em grande parte dos 

fragmentos. O segundo parâmetro mais importante foi o pastejo, ocorrendo em 54,05% das 

unidades amostrais (20 no total).  

Acessos presentes no interior dos fragmentos e exploração de Ilex paraguariensis 

para produção de mate foram registrados em 12 (32,43%) e 9 (24%) unidades amostrais 

respectivamente. A presença de acessos pode facilitar a exploração dos recursos florestais, a 

caça, a colonização de espécies exóticas, a ocorrência de queimadas e a erosão.  

As intervenções que menos ocorreram nas unidades foram roçada e o corte raso, 

presentes em 6 (16,22%) e 7 (18,92%) unidades amostrais respectivamente. A informação 

sobre o corte raso nos fragmentos foi obtida quando possível através das informações junto 

aos proprietários ou responsáveis pela área, contudo, nem sempre estavam presentes para 

fornecê-las. Por isso, acredita-se que este fator de degradação esteve presente em um 

número maior de unidades amostrais. 

Um dos fatores antrópicos mais facilmente perceptíveis nos remanescentes 

florestais é a presença do gado no subosque da floresta, presente em mais de 50% das 

unidades amostrais. De acordo com Sampaio e Guarino (2007), no Sul do Brasil é muito 
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comum a prática de introduzir o gado sob a floresta, para obter abrigo e pastagem 

especialmente no inverno.  

Os rastros do gado deixados ao longo dos remanescentes são grandes e de fácil 

identificação. Uma vez dentro do fragmento, o gado alimenta-se de folhas, frutos e 

sementes palatáveis. Além disso, pisoteia as plântulas e compacta o solo, dificultando a 

germinação das sementes e o crescimento das plântulas (WILSON, 1994). Assim, as espécies 

suscetíveis a essa intervenção apresentam alta mortalidade de indivíduos e baixo 

estabelecimento de plântulas, o que causa a redução no tamanho de suas populações. 
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Figura 15: Número de unidades amostrais em cada um dos fatores de degradação com incidência nos 

fragmentos florestais analisados. 

 

Por outro lado, espécies resistentes ao pastoreio, tendem a ser beneficiadas pela 

redução na competição interespecífica, proporcionada pela eliminação de indivíduos das 

espécies suscetíveis, que, desse modo, apresentam menor proporção de exemplares nos 

estágios iniciais do ciclo de vida (EVANS et al., 2006; apud SAMPAIO, 2007). 

O pisoteio provocado pelo gado no interior da floresta, entre outras 

conseqüências, causa um desnudamento da superfície do solo, destruindo as raízes 

superficiais, causando a compactação do solo e diminuição da porosidade, prejudicando o 

desenvolvimento das árvores e a infiltração da água (SCHNEIDER et al., 1978). 

De maneira geral é possível afirmar que, no pastejo do gado os impactos negativos 

se estendem à estrutura do solo, à vegetação e às complexas relações existentes entre as 



94 

 

plantas, animais, microorganismos, solo, água, alterando o fluxo de matéria e energia, 

fundamentais para a manutenção daqueles ecossistemas florestais (VIBRANS et al., 2008).  

Apenas uma unidade amostral mostrou-se livre dos citados fatores de degradação 

ambiental, sendo a unidade 4000, localizada em uma área protegida (tabela dez). A unidade 

amostral 901 situada em um fragmento fora de área protegida, apresentou a menor 

intensidade de pressão antrópica, com apenas um fator de degradação, ou seja, só foi 

observado a presença de acessos. Com isso, é correto afirmar que, todas as demais unidades 

amostrais (35), situadas ou não em áreas protegidas, combinaram dois ou mais fatores de 

degradação (tabela dez).  

 

Tabela 10: Número de UA em cinco diferentes intervalos de percentagem da perturbação. 
Percentagem de perturbação se refere ao grau de interferência na unidade amostral, UA 
é o número de unidades em cada categoria e % UA é a percentagem de unidades em 
cada um. 

Fatores de Degradação 

Grupo Classes/Soma 
Nº de 

UA % UA 

I 0 a 1 2 5,41 

II 2 a 4 9 24,32 

III 5 a 6 10 27,03 

IV 7 a 8 12 32,43 

V >  8 4 10,81 

Total 37 25 

 

 

3.3.2 Florística e fitossociologia dos cinco grupos  

 

 

São apresentadas as principais características estruturais e florísticas de cada 

grupo de unidades amostrais, formado a partir da variável área basal em m².ha-1, sendo: 

Grupo I formado pelas 3 unidades amostrais com o maior valor da área basal por hectare; 

Grupo II formado pelas unidades com 70% desta média das três melhores unidades; Grupo 

III com as unidades amostrais com até 50% da média; as unidades amostrais que 

apresentaram até 30% da média formaram o Grupo IV; e o Grupo V, foi formado pelas 

unidades com menos de 30% da média. 
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3.3.2.1 Grupo I 

 

 

No estrato arbóreo do Grupo I, foram encontradas 79 espécies, divididas em 48 

gêneros e 31 famílias botânicas. O índice de diversidade de Shannon (H’) geral foi baixo, 

variando entre 1,04 na unidade amostral 843 e 3,33 na unidade amostral 901. A média de 

espécie por unidade foi de 36,7.  

As dez espécies com maior valor de cobertura (VC) e importância (VI) foram: 

Dicksonia sellowiana (VC=80,42 e VI=83,14), Araucaria angustifolia (VC=27,84 e VI=29,65), 

Ocotea porosa (VC=16,94 e VI=17,85), Ilex paraguariensis (VC=6,62 e VI=9,35), Ocotea 

pulchella (VC=4,08 e VI=6,81), Matayba elaeaginoides (VC=4,71 e VI=6,53), Casearia 

decandra (VC=4,58 e VI=6,39), Lamanonia ternata (VC=3,08 e VI=5,81), Vernonanthura 

discolor (VC=3,09 e VI=5,82) e Ilex dumosa (VC=1,95 e VI=4,68). 

Em relação à estrutura deste grupo observou-se um DAP médio de 22,57 cm, com 

a menor média na parcela 901 (DAP médio de 20,61 cm) e maior média na unidade 843 (DAP 

médio de 24,07 cm). A altura total média do grupo foi de 7,07 metros e altura comercial 

média de 3,71 metros.  

A área basal média foi de 51,42 m².ha-1 (sendo a menor média registrada na 

unidade 901, com 42,51 m².ha-1 e, a maior média encontrada na unidade 4000, com 68,85 

m².ha-1). O volume comercial com casca médio foi estimado em 336,31 m³.ha-1  (menor valor 

estimado para na unidade 843 com 153,88 m³.ha-1  e maior na unidade 4000 com 634,02 

m³.ha-1). A densidade absoluta média foi de 876 indivíduos por hectare. 

 

 

3.3.2.2 Grupo II 

 

 

No Grupo II (unidades 1063 e 2002), foram encontradas 65 espécies, divididas em 

48 gêneros e 31 famílias botânicas.  O índice de diversidade de Shannon (H’) foi de 2,65 para 

as duas unidades deste grupo. A média do número de espécies por unidade amostral foi de 

39,5.  
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As dez espécies com maior valor de cobertura (VC) e importância (VI) foram: 

Araucaria angustifolia (VC=71,41 e VI=73,94), Matayba elaeagnoides (VC=16,44 e VI=18,97), 

Cinnamomum amoenum (VC=13,79 e VI=15,05), Campomanesia xanthocarpa (VC=8,99 e 

VI=10,26), Lithraea brasiliensis (VC=7,39 e VI=9,92), Dicksonia sellowiana (VC=6,04 e 

VI=7,30), Luehea divaricata (VC=3,58 e VI=6,11), Gochnatia polymorpha (VC=2,95 e VI=5,48), 

Cinnamodendron dinisii (VC=3,91 e VI=5,18), e Cedrela fissilis (VC=2,48 e VI=5,01). 

No grupo II a média do DAP foi de 20,93 cm, altura total média de 10,82 metros e 

altura comercial média de 6,13 metros. A área basal média foi de 37,93 m².ha-1, variando 

entre 36,18 e 39,68 m².ha-1, nas unidades amostrais 1063 e 2002 respectivamente. O volume 

comercial com casca médio foi estimado em 300,65 m³.ha-1. A densidade absoluta foi média 

de 770 indivíduos por hectare. 

 

 

3.3.2.3 Grupo III 

 

 

O grupo III, segundo maior em número de unidades amostrais (dez), apresentou 

riqueza de 131 espécies, divididas em 67 gêneros e 37 famílias botânicas. O índice de 

diversidade de Shannon (H’) variou entre 2,14 e 3,18 nas unidades 3002 e 1059 

respectivamente. A unidade amostral com maior riqueza foi a 934 (53 espécies) e a menor 

foi na unidade 3002 (21 espécies), a média de espécies por unidade amostral foi de 36,3.  

As dez espécies com maior valor de cobertura (VC) e importância (VI) foram: 

Dicksonia sellowiana (VC=35,17 e VI=37,38), Araucaria angustifolia (VC=19,17 e VI=21,37), 

Ocotea porosa (VC=15,76 e VI=17,97), Cinnamomum amoenum (VC=9,15 e VI=11,08), 

Clethra scabra (VC=5,98 e VI=8,18), Ilex paraguariensis (VC=4,72 e VI=7,2), Cinnamodendron 

dinisii (VC=4,29 e VI=5,67), Ocotea pulchella (VC= 4,44 e VI=5,54), Casearia decandra (VC=3,65 

e VI=5,03) e Cedrela fissilis (VC=2,96 e VI=4,89). 

Em relação ao diâmetro, o grupo III apresentou média de 21,82 cm, variando entre 

17,74 e 29,34 cm nas unidades 736 e 902. A altura total média encontrada foi de 10,97 

metros, sendo o maior valor na unidade 1059 (14,87 metros) e menor na unidade 736 (6,57 

metros). A altura comercial média foi de 5,45 metros, com valor máximo na unidade 8,52 

metros na unidade 1059. 
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A área basal média foi de 29,90 m².ha-1, com valor mínimo na unidade amostral 

1059 (26,20 m².ha-1) e máximo na 2001 (33,59 m².ha-1). O volume comercial com casca 

médio foi de 181,98 m³.ha-1, variando entre 116,63 e 295,27 m³.ha-1 nas unidades 736 e 

2001 respectivamente. A densidade absoluta média foi de 614 indivíduos por hectare, 

mínima de 240 indivíduos por hectare na unidade 902 e máxima de 712 indivíduos por 

hectare na unidade amostral 934.  

 

 

3.3.2.4 Grupo IV 

 

 

O grupo IV possui o maior número de unidades amostrais, 15 ao todo. A riqueza 

encontrada foi de 179 espécies, divididas em 102 gêneros e 49 famílias botânicas. O índice 

de diversidade de Shannon (H’) variou entre 1,78 na unidade amostral 1010 e 3,43 na 

unidade amostral 939. A média de espécies por unidade amostral foi de 34,26, com maior 

riqueza na unidade 939 (54 espécies). 

As dez espécies com maior valor de cobertura (VC) e importância (VI) foram: 

Ocotea porosa (VC=23,08 e VI=25,42), Araucaria angustifolia (VC=18,90 e VI=21,04), 

Dicksonia sellowiana (VC=11,77 e VI=13,33), Clethra scabra (VC=10,49 e VI=12,83), Ilex 

paraguariensis (VC=9,14 e VI=11,87), Matayba elaeaginoides (VC=7,62 e VI=9,57), 

Vernonanthura discolor (VC=6,42 e VI=8,75), Ocotea puberula (VC=6,18 e VI=8,32), Prunus 

myrtifolia (VC=5,02 e VI=7,35) e Cedrela fissilis (VC=4,02 e VI=5,18).  

Foi observado um DAP médio de 20,91 cm, mínimo na unidade 895 (16,21 cm) e 

máximo na unidade amostral 1016 (26,33 cm). A altura total média foi de 9,97 e altura 

comercial média de 4,64 metros. 

A área basal média foi de 20,28 m².ha-1, variando entre 15,9 e 25,45 m².ha-1 nas 

unidades amostrais 1010 e 845 respectivamente. O volume comercial com casca médio foi 

estimado em 112,02 m³.ha-1 (menor valor na unidade 1010 com 55,19 m³.ha-1 e máximo de 

170,13 m³.ha-1 na unidade 984). A densidade absoluta variou entre 262 e 700 indivíduos por 

hectare, com média de 445 indivíduos por hectare. 
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3.3.2.5 Grupo V 

 

 

Nas sete unidades amostrais que compõem o grupo o grupo V, foi possível 

observar 132 espécies, divididas em 64 gêneros e 38 famílias botânicas. O índice de 

diversidade de Shannon (H’) variou entre 2,17 e 2,92 nas unidades 1034 e 793 

respectivamente, sendo a menor variação deste índice entre os cinco grupos. A média de 

espécies por unidade amostral foi de 29,14, apresentando valor mínimo de 15 espécies na 

unidade 1013 e máximo 42 espécies na unidade amostral 894.  

As dez espécies com maior valor de cobertura (VC) e importância (VI): Clethra 

scabra (CV=18,06 e VI=20,02), Araucaria angustifolia (VC=12,28 e VI=14,24), Nectandra 

lanceolata (VC=11,75 e VI=13,22), Ocotea puberula (VC=10,05 e 12,01), Ilex paraguariensis 

(VC=8,23 e VI=10,68), Piptocarpha angustifolia (VC=6,51 e VI=8,96) Dicksonia sellowiana 

(VC=7,45 e VI=8,92), Cedrela fissilis (VC=6,03 e VI=8,48), Prunus myrtifolia (VC=5,22 e 

VI=7,67) e Lithraea brasiliensis (VC=6,24 e VI=7,22).  

O DAP médio deste grupo foi de 20,57 cm, variando entre 14,79 e 34,04 nas 

unidades 894 e 1013 respectivamente. A altura total e comercial média foi de 9,77 e 4,43 

metros, respectivamente. 

A área basal média foi de 12,72 m².ha-1, com o maior valor encontrado na unidade 

1013 com 15,25 m².ha-1 e menor na unidade amostral 1034 com 7,16 m².ha-1. O volume 

comercial médio com casca, foi o mais baixo entre os grupos, estimado em 68,33 m³.ha-1, 

com limite inferior na unidade 1034 (27,36 m³.ha-1). A densidade absoluta foi média de 342 

(máxima de 512 e mínima de 110 indivíduos por hectare, nas unidades amostrais 793 e 1034 

respectivamente). 

 

 

3.3.2.6 Discussão dos cinco grupos da área basal 

 

 

Em uma análise inicial pode-se afirmar que os grupos I e II são formados pelas 

unidades em melhor estado de desenvolvimento, tanto por suas características estruturais 

como pelas observações feitas em campo. Estes dois grupos, juntos, somam pouco mais de 



99 

 

13% das unidades amostrais. Nos grupos IV e V estão as unidades amostrais em pior grau de 

desenvolvimento e estado de conservação, somando 59,46% das unidades. Seguindo o 

mesmo raciocínio, no grupo III estão as unidades em fragmentos mediamente 

desenvolvidos, incluindo 10 unidades ou 27,03%. 

Contudo, é possível perceber para algumas unidades, mesmo que estejam entre 

os três primeiros grupos, com valores estruturais e de diversidade relativamente altos, 

quando são verificadas as descrições feitas em campo, indicam um baixo nível de 

conservação da vegetação. Por exemplo, no grupo I, das três unidades amostrais, duas 

foram classificadas em campo como primária e primária alterada, com ausência ou pouca 

intervenção antrópica. No entanto, no mesmo grupo, a unidade amostral 843 mesmo com 

área basal alta, foi classificada como uma floresta secundária avançada alterada, somando 8 

fatores de degradação. 

No grupo II, mesmo contendo unidades amostrais com alto valor de área basal, 

uma delas foi classificada como floresta secundária avançada alterada (UA 2002, situada em 

área protegida) e outra como secundária média alterada (UA 1063), contendo 5 e 7 fatores 

de degradação respectivamente. 

O grupo III, excetuando duas unidades amostrais classificadas como de floresta 

secundária média alterada e muito alterada, é formado predominantemente por unidades 

de floresta secundária avançada e avançada alterada, bem como uma de floresta primária 

alterada. O somatório dos fatores de degradação neste grupo variam entre quatro e oito. 

Das 15 unidades que formam o quarto grupo, dez são classificadas como floresta 

secundária média alterada e muito alterada; nestas a soma dos fatores de degradação varia 

entre 5 e 9. 

Destacam-se nos grupos IV e V, unidades amostrais classificadas como menos 

desenvolvidas (floresta secundária avançada alterada, média alterada e média muito 

alterada), com a soma dos fatores de degradação médio de 8,4 (entre cinco e dez). Das 22 

unidades que formam os dois grupos, apenas cinco são consideradas como secundárias em 

estádio médio alterado. Nestes grupos não ocorrem florestas primárias, significando que, 

para identificar os mais degradados fragmentos, o critério da área basal pode ser 

satisfatório.  

Analisando a média do número de espécies (tabela 11) percebe-se que houve um 

decréscimo do primeiro para o quinto grupo. Entre os grupos I e II ocorre um acréscimo de 
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36,7 para 39,5 espécies por unidade, caindo para 34,6 no grupo IV. No grupo V a riqueza 

média atinge o menor valor, sendo de 29,14 espécies por unidade amostral. Isto pode 

ocorrer devido à alta incidência dos fatores de degradação, que ocorrem especialmente 

nestas unidades.  

 

Tabela 11: Limites de inclusão; número de unidades que compõem; riqueza média por unidade, 
número total de espécies, gêneros e famílias; índice de diversidade de Shannon mínimo e 
máximo, por grupo. 

Estrato Arbóreo 

  
    Riqueza  Diversidade 

    
Número de 

UA Por UA Total Shannon (H') 

Grupo Lim. Inclusão (m².ha
-1

)  UA % Média S S Gên. Fam. mín. max. 

I 3 UA com maior g (10% das UA) 3 8,11 36,7 79 48 31 1,04 3,33 

II 70% (51,41 ≤ 35,99)  2 5,41 39,5 65 48 31 2,65 2,65 

III 50% (35,99 ≤ 25,70) 10 27,03 36,3 131 67 37 2,14 3,18 

IV 30% (25,70 ≤ 15,42) 15 40,54 34,26 179 102 49 1,78 3,43 

V ≤ 30% (≤ 15,42) 7 18,92 29,14 132 64 38 2,17 2,92 

 

O número total de espécies variou entre 79 e 179 nos grupos I e IV, 

respectivamente. Mesmo com um reduzido número de unidades amostrais, no grupo I 

ocorreram 32,78% de todas as espécies do estrato arbóreo encontradas no estudo. Nos 

grupos IV e V, mesmo com suas unidades consideradas as piores ou menos desenvolvidas, 

mostraram 74,27% e 54,77% das espécies do estrato arbóreo (não podendo desconsiderar 

que o estes grupos são formados por 22 unidades amostrais). 

O menor índice de diversidade de Shannon (H’) foi registrado no grupo I, resultado 

não esperado. O grupo I foi também o que mostrou maior variação entre o menor e o maior 

valor deste índice. No grupo II não há variação de H’, enquanto no grupo III a variação é 

baixa, sendo mínimo de 2,14 e máximo de 3,18. No grupo IV ocorreu o maior valor de H’, 

3,43, variando mais que o grupo V (H’ mínimo de 2,17 e máximo de 2,92). 

Analisando os valores do Índice de Shannon e o número de espécies, é possível 

afirmar que não há uma relação direta entre o estádio de desenvolvimento do fragmento 

florestal e a diversidade ou riqueza de espécies. Estas variáveis podem oscilar de acordo com 

os fatores de degradação, o grau de desenvolvimento e estado de conservação, bem como 

pelas variáveis do ambiente. 
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Em relação aos valores médios da estrutura de cada grupo da área basal (tabela 

12), excetuando as médias do DAP e alturas, há um decréscimo sempre do grupo I para o V. 

O DAP, as alturas total e comercial médios, não mostram uma tendência relacionada ao grau 

de desenvolvimento do fragmento.  

Por exemplo, nos grupos I e III a média do DAP foi bem próxima, também 

observada entre os grupos II, IV e V. Mesmo que as unidades amostrais presentes em cada 

grupo se encontram em diferentes estádios de desenvolvimento e fatores de degradação, o 

diâmetro variou pouco de grupo para grupo.  Conclui-se que DAP médio não é um bom 

indicador para avaliar o grau de conservação dos fragmentos florestais. Isto também pode 

ser aplicado para a altura total e comercial médias. 

A maior área basal média está presente no grupo I, com 51,42 m².ha-1, 

decrescendo significativamente a cada grupo, com menor valor no grupo V (12,72 m².ha-1). 

O mesmo acontece com o volume comercial, passando de 336,31 m³.ha-1 para 68,33 m³.ha-1 

nos grupos I e V respectivamente. 

A densidade absoluta (número de indivíduos por hectare) também mostrou uma 

forte tendência a diminuir a medida que o grau de desenvolvimento diminui. A amplitude vai 

de 876 indivíduos por hectare no grupo mais desenvolvido, passando para 614 indivíduos 

por hectare no grupo III e, diminuindo para 342 nos remanescentes menos desenvolvidos, 

representado pelo grupo V. 

 

Tabela 12: Densidade absoluta (n/hectare); diâmetro médio (DAPm) em cm; altura total (Htm)e 
comercial média(Hcm) em metros; área basal média (g m².ha-1) e volume comercial médio 
(Vcc m³.ha-1) em cada um dos grupos. 

Grupo DA DAPm Htm Hcm g (m².ha-1) Vcc (m³.ha-1) 

I 876 22,576 7,077 3,717 51,420 336,315 

II 770 20,930 10,829 6,131 37,933 300,655 

III 614 21,828 10,974 5,459 29,903 181,981 

IV 445 20,915 9,975 4,648 20,285 112,021 

V 342 20,576 9,776 4,433 12,728 68,338 
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3.3.2.7 Composição florística dos grupos 

 

 

Para tomar conhecimento das espécies mais comuns em cada grupo, a tabela 13 

mostra o valor de cobertura (VC) e valor de importância (VI) absoluto, das dez prinipais 

espécies de cada grupo. Analisando conjuntamente a riqueza dos cinco grupos, podem ser 

observadas 22 espécies, com Araucaria angustifolia e Dicksonia sellowiana ocorrendo em 

todos os grupos, alterando apenas os valores de VC e VI.  

O grupo I, visto como o mais desenvolvido mostrou como espécies mais 

importantes a Dicksonia sellowiana (VI=83,14), Araucaria angustifolia (VI=29,65), Ocotea 

porosa (VI=17,85) e Ilex paraguariensis (VI=9,35), espécies predominantemente climácicas, 

com exceção de Araucaria angustifolia. Mesmo tido como o mais desenvolvido, entre as dez 

mais importantes também estão as pioneiras Lamanonia ternata (VI=5,82), Vernonanthura 

discolor (VI=4,68) e Ilex dumosa (VI=4,48). 

No segundo grupo a espécie com maior valor de importância foi a Araucaria 

angustifolia com VI de 73,95, seguida de Matayba elaeaginoides (VI=18,97) e Cinnamomum 

amoenum (VI=15,05), sendo que Ocotea porosa e Ilex paraguariensis nem aparecem entre 

as dez mais importantes. As espécies mais importantes neste grupo são pioneiras e 

oportunistas, diferente do ocorrido com o grupo I. No grupo III a seqüência das três 

primeiras espécies foi idêntica ao grupo I, contudo, tanto o valor de cobertura como o valor 

de importância caem do primeiro para o terceiro grupo, especialmente Dicksonia sellowiana, 

cujo valor de importância passou de 83,14 para 35,17. Araucaria angustifolia reduziu o VI de 

29,65 para 19,17, a menor queda foi para Ocotea porosa, passando de 17,85 para 15,76. A 

espécie climácica Cinnamomum amoenum (VI=11,08) aparece em quarto lugar, sendo que 

não foi registrada entre as dez do primeiro grupo. Clethra scabra aparece como a quinta 

mais importante, com VI de 8,18 metade do VI da Ocotea porosa.  

No quarto grupo, enquanto o valor de cobertura e importância de Araucaria 

angustifolia e Dicksonia sellowiana mostrou-se ainda menor em relação aos três primeiro 

grupos, a Ocotea porosa aparece em primeiro lugar no grupo, com VC e VI de 23,08 e 25,42 

respectivamente. Com isso é correto afirmar que as unidades amostrais onde esta espécie 

possui maior valor de importância, são fragmentos predominantemente com florestas 
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secundárias em estádio médio, sofrendo forte incidência dos fatores de degradação 

ambiental.  

 

Tabela 13: Espécies e categoria ecológica, com respectivo valor de cobertura (VC) e importância (VI) 
absoluto, das dez principais espécies que ocorrem em cada um dos cinco grupos da área 
basal. Onde: PL = pioneira longeva; P = pioneira; O = oportunista; C = climácica. A 
classificação ecológica foi feita de acordo com Reitz, Klein e Reis (1979) e Klein (1979). 

    Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V 

Espécies e Categoria Ecológica VC VI VC VI VC VI VC VI VC VI 

Araucaria angustifolia  PL 27,84 29,66 71,42 73,95 19,17 21,37 18,91 21,05 12,29 14,25 

Campomanesia xanthocarpa  O 
  

8,99 10,26 
      Casearia decandra O 4,58 6,40 

  
3,65 5,03 

    Cedrela fissilis O 
  

2,48 5,01 2,96 4,89 4,02 5,19 6,04 8,49 

Cinnamodendron dinisii  C 
  

3,92 5,19 4,30 5,68 
    Cinnamomum amoenum  C 

  
13,79 15,06 9,16 11,09 

    Clethra scabra  P  
    

5,98 8,19 10,50 12,83 18,07 20,03 

Dicksonia sellowiana  O 80,42 83,15 6,04 7,31 35,18 37,38 11,78 13,34 7,45 8,92 

Gochnatia polymorpha  P 
  

2,95 5,49 
      Ilex dumosa  P 1,76 4,49 

        Ilex paraguariensis C 6,63 9,36 
  

4,72 7,20 9,15 11,87 8,23 10,68 

Lamanonia ternata  P 3,10 5,82 
        Lithraea brasiliensis P 

  
7,40 9,93 

    
6,24 7,22 

Luehea divaricata  O 
  

3,58 6,11 
      Matayba elaeagnoides  O 4,72 6,54 16,44 18,98 
  

7,63 9,57 
  Nectandra lanceolata O 

        
11,76 13,23 

Ocotea porosa  C 16,94 17,85 
  

15,77 17,97 23,09 25,42 
  Ocotea puberula C 

      
6,18 8,32 10,05 12,01 

Ocotea pulchella  O 4,08 6,81 
  

4,44 5,54 
    Piptocarpha angustifolia P 

        
6,52 8,97 

Prunus myrtifolia P 
      

5,02 7,36 5,22 7,67 

Vernonanthura discolor P 1,96 4,68         6,42 8,76     

 

De maneira geral, com o levantamento dos dados em campo e com a análise dos 

dados, constata-se que os fragmentos onde a Ocotea porosa predomina são locais 

fortemente antropizados, com dossel aberto, sem uma formação florestal definida. São 

indivíduos aleatórios e bem dispersos. 

A espécie Clethra scabra, quarta espécie mais importante do grupo IV, apresentou 

VI de 12,83, superior ao valor de importância do Ilex paraguariensis e muito próximo ao 

valor de importância da Dicksonia sellowiana. Os ambientes onde Clethra scabra se faz 

presente são com alta luminosidade, como bordas e clareiras, conforme já descrito por 

Sampaio e Guarino (2007). Cedrela fissilis aparece em décimo lugar (VI=5,18), assim como foi 
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para os grupos II e III, com valores de importância bem próximos. O valor de importância 

desta espécie passa para 8,48 no grupo V.  

Nos grupos IV e V, mesmo considerada climácica, Ilex paraguariensis possui maior 

valor de importância do que nos três primeiros grupos, mesmo que sejam as melhores 

unidades amostrais. Isto pode estar relacionado com o valor comercial que a espécie possui 

na região estudada. É muito comum observar fragmentos fortemente alterados, onde esta 

espécie é mantida com no máximo 4 metros de altura, com objetivo único de produção de 

erva-mate. 

No último grupo, classificado como o menos evoluído e mais alterado, a espécie 

mais importante foi Clethra scabra, com VC e VI de 18,06 e 20,02 respectivamente. Pode ser 

observado que o valor de importância desta espécie subiu gradativamente do primeiro para 

quinto grupo. 

Neste grupo, mesmo que Araucaria angustifolia, Ilex paraguariensis e Dicksonia 

sellowiana tenham se mantido entre as dez mais importantes, não se destacaram em valor 

de cobertura ou importância, como ocorreu no grupo I. Seus valores de importância estão 

muito próximos aos das espécies pioneiras ou típicas de ambientes mais degradados. A 

classificação ecológica apresentada na tabela a seguir foi realizada com base em Reitz, Klein 

e Reis (1979) e Klein (1979). 

É notável que em florestas mais desenvolvidas e mais alteradas, as espécies 

climácicas cedem espaço ou diminuem seu valor de importância quando comparadas com as 

espécies pioneiras. 

 

 

3.3.2.8 Regeneração dos cinco grupos  

 

 

Das 37 unidades amostrais levantadas, em quatro ou 10,81% não houve indivíduos 

para medição no estrato da regeneração, sendo que, nenhuma delas estava situada em área 

protegida. Foram descritas as principais características da regeneração natural em cada um 

dos cinco grupos formados a partir da área basal. 
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É importante salientar que, mesmo com um reduzido número de unidades 

amostrais, foi estimada a densidade absoluta das espécies, representada sempre em 

número de indivíduos por hectare. 

 

 

3.3.2.8.1 Regeneração do grupo I 

 

 

Entre as três unidades amostrais deste grupo, apenas em uma não houve 

regeneração. A riqueza foi de 20 espécies, divididas em 18 gêneros e 14 famílias botânicas. 

Ao todo, 65% das espécies estavam representadas por um único indivíduo. As famílias mais 

importantes na regeneração foram Rubiaceae e Monimiaceae com 16 e 6 indivíduos 

medidos, respectivamente, todos pertencentes à espécies arbustivas. 

A densidade total das espécies presentes na regeneração deste grupo foi de 2300 

indivíduos por hectare. As espécies mais abundantes, em ordem decrescente foram: 

Coussarea contracta (densidade absoluta de 750 indivíduos por hectare), Mollinedia 

clavigera (DA = 300 indivíduos por hectare), Sorocea bonplandii (DA = 200 indivíduos por 

hectare), Banara parviflora (DA = 150 indivíduos por hectare), Ilex dumosa (DA = 100 

indivíduos por hectare) e Cupania vernalis (DA = 100 indivíduos por hectare). A maioria 

destas é caracterizada como oportunista, enquanto que Banara parviflora é dita como 

árvore mediana muito rara.  

No estudo realizado por Caldato et al. (1996) na Reserva Florestal EMBRAPA-

EPAGRI em Caçador, das 10 principais espécies encontradas pelos autores na parcela com 

predomínio de Araucaria angustifolia no dossel, nenhuma coincide com este grupo.  

Observando as dez espécies com maior valor de importância do estrato arbóreo 

deste grupo, verifica-se que somente Ilex dumosa está dominando no estrato arbóreo e 

possuem indivíduos na regeneração. 
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3.3.2.8.2 Regeneração do grupo II 

 

 

Neste grupo, o menor em unidades amostrais, a riqueza encontrada foi de 27 

espécies, divididas em 20 gêneros e 17 famílias botânicas. As famílias mais importantes em 

relação ao número total de indivíduos amostrados foram: Aquifoliaceae e Sapindaceae cada 

uma com dez indivíduos e Araucariaceae com cinco indivíduos. 

A densidade total das espécies foi um pouco superior quando comparada com o 

grupo I, sendo de 2900 indivíduos por hectare. As espécies mais abundantes foram: 

Matayba elaeaginoides (450 indivíduos por hectare), Ilex paraguariensis (350 indivíduos por 

hectare), Araucaria angustifolia (250 indivíduos por hectare), Prunus myrtifolia, 

Lonchocarpus campestris e Luehea divaricata (150 indivíduos por hectare cada). Todas as 

demais (aproximadamente 78%) estão representadas por 100 ou menos indivíduos por 

hectare. Não foi observado predomínio entre pioneiras, oportunistas e climácicas (estão 

igualmente representadas).  

Verificando as espécies predominantes do estrato arbóreo, percebe-se que 

Matayba elaeginoides e Araucaria angustifolia ocorrem entre as dez mais importantes do 

estrato arbóreo e entre as mais abundantes da regeneração. Ilex paraguariensis mesmo 

abundante na regeneração, não aparece entre as dez do estrato arbóreo. 

 

 

3.3.2.8.3 Regeneração do grupo III 

 

 

Entre as dez unidades, apenas uma (978) não conteve indivíduos na regeneração. 

Neste grupo o número de espécies foi de 71, divididas em 53 gêneros e 32 famílias 

botânicas. As famílias mais abundantes foram: Rubiaceae (59 indivíduos), Asteraceae (29 

indivíduos), Melastomataceae (24 indivíduos), Myrtaceae e Salicaceae (17 indivíduos cada), 

Lamiaceae (15 indivíduos), Aquifoliaceae (14 indivíduos), Monimiaceae (12 indivíduos), 

Solanaceae (oito indivíduos) e Euphorbiaceae (seis indivíduos). 

A densidade total foi estimada em 2656 individuos por hectare. As espécies mais 

abundantes são Rudgea jasminoides (333 indivíduos por hectare), Vernonanthura discolor 
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(222 indivíduos por hectare), Aegiphila integrifolia (167 indivíduos por hectare), Ilex 

paraguariensis (156 indivíduos por hectare), Mollinedia clavigera (122 indivíduos por 

hectare), Psychotria suterella e Casearia sylvestris (100 indivíduos por hectare cada) e 

Casearia decandra e Psychotria vellosiana (89 indivíduos cada por hectare). Todas as demais 

espécies com menos de 80 indivíduos por hectare.  

Um fato que chama atenção neste grupo é que no estrato arbóreo predominam as 

espécies oportunistas, enquanto na regeneração as climácicas. De maneira geral, pode-se 

afirmar que nas unidades deste grupo há uma tendência ao avanço sucessional da 

comunidade, caso as espécies presentes no estrato arbóreo atinjam a maturidade.  

Ao comparar as espécies mais abundantes da regeneração com as do estrato 

arbóreo, apenas Ilex paraguariensis predomina em ambos. Por exemplo, para Ocotea porosa 

a terceira mais importante do estrato arbóreo, não teve um único indivíduo medido na 

regeneração, assim como foi para Ocotea pulchella e Cedrela fissilis (esta considerada rara).  

 

 

3.3.2.8.4 Regeneração do grupo IV 

 

 

Das 15 unidades amostrais deste grupo, apenas uma não teve indivíduos na 

regeneração (949). A riqueza foi de 86 espécies, distribuídas em 57 gêneros e 33 famílias 

botânicas. Percebe-se novamente que as famílias mais importantes são aquelas que 

possuem espécies classificadas especialmente entre pioneiras e oportunistas. As famílias 

mais abundantes são: Euphorbiaceae (41 indivíduos), Asteraceae (20 indivíduos), 

Aquifoliaceae (19 indivíduos), Sapindaceae (18 indivíduos), Myrtaceae e Solanaceae (12 

indivíduos cada) e Salicaceae e Annonaceae (dez indivíduos cada). 

Mesmo sendo o grupo com maior número de unidades amostrais, entre os cinco 

grupos, a densidade absoluta foi a mais baixa, estimada em 1736 indivíduos por hectare. 

Em ordem decrescente, as espécies mais abundantes foram: Croton celtididifolius 

(214 indivíduos por hectare), Ilex paraguariensis (129 indivíduos por hectare), Annona 

sylvatica e Aegiphila integrifoli (64 indivíduos por hectare cada), Cupania vernalis (50 

indivíduos por hectare), Styrax leprosus, Coussarea contracta, Clethra scabra, Vernonanthura 
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discolor e Araucaria angustifolia (43 indivíduos por hectare cada). Todas as demais com 

menos de 40 indivíduos por hectare. 

Se forem observadas as espécies predominantes dos estratos arbóreo e 

regeneração, é notável que em ambos se destacam as espécies oportunistas, sendo raras as 

climácicas e pioneiras. Ilex paraguariensis e Clethra scabra ocorrem entre as principais 

espécies do estrato arbóreo como na regeneração. A principal espécie do estrato arbóreo, 

Ocotea porosa esteve representada por apenas dois indivíduos. 

 

 

3.3.2.8.5 Regeneração do grupo V 

 

 

Nas seis unidades da regeneração natural deste grupo foram encontradas 51 

espécies, distribuídas em 41 gêneros, de 27 famílias botânicas.  

A família Myrtaceae destacou-se ligeiramente das demais, com 88 indivíduos 

medidos. Além desta, são abundantes também: Sapindaceae (20 indivíduos), Asteraceae e 

Fabaceae (dez indivíduos cada), Myrsinaceae (nove indivíduos), Euphorbiaceae e Piperaceae 

(oito indivíduos cada). O alto número de indivíduos de Asteraceae, Myrsinaceae e 

Piperaceae pode significar que nestas unidades estão regenerando predominantemente 

famílias de espécies pioneiras. 

A densidade total foi estimada em 3417 indivíduos por hectare, a mais alta entre 

os cinco grupos. As espécies mais abundantes foram: Acca sellowiana (850 indivíduos por 

hectare), Myrciaria tenella (367 indivíduos por hectare), Cupania vernalis (333 indivíduos por 

hectare), Piper aduncum (133 indivíduos por hectare) e Myrsine coriaceae, Picramnia 

parvifolia e Mimosa scabrella (100 indivíduos por hectare cada). Todas as demais com 

menos de 100 indivíduos por hectare. 

Com exceção de poucas climácicas e oportunistas, predominam as espécies 

pioneiras tanto no estrato arbóreo como na regeneração.  

Neste grupo, considerado o menos desenvolvido e com maior somatória dos 

fatores de degradação ambiental, em condições normais de regeneração natural, seria 

esperado que as unidades predominantemente apresentassem alta densidade na 

regeneração. Contudo, em muitas unidades amostrais foi possível perceber que o subosque 
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era mantido limpo para facilitar a exploração do Ilex paraguariensis ou sofria forte pisoteio 

pelo gado.  

Comparando as principais espécies do estrato arbóreo com as da regeneração, 

percebe-se que, assim como nos outros grupos, as espécies não coincidem. Ou seja, aquelas 

que se destacam no estrato arbóreo não são as que se destacam na regeneração. 

 

 

3.3.3 Tabela comparativa 

 

 

A tabela 14, denominada tabela comparativa, foi elaborada para possibilitar uma 

visualização simultânea dos cinco grupos com suas unidades, a classificação do estádio de 

desenvolvimento feita em campo, bem como o somatório dos fatores de degradação 

ambiental presente em cada unidade amostral. Nesta tabela constam também os valores da 

área basal das três espécies mais importantes da área em estudo, sendo: Araucaria 

angustifolia, Ocotea porosa e Dicksonia sellowiana.  

No grupo I duas unidades são classificadas como de florestas primárias, com baixo 

valor dos fatores de degradação. No entanto, mesmo que a unidade amostral 843 possui 

alto valor de área basal, muito próximo do valor encontrado na unidade 901, é classificada 

como floresta secundária alterada com a presença de oito fatores de degradação. 

Neste grupo a Araucaria angustifolia ocorre em duas unidades, com área basal de 

35,80 m².ha-1 na 4000 até mínimo de 1,33 m².ha-1 na 901, lembrando que a unidade 4000 

está situada em área protegida. Ocotea porosa ocorre apenas na unidade 901 com alto valor 

de área basal (18,88 m².ha-1). Dicksonia sellowiana ocorre em todas as unidades do grupo, 

contudo, é mais dominante na unidade 843 (29,02 m².ha-1). Ao analisar a soma da área basal 

das três espécies (103,75 m².ha-1) verifica-se que representam 67,25% da área basal de 

todas as espécies juntas (154,25 m².ha-1) 

Para o grupo II, onde também se esperava encontrar unidades menos 

antropizadas e mais conservadas, devido especialmente ao alto valor da área basal, nas duas 

unidades amostrais a floresta foi classificada como avançada alterada e média alterada, com 

a presença de cinco e sete fatores de degradação, mesmo que uma delas esta situada em 

área protegida (UA 2002).  



110 

 

Neste grupo a Araucaria angustifolia aparece nas duas unidades amostrais com 

altos valores de área basal, 20,47 e 14,02 m².ha-1 nas unidades 2002 e 1063 

respectivamente. Dicksonia sellowiana aparece apenas na unidade 2002 com baixo valor de 

área basal (2,32 m².ha-1) e Ocotea pororsa não está presente no grupo. A área basal total do 

grupo foi de 74,86 m².ha-1 onde as três espécies juntas representam 48,77% desta área 

basal, destacando-se a Araucaria angustifolia. 

No terceiro grupo da área basal, estão três das cinco unidades amostrais 

implantadas dentro de áreas protegidas, estas, classificadas como floresta secundária 

avançada e avançada alterada, com somatório dos fatores de degradação entre quatro e 

cinco. Neste grupo, em área protegida ou não, predominam as florestas secundárias em 

estádio avançado e avançado alterado (70% das unidades amostrais), variando apenas a 

quantidade dos fatores de degradação. A unidade 978 foi classificada como primária 

alterada com quatro fatores de degradação e duas são florestas secundária média, com alto 

valor de degradação. 

Observando a área basal das três espécies percebe-se que ocorrem igualmente em 

oito unidades, ou seja, estão presentes em pelo menos 80% das unidades. Contudo, há 

grande variação no valor da área basal. A Araucaria angustifolia tem seu valor máximo na 

unidade 2001 com 22,85 m².ha-1, caindo para 4,51 m².ha-1 na unidade 1059, com valores 

baixos nas demais unidades.  

No grupo III o somatório das três principais espécies é de 118,88 m².ha-1, ou seja, 

39,75% da área basal total (299,029 m².ha-1). Se for comparado com o primeiro grupo 

percebe-se que, mesmo com apenas três unidades amostrais a soma da área basal da 

Araucaria angustifolia, Dicksonia sellowiana e Ocotea porosa é de 103,75 m².ha-1, enquanto 

as dez unidades do terceiro grupo somam apenas 118,88 m².ha-1.  

No grupo IV predominam as florestas secundárias em estádio médio alterada e 

muito alterada, com 66,67% das unidades amostrais. Estas unidades sofrem fortes 

influências antrópicas, com somatório dos fatores de degradação entre cinco e nove, mais 

comuns entre oito e nove. Neste grupo não ocorrem florestas primárias e as secundárias 

avançadas somam 33,33%, estas com menos influência dos fatores de degradação. 
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Tabela 14: Área basal total, soma dos fatores de degradação ambiental, estádio de desenvolvimento 
e dominância absoluta das espécies Araucaria angustifolia, Ocotea porosa  e Dicksonia 
sellowiana, por grupo e unidade amostral. 

Grupos    g (m².ha-1) 
Fatores de 

Degradação Estádio de Desenv. Três Espécies mais Importantes 

Área Basal UA Total Soma Grupo Class. Em Campo A. angustifolia D. sellowiana O. porosa 

I 4000 68,850 0 I flor. primária alterada 35,808 17,787 0,000 

 
843 42,876 8 IV sec. avançada alterada 0,000 29,027 0,000 

  901 42,533 1 I flor. primária 1,334 0,911 18,882 

II 2002 39,680 5 III sec. avançada alterada 20,479 2,323 0,000 

  1063 36,186 7 IV sec. média alterada 14,201 0,000 0,000 

III 2001 33,599 5 III sec. avançada alterada 22,857 1,429 0,000 

 
978 33,545 4 II flor. primária alterada 0,000 10,267 0,532 

 
736 32,938 5 III sec. avançada alterada 0,191 9,282 0,072 

 
887 32,340 6 III sec. avançada 2,298 12,501 6,375 

 
934 30,085 8 IV sec. média muito alterada 0,000 12,807 0,448 

 
1061 29,892 7 IV sec. média alterada 2,069 0,239 10,078 

 
902 27,403 4 II sec. avançada alterada 0,134 0,921 9,735 

 
3001 26,512 4 II sec. avançada 1,764 0,301 0,000 

 
3002 26,511 5 III sec. avançada 2,693 0,000 4,247 

  1059 26,205 4 II sec. avançada alterada 4,516 0,000 3,130 

IV 845 25,454 8 IV sec. média alterada 0,205 0,000 11,804 

 
1016 24,842 7 IV sec. média muito alterada 1,514 0,372 7,788 

 
939 24,404 4 II sec. avançada 0,000 2,412 1,052 

 
984 22,832 8 IV sec. média muito alterada 9,185 0,000 5,903 

 
976 22,156 3 II sec. avançada 0,000 0,285 0,000 

 
895 20,868 4 II sec. avançada 0,000 0,879 0,763 

 
933 20,184 8 IV sec. média alterada 0,020 5,580 0,526 

 
974 19,456 7 IV sec. média alterada 0,000 2,045 0,000 

 
949 19,348 8 IV sec. avançada alterada 3,742 4,354 0,981 

 
1055 19,310 9 V sec. média muito alterada 6,131 0,000 5,470 

 
1042 18,493 5 III sec. média alterada 3,192 0,085 2,220 

 
1019 17,555 4 II sec. avançada 2,024 0,000 0,000 

 
946 17,471 9 V sec. média muito alterada 3,078 0,000 1,154 

 
979 16,006 6 III sec. média alterada 2,731 0,000 1,326 

  1010 15,900 9 V sec. média muito alterada 2,677 0,000 6,798 

V 1013 15,254 5 III sec. avançada alterada 4,373 0,050 0,844 

 
945 14,586 4 II sec. avançada 0,000 0,000 0,000 

 
982 14,226 8 IV sec. média muito alterada 0,042 0,000 0,000 

 
789 13,598 10 V sec. média alterada 1,819 0,000 0,072 

 
894 12,260 5 III sec. avançada alterada 0,000 2,802 0,000 

 
793 12,012 6 III sec. média muito alterada 0,560 0,074 0,173 

  1034 7,163 8 IV sec. média muito alterada 0,000 0,000 0,824 
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Figura 16: Distribuição das 37 unidades amostrais dentro da Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas e classificação destas em relação ao grupo da área 
basal. 
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Entre as espécies mais comuns da pesquisa, neste grupo a Ocotea porosa é a mais 

importante quando avaliada a área basal (total de 45,78 m².ha-1), seguida pela Araucaria 

angustifolia (34,49 m².ha-1) e Dicksonia sellowiana (16,02 m².ha-1). A área basal destas três 

espécies representa 31,64% da área basal do grupo.  

No grupo V as unidades amostrais têm um comportamento muito próximo ao 

quarto grupo, onde, predominam as florestas secundárias em estádio médio alterada e 

muito alterada, com forte incidência dos fatores de degradação. Do quarto para o quinto 

grupo, percebe-se um aumento das florestas classificadas como média muito alterada, 

passando de 33,33% para 42,85% das unidades amostrais.  

Analisando as três espécies, mesmo que a freqüência ainda é alta, com Araucaria 

angustifolia e Ocotea porosa ocorrendo em mais da metade das unidades amostrais, a área 

basal é muito baixa quando comparada com os outros grupos. Araucaria angustifolia 

mostrou área basal de 6,79 m².ha-1, Dicksonia sellowiana de 2,92 m².ha-1 e Ocotea porosa de 

1,91 m².ha-1, somando as três (11,63 m².ha-1) tem-se apenas 13,05% da área basal total do 

grupo (89,09 m².ha-1). 

 Com isso, é correto concluir que a dominância das três espécies mais importantes 

cai significativamente do primeiro até o quinto grupo. No grupo I a área basal das três 

espécies representava 67,25%, caindo para 39,75% no terceiro e não superior à 13,05% no 

quinto grupo. 

Não é possível visualizar uma tendência na distribuição das unidades amostrais em 

relação ao grupo da área basal. Estão distribuídas de forma aleatória por toda a região em 

estudo (figura 16). 

 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

 

1) Os remanescentes de Floresta Ombrófila Mista situados na Região Hidrográfica 

Planalto de Canoinhas estão pouco desenvolvidos e submetidos à pressão 

antrópica, dificultando ou impedindo seu desenvolvimento natural. 

2) O corte seletivo de espécies arbóreas e o pastejo do gado, são dois fatores de 

degradação presentes em pelo menos metade dos remanescentes florestais 
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estudados. Ainda, em quase todos os remanescentes, estão associados pelo 

menos três fatores de degradação. 

3) A área basal é um importante parâmetro para auxiliar na analise das florestas 

(seu estádio de desenvolvimento e conservação), sendo utilizada para segregar 

os remanescentes florestais situados na Região Hidrográfica Planalto de 

Canoinhas. 

4) Os três primeiros grupos desta segregação foram formados pelos fragmentos 

mais bem desenvolvidos e conservados, tanto pela estrutura como pelas 

demais características observadas em campo. Entre as unidades amostrais 

destes grupos, esporadicamente, ocorreram algumas em menor grau de 

desenvolvimento e conservação.  

5) Nos dois grupos, com os remanescentes menos desenvolvidos, encontram-se 

aqueles que sofrem maior incidência dos fatores de degradação e são, 

conseqüentemente, os menos conservados. 

6) À medida que o estádio de desenvolvimento diminui e a incidência dos fatores 

de degradação aumenta, as espécies clímácicas tendem a ter valor de 

importância menor que as espécies pioneiras. 

7) Ocotea porosa, uma das espécies mais características da Floresta Ombrófila 

Mista na Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas, possui maior valor de 

importância justamente nos remanescentes menos desenvolvidos e em menor 

estado de conservação. 

8) O diâmetro na altura do peito (DAP), a altura total e comercial média, não se 

mostraram bons parâmetros para avaliar o estado de desenvolvimento e 

conservação dos fragmentos estudados. 
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4 AGRUPAMENTO DAS UNIDADES AMOSTRAIS MEDIANTE ANÁLISE DOS COMPONENTES 

PRINCIPAIS (ACP)  

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O agrupamento de amostras com características bióticas e ou abióticas similares é 

um método de se analisar as comunidades, utilizando-se variáveis de acordo com o objetivo 

do trabalho (GOMES et al., 2008). O autor argumenta que este procedimento permite 

descrever a estrutura, composição e a extensão das suas unidades funcionais de forma mais 

sintética e clara. A necessidade do conhecimento dos padrões sucessionais de uma 

vegetação é um exemplo claro da tendência de simplificar o entendimento dos ecossistemas 

(SANTOS et al., 2004). 

De acordo com Gomes et al. (2008), a análise multivariada permite definir padrões 

nos dados. As três estratégias básicas de análise multivariada são: direta, por gradiente; 

ordenação; e classificação. As técnicas de ordenação e classificação organizam dados de 

comunidades baseadas em variáveis como a abundância de espécies, independentemente 

dos dados ambientais, sendo a interpretação ambiental uma etapa consecutiva (FELFILI et 

al., 2001; apud GOMES et al., 2008). 

A análise dos componentes principais (ACP) é uma abordagem estatística que 

pode ser usada para analisar interrelações entre um grande número de variáveis e explicar 

essas variáveis em termos de suas dimensões inerentes comuns (HAIR et al., 2005). Os 

autores expõem que este método tem como objetivo encontrar um meio de condensar a 

informação contida em um número de variáveis originais, em um conjunto menor de 

variáveis estatísticas.  

Os cálculos de uma ACP podem ser realizados com base em uma matriz S de 

coeficientes de correlação linear (ou variâncias-covariâncias) entre um conjunto m de 

descritores medidos sobre um conjunto n de amostras.   

Este capítulo tem como objetivo a aplicação da ACP, para identificar os 

agrupamentos de espécies existentes na Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas com 

base na densidade absoluta (número de indivíduos por hectare), verificando as espécies 
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predominantes em cada grupo e local. Com isso, pretende-se avaliar o atual estado de 

conservação dos remanescentes florestais e seus grupos de espécies. 

 

 

4.2 METODOLOGIA 

 

 

Os dados das 37 unidades amostrais situadas na Região Hidrográfica Planalto de 

Canoinhas, foram utilizados para a construção de uma matriz de dados. Nesta, as linhas 

representaram as espécies e as colunas representam as unidades amostrais (UAs), sendo 

cada célula representada pelo valor da densidade absoluta (número de indivíduos por 

hectare) das i espécies em cada p Unidade Amostral.  

Antes da construção da matriz, do total de 278 espécies amostradas nas 37 

unidades amostrais, foram selecionadas somente 44. Esta eleição foi feita com objetivo de 

eliminar as espécies consideradas raras, pois, espécies raras podem diminuir o poder de 

ordenação dos dados. Segundo Gauch (1982), as espécies com poucos indivíduos 

amostrados não influenciam na formação dos agrupamentos. 

A escolha das 44 espécies para a elaboração da matriz de dados, foi realizada 

através do valor médio da densidade da espécie i igual ou superior a três indivíduos por 

hectare. Este valor médio de densidade da espécie (VMDi) foi calculado de acordo com a 

fórmula abaixo:  

NTUA

DA
n

i i

nVMD
1

 

 
Onde:  
VMDn = valor médio da densidade da espécie n; 
DAi = densidade absoluta da espécie i na unidade amostral p; 
NTUA = número total de unidades amostrais no levantamento. 
 

Com isso, originou-se uma matriz Z com 44 espécies divididas em 37 unidades 

amostrais. Esta matriz foi então submetida ao tratamento em busca de correlações entre as 

espécies resultando em uma matriz de correlações (ρi x i). No entanto a ordenação dos dados 

não foi satisfatória, por isso, analisou-se a matriz de correlações em busca de espécies que 
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estivessem mais fortemente correlacionadas umas às outras em termos de sua densidade 

nas diferentes unidades amostrais.  

Assim, foram eliminadas da matriz Z as espécies que apresentassem o valor do 

coeficiente de correlação (r) entre -0,2 e 0,2. Este procedimento procurou eliminar as 

espécies que não contribuem na determinação da ordenação resultante da ACP. Com isso, 

foram eliminadas duas espécies: Piptocarpha angustifolia e Vernonanthura discolor.  

 

Tabela 15: Escores (autovetores rotacionados) e a proporção da variância explicada por cada um dos 
fatores (gerados pela rotação dos autovetores). 

UA Fator 1 (24,80%) Fator 2 (15,3%) Fator 3 (14,2%) 

P736 0,08231 -0,024387 -0,008826 

P789 -0,009956 -0,04795 0,127246 

P793 -0,008234 -0,028463 0,043811 

P843 0,107623 -0,015173 -0,006211 

P845 -0,007702 0,098355 0,020062 

P887 0,09844 -0,001984 0,015158 

P894 0,075701 -0,032711 0,016782 

P895 0,024749 0,025836 -0,049317 

P901 0,008342 0,179616 -0,055735 

P902 0,074226 0,093036 -0,045526 

P933 0,083414 -0,006351 0,011194 

P934 0,108031 -0,010531 -0,012737 

P939 0,096899 0,023663 -0,042907 

P945 -0,001956 -0,005458 -0,016452 

P946 -0,003185 0,103483 -0,015954 

P949 0,088377 0,00241 0,072394 

P974 0,094853 0,005026 -0,032537 

P976 0,011528 -0,021652 0,025325 

P978 0,107015 -0,012203 -0,010861 

P979 -0,012568 -0,017954 0,125297 

P982 -0,002003 0,123487 -0,078482 

P984 -0,007111 0,122246 0,058429 

P1010 -0,007776 0,164679 -0,020699 

P1013 0,003979 -0,018533 0,139793 

P1016 0,002275 0,059923 0,110422 

P1019 -0,006009 0,069238 -0,047572 

P1034 -0,002566 0,1492 -0,073647 

P1042 -0,008887 -0,00043 0,08829 

P1055 -0,009734 0,073358 0,078449 

P1059 -0,012107 0,10196 0,016065 

P1061 -0,007228 0,121488 -0,00966 

P1063 -0,002188 -0,054596 0,169312 

P2001 0,009762 -0,054235 0,186339 

P2002 0,017045 -0,073319 0,172279 

P3001 0,006413 -0,004646 0,058715 

P3002 -0,012404 -0,00879 0,054246 

P4000 0,106496 -0,017211 0,01127 

Proporção da variância total explicada pelos 3 fatores = 54,3% 
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A matriz resultante Z, composta por 42 espécies e 37 unidades amostrais, foi 

submetida a uma análise exploratória através da análise de componentes principais (ACP). 

Desta nova matriz Zi x p foi extraída uma matriz de correlações entre as unidades amostrais 

(ρpxp) que, uma vez submetida à ACP permitiu a extração de p autovalores (λn) e p 

autovetores (Zn) àqueles associados. A análise gráfica dos autovetores (Zn) projetados em um 

plano cartesiano permitiu a visualização da ordenação das unidades amostrais geradas ACP. 

O valor da variância extraída por cada um dos autovetores foi obtida através dos autovalores 

(λn) associados. Os quatro primeiros autovetores, os quais constituem os componentes 

principais porque extraíram a maior parte da variância do conjunto original de dados, foram 

rotacionados através do método Varimax (tabela 15).  

Obteve-se com isso quatro fatores (Fn) associados aos quatro primeiros 

autovetores (Zn) e novos autovalores (λn) associados a cada um dos fatores.  Os escores de 

cada fator (Fn) foram regredidos contra os valores de longitude e latitude (em UTM) e 

altitude em busca de associações entre os fatores e as variáveis geográficas, assumindo que 

os F fatores resgatam grande parte da variação contida na matriz de correlações (ρn x n). Além 

disso, os fatores foram regredidos contra os parâmetros estruturais totais (densidade total, 

dominância total, número de espécies e diversidade medida através do índice de Shannon) 

das unidades amostrais novamente na busca de associações entre os fatores e os descritores 

da vegetação, gerando a distribuição abaixo (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Síntese dos resultados dos três grupos formados a partir da análise dos componentes 

principais. 
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O processamento dos dados e a análise dos componentes principais se deu com 

auxílio dos programas Microsoft Office Excel 2007 e Statgraphics, licenciado para o 

Departamento de Engenharia Florestal da Fundação Universidade Regional de Blumenau - 

FURB. 

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.3.1 Três grupos da análise de componentes principais (ACP) 

 

 

Com a análise de componentes principais foram obtidos três grupos florísticos 

(Grupo 1 – Dicksonia sellowiana, Grupo 2 – Araucaria angustifolia e Grupo 3 – Ocotea 

porosa), dentro da região Hidrográfica Planalto de Canoinhas. Estes grupos se encontram em 

diferentes estádios de sucessão, composição de espécies e com diferentes intensidades dos 

fatores de degradação ambiental.  

Mesmo com algumas unidades amostrais situadas distante do agrupamento 

(“resíduos”), são observadas três manchas (figura 18). As unidades amostrais do grupo 1, 

denominado Dicksonia sellowiana estão localizadas especialmente na porção oeste da 

região estudada. As unidades amostrais do segudo grupo (chamado Araucaria angustifolia) 

situam-se mais na porção central, enquato o grupo Ocotea porosa (terceiro grupo) situa-se 

predominantemente na porção central e leste.  

Mesmo que a densidade absoluta das principais espécies foi parâmetro de 

agrupamento na ACP, observa-se que a altitude do ponto central das unidades amostrais, 

também mostrou uma tendência no distribuição das unidades. O grupo um mostrou altitude 

média de 1054 m (mínima de 865 e máxima 1287). Nos grupos dois e três a média da 

altitude foi a mesma (869), contudo, variando a altitude mínima e máxima.  

É correto concluir que as unidades amostrais do grupo 1 estão em altitudes mais 

elevadas do que aquelas dos grupos 2 e 3 da ACP, sendo a altitude um fator importante na 

segregação florística dos grupos.   
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Figura 18: Distribuição das 37 unidades amostrais dentro da Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas e classificação destas em relação ao grupo da área 
basal. 
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4.3.2 Descrição dos três grupos da análise de componentes principais (ACP) 

 

 

4.3.2.1 Grupo 1 – Dicksonia sellowiana 

 

 

Fazem parte deste grupo 12 unidades amostrais (736, 843, 887, 894, 902, 933, 

934, 949, 939, 974, 978 e 4000), perfazendo 32,43% das unidades, apenas uma situada em 

área protegida. A riqueza do grupo foi de 154 espécies e 42 famílias quando avaliado 

somente o estrato arbóreo, subindo para 169 espécies e 46 famílias quando a regeneração é 

analisada conjuntamente.  

Como o próprio nome sugere, a espécie Dicksonia sellowiana foi a que apresentou 

maior densidade, dominância e freqüência, conseqüentemente a mais importante do grupo 

(tabela 16). A sua ocorrência se dá em um ambiente específico, no caso, em encosta úmida. 

Para Klein (1979), esta espécie pode ocorrer de forma esporádica pelo tipo de formação 

florestal. 

Destacam-se também as espécies: Matayba elaeagnoides, Araucaria angustifolia, 

Clethra scabra, Myrcia guianensis, Weinmannia humilis, Ocotea pulchella, Vernonanthura 

discolor, Ilex paraguariensis e Allophylus guaraniticus, todas com dez ou mais indivíduos por 

hectare.  As dez espécies com maior densidade somam aproximadamente 61% de todos os 

indivíduos medidos. Ao todo, 126 espécies (aproximadamente 82% da riqueza do grupo) 

apresentam baixa densidade, com menos de quatro indivíduos por hectare. 

Dicksonia sellowiana, presente nas 12 unidades do grupo, apresentou elevada 

densidade absoluta, sendo 245 indivíduos por hectare (DR = 38,80%), destacando-se entre as 

demais espécies. A segunda espécie com maior densidade foi Matayba elaeagnoides com 

16,87 indivíduos por hectare ou 2,68% dos indivíduos medidos (6,89% da densidade da 

Dicksonia sellowiana). Em seguida vem a Araucaria angustifolia com valor bem próximo da 

Matayba elaeagnoides, 16,45 indivíduos por hectare.  
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Tabela 16: Número de indivíduos amostrados (N), número de unidades amostrais em que a espécie ocorre (U), Densidade absoluta (DA), Densidade Relativa 
(DR), Freqüência Absoluta (FA), Freqüência Relativa (FR), Dominância Absoluta (DoA), Dominância Relativa (DoR), Frequência Relativa (FR) e Valor 
de importância (VI),  diâmetro médio da espécie nas unidades (DAPm), altura total média (Htm), altura comercial média (Hcm) e volume comercial 
com casca (Volc) das principais espécies do estrato arbóreo, do conjunto das 12 unidades amostrais da Grupo 1 gerado pela ACP. 

Nome Científico N U DA DR DoA DoR FR VI DAPm Htm Hcm Volc 

Dicksonia sellowiana  1174 12 245 38,80 9,149 30,19 2,64 71,627 20,913 3,067 2,216 133,846 

Araucaria angustifolia  79 6 16 2,61 3,516 11,60 1,32 15,534 44,037 18,867 14,892 218,230 

Ocotea porosa  38 8 8 1,26 1,643 5,42 1,76 8,440 33,668 12,606 4,862 38,403 

Vernonanthura discolor 69 11 14 2,28 0,687 2,27 2,42 6,969 23,001 11,557 5,276 19,184 

Ocotea pulchella  48 6 10 1,59 1,128 3,72 1,32 6,630 26,389 10,287 3,706 25,720 

Matayba elaeagnoides  81 6 17 2,68 0,643 2,12 1,32 6,119 18,293 10,531 4,557 16,578 

Ilex paraguariensis 67 10 14 2,21 0,498 1,64 2,20 6,061 19,487 9,973 5,455 14,891 

Clethra scabra  71 8 15 2,35 0,480 1,58 1,76 5,692 17,581 9,857 4,760 11,995 

Weinmannia humilis  66 3 14 2,18 0,598 1,97 0,66 4,814 20,863 8,593 2,920 10,596 

Prunus myrtifolia 47 9 10 1,55 0,343 1,13 1,98 4,666 19,923 10,511 4,883 9,135 

Cedrela fissilis 30 8 6 0,99 0,375 1,24 1,76 3,992 24,226 13,469 6,766 13,650 

Nectandra lanceolata  16 7 3 0,53 0,551 1,82 1,54 3,889 30,558 14,857 6,190 19,284 

Myrcia guianensis 56 5 12 1,85 0,262 0,86 1,10 3,816 13,492 7,400 2,526 4,139 

Sloanea monosperma 19 6 4 0,63 0,543 1,79 1,32 3,741 37,427 14,474 5,737 14,913 

Lamanonia ternata  23 6 5 0,76 0,478 1,58 1,32 3,660 27,801 11,089 3,964 10,354 

Allophylus guaraniticus  49 5 10 1,62 0,205 0,68 1,10 3,397 14,124 8,306 2,839 3,670 

Ocotea puberula  31 5 6 1,02 0,358 1,18 1,10 3,307 22,096 12,083 6,750 11,431 

Piptocarpha angustifolia 25 6 5 0,83 0,326 1,08 1,32 3,223 25,943 14,192 7,654 10,498 

Ocotea odorifera  21 4 4 0,69 0,499 1,65 0,88 3,222 32,834 12,891 4,783 12,520 

Myrsine coriacea  30 7 6 0,99 0,194 0,64 1,54 3,175 18,488 10,871 4,277 4,251 

Demais Espécies 986 
 

205 32,55 7,829 25,85 69,52 128,025 18,586 10,023 4,188 180,229 

Total 2891   630 100 30,305 100 100 300 24,273 11,215 5,200 783,5185 
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Dentre as famílias destacam-se pela riqueza Myrtaceae com 27 espécies, 

Lauraceae com 20 espécies, Solanaceae contendo 11 espécies, Asteraceae, Euphorbiaceae e 

Fabaceae com oito espécies, Salicaceae e Melastomataceae com sete espécies cada uma. É 

importante destacar a riqueza das famílias Solanaceae, Asteraceae e Melastomataceae, 

onde predominam espécies pioneiras. 

As dez famílias com maior densidade somam mais de 80% dos indivíduos medidos. 

A família Dicksoniaceae mesmo representada por uma espécie somou 40,60% dos indivíduos 

medidos. Myrtaceae mesmo com 27 espécies somou apenas 6,43% dos indivíduos. 

Lauraceae foi representada por 7,67% dos indivíduos. As famílias Asteraceae, Solanaceae e 

Melastomataceae mesmo com grande riqueza somam juntas apenas 6,15% dos indivíduos 

medidos. A família Aquifoliaceae típica da região em estudo somou 4% dos indivíduos. 

Os dados de dominância indicam que a Araucaria angustifolia mesmo 

apresentando densidade abaixo das espécies Vernonanthura discolor e Matayba 

elaeagnoides, possui o segundo maior valor 3,51 fazendo com que a espécie mostre o 

segundo maior valor de importância, 15,53. A Araucaria angustifolia apresentou também o 

maior volume comercial do grupo (218,23 m³), pois, este parâmetro está fortemente ligado 

com diâmetro e a altura.  

Ocotea odorifera, espécie constante na nova listagem oficial de espécies 

ameaçadas de extinção (IBAMA, 2008), aparece entre as 20 espéces mais importantes do 

grupo, com densidade absoluta de 4 indivíduos por hectare, DAP médio de 32,83 cm e altura 

total média de 12,89 m. 

Mesmo com a presença de espécies típicas de florestas mais maduras, dentre as 

vinte espécies mais importantes deste grupo, pelo menos sete são espécies pioneiras: 

Vernonanthura discolor, Clethra scabra, Weinmannia humilis, Prunus myrtifolia, Lamanonia 

ternata, Piptocarpha angustifolia e Myrsine coriacea. A presença destas podem servir como 

indicativos de ações antrópicas, indicando fases iniciais ou intermediárias de sucessão 

secundária (LONGHI, 1997). 
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4.3.2.2 Grupo 2 – Araucaria angustifolia 

 

 

Foi o grupo mais expressivo na área em estudo, englobando 35,13% das unidades 

amostrais levantadas (13 unidades), sendo: 789, 793, 895, 945, 976, 979, 1013, 1042, 1063, 

2001, 2002, 3001 e 3002. Neste grupo cinco unidades amostrais (38,46% das unidades) 

foram instaladas em áreas protegidas. Neste conjunto de unidades, foi registrada uma 

riqueza de 148 espécies e 45 famílias quando analisado o estrato arbóreo. Se o número de 

espécies e famílias for avaliado juntamente com a regeneração o número sobe para 181 e 

52, respectivamente.  Ao todo 21 espécies foram identificadas em nível de gênero e sete em 

nível de família. 

Pode-se observar que a Araucaria angustifolia foi a mais importante e 

característica deste grupo, com densidade absoluta de 70 indivíduos por hectare, DAP médio 

de 27,88 cm, altura total média de 15,05 m, dominância de 5,74 m² e valor de importância 

de 40,23 (tabela 17). Longhi (1997) em seu estudo no Rio Passo Fundo – RS, no grupo 

denominado Associação Araucária constatou que a Araucaria angustifolia apresentou valor 

de importância de 19,75, a mais característica daquele grupo. Valor bem abaixo do 

encontrado no presente trabalho, ressalvadas as diferenças de limites de inclusão.  

Na pesquisa daquele autor a segunda espécie mais importante foi Nectandra 

megapotamica com valor de importância de 19,18, sendo que no presente trabalho a 

espécie apresentou valor de 2,64.  

Observando a densidade, foi possível perceber que além da Araucaria 

angustifolia, se destacam: Clethra scabra, Cinnamomum amoenum, Matayba elaeagnoides, 

Cinnamodendron dinisii, Lithraea brasiliensis, Ilex paraguariensis, Sebastiania 

commersoniania, Dicksonia sellowiana, Nectandra lanceolata, Cedrella fissilis, Styrax 

leprosus e Ocotea puberula. Estas 13 espécies com mais de dez indivíduos por hectare, 

representam quase 50% densidade relativa de todas as espécies do grupo. É importante citar 

que os indivíduos mortos mostraram apresentaram densidade absoluta de 37,11 indivíduos 

por hectare, presentes em todas as unidades. 
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Tabela 17: Número de indivíduos amostrados (N), número de unidades amostrais em que a espécie ocorre (U), Densidade absoluta (DA), Densidade Relativa 
(DR), Freqüência Absoluta (FA), Freqüência Relativa (FR), Dominância Absoluta (DoA), Dominância Relativa (DoR), Frequência Relativa (FR) e Valor 
de importância (VI),  diâmetro médio da espécie nas unidades (DAPm), altura total média (Htm), altura comercial média (Hcm) e volume comercial 
com casca (Volc) das principais espécies do estrato arbóreo, do conjunto das 12 unidades amostrais da Grupo 2 gerado pela ACP. 

Nome Científico N U DA DR DoA DoR FR VI DAPm Htm Hcm Volc 

Araucaria angustifolia 366 10 70 12,71 5,744 25,27 2,26 40,238 27,885 15,055 12,264 319,546 

Clethra scabra 190 12 37 6,60 1,520 6,69 2,71 15,996 19,983 11,833 5,322 46,284 

Cinnamomum amoenum  139 7 27 4,83 1,849 8,13 1,58 14,541 26,100 13,464 4,777 47,414 

Matayba elaeagnoides  130 10 25 4,51 0,722 3,18 2,26 9,950 16,248 11,290 4,695 20,044 

Ocotea puberula  53 9 10 1,84 0,789 3,47 2,03 7,342 24,747 14,030 6,985 29,675 

Cinnamodendron dinisii  101 8 19 3,51 0,405 1,78 1,81 7,094 14,969 9,788 4,489 10,624 

Lithraea brasiliensis  90 8 17 3,13 0,426 1,87 1,81 6,804 16,515 10,385 4,383 11,215 

Nectandra lanceolata  57 4 11 1,98 0,785 3,45 0,90 6,336 21,604 14,982 7,127 31,283 

Ocotea porosa  35 7 7 1,22 0,742 3,26 1,58 6,060 28,834 13,321 5,136 19,319 

Ilex paraguariensis  65 12 12 2,26 0,234 1,03 2,71 5,997 14,262 9,419 4,294 6,228 

Cedrela fissilis  56 8 11 1,94 0,498 2,19 1,81 5,940 21,046 13,695 6,924 19,588 

Dicksonia sellowiana 60 8 12 2,08 0,417 1,84 1,81 5,726 20,405 3,077 2,182 6,429 

Prunus myrtifolia 49 9 9 1,70 0,423 1,86 2,03 5,592 20,529 10,698 4,032 9,921 

Sebastiania commersoniana  63 4 12 2,19 0,364 1,60 0,90 4,690 16,424 11,667 4,927 9,532 

Styrax leprosus 56 7 11 1,94 0,236 1,04 1,58 4,565 15,393 11,637 5,782 7,905 

Myrsine coriacea 36 9 7 1,25 0,202 0,89 2,03 4,171 17,817 11,431 5,000 5,885 

Jacaranda puberula  52 6 10 1,81 0,211 0,93 1,35 4,089 15,148 11,277 6,002 7,154 

Cupania vernalis  52 5 10 1,81 0,179 0,79 1,13 3,721 12,878 11,696 5,413 5,636 

Drimys brasiliensis  42 6 8 1,46 0,160 0,71 1,35 3,518 14,240 7,479 2,230 2,444 

Syagrus romanzoffiana  36 6 7 1,25 0,196 0,86 1,35 3,466 17,896 8,208 0,569 0,799 

Demais Espécies 1152 
 

2212 39,79 6,633 28,95 65,27 134,169 17,157 9,704 4,347 171,152 

Total 2601   554 100 22,735 100 100 300 19,051 11,149 5,090 788,078 
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Myrtaceae destaca-se novamente pela riqueza de espécies, 25 no total. Lauraceae 

e Fabaceae apresentaram 15 e 11 espécies respectivamente. Asteraceae mostrou 11 

espécies, das quais cinco foram exclusivas da regeneração. Euphorbiaceae esteve 

representada por oito espécies, sendo que metade era exclusiva da regeneração. Salicaceae 

com sete espécies. Aquifoliaceae, Rubiaceae e Sapindaceae apresentaram cinco espécies 

cada uma. 

As dez famílias com maior densidade somam mais de 70% dos indivíduos medidos, 

sendo que Lauraceae obteve 14,41% dos indivíduos medidos no grupo. Com valor bem 

próximo está Araucariaceae, mesmo representada por uma espécie aparece em segundo 

lugar, somando 14,07% dos indivíduos medidos. Myrtaceae com suas 25 espécies somou 

6,57% dos indivíduos. Aquifoliaceae deteve 4,92% dos indivíduos medidos. De acordo com 

Klein (1978), em florestas primárias estas famílias deveriam ser as mais características de 

toda a região em estudo.  

Como pode ser visto na Tabela 14, depois da Araucaria angustifolia, a espécie 

mais importante deste grupo é a Clethra scabra, pioneira e típica de ambientes alterados ou 

florestas em menor grau de desenvolvimento. A espécie, presente em todas as unidades 

amostrais do grupo, apresentou elevada densidade absoluta, 36,53 indivíduos por hectare, 

pouco mais da metade da Araucaria angustifolia. Cinnamomum amoenum e Matayba 

elaeaginoides vem em terceiro e quarto lugar, com valor de importância de 14,54 e 9,95 

respectivamente. Ilex paraguariensis aparece em décimo lugar em relação ao valor de 

importância, mesmo que tenha ocorrido em todas as unidades amostrais.  

Independente da preferência e condições necessárias para a ocorrência da espécie 

Dicksonia sellowiana é possível dizer que ela não ocorre em ambientes fortemente 

perturbados e em baixo grau de desenvolvimento da comunidade vegetal (PUCHALSKI, 

2004). 

As 20 espécies mais importantes do grupo somam mais de 60% da densidade 

relativa das espécies, todas com mais de seis indivíduos por hectare. Ao todo, 114 espécies 

ou 77,02% apresentam baixa densidade, com menos de quatro indivíduos por hectare. 

Se for observada a altura total média de espécies Araucaria angustifolia (15,05 m), 

comparando com as alturas médias de Ocotea puberula (14,03 m) e Nectandra lanceolata 

(14,98 m) é possível afirmar que, mesmo sendo uma espécie dominante, a Araucaria 

angustifolia não forma um estrato emergente nas florestas dos fragmentos estudados. 
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A exploração seletiva ocorrida nestes fragmentos florestais, contribuiu para estes 

resultados. Os indivíduos dominantes foram abatidos para comercialização da madeira, 

restando predominantemente árvores de porte menor e com a sanidade abaixo das 

exploradas. Além da diminuição ou quase eliminção dos indivíduos de grande porte, a 

exploração destes desconsiderou todo conjunto de espécies em seu entorno. 

 

 

4.3.2.3 Grupo 3 – Ocotea porosa 

 

 

Fazem parte deste grupo 12 unidades amostrais, sendo: 845, 901, 946, 982, 984, 

1010, 1016, 1019, 1034, 1055, 10159 e 1061. A riqueza foi de 140 espécies e 40 famílias 

quando avaliado somente o estrato arbóreo, subindo para 163 espécies e 43 famílias quando 

a regeneração é analisada conjuntamente.  

Como o nome sugere, chamado de Ocotea porosa, pois, é a espécie com maior 

densidade, freqüência e dominância, conseqüentemente a mais característica e importante. 

Destacam-se também as espécies: Araucaria angustifolia, Ilex paraguariensis, Casearia 

decandra, Clethra scabra, Casearia obliqua, Cedrela fissilis e Cinnamodendron dinisii. Todas 

com densidade absoluta superior a dez indivíduos por hectare (tabela 18). 

Lauraceae foi a família mais importante deste grupo, com 22,74% de todos os 

indivíduos medidos. Em seguida vem as famílias Aquifoliaceae e Araucariaceae com 14,39% 

e 9,96% dos indivíduos. Salicaceae é a quarta família com maior densidade, somando 8,13% 

dos indivíduos. Asteraceae e Clethraceae com 5,11% e 3,65% dos indivíduos, considerando 

que Clethraceae possui apenas uma espécie. As dez famílias com maior densidade somam 

mais aproximadamente 80% dos indivíduos medidos. 

Destacam-se se pela riqueza Myrtaceae com 32 espécies, sendo a família com a 

maior riqueza dos três grupos. Lauraceae foi representada por 17 espécies, enquanto 

Asteraceae apresentou 12 espécies. Fabaceae e Rubiaceae apresentaram dez e sete espécies 

respectivamente. Salicaceae e Aquifoliaceae com seis espécies cada.  
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Tabela 18: Número de indivíduos amostrados (N), número de unidades amostrais em que a espécie ocorre (U), Densidade absoluta (DA), Densidade Relativa 
(DR), Freqüência Absoluta (FA), Freqüência Relativa (FR), Dominância Absoluta (DoA), Dominância Relativa (DoR), Frequência Relativa (FR) e Valor 
de importância (VI),  diâmetro médio da espécie nas unidades (DAPm), altura total média (Htm), altura comercial média (Hcm) e volume comercial 
com casca (Volc) das principais espécies do estrato arbóreo, do conjunto das 12 unidades amostrais da Grupo 3 gerado pela ACP. 

Nome Científico N U DA DR DoA DoR FR VI DAPm Htm Hcm Volc 

Ocotea porosa  314 10 65 14,99 5,986 27,27 2,68 44,942 24,215 11,741 5,451 168,962 

Araucaria angustifolia  191 11 40 9,12 2,731 12,44 2,95 24,510 26,437 15,572 12,659 150,573 

Ilex paraguariensis  229 11 48 10,93 0,877 3,99 2,95 17,874 14,015 4,347 1,322 10,875 

Casearia decandra 86 9 18 4,11 0,526 2,40 2,41 8,915 16,711 12,594 6,321 18,627 

Clethra scabra 70 8 15 3,34 0,634 2,89 2,14 8,372 20,523 12,095 5,339 17,630 

Prunus myrtifolia 44 9 9 2,10 0,429 1,95 2,41 6,466 21,482 11,576 5,185 12,016 

Ocotea puberula 43 9 9 2,05 0,430 1,96 2,41 6,425 23,092 11,826 7,267 15,276 

Vernonanthura discolor 38 7 8 1,81 0,559 2,55 1,88 6,238 28,370 12,244 5,026 13,620 

Casearia obliqua 54 6 11 2,58 0,398 1,81 1,61 5,999 18,544 14,295 7,643 14,568 

Cedrela fissilis  31 6 6 1,48 0,550 2,51 1,61 5,595 29,764 16,194 8,113 23,369 

Cinnamodendron dinisii 47 6 10 2,24 0,330 1,50 1,61 5,356 18,602 13,092 6,047 10,652 

Sapium glandulosum  32 9 7 1,53 0,179 0,82 2,41 4,756 17,913 11,921 5,442 5,789 

Matayba elaeaginoides  22 5 5 1,05 0,458 2,08 1,34 4,476 30,599 11,188 4,504 12,177 

Piptocarpha angustifolia 25 7 5 1,19 0,301 1,37 1,88 4,440 25,912 14,400 9,460 12,604 

Jacaranda micrantha 40 5 8 1,91 0,185 0,84 1,34 4,094 15,613 10,012 3,905 4,020 

Lamanonia ternata  14 7 3 0,67 0,137 0,63 1,88 3,171 23,296 9,286 3,493 2,927 

Weinmannia paulliniifolia 31 3 6 1,48 0,195 0,89 0,80 3,170 18,411 15,000 7,532 5,905 

Drimys brasiliensis  23 5 5 1,10 0,136 0,62 1,34 3,058 17,864 9,596 2,700 2,380 

Ilex theezans 19 6 4 0,91 0,108 0,49 1,61 3,009 16,387 11,614 5,841 2,872 

Sloanea monosperma 5 3 1 0,24 0,423 1,93 0,80 2,969 63,853 15,200 8,100 18,522 

Demais Espécies 737 
 

154 35,30 6,379 29,05 62,12 126,167 20,704 10,414 4,550 140,489 

Total 21917   437 100 21,951 100 100 300 23,443 12,105 5,995 663,853 
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A Ocotea porosa, presente em dez unidades amostrais, apresentou elevada 

densidade absoluta, sendo 65 indivíduos por hectare, enquanto as espécies Araucaria 

angustifolia e Ilex paraguariensis mais freqüentes, apresentaram densidade de 40 e 48 

indivíduos por hectare respectivamente. Quando observado o diâmetro médio e altura total 

média da Araucaria angustifolia percebe-se que é superior ao da espécie dominante, Ocotea 

porosa, contudo, a alta densidade e dominância fazem a espécie apresentar um valor de 

importância de 44,94. Ao todo, 119 espécies ou 85% apresentam baixa densidade, com 

menos de quatro indivíduos por hectare.  

Quando observada a altura média das espécies mais importantes deste grupo, 

chama a atenção a altura total média da espécie Ilex paraguariensis (4,34 m), muito inferior 

às demais, inclusive a menor média para espécie entre os três grupos.  Como a espécie é 

fortemente explorada comercialmente para a produção de erva-mate, é induzida a 

permanecer com baixa altura para facilitar a exploração.  

Ao analisar a dominância percebe-se que apenas duas espécies possuem valores 

acima de 1 m².ha-1, Ocotea porosa com 5,98 m².ha-1 e Araucaria angustifolia com 2,73 

m².ha-1. Para a espécie Sloanea monosperma mesmo com baixa densidade, dominância e 

valor de importância, quando avaliado o volume comercial (18,52 m³.ha-1) percebe-se que só 

fica abaixo de três espécies, Araucaria angustifolia, Ocotea porosa e Casearia decandra.   

 

 

4.3.3 Discussão dos três grupos da ACP  

 

 

Observando inicialmente o estádio de desenvolvimento das unidades amostrais, 

com base na classificação feita em campo, percebe-se uma tendência na classificação das 

unidades amostrais do mesmo grupo (tabela 19). No grupo 1, predominam as unidades 

classificadas como floresta secundária avançada, avançada alterada e primaria alterada. Em 

minoria estão as unidades classificadas como floresta secundária média e média muito 

alterada (25% das unidades). 

No grupo 2 continuam predominando as unidades amostrais com as florestas 

classificadas em estádio avançado ou avançado alterado, somando 61,53% das unidades, no 

entanto, aquelas classificadas como estádio médio alterada e média muito alterada 
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aumentam em relação ao primeiro grupo, somando 38,46% das unidades. Neste grupo, no 

entanto, não há floresta primária ou primária alterada. Das cinco unidades amostrais 

selecionadas para implantação em áreas protegidas, quatro ou 80% estão neste grupo.  

No grupo 3 predominam as unidades amostrais em menor grau de 

desenvolvimento, classificadas em estádio médio alterado e médio muito alterado, somando 

75% das unidades amostrais. Uma unidade foi classificada como floresta primária e uma 

secundária avançada alterada, perfazendo 12,5% cada uma das categorias. 

Ao observar os fatores de degradação ambiental, representado pelo somatório 

dos fatores incidentes em cada uma das unidades amostrais, a média geral apresenta 

valores semelhantes entre os grupos, mesmo que o percentual de unidades classificadas em 

estádio médio, avançado e floresta primária são variáveis. A média para o primeiro grupo foi 

de 5,58, no segundo 5,31 e, com maior média dos fatores de degradação está o terceiro 

grupo (6,83).  

As perturbações não seguem um padrão definido, ocorrendo sob diferentes 

combinaçõs e intensidades. Assim, é correto concluir que, independentemente do atual 

estádio de desenvolvimento dos fragmentos florestais, quase todos sofrem, em maior ou 

menor intensidade, influências de fatores de degradação ambiental. 

Para o grupo 1, com média de 5,58, o fator corte seletivo esteve presente em 75% 

das unidades amostrais. O segundo fator que mais ocorre é o pastejo no interior do 

fragmento, presente em 66,67% das unidades amostrais. Acessos estão presentes em 

33,33% das unidades deste grupo. Os fatores corte raso e exploração de erva-mate 

acontecem em 16,67% e 8,33% das unidades. A roçada de subosque está ausente neste 

grupo. 

No grupo 2, com menor média dos fatores de perturbação (5,31), percebe-se 

novamente um destaque para o corte seletivo presente em pelo menos 69% das unidades 

amostrais. O segundo fator que mais ocorre é novamente o pastejo, ocorrendo em 30,77% 

das unidades amostrais. O fator acesso interno caiu em relação ao primeiro grupo, presente 

apenas 7,69% das unidades amostrais, mesma intensidade para o fator roçada do subosque. 

O corte raso e exploração de erva-mate acontecem em 15,38% e 7,69% das unidades.  
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Tabela 19: Tabela comparativa elaborada para apresentar de forma simultânea os três grupos gerados a partir da análise componentes principais (ACP): 
unidades amostral (UA), altitude no ponto central de cada conglomerado, soma dos fatores de degradação ambiental, classificação feita em 
campo do estádio de desenvolvimento, diâmetro médio na unidade amostral (DAPm), altura total (Atm) e comercial média (Acm), área basal total 
(m².ha-1) bem como a dominância absoluta das espécies Araucaria angustifolia, Ocotea porosa  e Dicksonia sellowiana e comercial com casca 
(Volc em m³.ha-1). 

  

Altitude F. degradação Estádio de Desenv. Diâmetro Altura Área Basal Volume 

ACP UA Ponto central Soma Class. de Campo DAPm Htm Hcm Total A. angustifolia O. porosa D. selowiana Volc 

Grupo 1 736 1287 5 sec. avançada alterada 17,744 6,570 2,714 32,938 0,191 0,072 9,282 116,638 

843 1269 8 sec. avançada alterada 24,075 4,399 2,584 42,876 0,000 0,000 29,027 153,885 

887 1047 6 sec. avançada 20,433 7,481 3,327 32,340 2,298 6,375 12,501 133,162 

894 867 5 sec. avançada alterada 14,793 8,242 3,822 12,260 0,000 0,000 2,802 52,406 

902 979 4 sec. avançada alterada 29,348 9,786 4,336 27,403 0,134 9,735 0,921 132,790 

933 1098 8 sec. média alterada 17,069 8,353 3,972 20,184 0,020 0,526 5,580 92,902 

934 1143 8 sec. média muito alterada 21,293 7,728 3,778 30,085 0,000 0,448 12,807 134,791 

939 866 4 sec. avançada 23,844 10,229 4,498 24,404 0,000 1,052 2,412 128,023 

949 865 8 sec. avançada alterada 21,836 9,947 4,724 19,348 1,497 0,393 1,742 97,764 

974 1011 7 sec. média alterada 21,544 9,872 4,536 19,456 0,000 0,000 2,045 101,033 

978 1226 4 flor. primária alterada 24,949 9,253 4,552 33,545 0,000 0,532 10,267 181,495 

4000 995 0 flor. primária alterada 23,037 7,225 4,444 68,850 35,808 0,000 17,787 634,028 

 Média 1054,4 5,58  21,664 8,257 3,941 30,307 3,329 1,594 8,931 163,243 

Grupo 2 789 1026 10 sec. média alterada 16,509 7,593 3,112 13,598 1,819 0,072 0,000 50,399 

793 1110 6 sec. média muito alterada 15,730 7,916 3,448 12,012 0,560 0,173 0,074 49,256 

895 861 4 sec. avançada 16,214 11,572 4,823 20,868 0,000 0,763 0,879 114,985 

945 865 4 sec. avançada 15,920 11,123 4,798 14,586 0,000 0,000 0,000 91,510 

976 820 3 sec. avançada 17,349 12,091 6,041 22,156 0,000 0,000 0,285 142,680 

979 800 6 sec. média alterada 17,564 10,500 5,165 16,006 2,731 1,326 0,000 86,043 

           continua 
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           continuação 

1013 813 5 sec. avançada alterada 34,047 15,943 8,734 15,254 4,373 0,844 0,050 116,487 

1042 846 5 sec. média alterada 23,358 8,898 3,539 18,493 3,192 2,220 0,085 102,353 

1063 861 7 sec. média alterada 19,906 10,488 6,239 36,186 14,201 0,000 0,000 266,205 

2001 824 5 sec. avançada alterada 23,154 12,376 8,266 33,599 22,857 0,000 1,429 295,277 

2002 806 5 sec. avançada alterada 21,953 11,169 6,024 39,680 20,479 0,000 2,323 335,105 

3001 842 4 sec. avançada 20,274 13,948 6,224 26,512 1,764 0,000 0,301 175,094 

3002 821 5 sec. avançada 21,898 12,993 5,516 26,511 2,693 4,247 0,000 144,802 

 Média 868,8 5,31  20,298 11,278 5,533 22,728 5,744 0,742 0,417 151,553 

Grupo 3 845 1060 8 sec. média alterada 21,751 10,481 3,772 25,454 0,205 11,804 0,000 87,827 

901 943 1 flor. primária 20,615 9,608 4,122 42,533 1,334 18,882 0,911 221,034 

946 932 9 sec. média muito alterada 17,032 6,452 2,247 17,471 3,078 1,154 0,000 68,375 

982 845 8 sec. média muito alterada 22,077 10,051 4,517 14,226 0,042 0,000 0,000 90,946 

984 740 8 sec. média muito alterada 22,744 10,533 5,511 22,832 9,185 5,903 0,000 170,132 

1010 807 9 sec. média muito alterada 19,998 6,597 2,637 15,900 2,677 6,798 0,000 55,193 

1016 896 7 sec. média muito alterada 26,338 10,859 5,005 24,842 1,514 7,788 0,372 153,622 

1019 903 4 sec. avançada 25,418 11,691 5,520 17,555 2,024 0,000 0,000 114,745 

1034 835 8 sec. média muito alterada 24,956 7,567 2,598 7,163 0,000 0,824 0,000 27,361 

1055 796 9 sec. média muito alterada 21,665 11,555 7,732 19,310 6,131 5,470 0,000 164,637 

1059 792 4 sec. avançada alterada 19,541 14,876 8,521 26,205 4,516 3,130 0,000 249,576 

1061 879 7 sec. média alterada 19,644 14,732 7,353 29,892 2,069 10,078 0,239 256,186 

 Média 869 6,83  21,815 10,417 4,961 21,949 2,731 5,986 0,127 138,303 
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Quando o terceiro grupo é comparado com os dois primeiros, em relação à 

intensidade dos fatores de degradação, percebe-se um aumento destes. Por exemplo, para a 

roçada do subosque, ausente no primeiro e em baixa intensidade no segundo grupo, no 

terceiro ocorre em mais de 40% das unidades amostrais. 

O corte seletivo de espécies, no terceiro grupo, ocorre em pelo menos 91% das 

unidades. Neste grupo as florestas são mais utilizadas para o pastejo do gado, presente em 

pelo menos 66% das unidades. O fator que ocorre em menor intensidade é o corte raso 

(25%). Acessos e exploração de erva-mate acontecem em mesma intensidade, mais de 58% 

das unidades amostrais. A figura 19 mostra quais dos fatores mais incidem em cada um dos 

três grupos da ACP.  
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Figura 19: Incidência dos fatores de degradação nas unidades amostrais, em cada grupo da ACP. 

 

Facilmente se percebe que o fator que mais ocorre nos três grupos é o corte 

seletivo, encontrado em pelo menos oito unidades cada grupo. O corte raso é o fator que 

menos incidiu nas unidades; talvez esta baixa incidência esteja relacionada com a forma de 

obtenção desta informação. Este fator só foi registrado nas unidades amostrais em que no 

momento do levantamento dos dados em campo, o proprietário ou responsável pela 

floresta informava a ocorrência ou não do corte raso em tempos remotos. Se em todas as 

florestas onde foram implantadas as unidades amostrais o proprietário ou responsável 
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estivesse presente para informar, acredita-se que estivesse tão presente quanto o corte 

seletivo. 

Chama a atenção a presença de acessos, no terceiro grupo, presente em mais da 

metade das unidades amostrais do grupo, enquanto nos grupos acontece em menor 

intensidade. Pela alta incidência, estima-se que este fator está fortemente ligado à roçada 

do subosque e à exploração da erva-mate. No grupo 3 estes três fatores juntos destacam-se 

consideravelmente se comparados com os grupos 1 e 2. 

Com o levantamento dos dados em campo foi notável que nos locais onde a 

floresta é conduzida e utilizada para a exploração da erva-mate, o subosque se encontra 

limpo, com muitos acessos para facilitar a exploração. Isto interfere consideravelmente na 

estrutura e diversidade daquelas espécies consideradas sem valor comercial, bem como na 

manutenção de todo fragmento.  

Observando as três espécies mais comuns na pesquisa, para o grupo 3 (Ocotea 

porosa), com a maioria das unidades classificadas em estádio menos desenvolvido, é onde se 

encontra a maior dominância desta importante espécie. Em campo foi observado que em 

muitos dos remanescentes onde a espécie predominava, as árvores eram esparsas, com 

ausência do subosque e com um dossel aberto. Embora a Ocotea porosa ocorra em maior 

abundância e dominância, este grupo contém muitas unidades em menor grau de 

desenvolvimento e que sofrem as maiores de incidências dos fatores de degradação.    

Mesmo que o agrupamento das unidades amostrais na ACP foi realizado com base 

na densidade das espécies mais importantes, verificou-se uma tendência no agrupamento 

em relação à área basal. A média geral da área basal no primeiro grupo foi de 30,30 m².ha-1, 

com pelo menor 50% das unidades amostrais contendo área basal acima de 30 m².ha-1. No 

grupo 2 a área basal média foi de 22,72 m².ha-1, com 23,07% das unidades com área basal 

superior a 30 m².ha-1. No grupo três, a média foi muito próxima do grupo dois (21,94 m².ha-

1), no entanto, apenas uma unidade amostral com área basal acima de 30 m².ha-1. 

Com a análise do volume comercial, conclui-se que mesmo com grande variação 

na altura comercial, sendo inferior aos grupos 2 e 3, o grupo 1 foi o que apresentou o 

volume mais expressivo, com média de 163,24 m³.ha-1, destacando a unidade 4000 com 

634,02 m³.ha-1. A menor média do volume comercial foi para o terceiro grupo, com 138,30 

m³.ha-1.  
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4.3.3.1 Valor de importância das principais espécies nos grupos da ACP 

 

 

Para conhecer as espécies mais comuns em cada grupo, é apresentado na tabela 

20 o valor de importância (VI) das 20 principais espécies. Com a tabela também é possível 

verificar quais destas espécies foram citadas como características das florestas primárias na 

região, por Klein (1978). 

Das 35 espécies, oito estão presentes nos três grupos, variando seu valor de 

importância: Araucaria angustifolia, Cedrela fissilis, Clethra scabra, Ilex paraguariensis, Matayba 

elaeaginoides, Ocotea porosa, Ocotea puberula e Prunus myrtifolia. Destas, somente Clethra 

scabra e Ocotea puberula não foram citadas por Klein (1978).  

Analisando as 20 espécies, não foi observada maior incidência de espécies 

pioneiras, oportunistas ou climácicas entre os três grupos. O grupo 1 apresentou oito 

pioneiras, sete oportunistas e cinco climácicas. No segundo grupo as oportunistas somam 

dez espécies, enquanto pioneiras e climácicas estão com cinco espécies cada. O grupo 3, 

possui oito espécies pioneiras e oito oportunistas, somente quatro climácicas. Klein (1978) 

em sua lista de espécies, elaborada para carcaterizar florestas primárias da mesma região 

estudada, constatou a presença de várias categorias ecológicas, mesmo se tratando de 

florestas primárias. 

Dicksonia sellowiana, espécie mais importante no grupo 1 (VI=71,63), tem valor de 

importância reduzido no grupo 2 (VI = 5,73) e ausente no grupo 3. Araucaria angustifolia, 

espécie mais importante do grupo 2, apresenta valor de importância de 15,53 no primeiro 

grupo, 40,24 no segundo e 24,51 no grupo 3. No grupo 2 destaca-se também a pioneira 

Clethra scabra, com valor de importância de 16,0, superior à  Cinnamomum amoenum 

(espécie climácica com VI = 14,54).  

Ocotea porosa uma importante espécie da floresta em estudo, mostrou valor de 

importância de 44,94 no grupo 3, justamente onde se encontram as unidades em menor 

estádio de desenvolvimento. No grupo 1, que sofre menor incidência dos fatores de 

degradação, sua importância é de 8,44, um pouco acima da importância desta espécie no 

segundo grupo (VI = 6,06). Ilex paraguariensis apresentou mesmo valor de importância nos 

grupos 1 e 2, mas valor consideravelmente mais alto no terceiro grupo (VI = 17,87), 



136 

 

justamente nas unidades amostrais onde a espécie sofre a maior incidência de exploração 

para produção de mate.  

 

Tabela 20: Valor de importância (VI) e categoria ecológica das 20 espécies mais importantes em cada 
um dos três grupos formados através da análise de componentes principais (ACP), bem 
como as espécies coincidentes com Klein (1978). Onde: PL = pioneira longeva; P = 
pioneira; O = oportunista; C = climácica. 

Valor de Importância - VI 

Espécies e Categoria Ecológica   Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Klein (1978) 

Araucaria angustifolia  PL 15,53 40,24 24,51 x 

Cedrela fissilis O 3,99 5,94 5,60 x 

Clethra scabra  P 5,69 16,00 8,37 
 Ilex paraguariensis C 6,06 6,00 17,87 x 

Matayba elaeaginoides  O 6,12 9,95 4,48 x 

Ocotea porosa  C 8,44 6,06 44,94 x 

Ocotea puberula  C 3,31 7,34 6,43 
 Prunus myrtifolia P 4,67 5,59 6,47 x 

Dicksonia sellowiana  O 71,63 5,73 
  Myrsine coriacea  P 3,18 4,17 

  Nectandra lanceolata  O 3,89 6,34 
 

x 

Lamanonia ternata  P 3,66 
 

3,17 
 Piptocarpha angustifolia P 3,22 

 
4,44 x 

Sloanea monosperma C 3,74 
 

2,97 x 

Vernonanthura discolor P 6,97 
 

6,24 x 

Cinnamodendron dinisii  C 
 

7,09 5,36 
 Drimys brasiliensis  O 

 
3,52 3,06 

 Allophylus guaraniticus  O 3,40 
  

x 

Myrcia guianensis 
 

3,82 
   Ocotea odorifera  C 3,22 

  
x 

Ocotea pulchella  O 6,63 
  

x 

Weinmannia humilis  P 4,81 
   Cinnamomum amoenum  C 

 
14,54 

  Cupania vernalis  O 
 

3,72 
 

x 

Jacaranda puberula  O 
 

4,09 
  Lithraea brasiliensis  P 

 
6,80 

  Sebastiania commersoniana  O 
 

4,69 
  Styrax leprosus O 

 
4,57 

  Syagrus romanzoffiana  O 
 

3,47 
  Casearia decandra O 

  
8,92 x 

Casearia obliqua O 
  

6,00 
 Ilex theezans P 

  
3,01 x 

Jacaranda micrantha O 
  

4,09 
 Sapium glandulosum  P 

  
4,76 

 Weinmannia paulliniifolia O 
 

  3,17   

TOTAL   171,97 165,84 173,84 16 
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No grupo 2 as exclusivas somam sete espécies: Cinnamomum amoenum, Cupania 

vernalis, Jacranda puberula, Lithraea brasiliensis, Sebastiania commersoniana, Styrax 

leprosus e Syagrus romanzoffiana (cinco oportunistas, uma pioneira e uma climácica). 

Apenas Cupania vernalis é citada por Klein (1978). No terceiro grupo as exclusivas foram: 

Casearia decandra, Casearia obliqua, Ilex theezans, Jacaranda micrantha, sapium 

glandulosum e Weinmannia pauliniifolia. Destas, Casearia decandra e Ilex theezans são 

consideradas como espécies comuns em florestas primárias da área em estudo (KLEIN, 

1978). 

Observando as 20 espécies mais importantes, cinco são exclusivas do primeiro 

grupo: Allophylus guaraniticus, Myrcia guianensis, Ocotea odorifera, Ocotea pulchella e 

Weinmannia humilis (uma pioneira, duas oportunistas e uma climácica). Três destas são 

citadas por Klein (1978) como típicas de florestas primárias. 

 

 

4.3.4 Discussão das unidades amostrais frente a resolução CONAMA 04/94 

 

 

Em Santa Catarina, a vegetação primária e secundárias (estádio inicial, médio e 

avançado de regeneração) foi estabelecida através da Resolução nº 04/1994 do CONAMA, 

passando a orientar os processos de licenciamento de atividades florestais no estado 

(SIMINSKI; FANTINI, 2004). 

A Resolução 04/94 utiliza três variáveis quantitativas para avaliar o grau de 

desenvolvimento das florestas, sendo: área basal média por hectare, a altura total média e o 

diâmetro médio. Contudo, ao aplicar estes parâmetros estabelecidos pela legislação às 

unidades amostrais levantadas, muitas vezes é possível perceber resultados pouco 

coerentes e até contraditórios.  

Muitas florestas podem apresentar um diâmetro médio elevado, tendendo ao 

estádio avançado de desenvolvimento, mas quando observada a área basal, apresenta-se 

como uma floresta em estádio médio de regeneração, ainda sem considerar as variáveis 

florísticas e qualitativas.  

A relação de espécies indicadoras, sugerida pela resolução 04/94 para caracterizar 

o estádio de desenvolvimento de uma floresta, é muito restrita. Analisando as espécies 
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indicadoras de estádio avançado de desenvolvimento, são citadas quatro espécies, três são 

pioneiras e, somente Ocotea puberula é climácica. Para as florestas primárias a resolução 

não sugere espécies indicadoras. 

Siminski e Fantini (2004) citam que a Resolução CONAMA não possui 

embasamento aprofundado na ecologia das formações vegetais que pretende classificar. A 

falta de padronização dos critérios para a classificação da vegetação em estádios 

sucessionais promove resultados diferentes para cada estado. 

A tabela 21 mostra uma síntese dos parâmetros quantitativos que a Resolução 

CONAMA 04/94 apresenta como base para uma classificação da vegetação, bem como as 

espécies indicadoras para cada estádio de desenvolvimento para a Floresta Ombrófila Mista. 

  

Tabela 21: Parâmetros quantitativos e espécies indicadoras, estabelecidas pela legislação vigente, a 
fim de orientar a classificação da vegetação (vegetação primária e secundária nos estágios 
inicial, médio e avançado de regeneração). 

Estádio de Desenvolvimento da Floresta (CONAMA 04/94) 

Parâmetros (médio) Sec. Inicial Sec. Médio Sec. Avançado Primária 

g (m².ha-1) ≤ 8,0 ≤ 15,0 ≤ 20,0 > 20,0 

Ht (m) ≤ 4,0 ≤ 12,0 ≤ 20,0 > 20,0 

DAP (cm) ≤ 8,0 ≤ 15,0 ≤ 25,0 > 25,0 

Espécies características Baccharis elaeagnoides  Cupanea vernalis  Ocotea puberula  

 

 
Solanum erianthum  Schinus therebenthifolius  Piptocarpha angustifolia  

  
Casearia silvestris  Vernonia discolor  

       Mimosa scabrella    

 

Aplicando a resolução nos remanescentes florestais avaliados neste estudo, 

tomando como base o diâmetro médio das unidades amostrais em cada um dos três grupos 

da ACP, observa-se que quase todas (32 de 37) estariam classificadas como florestas 

secundárias em estádio avançado de regeneração natural, quatro unidades seriam 

classificadas como primárias e apenas uma como floresta secundária em estádio médio de 

regeneração natural.  

Comparando a descrição e classificação feita em campo com a classe do diâmetro 

da resolução, nota-se que mesmo com diâmetro médio superior aos 25,0 centímetros, as 

florestas classificadas como primárias pelo diâmetro médio, não foram assim classificadas 

em campo. A unidade amostral 1016 com diâmetro médio acima de 25,0 centímetros, 

classificada em campo como secundária média muito alterada, sofre mais de 7 fatores de 
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degradação (roçada do subosque, corte seletivo, pastejo e com entorno fortemente 

antropizado)  está com o dossel aberto, sinais de exploração de erva-mate (Ilex 

paraguariensis), jamais podendo ser entendida como uma floresta primária.  

Quando o parâmetro em evidência for a altura total média, mais uma vez se 

percebe a falta de coerência entre os dados da resolução e a realidade vista em campo. De 

acordo com a resolução citada, dez unidades amostrais seriam classificadas como florestas 

secundárias em estádio inicial de desenvolvimento, 20 seriam ditas em estádio médio e 

apenas sete unidades seriam classificadas como secundária avançada, nenhuma como 

primária. Das sete unidades classificadas como floresta avançada pela resolução (976, 1013, 

1059, 1061, 2001, 3001 e 3002), quando analisada a classificação feita em campo, que uma é 

classificada como secundária média alterada, com sete fatores de degradação. 

Do contrário, quando analisadas as unidades classificadas como floresta 

secundária em estádio inicial pela resolução do CONAMA, em campo, das dez unidades uma 

foi classificada como floresta primária (situada em área protegida) e três em estádio 

avançado. Todas as demais classificadas como secundária média, nenhuma em estádio 

inicial.  

A variação e incoerência da altura total média, com valores acima do esperado em 

muitas unidades amostrais, estão relacionadas com os fatores de degradação, pois, os 

indivíduos arbustivos muitas vezes são eliminados, permanecendo algumas poucas espécies 

de interesse. Isso pode explicar o motivo das alturas totais médias das unidades 984 e 1016 

(floresta secundária média muito alterada, com mais de sete fatores de degradação), serem 

maiores do que a média das unidades 978 e 4000 (floresta primárias). 

Quando o critério área basal é aplicado às unidades amostrais, pelo menos 22 

unidades ou quase 60% seriam classificadas como florestas primárias por possuírem área 

basal superior a 20 m².ha-1. Dez unidades seriam vistas como florestas secundária avançada, 

quatro como média e somente uma como secundária inicial. O estádio de desenvolvimento 

das unidades amostrais, seriam classificados além do desenvolvimento que realmente se 

encontram, caso fossem utilizados os critérios da resolução.  

Para as avaliações feitas em campo, somente três ou 8,1% de todas as unidades 

medidas, foram classificadas como florestas primárias (alteradas ou não). 

Para a análise do estádio de desenvolvimento e a conservação de um fragmento 

florestal, se forem considerados exclusivamente os parâmetros presentes na resolução, 
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pode ocorrer discordância entre a real situação e os dados analisados. Assim, mostrou que a 

resolução não é adequada para classificar uma comunidade vegetal e planejar o seu manejo 

ou a manutenção dos recursos presentes e prcisa ser revista. 

Por outro lado, sabe-se que a legislação é menos restritiva quanto menor for o 

estádio de desenvolvimento de uma determinada comunidade florestal. Assim, de certa 

forma, é correto concluir que, ao aplicar exclusivamente a Resolução CONAMA 04/94 para 

caracterizar os remanescentes florestais, indiretamente, haveria maior conservação destes, 

pois, a resolução superestima em muitos casos o real estádio de conservação em que se 

encontram. 

 

 

4.3.5 Comparação entre os três agrupamentos (área basal, fatores de degradação e ACP) 

 

 

Para o agrupamento realizado mediante a observação da área basal, naturalmente 

ocorre um declínio deste parâmetro do primeiro para o quinto grupo, pois, foi o critério da 

segregação. No entanto, com este agrupamento, foi notado que a área basal acompanha a 

tendência do estádio de desenvolvimento das unidades amostrais observado em campo, 

também; a área basal é menor nas unidades amostrais menos desenvolvidas e maior nas 

unidades amostrais mais desenvolvidas e menos antropizadas. 

Isto pode ser observado também no agrupamento das unidades amostrais 

formado através da ACP. Mesmo sendo o critério deste agrupamento a densidade absoluta 

das espécies mais importantes (sem considerar a área basal), a área basal também diminuiu 

do primeiro para o terceiro grupo. O estádio de desenvolvimento das unidades amostrais 

ficou menos evidente do que o agrupamento da área basal, mesmo que esta tenha 

diminuído. A menor evidência do estádio de desenvolvimento das unidades da ACP pode ter 

ocorrido devido ao número de intervalos que a ACP originou (três grupos, enquanto a área 

basal possui cinco grupos).  

Considerando que nos grupos da ACP, a área basal também diminuiu, mesmo que 

não tenha sido o critério de agrupamento, é correto dizer que a área basal é uma variável 

quantitativa útil para avaliar o estádio de desenvolvimento e conservação de comunidades e 
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fragmentos florestais. Contudo, há necessidade de estabelecer intervalos deste parâmetro 

para as diferentes tipologias e biomas.  

A média dos fatores de degradação ambiental dos dois primeiros grupos da área 

basal foi de 4,2 contra 5,58 da média do grupo um da ACP. No grupo dois da ACP esta média 

é de 5,31, sendo no grupo 3 da área basal o valor semelhante (5,2). A maior média dos 

valores de degradação foi observada no grupo três da ACP (6,83), e nos grupos quatro e 

cinco da área basal (6,6 e 6,57 respectivamente).  Há uma pequena variação entre as médias 

dos agrupamentos, contudo, é evidente que, quanto maior a incidência dos fatores de 

degradação ambiental, menor é o estádio de desenvolvimento do fragmento florestal. 

Nas unidades amostrais que compõem os dois primeiros grupos da área basal 

(unidades 4000, 843, 901, 2002 e 1063), mesmo com uma unidade amostral em menor 

estádio de desenvolvimento e fatores de degradação ambiental variando entre 0 e 8, 

predominam os fragmentos com floresta primária ou secundária em estádio avançado, com 

baixa incidência dos fatores de degradação. No primeiro grupo da ACP, quatro foram as 

unidades em menor estádio de desenvolvimento. O percentual foi o mesmo para os dois 

agrupamentos (da área basal e ACP), 25% das unidades em estádio médio, variando apenas 

a incidência dos fatores de degradação. 

Nos grupos intermediários da área basal (grupo III) e da ACP (grupo 2) 

predominam as unidades em estádio avançado, com baixa presença de florestas em estádio 

médio. No grupo da área basal as menos desenvolvidas somam 20% das unidades, na ACP 

esta percentagem é de 38,46%.  

Para os grupos IV e V da área basal observar-se o predomínio das unidades 

amostrais em estádio médio de desenvolvimento, especialmente em estádio médio muito 

alterada. Das 22 unidades que formam os dois grupos, seis ou 27,27% foram classificadas em 

campo como em estádio médio alterado, e 36,36% em estádio médio muito alterado (14 no 

total). Mesmo com a presença de uma unidade com floresta primária, este fato também 

pode ser observado no terceiro grupo da ACP, onde, 75% das unidades são classificadas 

como floresta secundária em estádio médio alterado e muito alterado.   

Verificou-se que todas as unidades amostrais instaladas em áreas protegidas estão 

distribuídas entre os três primeiros grupos da área basal, ou seja, não estão presentes entres 

as unidades amostrais dos mais degradados estádios. No agrupamento da ACP, estão 

distribuídas entre os grupos dois e três, mostrando comportamento oposto (tabela 22). 
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Tabela 22: Comparação entre os agrupamentos da área basal, fatores de degradação e ACP, com 
base no estádio de desenvolvimento das unidades amostrais. O total expressa a soma de 
unidades em estádio médio alterado e médio muito alterado em cada grupo. 

  Área Basal Fatores de Degradação ACP 

UA I II III IV V I II III IV V 1 2 3 

736   
 

x 
 

    
 

X 
 

  x 
  789   

   
x   

   
X   x 

 793   
   

x   
 

X 
 

    x 
 

843 x 
   

    
  

X   x 
  845   

  
x     

  
X     

 
x 

887   
 

x 
 

    
 

X 
 

  x 
  894   

   
x   

 
X 

 
  x 

  895   
  

x     X 
  

    x 
 901 x 

   
  X 

   
    

 
x 

902   
 

x 
 

    X 
  

  x 
  933   

  
x     

  
X   x 

  934   
 

x 
 

    
  

X   x 
  939   

  
x     X 

  
  x 

  945   
   

x   X 
  

    x 
 946   

  
x     

   
X   

 
x 

949   
  

x     
  

X   x 
  974   

  
x     

  
X   x 

  976   
  

x     X 
  

    x 
 978   

 
x 

 
    X 

  
  x 

  979   
  

x     
 

X 
 

    x 
 982   

   
x   

  
X     

 
x 

984   
  

x     
  

X     
 

x 

1010   
  

x     
   

X   
 

x 

1013   
   

x   
 

X 
 

    x 
 1016   

  
x     

  
X     

 
x 

1019   
  

x     X 
  

    
 

x 

1034   
   

x   
  

X     
 

x 

1042   
  

x     
 

X 
 

    x 
 1055   

  
x     

   
X   

 
x 

1059   
 

x 
 

    X 
  

    
 

x 

1061   
 

x 
 

    
  

X     
 

x 

1063   x 
  

    
  

X     x 
 2001   

 
x 

 
    

 
X 

 
    x 

 2002   x 
  

    
 

X 
 

    x 
 3001   

 
x 

 
    X 

  
    x 

 3002   
 

x 
 

    
 

X 
 

    x 
 4000 x         X         x     

Total 0 1 2 10 4 0 0 3 10 4 3 5 9 

Legenda flor. primária flor. primária alterada sec. avançada 

 

 
sec. avançada alterada sec. média alterada sec. média muito alterada 

 



143 

 

Observando as espécies mais importantes entre os agrupamentos da área basal, é 

notável que, no grupo I Dicksonia sellowiana (VI = 83,14), Araucaria angustifolia (VI = 29,66), 

Ocotea porosa (VI = 17,85) e Ilex paraguariensis (VI = 9,36) são as espécies com maior VI, 

Araucaria angustifolia (VI = 73,95), Matayba elaeaginoides (VI = 18,98) e Cinnamodendron 

amoenum (VI = 15,06), são as de maior VI no grupo II. Em ambos os grupos prevalecem as 

espécies oportunistas e climácicas (raras são as pioneiras entre as mais importantes), sendo 

coerente este resultado, pois, são consideradas as unidades amostrais em melhor estado de 

conservação. 

No primeiro grupo da ACP, Dicksonia sellowiana é a espécie predominante com 

valor de importância de 71,63, seguida por Araucaria angustifolia e Ocotea porosa (VI = 

15,53 e 8,44, respectivamente), Ilex paraguariensis apresenta valor de importância 6,06. As 

espécies e seus valores de importância são semelhantes aos primeiros grupos da área basal. 

No grupo intermediário da área basal Dicksonia sellowiana é a mais importante 

espécie, mesmo que seu VI seja menor em relação aos primeiros grupos I e II. Araucaria 

angustifolia é a segunda mais importante espécie do grupo mas também VI menor que os 

grupos I e II. A partir deste grupo, mesmo que entre as mais importantes ainda ocorram as 

oportunistas e climácicas, as espécies pioneiras dominam. No grupo intermediário da ACP a 

espécie que se destaca é Araucaria angustifolia (VI = 40,24), seguida por Clethra scabra e 

Cinnamomum amoenum com valor de importância de 16,0 e 14,54 respectivamente.  

Clethra scabra é uma espécie pioneira e mais comumente encontrada em florestas 

menos desenvolvidas. De certa forma, no grupo intermediário da ACP também ocorre o 

aparecimento das pioneiras entre as climácicas, mesmo que seja menos evidente do que nos 

grupos da área basal. 

Nos grupos V da área basal a espécie mais importante foi Clethra scabra (VI = 

20,03), seguida por Araucaria angustifolia, Ilex paraguariensis, Nectandra lanceolata, e 

Ocotea pulchella. Ocotea porosa não aparece no quinto grupo, sendo que no quarto 

aparecia em primeiro lugar (VI = 25,42). No terceiro grupo da ACP as espécies Ocotea porosa 

(VI = 44,94), Araucaria angustifolia (VI = 24,51) e Ilex paraguariensis (VI = 17,87), são as mais 

importantes, sendo que Dicksonia sellowiana não aparece entre as mais importantes. 

Tanto pelo agrupamento da área basal como da ACP, observa-se que a abundância, 

frequência e dominância, conseqüentemente o valor de importância da Ocotea porosa é 

superior em fragmentos menos desenvolvidos e com maior incidência dos fatores de 
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degradação ambiental. Isto é uma observação interessante e inesperada. Ela parece indicar 

que estas florestas menos desenvolvidas, na verdade, são resultados não de uma sucessão 

progressiva, após corte raso (nestas, Ocotea porosa não teria como estar presente), mas de 

sucessão regressiva, resultado de permanente e continua influência de fatores degradantes 

que agem sobre remanescentes de florestas primárias. 

 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

 

1) A análise dos componentes principais (ACP) originou três grupos de fragmetos 

florestais, os quais foram denominados de acordo com a espécie 

predominante em cada um deles (grupo 1 – Dicksonia sellowiana; grupo 2 – 

Araucaria angustifolia; grupo 3 – Ocotea porosa).  

2) Os fragmentos florestais pertencentes ao primeiro grupo estão em melhor 

estado de conservação que os fragmentos do terceiro grupo. No primeiro 

grupo apenas 25% das unidades são classificadas como floresta secundária 

média e média muito alterada, no segundo grupo são 38,46% e no terceiro 

75% dos fragmentos. 

3) Os fragmentos florestais pertencentes ao primeiro grupo sofrem menor 

incidência dos fatores de degradação, quando comparado com os grupos dois 

e três. Ou seja, as florestas do grupo Ocotea porosa são as que mais sofrem 

pressão e interferências antrópicas.  

4) A Resolução CONAMA 04/94 mostrou-se inadequada para determinar o 

estádio de desenvolvimento e conservação dos fragmentos florestal presentes 

na Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas. Esta norma apresentou 

incoerências entre as variáveis quantitativas, bem como entre as variáveis 

qualitativas e as características verificadas em campo.  

5) Para a maioria dos fragmentos florestais estudados a Resolução CONAMA 

04/94 superestimou ou subestimou o estádio de desenvolvimento, além de 

não permitir que o real estado de desenvolvimento e conservação seja 

determinado.  
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5 ANÁLISE DA ESTRUTURA E POPULAÇÃO DE Araucaria angustifolia (Bert.) O. Kuntze NA 

ÁREA DA PESQUISA 

 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Araucaria angustifolia é a espécie mais abundante e também dominante da 

Floresta Ombrófila Mista. Devido à sua importância nesta tipologia florestal, a análise de 

suas populações dentro dos fragmentos florestais estudados, permitirá também obter 

algumas conclusões sobre o estado destes. 

De acordo com Reitz, Klein e Reis (1978), Araucaria angustifolia, em uma 

perspectiva para a atual condição climática, é classificada como uma espécie pioneira e 

heliófita, e não uma espécie dominante no sentido dinâmico, apesar da espécie ainda ser 

importante e expressiva no sentido fitofisionômico em vastas áreas do planalto. Contudo, 

Soares (1979) não considera a araucária uma espécie pioneira, muito menos climácica, 

estando numa posição intermediária dentro de uma escala de sucessão. Segundo o autor a 

araucária necessita de algum distúrbio para se regenerar naturalmente. 

Reitz, Klein e Reis (1978), consideraram em seu trabalho a inexistência de 

informações precisas sobre o comportamento da Araucaria angustifolia em climas e solos 

diversos. A espécie vem despertando o interesse de muitos pesquisadores, entretanto, ainda 

são poucos os trabalhos que apresentam uma abordagem sobre a caracterização 

demográfica e sua dinâmica, reunindo dados de diferentes populações naturais (PUCHALSKI, 

2004). 

A densidade de Araucaria angustifolia no estado de Santa Catarina pode ser muito 

variável, ocorrendo áreas com apenas uma e outras com mais de 200 árvores por hectare, 

sendo que as maiores densidades se encontravam principalmente na parte oriental do 

planalto de Santa Catarina e no extremo oeste (REITZ; KLEIN; REIS, 1978). Os autores citam 

ainda que na região dos “imbuiais”, a quantidade de árvores por unidade de área não era 

tão elevada, contudo nestas áreas predominavam as árvores com tronco grosso e bem 

desenvolvido. 
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Shimizu, Jaeger e Sopchaki (2000) afirmam que as populações remanescentes de 

Araucaria angustifolia se encontram normalmente degradadas, especialmente pela 

exploração das melhores árvores para obtenção de madeira. Os autores ponderam ainda 

que em grande parte dos remanescentes possa estar sujeita ao desaparecimento, devido ao 

rompimento da dinâmica da sua regeneração, amadurecimento e reprodução. 

A excessiva fragmentação das populações submete-as a um acentuado efeito de 

borda e à redução no seu tamanho efetivo, comprometendo a sustentabilidade tanto das 

populações da espécie em questão, quanto dos demais organismos, plantas ou animais 

associados (VIANA; TABANEZ; MARTINEZ, 1992). 

Mesmo que o ciclo reprodutivo se complete, o pequeno tamanho efetivo das 

populações nos fragmentos torna as futuras gerações cada vez mais débeis devido ao 

aumento da endogamia e perda de alelos pelo efeito da deriva genética (SHIMIZU; JAEGER; 

SOPCHAKI, 2000).  

Em dois estudos realizados na Floresta Ombrófila Mista em Caçador – SC, 

analisando a regeneração natural da Araucaria angustifolia, Silva et al. (1997) e Silva, 

Salomão e Netto (1998), verificaram que a espécie não apresentava uma distribuição 

uniforme nas classes de tamanho estudadas, sugerindo que sua sobrevivência na floresta 

pode estar comprometida, embora tenha apresentado os maiores níveis de abundância, 

dominância e freqüência. 

Embora as sementes possam germinar razoavelmente, a capacidade de Araucaria 

angustifolia manter-se em processo regenerativo contínuo, cai quando ela encontra-se sob 

cobertura, apresentando problemas para sobreviver e crescer (SANQUETTA; TETTO, 2003). 

Em campo limpo ou lugares abertos, se observa um crescimento vigoroso de 

Araucaria angustifolia. Já em meio às florestas de Ocotea porosa e outras lauráceae, foram 

observados exemplares de Araucaria angustifolia com 7 ou mais metros de altura, com 

apenas 3 a 5 cm de diâmetro e idades entre 16 a 25 anos, indicando ser Araucaria 

angustifolia, uma planta essencialmente heliófita no clima atual que somente se desenvolve 

bem em presença de luz abundante (EMBRAPA, 1988; apud PUCHALSKI, 2004). 

Em relação à estrutura demográfica e considerando apenas os indivíduos de 

Araucaria angustifolia com DAP ≥ 10,0 cm, Schneider et al. (1982), ao avaliar a freqüência de 

plantas em várias classes de diâmetro, observaram um maior número de plantas nas classes 

de menor diâmetro e um reduzido número nas classes de diâmetro superior. Resultados 
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semelhantes foram obtidos por Puchalski (2001) quando verificou a freqüência dos 

indivíduos em classes de diâmetro em três populações distintas no estado de Santa Catarina.  

Neste capítulo busca-se caracterizar as populações remanescentes de Araucaria 

angustifolia na Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas, através de sua estrutura 

horizontal e parâmetros fitossociológicos, bem como sua distribuição diamétrica. 

 

 

5.2 METODOLOGIA 

 

 

A coleta e o processamento dos dados relativos à Araucaria angustifolia não 

defere das demais espécies e já foi descrito nos capítulos um e dois deste estudo.  

A análise da distribuição diamétrica foi obtida pelo agrupamento dos indivíduos 

em intervalos de DAP (SCHAFF et al., 2006; LOETSCH et al., 1973, apud STEPKA, 2008). 

Quanto à definição da amplitude das classes pode-se dizer que não há regra definida, sendo 

que para florestas, normalmente, utilizam-se classes com amplitude de 5 cm (DURIGAN, 

1999) ou 10 cm (LONGHI, 1980). Neste estudo, foi realizada uma análise da distribuição 

diamétrica agrupando-se os dados em classes 10 cm de diâmetro. 

Segundo Stepka (2008), as florestas, em geral, assumem dois tipos principais de 

distribuições: distribuição normal (unimodal), característica de florestas jovens e eqüiâneas 

ou plantações florestais; decrescente na forma de um J-invertido, que caracteriza florestas 

naturais e maduras. Muitas vezes, uma combinação de espécies ou grupos de espécies pode 

mostrar uma distribuição diamétrica na forma de um J-invertido, mesmo quando, 

individualmente, espécies ou grupos apresentam distribuição normal (STEPKA, 2008). 

A seleção dos parâmetros para avaliar as populações da Araucaria angustifolia, 

visou o maior número de informações contrastantes, que pudessem diferenciar as unidades 

amostrais levantadas, principalmente quanto ao número total de indivíduos, número de 

indivíduos na parcela da regeneração, número de indivíduos com maiores diâmetros (DAP ≥ 

40,0 cm), altura e diâmetro máximo, com respectivo desvio padrão.  
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A primeira grande diferença que pode ser observada, a partir dos resultados 

amostrados na tabela 23 e figura 20, é a variação da densidade absoluta da Araucaria 

angustifolia nas unidades amostrais. O número de indivíduos variou de 0 a 272,5 indivíduos 

por hectare. Em nove unidades amostrais, ou em 24,32% do total, a espécie não ocorreu 

(AU, 843, 894, 895, 939, 945, 974, 976, 978 e 1034; não apresentadas na tabela 20). Na 

unidade amostral 934 a espécie foi registrada somente no estrato da regeneração natural, 

estimada em 400 indivíduos por hectare. 

Em apenas 11 unidades amostrais, ou 29,72% do total, a densidade absoluta foi 

maior ou igual a 60 indivíduos por hectare. Para as demais unidades a densidade absoluta 

variou entre 2,5 e 42,5 indivíduos por hectare, em cinco, ou 13,51%, foram encontrados 

menos de dez indivíduos por hectare. 

 

Figura 20: Densidade absoluta (indivíduos por hectare com DAP ≥ 10,0 cm) de Araucaria angustifolia, 
por unidade amostral. 

 

Moscovisch, Brena e Longhi (1999), na Floresta de São Francisco de Paula – RS, 

com um diâmetro de inclusão muito próximo ao desta pesquisa (DAP ≥ 9,55 cm), verificaram 

que Araucaria angustifolia foi a espécie com maior densidade absoluta, com 353 indivíduos 

por hectare, ou 39,66% do total das árvores amostradas. Este valor foi bem superior ao 

encontrado na Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas. 
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A regeneração da espécie mostrou-se quase inexistente. Ela foi registrada em 

apenas 7 dos 37 conglomerados (81,1% das unidades amostrais sem indivíduos na 

regeneração) e ainda, representada por um reduzido número de indivíduos. A unidade 

amostral 1063 apresentou a maior densidade absoluta na regeneração, estimado em 2000 

indivíduos por hectare. As unidades que mostraram maior proporção de plantas jovens em 

relação as adultas, foram 1016 e 3001 com 16,7% e 11,1% respectivamente. 

Em apenas 18 unidades amostrais ou 48,64% existem representantes da espécie 

com DAP ≥ 40,0 cm. Metade destas (nove unidades) possuem dez ou menos indivíduos por 

hectare nesta classe de diâmetro. Destacou-se a unidade amostral 4000 com 90,3% dos 

indivíduos de Araucaria angustifolia com DAP ≥ 40,0 cm (70 indivíduos por hectare nesta 

classe).  Outras fragmentos que sobressaíram são onde se encontram as unidades 1063, 

2001 e 2002, tanto pela alta densidade dos indivíduos com DAP ≥ 10,0 como por aqueles 

com DAP ≥ 40,0. 

As unidades amostrais 3001 e 3002, mesmo situadas em área protegidas, 

apresentaram valores de densidade inferiores às unidades 984, 1013, 1055 e 1059. Isso 

significa que mesmo se tratando de uma área protegida atualmente, no passado sofreu 

exploração seletiva. 

Analisando os maiores diâmetros, percebe-se que estes variaram entre 10,18 e 

104,72 cm. Ainda, em relação ao diâmetro é possível notar que, nas unidades amostrais com 

baixa densidade absoluta, se encontram os menores valores. 

Para a altura de Araucaria angustifolia, de maneira geral é possível afirmar que na 

maioria dos remanescentes estudados, ela não se apresenta como uma árvore emergente, 

podendo significar que as populações são jovens ou sofreram exploração madeireira. 

Ao todo, cinco unidades apresentaram altura total máxima ≥ 25,0 m, com a 

unidade amostral 1055 contendo o maior valor, um indivíduo com 30,0 metros de altura. 

Oito unidades apresentam altura máxima entre 20 e 24,99 m e em 11 a altura total máxima 

foi inferior à 20,0 metros. A unidade 933 mostrou o menor valor, com altura máxima de 7,5 

metros. O desvio padrão das alturas máximas variou de 0,86 na unidade 1019 (com apenas 

7,5 indivíduos por hectare) a 5,99 na unidade 1055 (com 87,5 indivíduos por hectare com 

DAP ≥ 10 cm).  
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Tabela 23: Número de indivíduos de Araucaria angustifolia  por classe de diâmetro, área basal, 
diâmetro e altura máxima por unidade amostral. 

  Estádio de Desenvolv. Número de Indivíduos/hectare Área Basal Diâmetro Altura 

UA Class. Em Campo Regeneração DAP ≥ 10,0 cm DAP ≥ 40,0 cm g (m².ha
-1

) Máximo Máxima 

736 sec. avançada alterada 0 5 0 0,191 28,01 13,5 

789 sec. média alterada 800 72,5 0 1,819 29,28 15 

793 sec. média muito alterada 0 17,5 0 0,560 30,23 14,5 

845 sec. média alterada 0 12,5 0 0,205 21,64 10,5 

887 sec. avançada 0 42,5 2,5 2,298 45,51 17,5 

901 flor. primária 0 22,5 2,5 1,334 55,54 20 

902 sec. avançada alterada 0 2,5 0 0,134 26,1 17 

933 sec. média alterada 0 2,5 0 0,020 10,18 7,5 

934 sec. média muito alterada 400 0 0 0 0 0 

946 sec. média muito alterada 0 60 2,5 3,078 40,9 18 

949 sec. avançada alterada 0 67,5 0 3,742 38,67 23 

979 sec. média alterada 0 62,5 2,5 2,731 52,2 14,5 

982 sec. média muito alterada 0 2,5 0 0,042 14,64 12 

984 sec. média muito alterada 0 112,5 22,5 9,185 57,29 25 

1010 sec. média muito alterada 0 32,5 7,5 2,677 56,97 15,5 

1013 sec. avançada alterada 0 25 17,5 4,373 59,2 22,5 

1016 sec. média muito alterada 1600 60 0 1,514 32,59 20 

1019 sec. avançada 0 7,5 7,5 2,024 66,52 20 

1042 sec. média alterada 0 17,5 12,5 3,192 61,11 23 

1055 sec. média muito alterada 800 87,5 17,5 6,131 50,61 30 

1059 sec. avançada alterada 0 42,5 15 4,516 62,54 26 

1061 sec. média alterada 0 37,5 5 2,069 41,57 25 

1063 sec. média alterada 2000 272,5 30 14,201 75,75 22 

2001 sec. avançada alterada 800 252,5 57,5 22,857 64,93 21,5 

2002 sec. avançada alterada 0 137,5 47,5 20,479 88,8 25 

3001 sec. avançada 400 22,5 5 1,764 49,65 21,5 

3002 sec. avançada 0 35 10 2,693 53,47 20,5 

4000 flor. primária alterada 0 77,5 70 35,808 104,72 27,5 

 

Analisando as alturas máximas em cada unidade amostral, percebe-se resultados 

bem diferentes aos encontrados por Klein (1978), o qual cita árvores de Araucaria 

angustifolia com altura de 40 m de altura. 
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Figura 21: Área basal de Araucaria angustifolia nas 37 unidades amostrais da Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas. 
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Não é possível perceber uma tendência entre o alto valor da área basal de 

Araucaria angustifolia e a classificação do estádio sucessional feita em campo. Tanto as 

unidades classificadas como florestas primárias, como as secundárias em estádio médio 

muito alterado podem apresentar valor baixo ou alto de área basal. A figura 21, acima, foi 

elaborada para facilitar a visualização dos fragmentos florestais com maior área basal de 

Araucaria angustifolia, com as unidades divididas em cinco intervalos de dominância da 

espécie.  

 

 

5.3.1 Distribuição diamétrica da Araucaria angustifolia 

 

 

Analisando a distribuição diamétrica de todos os indivíduos amostrados de 

Araucaria angustifolia com DAP maior ou igual a 10,0 centímetros (figura 22), como  se fosse 

uma única população, é possível perceber uma distribuição típica de J-invertido, onde, a 

medida que aumenta a classe de diâmetro, diminui o número de indivíduos. De acordo com 

Schaaf (2006), esta distribuição é característica de florestas multiespecíficas e multiâneas.  

 

 

Figura 22: Distribuição diamétrica de todos os indivíduos de Araucaria angustifolia, presente na 
Região Hidrográfica Planalto de Canoinhas.  
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De maneira geral pode-se perceber que predominam os indivíduos jovens (maior 

parte dos indivíduos com diâmetros abaixo de 30,0 centímetros). Poucos indivíduos 

possuem diâmetro acima de 50,0 centímetros e raros são aqueles com DAP maior que 80,0 

centímetros.  

No estudo de Schaaf et al. (2006), avaliando a alteração estrutural de uma Floresta 

Ombrófila Mista em São João do Triunfo – PR no período entre 1979 e 2001, constatou que 

em 1979 apenas 11,66% dos indivíduos de Araucaria angustifolia estavam localizados nas 

classes diamétricas acima de 50,0 cm, enquanto no ano 2001, passou a ser 25,42% dos 

indivíduos.  

Assim, além de mostrar a distribuição diamétrica do conjunto de indivíduos 

presentes em todas as unidades amostrais, foram elaborados gráficos individuais para as 

unidades amostrais com densidade absoluta ≥ 25 indivíduos por hectare (figura 23).  

Quando as unidades amostrais são analisadas individualmente, percebe-se que 

nem todos os fragmentos apresentam o padrão de distribuição diamétrica J-invertido. Este 

padrão de distribuição é nítido apenas nas unidades 984, 1055, 1063, 2002 e 2001.  

Em uma das unidades mais bem conservadas, a 4000, também não pode ser 

observado um padrão de distribuição em J-invertido, típico de espécies climácicas. Mesmo 

apresentado os indivíduos com maiores diâmetros, onde pelo menos 30 indivíduos por 

hectare possuem DAP superior a 85,0 centímetros, não se observou indivíduos na 

regeneração ou na primeira classe de diâmetro. Puchalski (2004) ao estudar a ocorrência da 

Araucaria angustifolia percebeu que nas áreas mais bem conservadas não havia presença da 

espécie na regeneração ou com diâmetros reduzidos. Isto mostra o caráter especial de 

Araucaria angustifolia que não pode ser considerada uma espécies climácica, mas uma 

pioneira longeva. 

Nas unidades amostrais 887, 946, 1010, 1061 e 3002 a distribuição diamétrica 

mostrou um comportamento similar. Foi observada uma distribuição decrescente, com DAP 

máximo não superior à 50,0 centímetros, indicando populações um pouco menos 

desenvolvidas. Outro fator relevante nestas unidades amostrais é a baixa densidade da 

espécie quando comparadas com maiores estoques de Araucaria angustifolia. 

As unidades amostrais mais alteradas em relação a distribuição diamétrica da 

espécie em questão foram 789, 949, 979, 1016 e 1059. Nestas unidades não foi possível 
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definir um padrão de distribuição, apresentando baixa densidade e classes de DAP sem 

representantes. 

Entre as 16 populações apresentadas na figura abaixo, dez ou 62,5% do total, não 

mostram árvores com diâmetro maior que 55,0 cm. 

Machado et al. (1998), utilizando dados de várias parcelas medidas nos estados do 

Paraná e de Santa Catarina, adotando classes de diâmetro de 5 cm, encontraram 

distribuições unimodais para a Araucaria angustifolia, tanto em florestas primárias quando 

em florestas secundárias, sendo que nas secundárias a distribuição diamétrica, apesar de 

unimodal, mostrou-se bastante assimétrica, tendendo para uma forma decrescente. 

Para Schaaf et al. (2006), a idéia geral de que grande quantidade de indivíduos nas 

classes inferiores (distribuição exponencial negativa) indica que uma espécie vai estar 

garantida na estrutura futura da floresta nem sempre é verdadeira. Em sua pesquisa, a 

araucária estava longe de apresentar esta distribuição no ano de 1979, contudo, não só 

manteve sua participação na floresta em 2000, como também a aumentou.  

Esse fato contradiz a previsão efetuada por Longhi (1980), segundo a qual o 

número de indivíduos de Araucaria angustifolia nas classes inferiores seria insuficiente para 

vencer a concorrência e garantir a substituição dos indivíduos nas classes superiores, a não 

ser que em uma fase posterior da dinâmica da floresta essa espécie adquirisse maior 

vitalidade e tolerância à sombra. 

Esse fato vem mais uma vez comprovar que não é a alta densidade que garante a 

manutenção de uma determinada espécie em sua comunidade, mas sim a capacidade de 

competir dentro do seu nicho ecológico (SCHAAF et al., 2006). 

Para Araucaria angustifolia, espécie mais importante desta região fitogeográfica 

em remanescentes mais bem conservados e em estádio avançado de desenvolvimento, 

ocorre o inverso, isto é, maior número de indivíduos nos estratos superiores, diminuindo 

para os inferiores. Isto é normal para a espécie, que não é uma espécie climácica uma vez 

que os poucos indivíduos das classes inferiores esperam uma oportunidade de luz para se 

desenvolverem (RIO GRANDE DO SUL, 2002). 
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Figura 23: Distribuição diamétrica da Araucaria angustifolia nas unidades amostrais com densidade absoluta DA ≥ 25 indivíduos por hectare. 
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Neste contexto, avaliando a distribuição diamétrica das unidades presentes na 

Figura 21, verifica-se que muitas são as que sofreram ou ainda sofrem intervenções 

antrópicas e exploração seletiva e que, atualmente encontram-se em fase de regeneração. 

 

 

5.4 CONCLUSÕES 

 

 

1) Mesmo sendo a espécie mais característica da região estudada, Araucaria 

angustifolia não esteve presente em todos os fragmentos florestais. Quando 

presente mostrou grande variação da densidade. Isso retrata que nos 

remanescentes estudados, a espécie sofreu forte exploração. 

2) Araucaria angustifolia não se apresentou como espécie emergente, estando 

comumente na mesma altura do dossel das demais espécies, ou, em um 

estrato inferior. Este fato também está relacionado com populações mais 

jovens ou que sofreram exploração seletiva.  

3) As populações remanescentes, além de jovens, estão com poucos ou sem 

indivíduos regenerando a floresta. A regeneração natural da espécie é baixa, 

tanto pela densidade quanto pela frequência (apenas sete das 37 unidades 

amostrais estudadas). Este fato seria aceitável se os remanescentes estudados 

apresentassem florestas primárias ou em estádios mais avançados de 

desenvolvimento. 

4) Mesmo alguns fragmentos florestais situados em área protegidas, devido à 

baixa dominância de Araucaria angustifolia, é possível concluir que ocorreu 

forte exploração no passado, alterando profundamente a estrutura da floresta. 

5) Apenas uma unidade amostral apresentou padrão de distribuição diamétrica 

normal para a espécie, significando ser a população em estado mais clímax 

entre os fragmentos estudados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

1) Pelo estado geral dos fragmentos florestais, por sua estrutura alterada, sua 

baixa diversidade, sua distribuição diametrica, seu isolamento, pelos fatores 

de degradação correntes e persistentes e pela ocupação das áreas do entorno, 

a Floresta Ombrófila Mista situada na Região Hidrográfica Planalto de 

Canoinhas pode ser considerada extremamente ameaçada. 

2) O estado alterado dos remanescentes amostrados é evidenciado com o 

destaque das famílias: Clethraceae pela abundância, Asteraceae pela 

abundância e riqueza e, Solanaceae pela riqueza. São famílias de espécies 

pioneiras, típicas de comunidades vegetais mais abertas e solos pouco 

desenvolvidos ou degradados. 

3) Apesar da presença de um total de 278 espécies arbóreas e arbustivas em toda 

a área de estudo, os remanescentes encontram-se em estado empobrecido. A 

sua riqueza especifica é muito baixa.  Além disso, das 241 espécies do estrato 

arbóreo, muitas (37% do total) foram representadas apenas dois indivíduos e 

na regeneração são 52,6% das espécies nesta condição. 

4) A regeneração das espécies mostrou-se extremamente frágil; primeiro pelo 

baixo número total de indivíduos encontrados no estrato da regeneração 

natural; segundo, pela ausência na regeneração de muitas espécies presentes 

e dominantes no estrato arbóreo. 

5) A utilização de diferentes técnicas permitiu o agrupamento dos fragmentos 

sob diferentes aspectos (fisionomia, composição de espécies, área basal, 

fatores de degradação, abundancia de espécies); em geral, a presença de um 

maior número de fatores de degradação teve reflexo na composição de 

espécies e na área basal do fragmento em questão. Os resultados de análise 

multivariada confirmaram, grosso modo, estes resultados, segregando os 

fragmentos em grupos de maior ou menor desenvolvimento.  

6) A área basal é um importante parâmetro para auxiliar na analise das florestas 

(seu estádio de desenvolvimento e conservação), sendo utilizada para segregar 

os remanescentes florestais situados na Região Hidrográfica Planalto de 
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Canoinhas. Nos dois grupos menos desenvolvidos desta segregação, 

encontram-se aqueles que sofrem maior incidência dos fatores de degradação 

e são, conseqüentemente, os menos conservados. 

7) O diâmetro na altura do peito (DAP), a altura total e comercial média, não se 

mostraram bons parâmetros para avaliar o estado de desenvolvimento e 

conservação dos fragmentos estudados. 

8) O permanente estresse ao qual a vegetação é submetida pela ação antrópica, 

ainda presente na maior parte dos remanescentes analisados, dificulta de um 

lado a correta classificação sucessional da vegetação, bem como a recuperação 

da mesma pelo processo sucessional. 

9) As populações remanescentes de Araucaria angustifolia, fortemente 

exploradas, são populações jovens, alteradas e com regeneração pouco 

presente. Além de formar mais um extrato emergente, a espécie ainda está 

sob forte pressão antrópica, comprometendo seu desenvolvimento e 

perpetuação na região em estudo. 

10) A classificação tradicional da vegetação, baseada no modelo da sucessão 

secundária progressiva e linear, entendida, em teoria, como a revegetação de 

uma área abandonada pela agricultura, mostrou-se inadequada no caso da 

vegetação objeto deste estudo; este método de classificação não leva em 

conta a presença de fatores degradantes recorrentes que agem 

permanentemente sobre os vestígios de uma vegetação primária 

intensamente explorada.  

11) A cessão da ação de fatores como corte seletivo, roçada de sub-bosque e 

pastejo é condição para a recuperação da diversidade, estrutura e biomassa 

dos fragmentos impactados podendo levar inclusive ao restabelecimento das 

suas funções ecológicas e do seu potencial econômico. 
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APÊNDICE 1 

Matriz de similaridade do coeficiente de Jaccard entre as unidades amostrais
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  736 789 793 843 845 887 894 895 901 902 933 934 939 945 946 949 974 976 978 979 982 984 1010 1013 1016 1019 1034 1042 1055 1059 1061 1063 2001 2002 3001 3002 4000 

736 1 
                                    

789 0,29 1 
                                   

793 0,36 0,21 1 
                                  

843 0,29 0,24 0,2 1 
                                 

845 0,28 0,32 0,32 0,26 1 
                                

887 0,27 0,34 0,24 0,28 0,22 1 
                               

894 0,1 0,06 0,2 0,2 0,26 0,12 1 
                              

895 0,19 0,13 0,21 0,15 0,35 0,12 0,28 1 
                             

901 0,23 0,2 0,34 0,2 0,35 0,19 0,29 0,38 1 
                            

902 0,2 0,19 0,29 0,2 0,35 0,2 0,24 0,34 0,38 1 
                           

933 0,27 0,23 0,3 0,27 0,46 0,31 0,24 0,3 0,38 0,45 1 
                          

934 0,22 0,17 0,25 0,24 0,32 0,25 0,27 0,31 0,32 0,31 0,43 1 
                         939 0,11 0,06 0,14 0,08 0,12 0,08 0,23 0,23 0,25 0,19 0,16 0,22 1 

                        945 0,11 0,1 0,14 0,15 0,29 0,08 0,32 0,33 0,28 0,26 0,2 0,18 0,15 1 
                       946 0,2 0,31 0,29 0,16 0,33 0,22 0,13 0,18 0,3 0,23 0,25 0,17 0,07 0,16 1 

                      949 0,23 0,19 0,31 0,18 0,41 0,18 0,23 0,33 0,36 0,37 0,32 0,25 0,15 0,25 0,29 1 
                     974 0,15 0,09 0,19 0,13 0,21 0,12 0,22 0,23 0,23 0,19 0,21 0,34 0,2 0,15 0,11 0,23 1 

                    976 0,16 0,12 0,2 0,16 0,26 0,13 0,36 0,44 0,27 0,24 0,25 0,25 0,19 0,27 0,17 0,27 0,22 1 
                   978 0,21 0,12 0,21 0,26 0,21 0,19 0,21 0,26 0,24 0,23 0,27 0,37 0,21 0,17 0,1 0,2 0,25 0,18 1 

                  
979 0,24 0,27 0,3 0,17 0,5 0,26 0,22 0,21 0,26 0,24 0,36 0,23 0,1 0,17 0,29 0,33 0,19 0,25 0,17 1 

                 
982 0,15 0,12 0,14 0,13 0,26 0,07 0,18 0,26 0,24 0,31 0,19 0,17 0,17 0,25 0,12 0,21 0,19 0,2 0,15 0,18 1 

                984 0,16 0,18 0,28 0,16 0,4 0,16 0,2 0,24 0,21 0,26 0,25 0,16 0,09 0,17 0,26 0,27 0,16 0,22 0,09 0,3 0,17 1 
               1010 0,17 0,19 0,18 0,11 0,28 0,15 0,07 0,13 0,16 0,21 0,17 0,1 0,08 0,13 0,19 0,29 0,11 0,12 0,08 0,26 0,18 0,25 1 

              1013 0,21 0,23 0,21 0,18 0,22 0,21 0,12 0,11 0,15 0,22 0,17 0,11 0,08 0,11 0,16 0,3 0,13 0,15 0,1 0,21 0,16 0,17 0,35 1 
             

1016 0,34 0,29 0,35 0,28 0,6 0,27 0,24 0,27 0,33 0,39 0,36 0,32 0,13 0,24 0,27 0,46 0,2 0,23 0,18 0,37 0,2 0,36 0,24 0,28 1 
            

1019 0,15 0,14 0,17 0,09 0,24 0,13 0,16 0,22 0,22 0,22 0,24 0,23 0,19 0,15 0,16 0,25 0,18 0,23 0,1 0,17 0,24 0,14 0,1 0,13 0,19 1 
           1034 0,11 0,1 0,1 0,08 0,07 0,09 0,09 0,13 0,09 0,11 0,09 0,11 0,09 0,04 0,11 0,13 0,09 0,1 0,1 0,06 0,12 0,13 0,1 0,19 0,1 0,1 1 

          
1042 0,38 0,38 0,32 0,32 0,47 0,3 0,17 0,21 0,31 0,24 0,31 0,23 0,14 0,17 0,36 0,35 0,16 0,17 0,2 0,31 0,1 0,29 0,2 0,21 0,5 0,16 0,1 1 

         
1055 0,15 0,17 0,19 0,07 0,31 0,13 0,13 0,18 0,17 0,19 0,22 0,14 0,1 0,14 0,14 0,2 0,12 0,17 0,13 0,26 0,16 0,33 0,19 0,16 0,24 0,13 0,03 0,18 1 

        1059 0,22 0,17 0,32 0,11 0,38 0,15 0,33 0,4 0,34 0,28 0,27 0,27 0,19 0,27 0,22 0,27 0,24 0,32 0,21 0,27 0,27 0,32 0,17 0,17 0,28 0,23 0,12 0,24 0,28 1 
       1061 0,2 0,19 0,21 0,1 0,4 0,13 0,21 0,4 0,3 0,32 0,32 0,22 0,22 0,2 0,23 0,36 0,21 0,29 0,2 0,28 0,3 0,2 0,22 0,22 0,29 0,34 0,1 0,22 0,24 0,4 1 

      1063 0,14 0,15 0,18 0,11 0,3 0,11 0,2 0,26 0,3 0,24 0,24 0,16 0,15 0,18 0,28 0,29 0,19 0,23 0,09 0,23 0,17 0,29 0,14 0,09 0,25 0,25 0,1 0,28 0,15 0,28 0,29 1 
     2001 0,15 0,14 0,22 0,2 0,3 0,13 0,31 0,25 0,25 0,23 0,23 0,17 0,14 0,2 0,23 0,23 0,19 0,26 0,11 0,22 0,18 0,36 0,15 0,22 0,27 0,17 0,15 0,33 0,13 0,33 0,23 0,26 1 

    
2002 0,17 0,18 0,2 0,2 0,3 0,15 0,3 0,21 0,19 0,2 0,18 0,14 0,1 0,24 0,22 0,2 0,1 0,23 0,09 0,21 0,11 0,28 0,12 0,21 0,27 0,13 0,17 0,33 0,13 0,26 0,22 0,22 0,5 1 

   
3001 0,24 0,23 0,26 0,25 0,41 0,18 0,33 0,32 0,31 0,26 0,33 0,23 0,19 0,27 0,28 0,3 0,21 0,38 0,16 0,3 0,2 0,27 0,18 0,24 0,33 0,23 0,13 0,36 0,19 0,29 0,32 0,27 0,41 0,43 1 

  
3002 0,21 0,29 0,19 0,29 0,31 0,27 0,15 0,14 0,15 0,17 0,24 0,12 0,04 0,14 0,27 0,26 0,06 0,17 0,09 0,29 0,09 0,29 0,28 0,29 0,27 0,13 0,15 0,38 0,14 0,15 0,15 0,19 0,31 0,33 0,34 1 

 
4000 0,19 0,16 0,18 0,17 0,33 0,19 0,22 0,25 0,26 0,22 0,24 0,2 0,12 0,13 0,25 0,26 0,18 0,18 0,13 0,17 0,18 0,19 0,12 0,15 0,27 0,25 0,12 0,3 0,08 0,24 0,27 0,27 0,24 0,22 0,24 0,18 1 
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