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RESUMO 
 
 

ECOLOGIA DE FRAGMENTOS DE FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL 
RIPÁRIA: FITOSSOCIOLOGIA, DINÂMICA E RELAÇÕES AMBIENTAIS 

 
 

AUTORA: Camila Andrzejewski 
ORIENTADOR: Solon Jonas Longhi 

 
 

Paisagens florestais degradadas são recorrentes no Bioma Mata Atlântica, onde predominam  
fragmentos de tamanho reduzido. Esses ecossistemas ainda guardam rica biodiversidade 
associada a diferentes paisagens do relevo, onde a vegetação arbustivo-arbórea pode ter 
estrutura determinada por condições ambientais específicas. Florestas ripárias são exemplos 
de ecossistemas onde pequenas variações do relevo associadas ao regime hidrológico 
determinam heterogeneidade florística e estrutural nas comunidades. Nesse contexto, o 
objetivo geral da tese foi identificar a influência de fatores ambientais na vegetação, as 
variações de dinâmica e determinar a ocorrência de setores ambientais em fragmentos 
ripários de Floresta Estacional Decidual, localizados nas margens do Rio Ijuí, na região 
noroeste do Rio Grande do Sul. Assim, as hipóteses dos capítulos propostos são os seguintes: 
i) comunidades e populações do estrato arbóreo têm diferenças de estrutura e de crescimento 
em um período de quatro anos; ii) ocorrem alterações florísticas na comunidade regenerante 
e estruturais em nível de população em período curto de tempo; iii) a vegetação florestal ripária 
tem variação associada aos diferentes setores ambientais iv) há alteração da dinâmica da 
vegetação arbustiva-arbórea em diferentes setores ambientais. Para o estudo, a vegetação 
foi monitorada de 2015 a 2019 em três classes: Estrato Arbóreo (EA) - diâmetro à altura do 
peito (DAP, medido a 1,30 m de altura do solo) ≥ 5 cm; Regeneração Estabelecida (RE) - 1 
cm ≤ DAP < 5 cm; Plântulas (Pl) - DAP < 1 cm e altura ≥ 20 cm. Foram instaladas 36 parcelas 
de 10 m x 20 m para EA, subparcelas de 5 m x 10 m para avaliar a RE e subparcelas de 3,16 
m x 3,16 m para medir a classe Plântulas. O estrato arbóreo teve flutuações pouco 
expressivas na densidade, na proporção de indivíduos e de espécies de cada grupo ecológico. 
Climácicas exigentes de luz tiveram maior representatividade em número de espécie e de 
indivíduos e a distribuição diamétrica da comunidade arbórea indicou que a mesma é capaz 
de perpetuar-se. Nas classes de regeneração constatou-se a redução do número de 
indivíduos e da diversidade, e para RE ocorreu aumento de densidade de espécies climácicas 
tolerantes a sombra, bem como de espécies autocóricas. Considerando as variáveis 
ambientais, foram determinados quatro setores ambientais: Setor I, classificado com maior 
abertura de dossel; Setor II, com maiores teores de zinco e matéria orgânica; Setor III, com 
maior cota altimétrica e menor abertura do dossel; Setor IV agrupado pela saturação de 
alumínio, que apresentou a menor amplitude diamétrica, maior concentração de indivíduos 
nas classes iniciais do EA e menor densidade na classe Pl. Os resultados encontrados 
evidenciam a heterogeneidade ambiental nas florestas ripárias e a sua relação com a estrutura 
e a dinâmica da vegetação, expondo a necessidade de embasar as práticas de conservação 
da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos em setores ambientais. 

 

Palavras-chave: Biodiversidade. Mata Atlântica. Mata ciliar. Regeneração natural. 
Setores ambientais.  
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ECOLOGY OF FRAGMENTS OF RIPARIAN SEASONAL DECIDUAL FOREST: 
PHYTOSOCIOLOGY, DYNAMICS AND ENVIRONMENTAL RELATIONS 

 
 

AUTHOR: Camila Andrzejewski 
ADVISER: Solon Jonas Longhi 

 
 

Degraded forest landscapes are recurrent in the Atlantic Forest Biome, where small fragments 
predominate. These ecosystems still hold rich biodiversity associated with different relief 
landscapes, where the shrub-tree vegetation may have a structure determined by specific 
environmental conditions. Riparian forests are examples of ecosystems where small variations 
in relief associated with the hydrological regime determine floristic and structural heterogeneity 
in communities. In this context, the general objective of this thesis was to identify the influence 
of environmental factors on vegetation, variations in dynamics and to determine the occurrence 
of environmental sectors in riparian fragments of Seasonal Decidual Forest, located on the 
banks of the Ijuí River, in the northwest region of Rio Grande do Sul. The hypotheses and 
objectives of the proposed chapters are as follows: i) communities and populations in the tree 
strata have differences in structure and growth over a period of four years; ii) floristic changes 
occur in the regenerating and structural community at the population level in a short period; iii) 
riparian forest vegetation has variation associated with different environmental sectors; iv) 
evaluate the dynamics of shrub-tree vegetation in different environmental sectors. For the 
study, vegetation was monitored from 2015 to 2019 in three classes: Arboreal Stratum (AS) - 
diameter at chest height (DBH, measured at 1.30 m above ground) ≥ 5 cm; Established 
Regeneration (RE) - 1 cm ≤ DBH <5 cm; Seedlings (Pl) - DBH <1 cm and height ≥ 20 cm. 36 
plots of 10 m x 20 m for AE, 5 m x 10 m subplots were used to evaluate the RE and 3.16 m x 
3.16 m subplots to measure the Seedling class. The tree strata had little significant fluctuations 
in density, in the proportion of individuals and species of each ecological group. Light-
demanding climatic had a greater representation in the number of species and individuals and 
that of the diametric distribution of the tree comunity indicated that it is capable of perpetuating 
itself. In the regeneration classes, it was found a reduction in the number of individuals and 
diversity, and for RE there was an increase in the density of climatic species tolerant to shade, 
as well as of autochorous species. Considering the environmental variables, four 
environmental sectors were determined: Sector I, classified with the largest canopy opening; 
Sector II, with higher levels of zinc and organic matter; Sector III, consisting of the parcels with 
the highest elevation and the lowest canopy opening; Sector IV grouped by aluminum 
saturation, which presented the lowest diametric amplitude and the highest concentration of 
individuals in the initial classes of EA and the lowest density in class Pl. The results obtained 
show the environmental heterogeneity in riparian forests and their relationship with the 
structure and vegetation dynamics, exposing the need to support biodiversity conservation 
practices and ecosystem services in environmental sectors. 
 

Keywords: Biodiversity. Atlantic forest. Riparian forest. Natural regeneration. 
Environmental sectors.  
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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

 A fragmentação dos ecossistemas é uma ameaça à biodiversidade, sendo isto 

evidente no Bioma Mata Atlântica (RIBEIRO et al., 2009). A clara importância das 

florestas na conservação da biodiversidade desencadeou estudos em remanescentes 

com maior cobertura florestal. Tal condição expõe a necessidade de atribuir mais 

atenção científica aos pequenos fragmentos, uma vez que podem ser constituídos por 

flora singular associada aos ambientes específicos, bem como fornecem serviços 

ecossistêmicos, como no caso das florestas ripárias. Além desses fatores, o estudo 

de fragmentos pode subsidiar o planejamento da restauração ecológica nas regiões 

onde ocorrem. Isso é corroborado por Ferreira et al. (2017), segundo os quais 

alterações decorrentes da fragmentação podem fazer com que os pequenos 

fragmentos percam o potencial de fornecimento de propágulos para a restauração. 

 A vegetação dos fragmentos florestais apresenta variação espaço-temporal em 

virtude da heterogeneidade ambiental, onde vários fatores são potencialmente 

determinantes da composição e da estrutura de espécies em pequenas formações 

florestais. Informações sobre a composição e a estrutura da floresta e suas relações 

com variáveis ambientais podem explicar a distribuição das espécies e evidenciar 

fatores favoráveis ou limitantes à regeneração natural e ao estabelecimento de 

populações adultas. Por exemplo, em florestas inundáveis, como é o caso dos 

fragmentos deste estudo, as porções mais baixas do relevo tendem a acumular água 

por um período maior de dias no ano, devido à elevação do nível do rio durante as 

inundações, limitando o número de espécies que ocorrem naturalmente nessas áreas 

e favorecendo espécies adaptadas a solos hidromórficos.   

 Qualquer que seja o indicador de dinâmica monitorado, em nível de espécie ou 

comunidade, o resultado expressará a soma de influências espaço-temporais 

ocorrentes no ecossistema florestal. Em suma, as mudanças temporais em 

fragmentos florestais ripários provavelmente são mais dinâmicas do que em florestas 

de maior extensão e sem influência do regime fluvial. 

 Considerando-se que a vegetação reflete nos fatores abióticos presentes em 

um ambiente, fica claro que a dinâmica da floresta também pode ser influenciada. 

Assim, pesquisas relacionadas a dinâmica da regeneração natural e do estrato 
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arbóreo podem subsidiar o entendimento da sucessão florestal, da distribuição das 

espécies no ambiente e dos processos para perpetuação desses ecossistemas. 

Contudo, este tema não foi abordado em trabalhos publicados englobando áreas na 

região noroeste do Rio Grande do Sul. Tal condição deixa clara a necessidade de 

novos estudos nas florestas remanescentes e nos fragmentos florestais regenerados 

na bacia do Rio Ijuí, enfocando a influência de variáveis do ambiente nos diferentes 

estratos da vegetação e, quando possível, na dinâmica florestal.  

 Nesse contexto, a presente pesquisa visa contribuir para diminuição da lacuna 

no conhecimento da dinâmica de espécies arbustivo-arbóreas em ambientes ripários 

no Rio Grande do Sul, principalmente no noroeste do Estado, gerando informações 

úteis para o planejamento de práticas de restauração ecológica. O trabalho abordou 

a variação espaço-temporal em florestas ripárias, tanto do estrato arbóreo quanto da 

regeneração natural, com o objetivo de identificar a influência de fatores ambientais 

na vegetação, as variações de dinâmica e determinar a ocorrência de setores 

ambientais.  

 

1.2 PROPOSIÇÃO 

 

Esta pesquisa foi estruturada a partir da hipótese de que a vegetação arbustivo-

arbórea de trechos de Floresta Estacional Decidual ripária tem mudanças temporais 

em atributos estruturais, florísticos e de dinâmica, em quatro anos de monitoramento. 

Buscou-se fundamentar a hipótese pela avaliação da dinâmica do estrato arbóreo, do 

estrato regenerante, bem como a associação com variáveis ambientais. 

 A tese foi composta por quatro artigos e está organizada em capítulos, dos 

quais o primeiro deles inclui introdução, proposição, referencial teórico e metodologia 

geral. 

 No Artigo 1 (Capítulo 2) foi abordada a dinâmica do estrato arbóreo em florestas 

ripárias. Diagnósticos referentes às mudanças temporais neste estrato, em nível de 

comunidade e de espécie, resultaram do monitoramento de parâmetros usuais como 

mortalidade, recrutamento, entre outros. Considerando-se a possibilidade de que o 

estrato arbóreo seja pouco dinâmico em quatro anos, foi proposta a comparação da 

dinâmica entre diferentes intervalos de tempo (anual, bienal e quadrienal), uma vez 

que isto fornecerá indícios do intervalo de tempo entre medições necessário para 

detectar mudanças em nível de comunidade. 
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 No Artigo 2 (Capítulo 3) pautou-se o assunto da dinâmica da regeneração 

natural, pela análise de parâmetros florísticos e estruturais. Por considerar que este 

estrato tem possivelmente alterações em períodos curtos, propôs-se a análise um 

pouco mais detalhada de parâmetros florísticos, incluindo variação de riqueza e 

índices de diversidade. Nesse contexto, também se pressupôs que as plantas 

regenerantes sejam mais influenciadas pelo gradiente ambiental e, assim buscou-se 

relacionar a distribuição das populações sobreviventes com fatores ambientais. 

 O Artigo 3 (Capítulo 4) abordou o tema das relações ambiente-vegetação, 

incluindo dados do estrato arbóreo e da regeneração natural. Em consonância com 

pesquisas publicadas, se propôs classificar setores nos ambientes ripários analisados, 

baseados em variáveis que explicam a maior variância de dados. A seleção das 

variáveis e a classificação dos setores foi realizada por meio de análise multivariada. 

Em sequência, considerou-se a necessidade de gerar informações que possam ser 

aplicadas em práticas de restauração ecológica. Para tal, foram determinadas 

espécies arbustivo-arbóreas prioritárias, com base em descritores fitossociológicos. 

 O Artigo 4 (Capítulo 5) traz a análise da dinâmica do estrato arbóreo e da 

regeneração em setores ambientais. Este artigo foi estruturado a partir da ideia de que 

a vegetação ocorrente em um local sofre influência de diferentes variáveis ambientais, 

embora algumas sejam mais importantes. Nesse sentido, objetivou-se diferenciar as 

tendências de dinâmica entre os setores, expondo atributos que variaram de forma 

diferente entre os sítios no período monitorado. 

 

1.3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.3.1 Área estudada e fragmentação florestal  

  

 A vegetação estudada pertence ao Bioma Mata Atlântica. Este Bioma engloba 

52% da área territorial do estado do Rio Grande do Sul, dos quais, atualmente restam 

apenas 7,9% de cobertura florestal (SOS MATA ATLÂNTICA, 2017). De acordo com 

IBGE (2012), a região fitoecológica é classificada em Floresta Estacional Decidual, 

sendo identificadas as formações Aluvial e Submontana. 

 No histórico das florestas da região noroeste do estado há evidências de 

perturbações antrópicas, como exploração seletiva de madeira (serraria e lenha) e 

ausência de proteção contra o acesso de gado, visto que algumas florestas são 
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adjacentes às áreas de pastoreio. Ainda, devido à expansão agropecuária, grande 

parte dos remanescentes florestais tiveram suas áreas diminuídas. 

 A expansão agropecuária sobre as florestas, bem como a expansão urbana, 

causa intensa fragmentação e o aumento do número de remanescentes isolados 

(JESUS et al., 2015). Um fragmento florestal pode ser definido como uma área de 

vegetação natural interrompida por barreiras antrópicas ou naturais (CALEGARI et al., 

2010; VIANA, 1990). A priorização do cultivo em detrimento da cobertura florestal é o 

resultado de um processo de tomada de decisão dos proprietários e trabalhadores 

rurais, com base nas suas percepções do ambiente e sua realidade econômica, 

contexto social e cultural (VIANA; PINHEIRO, 1998). Estes autores mencionam que 

as alterações decorrentes da fragmentação influenciam de forma diferenciada os 

parâmetros demográficos de mortalidade e natalidade de diferentes espécies, a 

estrutura e dinâmica das florestas. Por suposto, a alteração repentina em ambientes 

conservados tende a impactar no estrato regenerante e arbóreo. 

 Florestas fragmentadas possuem alto risco de perder espécies ou de que 

algumas se concentrem em pequenas manchas, particularmente as que possuem 

sementes grandes, emergentes, tolerantes à sombra e /ou que tenham problemas de 

dispersão. Em contrapartida, outras espécies podem se adaptar ao distúrbio (por 

exemplo, espécies mais exigentes em luz) e se desenvolverem e dominarem florestas 

fragmentadas com efeitos de borda pronunciados, contribuindo para a redução de 

diversidade no fragmento (ARROYO-RODRÍGUEZ et al., 2013). Em fragmentos 

florestais ripários, pode ocorrer maior heterogeneidade (RODRIGUES; LEITÃO-

FILHO, 2000), devido às perturbações naturais, influência de características físicas, 

como solo e água, tamanho e conservação do remanescente, entre outros (LUCHETA 

et al., 2015). Dessa forma, a heterogeneidade ambiental das áreas ripárias pode 

condicionar a ocorrência de novas espécies, estabelecendo padrões estruturais e 

composição florística particular para cada fragmento. 

 

1.3.2 Dinâmica da floresta 

 

 Os padrões das comunidades arbóreas em pequenos fragmentos sofrem 

mudanças constantes, como perda genética, mudanças nos mecanismos de 

dispersão e polinização e invasões por espécies exóticas. Tais alterações são 

influenciadas direta e indiretamente pelo efeito de borda, mudanças de micro e 
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macroclima, fatores edáficos e interações biológicas (ARROYO-RODRIGUEZ et al., 

2009; MACHADO et al., 2016). 

 As mudanças na composição florística e na estrutura da comunidade, 

detectadas em estudos de dinâmica florestal, permitem avaliar o produto da interação 

dos diferentes fatores bióticos e abióticos, num determinado intervalo de tempo, 

expresso por flutuações nos valores de mortalidade, recrutamento e crescimento dos 

indivíduos amostrados (FELFILI, 1995; LOPES; SCHIAVINI, 2007). Diante do exposto, 

fica evidente que distúrbios naturais e antrópicos geralmente não atuam de maneira 

isolada para influenciar a dinâmica florestal (CHAZDON, 2016). 

 A regeneração faz parte da dinâmica florestal e é comumente descrita como a 

recuperação ou reestabelecimento da vegetação após um distúrbio florestal, podendo 

ocorrer em todos os estágios da sucessão (CHAZDON, 2012). Distúrbios de pequena 

escala são comuns em florestas tropicais e geralmente são resultado da queda de 

uma ou mais árvores ou de exploração eventual de baixo impacto.  A variação espacial 

ou temporal desses distúrbios pode ser influenciada pelo solo, drenagem e topografia 

do terreno, criando assim, padrões de heterogeneidade ou mosaicos na floresta 

(CHAZDON, 2016). Para a mesma autora, a queda de uma única árvore causa 

distúrbios pequenos e localizados, recrutando a regeneração avançada, ao contrário 

dos grandes distúrbios, que impulsionam a colonização do terreno por espécies 

pioneiras ou exigentes de luz e que não estavam estabelecidas na área, ocorrendo de 

maneira gradual na floresta. 

 As análises dos dados de medições sucessivas proporcionam estimativas de 

incremento em diâmetro, área basal e mudança no número de árvores (por espécie e 

por grupo de espécies). Também é possível estimar as taxas de ingresso, de 

mudança, crescimento e mortalidade, além das mudanças da composição, da 

diversidade de espécies e da estrutura da floresta (SOUZA; SOARES, 2013). Nesse 

sentido, a análise da mortalidade durante um período de monitoramento pode indicar 

fatores limitantes ao estabelecimento da regeneração natural ou sobrevivência do 

estrato arbóreo. De forma análoga, a análise do recrutamento (ingresso) pode indicar 

condições favoráveis ao crescimento e sobrevivência das plantas. 
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1.3.3 Análise de dados da vegetação 

 

 Curvas de rarefação de espécies baseadas no número de indivíduos permitem 

comparar a riqueza entre comunidades, pela estimativa da riqueza de espécies em 

um nível comum de abundância (MAGURRAN, 2013). Conforme a autora, para 

determinar a comunidade com maior riqueza, basta verificar se a curva observada da 

comunidade de menor tamanho está localizada dentro do limite de confiança da curva 

de rarefação da comunidade maior. Quando isto não ocorre, tem-se diferença de 

riqueza entre as comunidades. De maneira análoga, é possível comparar a evolução 

de riqueza de uma comunidade no decorrer do tempo. O uso das curvas de rarefação 

é recorrente em pesquisas sobre a ecologia florestal (DIRILGEN et al., 2018; FELITTO 

et al., 2017; TAKEUCHI et al., 2017). 

 Parâmetros estruturais como densidade, área basal e valor de importância (VI) 

são descritores de população que indicam a ocupação do espaço pelas espécies em 

determinado momento. O VI resulta do somatório dos valores percentuais de 

densidade (número de indivíduos por hectare), frequência (proporção de parcelas 

onde uma espécie ocorre) e dominância (área basal por hectare) (FELFILI; 

RESENDE, 2003).  

 A análise de espécies indicadoras (ISA) é utilizada, como o próprio nome 

evidencia, para determinar espécies indicadoras de ambientes ou comunidades. Tem 

sido utilizada para detectar espécies com preferência por condições ambientais 

específicas (exemplo: MOTA et al., 2014; PEREIRA et al., 2015), fisionomia florestal 

(exemplo: LIGNER et al., 2015; MENINO et al., 2015), entre outras situações. 

 A análise estrutural de uma floresta pode ser interpretada pela distribuição 

diamétrica, que consiste em determinar a densidade de espécies e/ou indivíduos ou 

comunidades em classes de diâmetro. É possível utilizar uma metodologia como a de 

Spiegel (FELFILI; RESENDE, 2003) para determinar o número de classes e o intervalo 

das mesmas, bem como estabelecer estes quesitos de maneira arbitrária. A 

importância em se avaliar a distribuição diamétrica foi ressaltada por Machado et al. 

(2010), afirmando que grande parte da estrutura de uma floresta pode ser explicada 

por meio desta análise. 

 Atributos florísticos como o índice de Shannon e de Pielou e o número real de 

espécies observadas podem ser utilizadas para avaliar comunidades, como nas 

pesquisas de Brito e Carvalho (2014), Kanieski et al. (2017), Oliveira-Neto, 
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Nascimento e Carvalho (2017) e Pereira et al. (2018), entre outras. Quanto maior o 

valor obtido com o índice de Shannon maior é considerada a diversidade. Segundo 

Kanieski, Araujo e Longhi (2010), este índice expressa a uniformidade da importância 

(abundância) das espécies e valoriza as espécies raras. Isso indica que o valor gerado 

de diversidade é influenciado tanto pela uniformidade entre as espécies quanto pela 

riqueza (MAGURRAN, 2013). O índice de Pielou mede a equabilidade de uma 

comunidade, variando entre 0 e 1, onde este valor representaria o local em que todas 

as espécies têm a mesma abundância, isto é, uniformidade máxima (KANIESKI, 

ARAUJO e LONGHI, 2010; MORENO, 2001).  

 As medidas ou atributos mencionados anteriormente podem ser aplicados para 

análise da vegetação em uma ocasião, bem como, poderão ser considerados na 

análise da dinâmica florestal. Por outro lado, descritores relacionados estritamente às 

mudanças temporais de comunidades ou populações são baseados, principalmente, 

no número de indivíduos (taxa de mortalidade e recrutamento) ou na área basal (perda 

e ganho) (KORNING; BALSLEV, 1994; SHEIL; MAY, 1996). Já a taxa de mudança, 

tempo de duplicação e meia vida, reposição e estabilidade são aplicáveis aos dados 

de densidade e de área basal (KORNING; BALSLEV, 1994; REIS et al., 2015; 

SWAINE; LIEBERMAN, 1987). Flutuações referentes ao número de espécies 

envolvem, por exemplo, a determinação da porcentagem de espécies raras, de 

espécies sobreviventes após um período e o número de espécies ocorrentes 

(CAPERS et al., 2005). O crescimento médio dos indivíduos das espécies, seja em 

diâmetro ou altura (IMAÑA-ENCINAS; SILVA; PINTO, 2005), é uma informação útil 

para determinar as espécies que se adaptam melhor aos diferentes ambientes de uma 

floresta, além de diferenciar o crescimento destas entre setores distintos. 

 Fatores que influenciam o crescimento, ingresso e mortalidade, entre outros 

parâmetros de dinâmica, de uma espécie também podem provocar alterações em 

nível de comunidade. Para detectar quais fatores influenciaram a vegetação de um 

local têm sido utilizadas em pesquisas diferentes técnicas, sejam elas análises 

multivariadas, como análise de correspondência canônica e análise de componentes 

principais, ou não multivariadas como os coeficientes de correlação (CALLEGARO, 

2015; GASPER et al., 2015; SILVA et al., 2015). 

 No contexto do que foi exposto até agora, análises multivariadas como 

escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS), análise de correspondência 

canônica (CCA) e análise de agrupamento são ferramentas potencialmente úteis. 
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Deve-se ter três pontos definidos antes de iniciar o tratamento de dados multivariados: 

a) a técnica escolhida depende do objetivo do trabalho; b) definir a unidade amostral, 

no espaço e no tempo, seus descritores (ex.: variáveis ambientais) e a natureza dos 

dados (qualitativos, quantitativos); c) estabelecer a tabela de dados, suas dimensões, 

quais são os objetos e os descritores (VALENTIN, 2012). Para a aplicação de análise 

multivariada ou não, deve-se atender aos pressupostos das técnicas visando obter 

resultados válidos. 

 Entre as aplicações do NMDS está a possibilidade de avaliar a similaridade 

entre objetos comparados, sendo o resultado apresentado na forma de um diagrama, 

no qual os objetos mais próximos são mais semelhantes (VALENTIN, 2012). A CCA 

é outra estatística multivariada que tem como resultado o diagrama de ordenação. A 

sua aplicação em pesquisas florestais tem sido frequente no intuito de identificar as 

relações entre a vegetação e variáveis ambientais (exemplo: VALE et al., 2017; 

VLEMINCKX et al., 2015; WEKESA et al. 2018). A análise de agrupamento permite 

ordenar os objetos (parcelas na presente pesquisa) com base em características 

ambientais ou parâmetros da vegetação. A observação do dendrograma gerado pela 

análise permite determinar os agrupamentos que, segundo Hair et al. (2009), são 

constituídos por parcelas mais homogêneas. 

 

1.4 METODOLOGIA GERAL  

 

1.4.1 Caracterização da área de estudo 

 

 A área de estudo está localizada na Bacia Hidrográfica do Rio Ijuí, no Rio 

Grande do Sul (Figura 1), situada a norte-noroeste do estado, abrangendo 36 

municípios, com uma área de drenagem de 10.649,13 km² (DRH/SEMA, 2012). 

 Foram selecionados fragmentos situados às margens do rio Ijuí, no município 

de Guarani das Missões, sem influência de barragens. Os fragmentos estão 

localizados a uma distância de 5 Km entre si (em linha reta), nas localidades de Linha 

Pinheiro Machado, com 13 ha, na coordenada central 28º13’10,88” S e 54º36’03,36” 

O (fragmento 1), e Linha do Mel, fragmento com 6 ha, na coordenada central 

28º15’30,70” S e 54º34’25,77” O (fragmento 2). 
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Figura 1 - Localização das áreas de pesquisa, município de Guarani das Missões, RS, 
Brasil, 2020. 
 

 

 
Fonte: Autora. 

  

 Os limites das áreas de estudo incluem o rio Ijuí ao Oeste e áreas de cultivo 

agrícola ao Leste. A área do primeiro fragmento tem continuidade com floresta ao Sul 

e ao Norte e possui uma pequena porção adjacente ao cultivo agrícola, contrastando 

com o segundo fragmento, onde a área de estudo faz divisas com agricultura ao Sul 

e parte do Norte, sendo a outra parte constituída por pequena porção de bordadura 

florestal. 

 A altitude média das áreas é de 170 m e o relevo é suave ondulado, onde 

predominam, segundo Streck et al. (2008) e DRH/SEMA (2012), solos profundos do 

tipo Latossolo Vermelho Distroférrico. O clima da região é do tipo Cfa (subtropical 

úmido, com verão quente), de acordo com a classificação climática de Köppen 

(ALVARES et al., 2013). As chuvas são bem distribuídas durante o ano, com 
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precipitação pluviométrica anual em torno de 1800 mm. A temperatura média anual 

fica entre 20 e 21 ºC (WREGE et al., 2011). 

 Nas áreas de estudo, a principal interferência humana foi a exploração seletiva 

de madeira. As áreas de estudo foram fragmentadas anteriormente ao ano de 1987, 

ano a partir do qual tem-se as imagens de satélite disponíveis das áreas. O fragmento 

1 sofreu pouca ou nenhuma alteração de área de floresta, enquanto que o fragmento 

2 sofreu algumas modificações no seu perímetro. Uma das explicações encontradas 

a estas variações pode ser atribuída ao fato da constante troca de proprietários do 

fragmento 2 e extração madeireira por parte de cada dono da terra em suas 

respectivas posses para expansão de áreas para agricultura, enquanto que o 

fragmento 1 pertenceu a um único proprietário nesses últimos 30 anos. 

  

1.4.2 Desenho amostral 

 

Em cada fragmento foram instaladas 18 parcelas com dimensões de 10 m x 20 

m (200 m²), totalizando 36 parcelas. As parcelas foram distribuídas na vegetação em 

faixas sistemáticas, onde estas estão distanciadas 40 m entre si e perpendiculares ao 

curso do rio. Nas faixas manteve-se a distância de 20 m entre o fim de uma parcela e 

o início de outra. Assim objetivou-se aplicar o mesmo desenho amostral para os dois 

fragmentos estudados (Figura 2). O Estrato Arbóreo (EA) foi inventariado em todas as 

parcelas, onde incluíram-se todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) 

≥ 5 cm, medido a 1,30 m de altura do solo. 
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Figura 2 - Desenho amostral aplicado nas áreas de estudo, com as parcelas onde foi 
avaliado o estrato arbóreo e a regeneração natural. 
 

 
 
Fonte: Andrzejewski (2016). 

  

Para amostragem da regeneração natural utilizou-se duas classes de inclusão 

dos indivíduos com tamanho das unidades amostrais distintos. Essas unidades 

amostrais foram instaladas dentro de cada parcela maior. Para Regeneração 

Estabelecida (RE) utilizou-se subparcelas com dimensões de 5 m x 10 m (50 m2) e 

nesta classe foram incluídos indivíduos com 1 cm ≤ DAP (diâmetro a altura do peito) 

< 5 cm. Para avaliar o banco de Plântulas (PL) foram mensurados indivíduos com 

altura igual ou superior a 0,20 m e DAP < 1 cm, em parcelas de 3,16 m x 3,16 m (10 

m2), conforme Moscovich (1998) (Figura 3). 

No total, foram inventariadas 36 parcelas com área de 200 m2 para o EA, 

totalizando 7200 m² de superfície amostral. A RE foi monitorada em 36 subparcelas 

de 50 m2, totalizando 1800 m² de superfície amostral e a classe PL, avaliada em 36 

subparcelas de 10 m2, totalizou 360 m² de área amostral. 
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Figura 3 - Instalação das parcelas para avaliação da regeneração natural. Guarani 
das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

 
 
Fonte: Autora. 

  

1.4.3 Dados coletados 

 

1.4.3.1 Vegetação arbórea e regenerante 

 

Os indivíduos incluídos no Estrato Arbóreo (EA) (DAP ≥ 5 cm) e na 

Regeneração Estabelecida (RE) (1 cm ≤ DAP < 5 cm) foram identificados e tiveram 

as seguintes variáveis medidas: circunferência à altura do peito (CAP) e altura total 

(H). Os indivíduos da classe Plântulas (PL) (H ≥ 0,20 m e DAP < 1 cm) foram 

identificados e tiveram a altura total medida. Em todas as plantas amostradas foi fixada 

uma etiqueta de aço, contendo um código de identificação, com arame inoxidável 

(indivíduos regenerantes) ou prego (árvores) (Figura 4). 
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Figura 4 - Detalhe da fixação de etiquetas em indivíduos observados nas unidades 
amostrais do estrato arbóreo. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

 

 
Fonte: Autora. 

 

A CAP dos indivíduos do EA e da RE foi medida com auxílio de trena métrica e 

a etiqueta de identificação foi fixada sempre a 10 cm abaixo do local de medição da 

circunferência. A coleta de dados da vegetação foi realizada nos meses de fevereiro 

de cada ano (2015 a 2019). Os indivíduos mensurados na primeira ocasião que se 

mantiveram vivos foram mensurados nas demais medições. 

 Indivíduos mortos foram contabilizados para estudo da dinâmica. Também 

foram considerados como mortos aqueles que não foram localizados nas medições 

subsequentes (SCHORN; GALVÃO, 2006). Ainda, foram contabilizadas e 

mensuradas plantas não avaliadas na primeira ocasião e que atingiram os limites de 

inclusão nas medições dos anos subsequentes.  

 As espécies foram classificadas em grupos ecológicos, sendo divididas em  

pioneiras, aquelas que necessitam de luminosidade solar plena em processos de 

regeneração, crescimento, desenvolvimento e sobrevivência; em climácicas exigentes 

de luz, espécies que podem germinar sob sombreamento, mas as plantas jovens 

necessitam de luz abundante para crescer e atingir o dossel e a maturidade; e 

climácicas tolerantes à sombra, as quais se desenvolvem sob sombreamento, 
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atingindo a maturidade antes ou ao alcançar o dossel (SWAINE; WHITMORE, 1988; 

OLIVEIRA-FILHO et al., 1994). 

 Para classificação quanto as estratégias de dispersão, utilizou-se as pesquisas 

de Pijl (1972) e Liebsch e Acra (2007) que separaram as espécies em anemocóricas 

- dispersão pelo vento (quando os diásporos apresentam-se alados, plumosos ou em 

forma de balão ou poeira); zoocóricas - dispersão por animais (quando apresentam 

atrativos e/ou fontes alimentares em seus diásporos, e também aquelas com 

estruturas adesivas, por exemplo, ganchos e cerdas); e autocóricas - quando não se 

encaixaram nas duas categorias anteriores, ficando nesta categoria as espécies 

barocóricas e aquelas com dispersão explosiva. 

 Para a classificação das espécies nos grupos ecológicos e síndromes de 

dispersão foram utilizadas as pesquisas de Bulfe et al. (2010), Grings e Brack (2009), 

Loregian et al. (2012), Meyer et al. (2012), Santos, Budke e Muller (2012), Scipioni, 

Galvão e Longhi (2013), Silva (2014), Vaccaro (2002) e Vaccaro, Longhi e Brena 

(1999).  

 Para conferir a nomenclatura das espécies foi utilizado o banco de dados Flora 

do Brasil 2020 (FORZZA et al., 2020) e a delimitação das famílias seguiu o sistema 

de classificação Angiosperm Phylogeny Group IV (BYNG et al., 2016). Foi coletado 

material botânico dos indivíduos não identificados no local para identificação através 

de bibliografias junto ao Herbário do Departamento de Ciências Florestais (HDCF) da 

Universidade Federal de Santa Maria. 

 

1.4.3.2 Variáveis ambientais 

 

A abertura do dossel foi medida a norte, sul, leste e oeste, a 1 m do solo, no 

centro de cada parcela (Figura 5a), com densiômetro esférico convexo de Lemmon 

(Figura 5b). As leituras foram obtidas em cada ano, no momento das medições da 

vegetação. O densiômetro é composto por um espelho convexo, com o seu centro 

dividido em 24 quadrantes (Figura 5c), sendo cada quadrante dividido visualmente em 

quatro quartos (totalizando 96). Durante a leitura, foram contabilizados os pontos que 

refletem a abertura do dossel. Esse total foi multiplicado por 1,04, resultando na 

estimativa da porcentagem da área não coberta pelas copas. Dessa forma, a abertura 

do dossel foi obtida pela média aritmética das leituras realizadas (LEMMON, 1957; 

SUGANUMA et al., 2008, CALLEGARO et al., 2017).  
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Figura 5 - Metodologia adotada para avaliação de abertura do dossel: a) Esquema de 
obtenção das leituras aplicado a cada parcela para avaliação de abertura do dossel; 
b) Densiômetro esférico convexo de Lemmon; c) detalhe do espelho do densiômetro, 
dividido em 24 quadrantes. 
 

 

Fonte: Autora 

 

O levantamento topográfico da área foi realizado com o auxílio de trenas e de 

clinômetro digital para medir o desnível do terreno, conforme Souza et al. (2003). Após 

o levantamento, foi calculada a cota de elevação da parcela em relação ao nível do 

rio. Para medição da distância da borda considerou-se a distância entre o limite de 

cada parcela até o limite mais próximo da cobertura florestal. 

Para avaliação da espessura da camada de serapilheira acumulada sobre o 

solo utilizou-se a metodologia proposta por Callegaro et al. (2017). As medições foram 

realizadas em três pontos distintos distribuídos de forma aleatória dentro da parcela, 

com trena metálica, resultando na média aritmética das leituras 

Para realização de análises químicas e físicas de solo foram coletadas 

amostras compostas de três subamostras retiradas em três locais da parcela a 

profundidade de 0-20 cm. As amostras compostas foram conduzidas ao Laboratório 

de Física do Solo da UFSM para análise de granulometria. Nesta análise foram 

determinadas as proporções de areia, silte e argila, através do método da pipeta, 

conforme os procedimentos descritos pela EMBRAPA-CNPS (1997).  

Para análise química foram separadas amostras utilizando a metodologia 

anterormente citada e encaminhadas ao Laboratório de Análise de Solos da UFSM, 

conforme Tedesco et al. (1995), determinando-se as seguintes variáveis: pH em água, 



29 

P-Mehlich (fósforo), K (potássio), MO (% de matéria orgânica), Al (alumínio), Ca 

(cálcio), Mg (magnésio), H+Al (acidez potencial), CTC efetiva (capacidade de troca de 

cátions), CTC pH7, saturação de bases, saturação de alumínio, Cu (cobre), Zn (zinco), 

S (enxofre) e B (boro).  

 Dados de precipitação foram obtidos por meio do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), através do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa (BDMEP). Os dados são da estação meteorológica do município de São 

Luís Gonzaga, estação mais próxima, distante 40 km das áreas de pesquisa 

(Figura 6).  

 

Figura 6 - Precipitação total mensal no período de janeiro de 2014 a dezembro de 
2019, São Luiz Gonzaga, RS, Brasil, 2020. 
 

 
 

Fonte: Autora. 
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2 ARTIGO 1: DINÂMICA DE ESPÉCIES ARBÓREAS EM FLORESTA ESTACIONAL 

DECIDUAL RIPÁRIA NO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL. 

 

RESUMO 

 

As florestas ripárias são ambientes de elevada importância pelo fornecimento de 
serviços ecossistêmicos e por resguardarem parte da biodiversidade regional onde 
estão inseridas. Apesar de estarem em geral fragmentadas, esses ambientes podem 
conter riqueza florística relevante, influenciada por fatores bióticos e abióticos que 
determinam a sua estrutura e a dinâmica. O objetivo deste trabalho foi analisar 
mudanças temporais em nível de comunidade e de população em dois fragmentos de 
Floresta Estacional Decidual ripária, na região do Alto Uruguai, no Rio Grande do Sul, 
Brasil. Foram instaladas sistematicamente 36 parcelas, distribuídas em faixas 
perpendiculares à margem do rio. O desenho amostral foi aplicado nos dois 
fragmentos, cada um contendo 18 parcelas com dimensões de 10 m x 20 m, onde 
foram amostrados os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) igual ou maior 
a 5 cm. A vegetação foi inventariada nos anos de 2015 a 2019. As curvas de rarefação 
indicaram que não houve diferença de riqueza entre as ocasiões. A análise da 
dinâmica mostrou taxa de mudança em densidade de indivíduos positiva no primeiro 
ano de monitoramento, quando também ocorreu a maior variação líquida em área 
basal. Nos últimos dois anos a vegetação apresentou taxas de mudança negativas 
para densidade e dominância. Os resultados evidenciaram flutuações pouco 
expressivas na densidade, no número de espécies raras, na proporção de indivíduos 
e de espécies de cada grupo ecológico, bem como da distribuição diamétrica da 
comunidade e das espécies de maior valor de cobertura. As espécies que tiveram 
maior valor de cobertura foram Matayba elaeagnoides Radlk., Campomanesia 
xanthocarpa (Mart.) O.Berg, Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. e Actinostemon 
concolor (Spreng.) Müll.Arg., indicando que as mesmas são mais representativas nos 
fragmentos. 
 
Palavras-chave: Mata ciliar. Mudança temporal. Taxa de mudança. Fitossociologia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 ARTICLE 1: DYNAMICS OF ARBOREAL SPECIES IN RIPARY DECIDUAL 

SEASONAL FOREST IN THE NORTHWEST OF RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL. 

 

ABSTRACT 

 

Riparian forests are high importance environments for the provision of ecosystem 
services and for protecting part of the regional biodiversity where they are inserted. 
Despite being generally fragmented, these environments can contain relevant floristic 
wealth, influenced by biotic and abiotic factors that determine their structure and 
dynamics. The objective of this work was to analyze temporal changes at the 
community and population level in two fragments of riparian seasonal deciduous forest, 
in the Alto Uruguai region, in the Rio Grande do Sul, Brazil. 36 plots were 
systematically installed, distributed in perpendicular strips to the riverbank. The sample 
design was applied to the two fragments, each containing 18 plots with dimensions of 
10 m x 20 m, where individuals with a diameter at chest height (DBH) equal to or 
greater than 5 cm were sampled. The vegetation was inventoried in the years 2015 to 
2019. The rarefaction curves indicated that there was no difference in wealth between 
the occasions. The dynamics analysis showed a positive change rate in the density of 
individuals in the first year of monitoring when there was also the greatest net variation 
in the basal area. Over the past two years, vegetation has shown negative change 
rates for density and dominance. The results showed insignificant fluctuations in 
density, in the number of rare species, in the individuals proportion and species in each 
ecological group, as well as in the diametric distribution of the community and the 
species with the highest coverage value. The species that had the highest coverage 
value were Matayba elaeagnoides Radlk., Campomanesia xanthocarpa (Mart.) 
O.Berg, Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. and Actinostemon concolor (Spreng.) 
Müll.Arg., indicating that they are more representative in the fragments. 
 
Keywords: Riparian forest. Temporal change. Change rate. Phytosociology. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

 Uma das maiores preocupações para a conservação da biodiversidade é a 

contenção das intervenções humanas que ocasionam a fragmentação dos 

ecossistemas e consequentemente a perda ou redução de habitats (VIANA; 

PINHEIRO,1998). Conforme os mesmos autores, na Mata Atlântica, os fragmentos 

estão distribuídos em paisagens que sofreram interferência humana, com alto grau de 

perturbação e, de acordo com Venzke e Martins (2013), localizam-se principalmente 

em ambientes e topografia acidentada, áreas pedregosas sem aptidão agrícola, faixas 

ciliares e fundo das propriedades. 

 No Rio Grande do Sul, o Bioma Mata Atlântica abrange 52% da área territorial 

do estado e destes apenas 7,9% são florestas (SOS MATA ATLÂNTICA, 2017). Essa 

proporção está representada em sua maioria por pequenas manchas florestais 

localizadas ao longo de cursos d’água, podendo ser denominadas de fragmentos 

florestais ripários, que refletem alterações ecológicas atuantes nesses ecossistemas.  

Os fragmentos ripários ocupam áreas dinâmicas da paisagem, apresentando espécies 

com características particulares para melhor adaptação aos distúrbios (NAIMAN; 

DÉCAMPS, 1997; SARAIVA, 2011). As faixas ciliares são zonas de transição entre 

ecossistemas terrestres e aquáticos e desempenham serviços ecossistêmicos como 

proteção da biodiversidade terrestre e dinâmica de estoques de carbono 

(GUNDERSEN et al., 2010).  

A vegetação ripária é influenciada principalmente pelas condições ambientais, 

como inundações, efeito de borda, fatores edáficos, clima, matriz onde está inserida 

e pelas características ecológicas das espécies (Apêndice A; Apêndice B). O alcance 

da inundação resulta em variabilidade na vegetação, onde locais mais úmidos 

favorecem a ocorrência das espécies adaptadas e que toleram períodos de 

alagamento (partes baixas do relevo) (KANIESKI, 2013). Por outro lado, em ambientes 

mais altos há ocorrência de espécies com preferência a solos com melhor drenagem 

da água. Após a fragmentação, as áreas apresentam condições ambientais diferentes 

das originais, em que o efeito de borda fica evidenciado, restringindo a ocorrência de 

espécies e alterando a composição florística e estrutura da comunidade.  

Diante das mudanças das condições ambientais e da vegetação nas áreas 

ripárias sujeitas a inundações, fica intrínseca a necessidade de monitorar as variações 

ao longo do tempo, para inferir com maior precisão sobre os efeitos da fragmentação. 
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Higuchi et al. (2008) ressaltaram que as respostas à fragmentação podem ser um 

processo lento, capaz de ocorrer durante longos períodos de tempo.  Para Fontes e 

Walter (2011), o monitoramento da dinâmica permite compreender a complexidade 

dos processos ecológicos e as interações interespecíficas.  

 Assim, realizou-se o presente estudo com objetivo de analisar as mudanças em 

parâmetros de estrutura e de crescimento, bem como descrever as flutuações 

temporais de dinâmica detectadas em populações de espécies ocorrentes no estrato 

arbóreo em fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária, na região noroeste do 

Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Caracterização da área 

 

 O presente estudo está localizado em área de transição entre o Bioma Mata 

Atlântica e o Bioma Pampa (BRASIL, 2006), compreendendo fragmentos florestais 

ripários. Estes fragmentos pertencem à região fitoecológica da Floresta Estacional 

Decidual, incluindo as formações Aluvial e Submontana (IBGE, 2012). Selecionou-se 

para o monitoramento dois fragmentos situados às margens do rio Ijuí, no município 

de Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, com maior extensão em área e sem 

influência de barragens, comuns na região. Os fragmentos localizam-se nas 

comunidades Linha do Mel (28º15’30,70” S e 54º34’25,77” O), com 6 ha, e Pinheiro 

Machado (28º13’10,88” S e 54º36’03,36” O), com 13 ha. Possuem em suas 

adjacências áreas de cultivo agrícola ou pastejo de pecuária leiteira, limitando-se a 

oeste com o rio. 

 A altitude média das áreas é de 170 m e o relevo é suave ondulado, onde 

predominam, segundo Streck et al. (2008), solos profundos do tipo Latossolo 

Vermelho Distroférrico. O clima da região é do tipo Cfa (subtropical úmido, com verão 

quente), de acordo com a classificação climática de Köppen (ALVARES et al., 2013). 

A precipitação pluviométrica anual fica próxima de 1800 mm, ocorrendo em chuvas 

bem distribuídas durante o ano, com temperatura média anual de 21 ºC (WREGE et 

al., 2011).  
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2.2.2 Coleta de dados 

 

 Para amostragem da vegetação foram instaladas 36 parcelas (18 por 

fragmento), com dimensões de 10 m x 20 m (200 m²), no ano de 2015. As parcelas 

foram distribuídas na vegetação em faixas sistemáticas, distanciadas 40 m entre si e 

perpendiculares ao curso do rio. Nas faixas foi mantida a distância de 20 m entre o fim 

de uma parcela e o início de outra (Figura 1).  

 

Figura 1 - Desenho amostral das parcelas do estrato arbóreo. Guarani das Missões, 
RS, Brasil, 2020. 
 

 

 
Fonte: adaptado de Andrzejewski (2016). 

 

 O estrato arbóreo foi inventariado em todas as parcelas, onde incluíram-se 

todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP, medido a 1,30 de altura do 

solo) ≥ 5 cm. Os indivíduos foram identificados e tiveram as seguintes variáveis 

medidas: circunferência à altura do peito (CAP), para posterior cálculo do DAP, e 

altura total (H).  

 A coleta de dados da vegetação foi realizada nos meses de fevereiro de cada 

ano (2015 a 2019). Os indivíduos amostrados foram etiquetados com plaqueta 

metálica contendo código de identificação. 

 O material botânico dos indivíduos não identificados foi coletado no local para 

identificação através de bibliografias junto ao Herbário do Departamento de Ciências 
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Florestais da Universidade Federal de Santa Maria (HDCF). A nomenclatura das 

espécies foi conferida no banco de dados Flora do Brasil 2020 (FORZZA et al., 2020) 

e a delimitação das famílias seguiu o sistema de classificação Angiosperm Phylogeny 

Group IV (BYNG et al., 2016). 

 

2.2.3 Análise dos dados 

   

 Comparou-se a riqueza na primeira medição e na última medição (2015 - 2019) 

através de curvas de rarefação. Para isto, foi utilizada matriz com linhas, 

correspondendo às 60 espécies, e colunas constituídas pela abundância de cada 

espécie nos anos 2015 e 2019. A análise foi realizada pelo programa PAST 

(HAMMER; HARPER; RYAN, 2001).  

 Foram contabilizados o número de indivíduos e a área basal (1) por espécie 

para cada ocasião de monitoramento. A densidade expressa o número de indivíduos 

de uma espécie por unidade de área (indivíduos/ha) e a dominância (taxa de ocupação 

do ambiente pelos indivíduos de uma espécie) (CALLEGARO; ARAUJO; LONGHI, 

2014; FELFILI; REZENDE, 2003). Neste estudo, a dominância será tratada como área 

basal por hectare (m²/ha). 

 

Área basal (m²/ha) =
π*DAP

2

40000
 (1) 

 
DAP: diâmetro a altura do peito, medido a 1,30m de altura em relação ao solo. 

 

 As espécies foram classificadas em grupos ecológicos, de acordo com Swaine 

e Whitmore (1988) e Oliveira-Filho et al. (1994). Assim, as espécies que necessitam 

de luminosidade solar plena em processos de regeneração, crescimento, 

desenvolvimento e sobrevivência são classificadas como pioneiras; em climácicas 

exigentes de luz são classificadas as espécies que podem germinar sob 

sombreamento, mas as plantas jovens necessitam de luz abundante para crescer e 

atingir o dossel e a maturidade; e por fim as climácicas tolerantes à sombra, que 

podem se desenvolver sob sombreamento, podendo atingir a maturidade no dossel 

ou antes de alcançar o dossel.  
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 Para verificar se houve diferença de densidade de indivíduos e de espécies ao 

longo do tempo dentro do mesmo grupo ecológico ou em cada ano entre os grupos 

ecológicos foi utilizado o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, seguido do teste de 

Dunn para as comparações quando o teste não-paramétrico indicou diferenças 

significativas, por meio do programa BioEstat 5.3 (AYRES et al., 2007). Foram 

aplicados testes não-paramétricos devido ao não atendimento dos pressupostos de 

normalidade dos resíduos (Teste de Shapiro-Wilk) e homogeneidade das variâncias 

(Teste de Bartlet). 

 Para analisar a variação de atributos da estrutura e da dinâmica em diferentes 

intervalos de tempo (anual, bienal e quadrienal), foram calculados descritores em nível 

de comunidade baseados na densidade de indivíduos (D) e na área basal (AB), 

utilizados por Higuchi et al. (2008) e Oliveira et al. (2014): densidade - no início do 

intervalo de tempo (Dinicial); de sobreviventes (Dsobreviventes); de recrutas (Drecrutas); de 

árvores mortas (Dmortas); e no final do intervalo de tempo (Dfinal); bem como taxa de 

mudança (TMdensidade),  taxa de mortalidade (TMort) e taxa de recrutamento (TR). 

 Além destes, foram calculados os descritores área basal inicial (ABinicial), 

aumento em área basal (ABaumento), decréscimo em área basal (ABdecréscimo), área 

basal de recrutas (ABrecrutas), área basal de mortas (ABmortas), área basal ao final do 

período de monitoramento (ABfinal), taxa de mudança (TMAB), ganho em área basal 

(GAB) e perda em área basal (PAB). As taxas de mudança de densidade (2) e de área 

basal (3), as taxas de mortalidade (4) e de recrutamento (5), bem como o ganho (6) e 

perda (7) foram calculados conforme Korning e Balslev (1994) e Sheil e May (1996). 

 

TMD= ((
Dfinal

Dinicial

) -1) x 100 (2) 

TMAB= ((
ABfinal

ABinicial

) -1) x 100 (3) 

TMort = (1- (
Dinicial - Dmortas

Dinicial

)) ×100 (4) 

TR= (1 - (1 - (
Drecrutas

Dfinal

))) ×100 (5) 
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PAB = (1 - (
(ABinicial - (ABmortas + ABdecréscimo))

ABinicial

)) ×100 (6) 

GAB = (1 - (1- 
(ABrecrutas+  ABaumento)

ABfinal

)) ×100 (7) 

 
TM: taxa de mudança (%); D: densidade (indivíduos/ha); AB: área basal (m²/ha); TMort: taxa de 
mortalidade (%); TR: taxa de recrutamento (%); G: ganho em área basal (%); P: perda em área basal 
(%). 

  

 A distribuição diamétrica seguiu o procedimento de Spiegel (FELFILI; 

REZENDE, 2003), onde os indivíduos amostrados foram distribuídos em classes de 

diâmetro. A análise de estrutura diamétrica foi realizada para a comunidade e para as 

quatro espécies de maior valor de cobertura em 2015 e em 2019 (Valor de cobertura= 

densidade relativa + dominância relativa). Para verificar o crescimento médio anual 

dos indivíduos no período de quatro anos foi utilizado o modelo apresentado por 

Imaña-Encinas, Silva e Pinto (2005) (8): 

 

IPA (cm/ano) =
∑ (DAP2i-n

i=1 DAP1i)

N
 (8) 

 
Onde: IPA= incremento periódico anual; DAP2i= diâmetro da iésima árvore viva na segunda  medição; 
DAP1i = diâmetro da iésima árvore viva na primeira medição; N = número total de anos monitorado. 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O número de indivíduos apresentou pouca variação durante o período de 

monitoramento, o qual iniciou com 1091 indivíduos no ano de 2015 (1515 ind/ha) e no 

ano de 2019 foram mensurados 1064 ind. (1478 ind/ha), nas comunidades avaliadas. 

 As curvas de rarefação dos períodos comparados indicaram que não houve 

diferença entre a riqueza nos anos de 2015 e 2019 (Figura 2). Constatou-se que a 

curva de riqueza observada da comunidade em 2019 está dentro do limite de 

confiança de 95% da curva de rarefação da comunidade de 2015. No entanto, 

percebe-se que há uma tendência de pequeno decréscimo de riqueza esperada ao 

passar do tempo. 
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Figura 2 -  Curvas de rarefação de espécies para a comunidade amostrada entre os 
anos de 2015 e 2019. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

 

 
 
Fonte: Autora. 

 

 Foram encontradas 58 espécies em 2015 a 2017 e 57 espécies nos anos 

subsequentes. Essa diferença ocorreu pela morte da espécie Albizia niopoides 

(Spruce ex Benth.) Burkart, Hovenia dulcis Thunb. e Prunus myrtifolia (L.) Urb., 

representadas por apenas um indivíduo e pelo ingresso de Ilex paraguariensis A.St.-

Hil. e uma espécie do gênero Myrtaceae (NI). As espécies perdidas são classificadas 

em clímax exigentes de luz por Silva (2014); Loregian et al. (2012) e Scipioni, Galvão 

e Longhi (2013), respectivamente, o que pode indicar que no interior da floresta está 

ocorrendo melhor condição para o estabelecimento de espécies dos grupos 

ecológicos que toleram o sombreamento. Segundo Callegaro et al. (2016), a floresta 

com estrutura desenvolvida, beneficia o desenvolvimento de espécies tolerantes ao 

sombreamento e a ausência de impactos que gerem clareiras naturais limitam a 

ocorrência de espécies pioneiras ou exigentes de luz (SAWCZUK et al., 2012).  

  Em relação a abundância, Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg., 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg., Sebastiania brasiliensis Spreng., Campomanesia 

xanthocarpa (Cambess.) O.Berg, Matayba elaeagnoides Radlk. e Plinia rivularis 

(Cambess.) Rotman apresentaram os maiores valores (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Espécies amostradas durante o período de monitoramento, com valores de densidade, área basal e grupos ecológicos. 
Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 

(continua) 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
Densidade Dominância (m2) 

GE 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Achatocarpaceae Achatocarpus praecox Griseb. 7 7 7 7 7 0,0328 0,0351 0,0370 0,0388 0,0391 CL 
Euphorbiaceae Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. 131 147 147 150 152 0,4016 0,4666 0,4722 0,4826 0,4959 CS 
Fabaceae Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 1 0 0 0 0 0,0024 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 CL 
Sapindaceae Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. 35 34 35 30 31 0,8716 0,8430 0,8545 0,6933 0,7626 CL 
Sapindaceae Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk. 3 4 4 3 4 0,0063 0,0087 0,0086 0,0066 0,0087 CS 
Annonaceae Annona neosalicifolia H.Rainer 10 11 11 11 9 0,2139 0,2285 0,2358 0,2450 0,2430 CL 
Annonaceae Annona rugulosa (Schltdl.) H.Rainer 3 3 3 1 1 0,0289 0,0297 0,0298 0,0241 0,0241 CL 
Fabaceae Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. 1 1 1 1 1 0,0020 0,0022 0,0022 0,0021 0,0022 CL 
Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 5 4 4 4 4 0,3988 0,2953 0,2985 0,3046 0,3161 CL 
Salicaceae Banara tomentosa Clos 8 8 8 7 6 0,0788 0,0804 0,0804 0,0646 0,0612 CS 
Myrtaceae Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg 8 8 7 7 7 0,0981 0,1048 0,0929 0,0906 0,0908 CS 
Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg 88 88 88 88 85 2,3762 2,4483 2,4934 2,4393 2,4564 CS 
Salicaceae Casearia decandra Jacq. 22 23 23 22 21 0,1502 0,1568 0,1580 0,1533 0,1487 CS 
Cannabaceae Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.  3 3 3 3 2 0,0306 0,0322 0,0322 0,0329 0,0237 P 
Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl. 1 1 1 1 1 0,0032 0,0052 0,0052 0,0050 0,0051 CS 
Sapotaceae Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. 6 6 6 4 4 0,1503 0,1510 0,1523 0,1462 0,1512 CL 
Verbenaceae Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke 1 1 1 1 1 0,0229 0,0284 0,0282 0,0268 0,0276 CL 
Rutaceae Citrus x limon (L.) Osbeck 2 2 2 2 2 0,0050 0,0050 0,0048 0,0050 0,0051 - 
Boraginaceae Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill. 23 23 23 23 23 1,4984 1,5401 1,5737 1,6047 1,6383 CL 
Sapindaceae Cupania vernalis Cambess. 5 5 5 4 4 0,2851 0,2928 0,2986 0,2921 0,3009 CL 
Fabaceae Dalbergia frutescens (Vell.) Britton 1 1 1 1 1 0,0102 0,0121 0,0124 0,0134 0,0146 CL 
Sapindaceae Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 4 4 4 4 4 0,1926 0,2096 0,2200 0,2162 0,2219 CL 
Myrtaceae Eugenia burkartiana (D.Legrand) D.Legrand 1 1 1 1 1 0,0058 0,0057 0,0065 0,0067 0,0091 CS 
Myrtaceae Eugenia hiemalis Cambess. 1 1 1 1 1 0,0031 0,0032 0,0034 0,0032 0,0031 CL 
Myrtaceae Eugenia involucrata DC. 5 6 6 6 6 0,0684 0,0752 0,0773 0,0797 0,0821 CS 
Myrtaceae Eugenia pyriformis Cambess. 15 15 15 15 14 0,5215 0,5410 0,5456 0,5503 0,4829 CS 
Myrtaceae Eugenia uniflora L. 21 21 22 21 21 0,0865 0,0909 0,0961 0,0949 0,0974 CL 
Rubiaceae Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. 1 2 2 2 2 0,0051 0,0106 0,0107 0,0108 0,0107 CL 
Euphorbiaceae Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. 108 110 108 107 100 1,3365 1,3530 1,3308 1,3379 1,2885 CL 
Rhamnaceae Hovenia dulcis Thunb. 1 1 1 0 0 0,0062 0,0065 0,0063 0,0000 0,0000 CL 
Aquifoliaceae Ilex paraguariensis A.St.-Hil. 

 
0 0 0 1 1 0,0000 0,0000 0,0000 0,0021 0,0023 CS 

Fabaceae Inga vera Willd. 1 1 1 1 1 0,0834 0,0889 0,0926 0,0932 0,0982 CL 
Fabaceae Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. 35 35 34 35 35 0,6492 0,6760 0,6843 0,7120 0,7294 CL 
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Tabela 1 - Espécies amostradas durante o período de monitoramento, com valores de densidade, área basal e grupo ecológicos. 
Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 

(conclusão) 

FAMÍLIA ESPÉCIE 
Densidade 

2016 
2017 
2018 
2019 

Dominância (m2) 
2016 
2017 
2018 
2019 

GE 
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Malvaceae Luehea divaricata Mart. & Zucc. 16 16 16 15 14 1,8520 1,8500 1,8461 1,7769 1,7669 CL 
Fabaceae Machaerium paraguariense Hassl. 34 34 34 34 33 1,6118 1,6107 1,6383 1,6340 1,5382 CL 
Fabaceae Machaerium stipitatum Vogel 4 4 4 4 4 0,5621 0,5731 0,5834 0,5943 0,6133 CL 
Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. 83 85 85 84 80 5,2694 5,4356 5,5091 5,6345 5,5258 CL 
Moraceae Morus nigra L. 9 10 10 10 8 0,1353 0,1459 0,1641 0,1727 0,1634 P 
Fabaceae Myrocarpus frondosus Allemão 29 28 28 27 27 0,5826 0,6007 0,6230 0,6388 0,6529 CL 
Lauraceae Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 65 67 67 66 63 0,7064 0,8026 0,8753 0,9696 0,9851 CL 
Lauraceae Ocotea puberula (Rich.) Nees 1 1 1 1 1 0,0117 0,0140 0,0150 0,0161 0,0165 CL 
Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 4 4 4 4 4 0,1295 0,1474 0,1529 0,1572 0,1680 CL 
Rutaceae Pilocarpus pennatifolius Lem. 6 9 10 10 9 0,0254 0,0441 0,0464 0,0481 0,0463 CS 
Myrtaceae Plinia rivularis (Cambess.) Rotman 77 78 78 77 75 0,7557 0,8181 0,8249 0,8376 0,8411 CS 
Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urb. 1 1 1 0 0 0,0176 0,0235 0,0232 0,0000 0,0000 CL 
Polygonaceae Ruprechtia laxiflora Meisn. 43 43 41 41 38 2,2870 2,3628 2,1880 2,2601 2,2671 CL 
Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis Spreng. 91 92 89 89 89 0,5307 0,5541 0,5129 0,5097 0,4882 CL 
Phytolaccaceae Seguieria aculeata Jacq. 21 20 20 17 16 0,1384 0,1311 0,1322 0,1172 0,1144 CL 
Fabaceae Senegalia sp. 1 1 1 1 1 0,0054 0,0062 0,0067 0,0071 0,0074 - 
Moraceae Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. 2 2 2 3 3 0,0111 0,0121 0,0119 0,0159 0,0161 CS 
Loganiaceae Strychnos brasiliensis Mart. 8 8 8 8 8 0,1678 0,1821 0,1846 0,1843 0,1867 P 
Combretaceae Terminalia australis Cambess. 3 3 3 3 3 0,0765 0,0785 0,0833 0,0844 0,0878 P 
Meliaceae Trichilia catigua A.Juss. 1 1 1 1 1 0,0076 0,0077 0,0078 0,0078 0,0081 CS 
Meliaceae Trichilia elegans A.Juss. 13 15 15 15 16 0,0351 0,0409 0,0413 0,0407 0,0443 CS 
Lamiaceae Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 15 15 15 14 13 0,3292 0,3390 0,3396 0,3368 0,3361 CL 
Salicaceae Xylosma pseudosalzmanii Sleumer 2 2 2 1 1 0,0088 0,0088 0,0087 0,0060 0,0060 CL 
Rutaceae Zanthoxylum petiolare A.St.-Hil. & Tul 2 2 2 1 1 0,2381 0,2473 0,2495 0,0140 0,0155 CL 
Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. 2 2 2 2 2 0,0264 0,0290 0,0312 0,0339 0,0374 CL 
Myrtaceae Myrtaceae 286 0 1 1 1 1 0,0020 0,0023 0,0025 0,0026 0,0020 - 
- NI 1 1 1 1 1 0,0132 0,0155 0,0172 0,0191 0,0207 - 

TOTAL 60 espécies 1091 1122 1117 1094 1064 25,1600 26,1319 25,9454 25,8972 25,5902  

 
Onde: GE= Grupo ecológico; P= pioneira; CL= clímax exigente de luz; CS= clímax tolerante a sombra; - = não classificada. 
Fonte: Autora.
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 Maiores taxas de ocupação do ambiente em área basal foram determinadas 

para M. elaeagnoides, C. xanthocarpa, Ruprechtia laxiflora Meisn., Luehea divaricata 

Mart. & Zucc., Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill. e Machaerium 

paraguariense Hassl. Com esses resultados verificou-se que essas espécies estão 

mais conservadas e bem distribuídas nos fragmentos analisados. 

 Na primeira avaliação (2015), foram encontradas 15 espécies nativas raras 

(exemplo: Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. e Eugenia burkartiana (D.Legrand) 

D.Legrand), ou seja, aquelas representadas por apenas um indivíduo amostrado, de 

acordo com Capers et al. (2005) e Martins (1991). Considerando esse conceito, houve 

acréscimo no número espécies raras em 2019, quando 16 espécies foram 

consideraram raras. 

 Quanto aos grupos ecológicos, observou-se maior proporção de espécies e de 

indivíduos pertencentes ao grupo clímax exigente de luz, com 36 espécies (683 

indivíduos) e 33 espécies (636 indivíduos) em 2015 e 2019 respectivamente, seguidas 

em ordem decrescente de clímax tolerante à sombra, com 16 espécies (381 e 402 

indivíduos) e das pioneiras com 4 espécies (23 e 21 indivíduos). Todavia, quando 

comparada a densidade de indivíduos por parcela dentro de um grupo ecológico no 

decorrer do tempo não foram encontradas diferenças significativas (Tabela 2). Paula 

et al. (2004) ao avaliarem a sucessão ecológica em uma Floresta Estacional 

Semidecidual, Viçosa, MG, encontraram valores semelhantes: nove espécies 

pioneiras, 56 secundárias iniciais e 29 secundárias tardias. 

 Percebe-se que as espécies clímax dominam ecologicamente as comunidades 

arbóreas pesquisadas. Esta condição também é evidenciada pelas espécies mais 

abundantes e de maior área basal, as quais pertenciam aos grupos ecológicos clímax 

tolerante à sombra e clímax exigentes de luz, mostrando que as espécies pioneiras 

são menos marcantes nesses fragmentos. Conforme Turchetto (2015), espécies que 

demandam maior intensidade de luz tendem a ocorrer em menor densidade no interior 

da floresta. 
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Tabela 2 - Média de indivíduos e espécies dos grupos ecológicos em cada ocasião de 
monitoramento. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

Grupo 
ecológico 

Ano de medição Intervalo de tempo 

2015 2016 2017 2018 2019 Anual Bienal Quadrienal 

Média de indivíduos por parcela* H H H 

Pioneira 0,6c 0,7c 0,6b 0,7b 0,6b 0,07ns 0,06ns 0,04ns 

CLuz 19,0a 19,1a 18,9a 18,3a 17,7a 0,62ns 0,49ns 0,44ns 

CSombra 10,6b 11,3b 11,3a 11,3a 11,2a 0,40ns 0,28ns 0,20ns 

H 66,71 66,86 66,41 65,77 66,37    
 Média de espécies por parcela* H H H 

Pioneira 0,4c 0,4c 0,4c 0,4c 0,3c 0,1052ns 0,0874ns 0,0652ns 

CLuz 8,1ª 8,0a 8,0a 7,8ª 7,7a 0,4008ns 0,3198ns 0,2895ns 

CSombra 3,7b 3,8b 3,8b 3,8b 3,8b 0,1321ns 0,0599ns 0,0468ns 

H 75,27 76,04 75,92 75,85 76,47    
 
onde: *: foram desconsiderados os indivíduos sem classificação do grupo ecológico; CLuz: Clímax 
Exigente de Luz; CSombra: Clímax tolerante à Sombra. H = estatística do Teste de Kruskal-Wallis com 

p<0,01; a, b e c: letras diferentes nas colunas indicam diferença significativa pelo teste de Dunn com p-

valor < 0,05. 
Fonte: Autora. 

 

  De acordo com o teste de Kruskal-Wallis, não há diferença entre a densidade 

dos grupos ecológicos na comparação entre as medições anuais (2015, 2016, 2017, 

2018 e 2019), assim como quando comparadas as populações em biênios (2015, 

2017 e 2019) e quadriênios (2015 e 2019). Para verificar se ocorrem diferenças de 

densidade de indivíduos e densidade de espécies entre os grupos ecológicos as 

parcelas deveriam ser monitoradas por maior período de tempo, ou seja, cinco 

ocasiões de monitoramento não são suficientes para relatar variações significativas. 

 No primeiro ano de monitoramento houve maior taxa de recrutamento. Por 

outro lado, a taxa de mortalidade foi menor nesse mesmo período. Com esses 

resultados obteve-se taxa de mudança positiva (Tabela 3). Os demais anos de 

monitoramento tiveram taxa de mudança negativa, influenciada pelo elevado valor de 

indivíduos mortos e baixa densidade de recrutamento. 
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Tabela 3 - Parâmetros de dinâmica da floresta. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

PARÂMETROS 

INTERVALO DE TEMPO 

1 ano 2 anos 4 anos 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2015-17 2017-19 2015-19 

Número de árvores 

Inicial (ind./ha) 1515,3 1558,3 1550,0 1519,4 1515,3 1550,0 1515,3 

Sobreviventes 
(ind./ha) 

1498,6 1531,9 1495,8 1458,3 1475,0 1443,1 1379,2 

Recrutas (ind./ha) 59,7 18,1 23,6 19,4 75,0 34,7 34,7 

Mortos (ind./ha) 16,7 23,6 54,2 61,1 40,3 106,9 136,1 

Final (ind./ha) 1558,3 1550,0 1519,4 1477,8 1550,0 1477,8 1477,8 

Taxa de mudança (%) 2,8 -0,5 -2,0 -2,7 2,3 -4,7 -2,5 

Taxa de recrutamento 
(%) 

3,8 1,2 1,6 1,3 4,8 2,3 2,3 

Taxa de mortalidade 
(%) 

1,1 1,5 3,5 4,0 2,7 6,9 9,0 

PARÂMETROS 

INTERVALO DE TEMPO 

1 ano 2 anos 4 anos 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2015-17 2017-19 2015-19 

Área basal 

Inicial (m²/ha) 34,9407 35,9856 36,1991 35,9683 34,9407 36,1991 34,9407 

Aumento (m²/ha) 1,3651 0,8554 1,0033 0,9347 2,0789 1,7606 3,6100 

Decréscimo (m²/ha) 0,2600 0,1842 0,3231 0,1358 0,3154 0,2369 0,3572 

Recrutas (m²/ha) 0,2415 0,0644 0,1031 0,1039 0,3097 0,1289 0,3694 

Mortos (m²/ha) 0,3017 0,5222 1,0142 1,0422 0,8149 2,0231 2,7349 

Final (m²/ha) 35,9856 36,1991 35,9683 35,8284 36,1991 35,8284 35,8284 

Taxa de mudança (%) 3,0 0,6 -0,6 -0,4 3,6 -1,0 2,5 

Perda (%) 1,6 2,0 3,7 3,3 3,2 6,2 8,8 

Ganho (%) 4,5 2,5 3,1 2,9 6,6 5,3 11,1 

 
Fonte: Autora. 

 

 Os maiores valores de mortalidade ocorreram nos anos de 2018 e 2019. Nesse 

período houve maior incidência de temporais e ventanias na região, causando maior 

tombamento de árvores no interior da floresta, o que influenciou diretamente no valor 

da taxa de mudança nesse período (TMD= -4,7 no período 2017 a 2019). As taxas de 

mortalidade elevadas tendem a influenciar as taxas de recrutamento em períodos 

futuros, visto que a abertura de clareiras facilita a entrada e crescimento de novas 

espécies ou indivíduos (CORRÊA & SANTOS, 2015) (Apêndice C). 

 Em relação a área basal, as taxas de mudança e taxa de ganho tiveram valores 

mais expressivos no período 2015-2016. Esses resultados decorreram principalmente 



44 

do crescimento das árvores sobreviventes e do ingresso de novos indivíduos. 

Os resultados da distribuição diamétrica (Figura 3) indicam pequenas alterações de 

densidade em algumas classes de diâmetro em nível de comunidade, sendo mais 

evidente a diferença de densidade entre as árvores de menor porte 

(5 cm ≤ diâmetro < 12 cm). As quatro espécies que tiveram maior valor de cobertura 

foram Matayba elaeagnoides Radlk., Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg, 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. e Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg.. No 

geral, a vegetação apresentou concentração de maior número de indivíduos nas 

classes iniciais, com curva em forma exponencial negativa, demonstrando capacidade 

autorregenerativa e de manutenção dos níveis atuais de densidade (NASCIMENTO 

et al., 2004).  

 Padrão similar foi observado para Gymnanthes klotzschiana que teve menor 

variação nas classes de menor diâmetro e apresentou padrão de distribuição 

semelhante ao da comunidade. Machado et al. (2010) relataram padrão similar para 

essa espécie em Floresta Estacional Semidecidual em Minas Gerais, onde o maior 

número de indivíduos da espécie pertenceu às menores classes diamétricas. Em 

contraste, Matayba elaeagnoides teve tendência a distribuição normal e maior 

variação de densidade em classes intermediárias, com perda de indivíduos nas 

classes iniciais e aumento da densidade nas classes de diâmetros maiores, ou seja, 

houve mortalidade e/ou progressão de classe de alguns indivíduos. 
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Figura 3- Densidade de indivíduos por classes diamétricas. Guarani das Missões, RS, 
Brasil, 2020. 
 

  

  

 

Geral: IPA = 0,19 cm.ano-1; 

DAPmédio 15 = 13,7 cm; DAPmédio 19 = 14,0 cm; 

M. elaeagnoides: IPA = 0,34 cm.ano-1; 

DAPmédio 15 = 25,7 cm; DAPmédio 19 = 27,0 cm; 

C. xanthocarpa: IPA = 0,18 cm.ano-1; 

DAPmédio 15 = 17,0 cm; DAPmédio 19 = 17,7 cm; 

G. klotzschiana: IPA = 0,07 cm.ano-1; 

DAPmédio 15 = 11,4 cm; DAPmédio 19 = 11,6 cm; 

A. concolor: IPA = 0,10 cm.ano-1; 

DAPmédio 15 = 6,1 cm; DAPmédio 19 = 6,3 cm; 

 

 : Densidade no ano 2015;  : Densidade no ano 2019; IPA : incremento periódico anual 
em diâmetro; DAPmédio : diâmetro à altura do peito médio; 15 : ano 2015; 19 : ano 2019.  
Fonte: Autora. 
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 Campomanesia xanthocarpa teve maior flutuação na primeira e na segunda 

classe diamétrica, resultado que pode estar associado a relação da espécie com 

diversos usos nas propriedades rurais, já que a espécie, segundo Sauersig (2014), 

possui madeira resistente usada para carpintaria, lenha e carvão, além do uso 

medicinal, alimentício e ornamental. Através do padrão gerado para esta espécie e 

para Matayba elaeagnoides, verificou-se que ambas tendem a apresentar problemas 

para a renovação do estrato arbóreo futuramente, pois tiveram poucos indivíduos na 

primeira classe de diâmetro. Silva et al. (2012) também verificaram padrão de 

distribuição descontínuo, com maior número de indivíduos nas maiores classes de 

diâmetro para a espécie M. elaeagnoides, a qual foi a quarta espécie com maior VI 

estudado pelo elevado valor de dominância, já que a espécie apresentou poucos 

indivíduos. Em geral, as espécies analisadas sofreram pequenas oscilações de 

densidade, sendo essas associadas às classes diamétricas com maior concentração 

de indivíduos. 

 Actinostemon concolor, por suas características morfométricas teve diâmetro 

máximo de 10,7 cm, o que justifica a ocorrência dessa espécie apenas na primeira 

classe da distribuição geral, contribuindo para a elevada densidade de indivíduos 

desta classe. A. concolor teve padrão de distribuição diamétrica semelhante a da 

floresta em geral (J-invertido) e se manteve entre as espécies de maior valor de 

cobertura pela sua elevada densidade, já que apresentou baixa dominância no 

presente estudo. 

 De forma geral, a comunidade apresentou incremento periódico anual (IPA) de 

0,19 cm.ano-1. Em trecho de Floresta Estacional Semidecidual, MT, Mews et al. (2011) 

encontraram resultados aproximados (IPA= 0,15 cm.ano-1), em período de 

monitoramento de cinco anos. As espécies com maior valor de cobertura tiveram 

crescimento distinto uma das outras. M. elaeagnoides teve maior incremento em 

diâmetro (IPA= 0,34 cm.ano-1), contrastando com G. klotzschiana que teve menor IPA 

das espécies analisadas (0,07 cm.ano-1), Kanieski (2013) mostrou que essa última 

espécie tem crescimento muito baixo, apresentando pouca variação em diâmetro. 
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2.4 CONCLUSÃO 

 

 Não foram detectadas diferenças significativas em relação a riqueza de 

espécies no período monitorado. Espécies clímax dominam ecologicamente os 

fragmentos do presente estudo e plantas classificadas no grupo ecológico clímax 

exigente de luz tiveram maior representatividade em número de espécie e de 

indivíduos. No entanto, não houve variação nos períodos estudados, o que sugere 

maior tempo de observação para que sejam detectadas diferenças. 

 Maiores taxas de mudança foram registradas nos anos iniciais de 

monitoramento. Através da análise de distribuição diamétrica pode-se concluir que a 

comunidade analisada como um todo é capaz de manter a estrutura atual no futuro 

próximo, exceto quando analisada a estrutura para algumas espécies de maneira 

isolada, como para Matayba elaeagnoides e Campomanesia xanthocarpa que tendem 

a apresentar problemas de renovação na floresta, pela ausência de estoque de 

indivíduos nas classes de menor diâmetro. 
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3 ARTIGO 2: DINÂMICA DA REGENERAÇÃO NATURAL DE FLORESTA 

ESTACIONAL RIPÁRIA, NO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 

 

RESUMO 

 

O estrato regenerante de florestas ripárias pode ter alterações temporais mais 
dinâmicas do que o componente arbóreo. Entender as tendências de dinâmica em 
termos florísticos e estruturais, assim como verificar a influência de fatores ecológicos 
sobre a vegetação pode embasar a predição da sucessão florestal em períodos 
subsequentes. Assim, objetivou-se verificar a ocorrência de alterações florísticas na 
comunidade regenerante e estruturais em nível de população em dois fragmentos 
florestais ripários localizados município de Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, 
Brasil. Foram instaladas sistematicamente 36 parcelas (18 parcelas em cada 
fragmento), distribuídas em faixas perpendiculares em relação ao curso do rio nas 
quais foram amostradas duas classes de vegetação. O banco de plântulas consistiu 
em indivíduos com altura ≥ 0,20 m e diâmetro à altura do peito (DAP) < 1 cm, em 
parcelas de 3,16 m x 3,16 m (10 m²). Para regeneração estabelecida (RE) utilizou-se 
subparcelas com dimensões 5 m x 10 m e nesta classe foram incluídos indivíduos 
com 1 cm ≤ DAP < 5 cm. A amostragem para avaliação da dinâmica da vegetação 
ocorreu nos anos de 2015 a 2019. Constatou-se a redução do número de indivíduos 
e da diversidade. Houve diferença de riqueza entre as medições apenas na classe de 
menor tamanho (Plântula). A espécie Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. 
(clímax tolerante à sombra) teve aumento da densidade na classe RE, ao tempo que 
ocorreu aumento de densidade de espécies climácicas tolerantes a sombra, bem 
como de espécies autocóricas. Tais alterações evidenciam a importância da 
autoecologia das espécies na regeneração de pequenos fragmentos. As espécies 
florestais se distribuem na floresta sob influência de diversos fatores ambientais e de 
acordo com as características autoecológicas, no entanto, as variações florísticas 
também são fortemente relacionadas aos componentes químicos de solos.  
 
Palavras-chave: Diversidade. Mudanças na vegetação. Sucessão florestal. Espécies 
arbóreas. Mata Atlântica. 
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3 ARTICLE 2: DYNAMICS OF NATURAL REGENERATION OF RIPARIAN 

SEASONAL FOREST, IN THE NORTHWEST OF RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL 

 

ABSTRACT 

 

The regenerating stratum of riparian forests may have more dynamic temporal 
changes than the tree component. Understanding the trends in dynamics in floristic 
and structural terms, as well as verifying the influence of ecological factors on 
vegetation can support the prediction of forest succession. Thus, the objective was to 
verify the occurrence of floristic changes in the regenerating and structural community 
at the population level in a short period in two riparian forest fragments located in the 
city of Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, Brazil. 36 plots were systematically 
installed (18 plots in each fragment), distributed in strips perpendicular to the river 
course in which two classes of vegetation were sampled. The seedling bank consisted 
of individuals with height ≥ 0.20 m and diameter at breast height (DBH) <1 cm, in plots 
of 3.16 m x 3.16 m (10 m²). For established regeneration (RE), subplots with 
dimensions 5 m x 10 m were used and in this class individuals with 1 cm ≤ DBH <5 cm 
were included. Sampling for assessing the dynamics of vegetation occurred in the 
years 2015 to 2019. There was a reduction in the individuals number and diversity. 
There was a difference in richness between the measurements only in the smallest 
class (Seedling). Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. (shade tolerant climax) 
had an increase in density in the RE class, while there was an increase in density of 
climatic species tolerant to shade, as well as autochoric species. Such changes show 
the importance of the species' autoecology in the regeneration of small fragments. The 
forest species are distributed in the forest under the influence of various environmental 
factors and according to the autoecological characteristics, however, floristic variations 
are also strongly related to soil chemical components. 
 
Keywords: Diversity. Vegetation changes in. Forest succession. Arboreal species. 
Atlantic forest. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

   

 O termo regeneração natural é descrito por Chazdon (2016) como recuperação 

após um distúrbio florestal em qualquer escala, podendo se referir a uma única árvore 

ou uma população. É um processo de longo prazo, que ocorre em estágios definidos 

pela estrutura da vegetação, composição de espécies e atributos funcionais 

(CHAZDON, 2017).  

 Para Gama et al. (2003), a regeneração natural refere-se às fases iniciais de 

estabelecimento e desenvolvimento das plantas. Os autores mencionaram que a boa 

condição quantitativa e qualitativa possibilita a manutenção de florestas. Assim sendo, 

essa fase é determinante para a formação e manutenção do dossel adulto, o qual é 

influenciado pelo sucesso do desenvolvimento das plantas jovens. 

 Visando analisar a regeneração natural e possibilitar a melhor interpretação dos 

resultados, a vegetação regenerante geralmente é dividida em classes - plântulas, 

arvoretas, regeneração estabelecida, entre outras denominações (Venturoli, Felfili e 

Fagg, 2011). De acordo com estes autores, as populações de plântulas são mais 

dinâmicas do que as de arvoretas, variando em função da estacionalidade climática. 

Por ser constituída de indivíduos de menor porte, a classe regenerante é mais 

suscetível às variações temporais, devido às alterações do ambiente em que estão 

inseridas. Segundo Capers et al. (2005), o processo de sucessão florestal envolve 

muitos fatores, como disponibilidade de sementes e luminosidade.  

 Nesse sentido, alterações na disponibilidade de luz, como abertura de clareiras, 

por exemplo, fornecem condições para ocupação desses espaços por espécies com 

diferentes características sucessionais, já presentes no banco de plântulas ou de 

sementes do solo, bem como das espécies migrantes da vegetação circundante 

(MARTINS et al., 2008). Nas florestas ripárias, a heterogeneidade ambiental fica ainda 

mais evidente, visto que a vegetação é também impactada por variações naturais dos 

cursos d’água como erosão e sedimentação (BOTREL et al. 2002) 

 Analisar as relações entre os fatores ambientais e a vegetação pode aumentar 

o nível de conhecimento sobre a ecologia das espécies e sua capacidade de 

regeneração natural. Desta forma, segundo Botrel et al. (2002), é necessário avaliar 

a biodiversidade presente nos fragmentos ripários ou não, visando a compreensão da 

estrutura e dinâmica da vegetação, condição essencial para ponderar sobre as 

potenciais perdas e conservação dos recursos naturais. 
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 A avaliação da dinâmica do estrato regenerante torna-se uma ferramenta 

essencial para detectar as tendências de sucessão na floresta. O conhecimento das 

modificações florísticas e estruturais associadas aos fatores ambientais pode auxiliar 

a entender a dinâmica em fragmentos florestais ripários. Estes ocorrem na região do 

presente estudo, em geral, com tamanho reduzido e em diferentes condições de 

antropização, por exemplo, extração seletiva de madeira e pastejo bovino. Essas 

características possivelmente determinaram o pouco enfoque recebido por essas 

áreas em pesquisas científicas. Entretanto, ressalta-se a importância dos 

remanescentes florestais ripários na bacia do Rio Ijuí como corredores ecológicos e 

áreas constituídas por rica biodiversidade. 

 Partindo do pressuposto de que ocorrem alterações florísticas na comunidade 

regenerante e estruturais em nível de população em período curto de tempo, o estudo 

busca testar as seguintes hipóteses: i) indicadores de diversidade, de riqueza e a 

similaridade florística entre as classes de regeneração variam ao decorrer do tempo 

ii) as principais populações regenerantes tendem a manter seus parâmetros 

estruturais iii) características sucessionais e síndromes de dispersão são 

determinantes de mudanças na comunidade regenerante iv) variáveis ecológicas 

influenciam na densidade e na ocorrência das espécies. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Caracterização da área 

 

 A área de estudo compreende dois fragmentos florestais ripários localizados no 

município de Guarani das Missões, ao longo da extensão do Rio Ijuí, que representa 

um dos principais afluentes do Rio Uruguai. Situada na região norte-noroeste do 

estado do Rio Grande do Sul, a bacia do Rio Ijuí abrange 36 municípios, onde a 

principal atividade econômica está ligada ao setor primário, com predomínio de 

lavouras de soja (DRH/SEMA, 2012). 

 A vegetação do local estudado pertence ao bioma Mata Atlântica e é 

classificada na região fitoecológica da Floresta Estacional Decidual, sendo 

identificadas as formações Aluvial e Submontana (IBGE, 2012). Os fragmentos 

escolhidos para pesquisa foram selecionados de acordo com a extensão, estado de 

conservação e interferência antrópica (ausência de barragens e isolamento de gado), 
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cuja seleção foi realizada visualmente por imagens de satélite, avaliação in loco e por 

relatos dos habitantes.  

 Com tamanhos de 6 ha e 13 ha, os fragmentos escolhidos localizam-se nas 

coordenadas centrais 28º15’30,70”S e 54º34’25,77”O; e 28º13’10,88”S e 

54º36’03,36”O, respectivamente, e possuem em suas adjacências lavouras de cultivo 

agrícola e áreas de pastejo. Há histórico e evidências pontuais de perturbações 

antrópicas, como exploração seletiva de madeira (serraria e lenha), atividade que 

freou há pouco tempo pelo maior rigor no monitoramento das áreas florestadas em 

cumprimento a legislação vigentes. 

 O tipo de solo predominante na bacia é classificado por Streck et al. (2008) em 

solos profundos do tipo Latossolo Vermelho Distroférrico típico, presente em 59,2 %, 

ocorrendo em todos os municípios (DRH/SEMA, 2012). A altitude média das áreas é 

de 170 m e o relevo é suave ondulado, com clima tipo Cfa (subtropical úmido, com 

verão quente), de acordo com a classificação climática de Köppen (ALVARES et al., 

2013). As chuvas são bem distribuídas durante o ano, com precipitação pluviométrica 

anual em torno de 1800 mm e a temperatura média anual fica entre 20 e 21 ºC 

(WREGE et al., 2011). 

 

3.2.2 Coleta de dados 

 

 Para análise da vegetação foram instaladas 36 parcelas, ou seja, 18 parcelas 

em cada fragmento. A instalação ocorreu de forma sistemática e o desenho amostral 

foi elaborado para ser aplicado de forma igual nos dois fragmentos. As parcelas, 

equidistantes 25 m entre si, foram distribuídas em três faixas, com distância de 50 m 

entre cada faixa (Figura 1). 

    A regeneração foi inventariada em duas classes: Plântula e Regeneração 

Estabelecida (RE). Para avaliar a classe Plântula (banco de plântulas) foram 

mensurados indivíduos com altura igual ou superior a 0,20 m e DAP < 1 cm, em 

parcelas de 3,16 m x 3,16 m (10 m²), de acordo com Moscovich (1998). Para 

Regeneração Estabelecida utilizou-se subparcelas com dimensões 5 m x 10 m e nesta 

classe foram incluídos indivíduos com 1 cm ≤ DAP < 5 cm. A amostragem para 

avaliação da dinâmica da vegetação ocorreu nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019 no período do verão (fevereiro), totalizando cinco medições que correspondem 

a 4 anos de monitoramento. 
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Figura 1 - Desenho amostral aplicado nas áreas de estudo da regeneração natural de 
dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, 
Brasil, 2020. 

 

 
 

Fonte: Andrzejewski (2016). 

  

 Todos os indivíduos foram identificados e tiveram a altura total mensurada. 

Para classe RE foi coletada também a variável circunferência à altura do peito (CAP). 

Para o estudo de dinâmica e avaliações posteriores foi fixada uma etiqueta de aço em 

todos os indivíduos amostrados, com arame inoxidável. 

Coletou-se material botânico de todos indivíduos não identificados em campo 

e as amostras foram destinadas ao Herbário do Departamento de Ciências Florestais 

(HDCF) da Universidade Federal de Santa Maria para correta identificação. A 

nomenclatura das espécies foi conferida através do banco de dados Flora do Brasil 

2020 (FORZZA et al., 2020) e as famílias foram delimitadas pelo sistema de 

classificação Angiosperm Phylogeny Group IV (BYNG et al., 2016).  

Foi realizado o levantamento de variáveis ambientais a fim de explicar as 

variações da vegetação. A abertura do dossel, medida com densiômetro esférico 

convexo de Lemmon, foi obtida em cada ano, no momento das medições da 

vegetação. Foi efetuado levantamento topográfico da área com o auxílio de trenas e 

de clinômetro digital para medir o desnível do terreno, conforme Souza et al. (2003), 

e realização posterior de cálculo da cota de elevação da parcela em relação ao nível 
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do rio. Para medição da distância da borda considerou-se a distância entre o limite de 

cada parcela até o limite mais próximo da cobertura florestal.  

A espessura da serapilheira acumulada sobre o solo foi medida com trena 

metálica e seguiu o procedimento adotado por Callegaro et al. (2017). Foram 

coletadas amostras compostas de solo a uma profundidade de 0-20 cm em três locais 

em cada parcela para realização de análises químicas e físicas. A análise de 

granulometria onde são determinadas as proporções de areia fina, areia grossa, silte 

e argila, foi realizada no Laboratório de Física do Solo, conforme os procedimentos 

descritos por EMBRAPA-CNPS (1997). A análise química foi realizada pelo 

Laboratório de Análise de Solos da UFSM, conforme Tedesco et al. (1995), onde 

foram determinadas as seguintes variáveis: pH em água, P-Mehlich (fósforo), K 

(potássio), MO (% de matéria orgânica), Al (alumínio), Ca (cálcio), Mg (magnésio), 

H+Al (acidez potencial), CTC efetiva (capacidade de troca de cátions), CTC pH7, 

saturação de bases, saturação de alumínio, Cu (cobre), Zn (zinco), S (enxofre), B 

(boro).  

 

3.2.3 Análise dos dados 

   

 Foram calculadas para a comunidade regenerante as seguintes mudanças 

florísticas: número de espécies e indivíduos; índice de Diversidade de Shannon; índice 

de Equabilidade de Pielou; % de espécies e indivíduos de espécies raras; % de 

espécies e indivíduos persistentes (sobreviventes) após 4 anos; % de espécies e 

indivíduos perdidos; % de espécies e indivíduos recrutados (CAPERS et al., 2005); 

bem como as curvas de rarefação. O índice de Shannon indica uma medida de 

diversidade baseada na abundância proporcional das espécies. Quanto maior for o 

valor do Shannon maior pode ser considerada a diversidade. Por sua vez, o índice de 

Pielou fornece uma medida de equabilidade, em que valores próximos a 1 indicam 

maior uniformidade entre a abundância das espécies (FELFILI; REZENDE, 2003; 

MORENO, 2001). 

  A determinação das espécies raras seguiu o proposto por Capers et al. (2005) 

e Martins (1991), onde os autores atribuíram a raridade para aquelas espécies que 

são representadas por apenas um indivíduo na amostra. Os indivíduos e espécies 

mensurados no início e no final do monitoramento (2015-2019) foram determinados 

como sobreviventes. Foram considerados como espécies ou indivíduos perdidos 
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aqueles que egressaram da classe de vegetação analisada (emigraram da classe de 

Plântulas para a classe Regeneração Estabelecida) ou morreram. As espécies e 

indivíduos vivos registrados em uma ocasião e que não foram registrados na ocasião 

anterior foram considerados como recrutas.   

 Para comparar a riqueza das comunidades avaliadas nos diferentes anos 

utilizou-se curvas de rarefação, baseadas em número de indivíduos, com intervalo de 

confiança de 95% (MAGURRAN, 2013). Os índices de Shannon, Pielou e as curvas 

de rarefação foram geradas com o programa Past (HAMMER; HARPER; 

RYAN, 2001). 

 A similaridade florística entre os anos de medição e as classes de regeneração 

(plântulas e regeneração estabelecida) foi avaliada pelo escalonamento 

multidimensional não-métrico (NMDS), utilizando Jaccard como medida de 

similaridade. Para esta análise foi utilizado o programa PC-ORD (MCCUNE; 

MEFFORD, 2006).  

 Para as espécies mais abundantes foram calculados os descritores densidade 

absoluta e frequência absoluta nos anos de 2015 (início das medições) e 2019 

(término das medições). O incremento periódico anual em altura (IPAh) foi calculado 

para essas populações, segundo a fórmula exposta por Imaña-Encinas, Silva e Pinto 

(2005), visando estimar o crescimento médio anual por planta regenerante, expresso 

em cm/ano. 

 As taxas de recrutamento (TR), mortalidade (TMort) e mudança em densidade 

(TMdensidade), % de sobreviventes e % de egressos (ARAÚJO et al., 2017; D’OLIVEIRA; 

RIBAS, 2014; CAPERS et al., 2005) foram calculadas para a duas classes de 

regeneração em cada ano de medição (2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2018-2019). 

Desses atributos, a TR, a TMort e a TMdensidade também foram obtidas para as espécies 

mais abundantes, considerando todo o período de monitoramento (2015-2019). 

 A densidade de indivíduos pertencentes a cada grupo ecológico e síndrome de 

dispersão foi obtida para as cinco medições (2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). A 

determinação dos grupos ecológicos (pioneiras, clímax exigentes de luz e clímax 

tolerante a sombra) seguiu Swaine e Whitmore (1988) e Oliveira-Filho et al. (1994). A 

síndrome de dispersão das espécies foi baseada em Pijl (1972), classificando-se as 

espécies em zoocóricas (dispersas por animais), anemocóricas (dispersas por vento) 

e autocóricas (mecanismos próprios de dispersão por gravidade e explosão e não se 

encaixam nas duas síndromes anteriores).  
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 A análise de correspondência canônica (CCA) foi utilizada para verificar as 

influências ambientais sobre a regeneração natural (VENTUROLI; FELFILI; FAGG, 

2011). Para tal, foram consideradas as populações de espécies sobreviventes ao final 

do monitoramento, isto é, presentes no ano de 2015 e de 2019. Esta análise permite 

inferir sobre associações entre variáveis ambientais e tendências de dinâmica das 

espécies analisadas. 

Para processar a CCA, foram elaboradas duas matrizes de dados para cada 

classe (Plântula e para a Regeneração Estabelecida), sendo a matriz principal 

composta pela abundância das espécies nas parcelas e a matriz secundária composta 

pelas variáveis ambientais nas parcelas. A matriz principal foi preenchida com a 

abundância das espécies sobreviventes no ano 2019 que possuíam cinco ou mais 

indivíduos. Inicialmente, a matriz secundária foi preenchida pelos valores de todas as 

variáveis ambientais. Dessas variáveis, foram excluídas as autocorrelacionadas 

(r > 0,9) e as com pouca correlação com os dois primeiros eixos de ordenação (<0,4) 

(CALLEGARO et al., 2017; GUILHERME et al., 2012). Depois das análises 

preliminares, a CCA foi processada com matrizes dos seguintes tamanhos: matriz 

principal (Plântula: 35 parcelas x 33 espécies; RE: 34 parcelas x 18 espécies); e matriz 

secundária (Plântula: 35 parcelas x 9 variáveis ambientais; RE: 34 parcelas x 5 

variáveis ambientais). Em uma parcela da classe Plântula e em duas parcelas da 

Regeneração Estabelecida não ocorreram indivíduos das espécies analisadas, as 

quais foram desconsideradas da análise. A CCA foi processada no programa PC-ORD 

(MCCUNE; MEFFORD, 2006). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O número de indivíduos mensurados no banco de Plântulas foi maior em 2015, 

diminuindo gradativamente nas avaliações subsequentes (Tabela 1). Padrão similar 

foi observado em termos de espécies, sendo encontradas 10 espécies a menos em 

2019. Para esses indicadores a Regeneração Estabelecida se manteve mais estável, 

com pequenas flutuações em abundância e números de espécies similares entre as 

ocasiões.  
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Tabela 1 - Informações biométricas calculadas para a comunidade regenerante em 
fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 
2020. 
 

INFORMAÇÃO 
FLORÍSTICA 

PLÂNTULAS REG. ESTABELECIDA 

Ano de medição Ano de medição 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

N° indivíduos 1601 1582 1543 1465 1397 730 743 734 686 688 

N° espécies 68 65 59 56 58 47 47 46 46 46 

Pielou 0,71 0,71 0,71 0,70 0,70 0,65 0,64 0,64 0,61 0,60 

Shannon 2,99 2,95 2,90 2,82 2,83 2,51 2,46 2,43 2,33 2,30 

% raras 27,9 24,6 18,6 17,9 20,7 36,2 31,9 28,3 37,0 32,6 

% ind. raras 1,2 1,0 0,7 0,7 0,9 2,3 2,0 1,8 2,5 2,2 

% recrutadas - 1,5 0,0 3,6 3,4 - 4,3 0,0 2,2 0,0 

% ind. recrutados - 10,6 5,4 13,7 8,0 - 5,9 3,4 3,1 4,7 

% perdidas - 5,9 9,2 8,5 0,0 - 4,3 2,1 2,2 0,0 

% ind. perdidas - 11,7 7,9 18,0 12,3 - 4,2 4,6 8,2 5,7 

% sobreviventes* - - - - 82,4 - - - - 91,5 

% ind. sobreviv.* - - - - 62,0 - - - - 80,7 

 
Plântulas: altura ≥ 20 cm e diâmetro < 1 cm; Regeneração Estabelecida (Reg. Estabelecida): 1 cm ≤ 
diâmetro medido a 1,30 m de altura < 5 cm); Pielou: índice de Equabilidade de Pielou; Shannon: índice 
de Diversidade deShannon; % raras: porcentagem de espécies raras; % ind. raras: porcentagem de 
indivíduos pertencentes ao conjunto de espécies raras; % recrutadas: porcentagem de espécies 
recrutadas durante um ano; % ind. recrutados: porcentagem de indivíduos recrutados durante um ano; 
% perdidas: porcentagem de espécies que progrediram de classe ou saíram desta pela morte de 
indivíduos; % ind. perdidos: porcentagem de indivíduos que progrediram de classes ou morreram; % 
sobreviventes: porcentagem de espécies que sobreviveram durante o período; % ind. sobreviv.: 
porcentagem de espécies que sobreviveram durante o período; *: calculada para o período de quatro 
anos. 
Fonte: Autora. 
 

 A porcentagem de espécies recrutadas foi maior na Regeneração Estabelecida, 

enquanto houve maiores taxas de perdas de espécies na classe Plântulas, ou seja, 

indivíduos menores podem vir a progredir ou pertencer a classe subsequente. Assim, 

percebe-se que a comunidade de Plântulas é mais dinâmica do que a Regeneração 

Estabelecida. De acordo com Magalhães (2014), a densidade de espécies arbóreas é 

inversamente proporcional ao tamanho dos indivíduos, resultando em alta mortalidade 

ou perda nas menores classes uma vez que, o sucesso de um indivíduo depende das 

condições do ambiente para seu estabelecimento. 

 Ainda, verificou-se que 15 espécies que saíram da comunidade regenerante 

(incluindo as duas classes analisadas) são clímax exigentes de luz e duas espécies 

pioneiras (Apêndice D). Isso pode explicar, em parte, a variação que ocorre no banco 

de Plântulas e as elevadas taxas de perdas para as menores classes, uma vez que 
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após germinarem, plantas que necessitam de maior luminosidade não tem sucesso 

em ambientes sombreados, ficando condicionadas ao surgimento de clareiras ou 

acabam deixando a comunidade (PAULA et al., 2004) 

 O índice de Equabilidade de Pielou manteve-se estável e com valores próximos 

a 0,7 na classe Plântulas e a 0,6 na Regeneração Estabelecida, essa última com maior 

variação. O índice de Diversidade de Shannon seguiu a tendência de diminuição dos 

seus valores nas duas classes. A diminuição do índice de Diversidade de Shannon 

pode ser atribuída a perda de espécies, principalmente das raras na classe Plântulas, 

onde essa proporção teve decréscimo de 7% entre 2015 e 2019. 

 As curvas de rarefação expõem a diferenciação da riqueza entre os anos 

monitorados na classe Plântula (Figura 2a), enquanto não se observou diferença na 

Regeneração Estabelecida (Figura 2b). Na comparação entre as classes foi constada 

diferença apenas no ano de 2015 (Figura 2c), indicando que há uma tendência das 

comunidades se aproximarem em termos de riqueza florística nos próximos anos 

(Figura 2d). 
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Figura 2 -  Curvas de rarefação de espécies das classes de regeneração natural para 
a comunidade amostrada: a) Classe Plântula nos anos de 2015 e 2019; b) Classe 
Regeneração Estabelecida nos anos de 2015 e 2019; c) Classes Plântula e 
Regeneração Estabelecida em 2015; d) Classes Plântula e Regeneração 
Estabelecida em 2019. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020.  
 

  

  

 
Onde: P15: Plântulas em 2015; P 19: Plântulas em 2019; RE 15: Regeneração Estabelecia em 2015; 
RE 19: Regeneração Estabelecida em 2019.  
Fonte: Autora. 

 

 O gráfico bidimensional gerado a partir da abundância das espécies nas 

diferentes ocasiões de monitoramento teve stress igual a 5,44, considerado aceitável 

por seu valor ser menor do que 20 (VALENTIN, 2012). A análise de ordenação 

(NMDS) demonstra maior similaridade dentro da mesma classe de regeneração ao 

longo do tempo. Por meio dessa análise percebe-se que a classe Plântulas teve menor 

similaridade florística entre os anos, indicando possivelmente uma tendência de 

diferenciação florística nesta classe (Figura 3). 

 Os resultados encontrados corroboram com o exposto anteriormente, 

reforçando a ideia de que a classe de Plântulas é mais susceptível a mudanças com 

a) b) 

c) d) 
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o decorrer do tempo, ou seja, possui dinâmica mais acelerada tanto em razão da morte 

quanto do ingresso de indivíduos, principalmente em florestas inundáveis, devido a 

elevação do nível do rio, o acúmulo de água das chuvas e características edafo-

topográficas. 

 

Figura 3 - Ordenamento gerado por escalonamento multidimensional não-métrico 
(NMDS), com a medida de similaridade de Jaccard, para as classes de regeneração 
e os anos de medição. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

 
 
Onde: P 15, P 16, P 17, P 18 e P 19= Plântulas nos anos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; RE 15, RE 
16, RE 17, RE 18 e RE 19= Regeneração Estabelecida nos anos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 
Fonte: Autora.  

 

 As espécies mais abundantes na classe Plântulas em 2015 e 2019 foram 

Actinostemon concolor, Pavonia sepium, Cupania vernalis e Trichilia elegans 

(Tabela 2). Entre as espécies analisadas, Plinia rivularis, Senegalia sp. e Matayba 

elaeagnoides tiveram taxas de mudanças positiva, ou seja, adensamento 

populacional. Por outro lado, Psychotria carthagenensis, Allophylus edulis e Justicia 

sp. foram as espécies que tiveram diminuição do tamanho da população. Em termos 

de crescimento, a maior parte das espécies teve incremento em altura positivo, sendo 

que as plantas de Casearia decandra, Calyptranthes concinna e Trichilia elegans 

tiveram os maiores valores de crescimento. O decremento (IPA negativo) de algumas 

espécies pode ser explicado por plantas que tiveram a haste principal quebrada, 
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conforme observações no local durante a realização das medições, possivelmente 

decorrentes do fluxo de água e materiais suspensos durante as enchentes. 

  

Tabela 2 - Dinâmica e crescimento das espécies arbóreas mais abundantes na classe 
Plântulas em Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 
2020. 
 

Espécie DA15 FA15 DA19 FA19 IPAh TR TMort TM 

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. 12722 75 12389 74 2,0 18,4 20,1 -2,6 

Pavonia sepium A.St.-Hil. 3583 50 2889 46 3,7 60,6 68,2 -19,4 

Cupania vernalis Cambess. 3528 75 3250 66 1,8 35,9 40,9 -7,9 

Trichilia elegans A.Juss. 2389 64 2083 57 5,4 17,3 25,6 -12,8 

Justicia sp. 2028 44 1361 37 2,6 38,8 58,9 -32,9 

Seguieria aculeata Jacq. 1583 50 1389 37 -1,2 20,0 29,8 -12,3 

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman 1472 33 1722 31 1,0 24,2 11,3 17,0 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 1444 50 1472 49 1,9 41,5 36,5 1,9 

Matayba elaeagnoides Radlk. 1389 47 1444 49 0,6 42,3 40,0 4,0 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex 
Niederl. 

1306 47 722 37 -2,4 11,5 51,1 -44,7 

Pilocarpus pennatifolius Lem. 1083 8 778 9 1,2 10,7 35,9 -28,2 

Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. 917 36 944 37 1,5 55,9 51,5 3,0 

Casearia decandra Jacq. 833 14 694 11 6,3 52,0 60,0 -16,7 

Pombalia bigibbosa (A.St.Hil.) Paula-Souza 806 25 583 20 2,2 33,3 51,7 -27,6 

Senegalia sp. 722 39 778 37 -2,0 32,1 26,9 7,7 

Eugenia uruguayensis Cambess. 694 36 583 34 -0,9 23,8 36,0 -16,0 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. 694 42 556 37 -1,5 20,0 36,0 -20,0 

Psychotria carthagenensis Jacq. 556 8 139 6 1,8 60,0 90,0 -75,0 

Calyptranthes concinna DC. 528 36 472 34 4,9 0,0 10,5 -10,5 

Eugenia pyriformis Cambess. 389 14 361 14 -1,3 15,4 21,4 -7,1 

 
DA15 e DA19: densidade absoluta em 2015 e 2019; FA15 e FA19: frequência absoluta em 2015 e 2019; 
IPAh: incremento periódico anual em altura por indivíduo (cm/ano); TR: taxa de recrutamento (%); TMort: 
taxa de mortalidade (%); TM: taxa de mudança em densidade (%). 
Fonte: Autora. 

 

 Na Regeneração Estabelecida as espécies mais abundantes foram 

Actinostemon concolor, Trichilia elegans, Nectandra megapotamica e Sebastiania 

brasiliensis (Tabela 3). A. concolor, Parapiptadenia rigida e T. elegans tiveram 

aumento populacional, ao contrário, por exemplo, de Cupania vernalis que teve maior 

decréscimo de densidade. S. brasiliensis e Calyptranthes concinna tiveram maior 

incremento em altura. 
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Tabela 3- Dinâmica e crescimento das espécies arbóreas mais abundantes na classe 
Regeneração Estabelecida em Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das 
Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

Espécie DA15 FA15 DA19 FA19 IPAh TR TMort TM 

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. 1406 75 1544 75 15,3 16,5 5,5 9,9 

Trichilia elegans A.Juss. 633 69 700 64 17,1 18,3 8,8 10,5 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 400 53 294 53 12,2 11,3 33,3 -26,4 

Sebastiania brasiliensis Spreng. 317 44 250 39 25,5 2,2 19,3 -21,1 

Pilocarpus pennatifolius Lem. 100 8 94 8 15,9 5,9 11,1 -5,6 

Cupania vernalis Cambess. 89 22 28 14 5,0 20,0 75,0 -68,8 

Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. 89 25 72 19 11,3 7,7 25,0 -18,8 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 89 31 100 25 5,9 33,3 25,0 12,5 

Pavonia sepium A.St.-Hil. 78 14 17 6 -5,8 0,0 78,6 -78,6 

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex 
Niederl. 

78 19 44 14 15,7 12,5 42,9 -42,9 

Eugenia uniflora L. 72 25 61 19 1,6 0,0 15,4 -15,4 

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman 61 14 56 14 20,8 0,0 9,1 -9,1 

Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. 61 11 50 8 16,7 11,1 27,3 -18,2 

Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk. 61 17 56 17 8,1 0,0 9,1 -9,1 

Calyptranthes concinna DC. 56 11 44 11 22,8 0,0 20,0 -20,0 

Seguieria aculeata Jacq. 39 14 11 3 8,8 0,0 71,4 -71,4 

Casearia decandra Jacq. 39 17 56 22 12,3 30,0 0,0 42,9 

Achatocarpus praecox Griseb. 39 8 33 8 5,8 0,0 14,3 -14,3 

Ruprechtia laxiflora Meisn. 33 17 39 19 20,8 14,3 0,0 16,7 

Myrocarpus frondosus Allemão 33 11 28 8 17,3 0,0 16,7 -16,7 

 
Onde: DA15 e DA19= densidade absoluta em 2015 e 2019; FA15 e FA19= frequência absoluta em 
2015 e 2019; IPAh= incremento periódico anual em altura por indivíduo (cm/ano); TR= taxa de 
recrutamento (%); TMort= taxa de mortalidade (%); TM= taxa de mudança em densidade (%). 
Fonte: Autora. 

 

 Analisando-se os grupos ecológicos na Regeneração Estabelecida, foi 

constatado aumento no número de indivíduos das espécies climácicas tolerantes à 

sombra. Este grupo ecológico teve maior densidade em ambas as classes de 

regeneração (Tabela 4, Apêndice D), o que pode ser explicado em parte pela espécie 

Actinostemon concolor, classificada como clímax tolerante a sombra (SCIPIONI, 

GALVÃO e LONGHI, 2013) e presente nas duas classes com maior densidade de 

indivíduos. Para Paula et al. (2004), o estabelecimento de espécies tolerantes ao 

sombreamento demontra melhoria das condições de suporte da área.  
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Tabela 4 - Densidade de indivíduos pertencentes aos grupos ecológicos e às 
síndromes de dispersão nas cinco ocasiões de monitoramento. Guarani das Missões, 
RS, Brasil, 2020. 
 

Grupo Plântulas (ind/ha) Regeneração Estabelecida (ind/ha) 

ecológico 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Pioneiras 3944 3583 3444 2972 3278 111 111 117 61 50 

CLuz 16194 15806 15333 13861 13194 1489 1428 1328 1184 1122 

CSombra 20584 21194 21084 20917 19417 2439 2578 2611 2600 2633 

nc 3750 3361 3000 2944 2917 17 11 22 22 17 

Total 44472 43944 42861 40694 38806 4056 4128 4078 3867 3822 

Síndrome de  Plântulas (ind.ha) Regeneração Estabelecida (ind./ha) 

dispersão 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

Zoocórica 21222 20417 19833 18250 18194 1806 1800 1756 1639 1572 

Anemocórica 3750 3889 3583 3417 3000 333 339 322 267 283 

Autocórica 15778 16333 16500 16111 14722 1906 1983 1983 1944 1956 

nc 3722 3306 2944 2917 2889 11 6 17 17 11 

Total 44472 43944 42861 40694 38806 4056 4128 4078 3867 3822 

 
Onde: nc: não classificada. 
Fonte: Autora.  

 

 Actinostemon concolor geralmente ocorre em alta densidade nos 

remanescentes florestais, como mostram os estudos de Callegaro et al. (2018), 

Marcuzzo, Araujo e Longhi (2013) e Turchetto (2015), observada principalmente na 

regeneração natural. 

 A tendência de diminuição da densidade foi observada para as espécies 

zoocóricas em ambas as classes, bem como para as anemocóricas, embora nesta 

síndrome de dispersão tenha ocorrido uma flutuação positiva em 2016. As espécies 

autocóricas tiveram aumento de densidade nas duas classes de regeneração até o 

ano de 2018. No último ano de monitoramento verificou-se um decréscimo na 

densidade desta classe. Esses resultados indicam que aspectos autoecológicos das 

espécies também determinam a dinâmica de populações e comunidades 

regenerantes. Para Andrzejewski et al. (2019), a zoocoria foi a principal síndrome de 

dispersão em fragmento de Floresta Estacional Decidual, evidenciando que o 

predomínio desse mecanismo de dispersão está atrelado a pressões dos agentes 

dispersores e condições físicas que atuaram na seleção de espécies. 

 Com realização da análise de correspondência canônica (CCA) determinou-se 

as variáveis que mais influenciam a regeneração das populações sobreviventes no 



68 

período de 2015 e 2019 (Tabela 5). Na classe Plântulas o autovalor do Eixo 1 foi 0,381 

e do Eixo 2 foi 0,260, sendo que os dois eixos explicam 18,7% da variância total 

(Eixo 1: 11,1%; Eixo 2: 7,6%). A CCA gerou alta correlação espécie-ambiente nos dois 

primeiros eixos (Eixo 1: 0,876; Eixo 2: 0,894). Araujo et al. (2019) encontrou variação 

explicada de 6,3% e 9,1% para as classes de regeneração, ao avaliarem a influência 

de variáveis ambientais em floresta ribeirinha no Bioma Pampa, RS.  

 

Tabela 5 - Correlações entre as variáveis ambientais e os eixos de ordenação para as 
classes Plântulas e Regeneração Estabelecida. Guarani das Missões, RS, Brasil, 
2020. 
 

Variáveis Siglas 

Plântulas 
Regeneração 
Estabelecida 

 Correlação  

Eixo 1 Eixo 2 Eixo 1 Eixo 2 

Abertura do dossel  AbertDos 0,761 0,138 - - 

Teor de areia grossa  AreiaGro -0,230 -0,548 - - 

Cobre  Cu 0,416 0,372 -0,664 -0,316 

Cota Altimétrica CotaAlti -0,527 -0,443 - - 

Enxofre S - - 0,605 -0,091 

Espessura da serapilheira  Sera -0,650 -0,015 - - 

Magnésio Mg - - -0,506 0,383 

Matéria orgânica  M.O. -0,585 0,146 0,182 0,522 

Potássio  K 0,123 -0,497 - - 

Teor de silte Silte -0,097 0,727 - - 

Zinco  Zn -0,271 0,651 -0,455 0472 
 
-: variável não utilizada na elaboração do gráfico bidimensional. 
Fonte: Autora. 

 

  Na classe de Plântulas o primeiro eixo apresentou maior influência das 

variáveis na seguinte ordem: abertura do dossel, espessura da serapilheira, teor de 

matéria orgânica, cota altimétrica e teor de cobre, ou seja, são as variáveis mais 

importantes e que condicionam a ocorrência das espécies. O segundo eixo 

apresentou maior correlação com teor de silte, zinco, areia grossa e potássio.  

 A partir do mapa bidimensional gerado (Figura 4) percebe-se que espécies 

como Pavonia sepium, Gymnanthes klotzschiana, Lonchocarpus nitidus e Eugenia 

uniflora possuem maior afinidade com a variável abertura do dossel, sendo 

influenciadas positivamente pela mesma. Essa análise reafirma as características 

autoecológicas dessas espécies, que têm preferência ou se desenvolvem melhor em 
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ambientes com maior incidência luminosa, uma vez que pertencem às categorias 

sucessionais pioneira e clímax exigentes de luz (LOREGIAN et al., 2012; SCIPIONI, 

GALVÃO E LONGHI, 2013). 

  

Figura 4 - Distribuição das espécies no gráfico bidimensional gerado com a CCA, a 
partir dos dados de abundância das espécies sobreviventes na classe Plântulas ao 
final do monitoramento e das variáveis ambientais. Guarani das Missões, RS, Brasil, 
2020. 
 

 
 

Apra: Achatocarpus praecox; Acon: Actinostemon concolor; Aedu: Allophylus edulis; Agua: Allophylus 
guaraniticus; Aneo: Annona neosalicifolia; Bfor: Bauhinia forficata; Ccon: Calyptranthes concinna; 
Cgua: Campomanesia guazumifolia; Cxan: Campomanesia xanthocarpa; Cdec: Casearia decandra; 
Cver: Cupania vernalis; Epyr: Eugenia pyriformis; Euni: Eugenia uniflora; Euru: Eugenia uruguayensis; 
Gklo: Gymnanthes klotzschiana; Justicia: Justicia sp.; Lnit: Lonchocarpus nitidus; Mela: Matayba 
elaeagnoides; Nmeg: Nectandra megapotamica; Prig: Parapiptadenia rígida; Psep: Pavonia sepium; 
Ppen: Pilocarpus pennatifolius; Pper: Plinia peruviana; Priv: Plinia rivularis; Pbig: Pombalia bigibbosa; 
Pcar: Psychotria carthagenensis; Rlax: Ruprechtia laxiflora; Seba: Sebastiania brasiliensis; Sacu: 
Seguieria aculeata; Sene: Senegalia sp.; Sola: Solanaceae; Tele: Trichilia elegans; Xpse: Xylosma 
pseudosalzmanii. 
Fonte: Autora. 

 

Da mesma forma, pode-se interpretar que nesse estudo, a presença de 

Actinostemon concolor está fortemente atrelada a elevação do terreno (variável cota 
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altimétrica), bem como Pilocarpus pennatifolius. Os indivíduos dessas espécies 

ocorreram em maior número nas parcelas mais elevadas, que não sofrem influência 

dos alagamentos e com dossel mais fechado, evidenciando que, de acordo com 

Andrzejewski et al. (2019), a estrutura arbórea proporcionou condições de 

sombreamento favoráveis ao desenvolvimento de uma população densa dessas 

espécies.  

Ainda ao analisar a CCA, verifica-se a projeção oposta de Actinostemon 

concolor ao eixo abertura do dossel, ratificando com os resultados de Callegaro et al. 

(2018) de que a espécie apresenta correlação negativa desta espécie com a variável 

abertura do dossel. 

Na classe Regeneração Estabelecida: autovalor do Eixo 1 foi 0,346 e do Eixo 

2 foi 0,180, sendo que os dois eixos explicam 20,1% da variância total (Eixo 1: 13,2%; 

Eixo 2: 6,9%). A CCA gerou alta correlação entre as espécies e variáveis ambientais 

nos dois primeiros eixos (Eixo 1: 0,795; Eixo 2: 0,709), os quais foram utilizados no 

mapa bidimensional (Figura 5).  

Na distribuição gráfica das espécies da Regeneração Estabelecida em função 

das variáveis ambientais evidencia a elevada importância das variáveis de solo nessa 

classe de vegetação, onde houveram cinco variáveis de solo que melhor explicaram 

a distribuição das espécies no mapa bidimensional: três variáveis no eixo 1 (teores de 

cobre, enxofre e magnésio) e duas variáveis que tiveram melhor correlação com eixo 

2 (matéria orgânica e zinco) (Tabela 5).  

 Na regeneração estabelecida verificou-se que Pilocarpus pennatifolius e 

Actinostemon concolor distribuem-se no mapa influenciadas pelo teor de enxofre no 

solo. A ocorrência de Ruprechtia laxiflora, Gymnanthes klotzschiana, Calyptranthes 

concinna e Lonchocarpus nitidus está correlacionada positivamente ao teor de cobre 

e as mesmas espécies são influenciadas de maneira negativa pelo teor de matéria 

orgânica no solo. 
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Figura 5 - Distribuição das espécies no gráfico bidimensional gerado com a CCA, a 
partir dos dados de abundância das espécies sobreviventes na classe Regeneração 
Estabelecida ao final do monitoramento e das variáveis ambientais. Guarani das 
Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

 
 
Apra: Achatocarpus praecox; Acon: Actinostemon concolor; Aedu: Allophylus edulis; Agua: Allophylus 
guaraniticus; Ccon: Calyptranthes concinna; Cdec: Casearia decandra; Cver: Cupania vernalis; Euni: 
Eugenia uniflora; Gklo: Gymnanthes klotzschiana; Lnit: Lonchocarpus nitidus; Myrfron: Myrocarpus 
frondosus; Nmeg: Nectandra megapotamica; Prig: Parapiptadenia rigida; Ppen: Pilocarpus 
pennatifolius; Priv: Plinia rivularis; Rlax: Ruprechtia laxiflora; Seba: Sebastiania brasiliensis; Tele: 
Trichilia elegans. 
Fonte: Autora. 

 

 Eugenia uniflora, Plinia rivularis e Trichilia elegans foram influenciadas pela 

concentração de Zinco e Magnésio no solo. Araujo et al. (2019) correlacionaram a 

ocorrência de E. uniflora a teores elevados de areia em fragmento ripário no Bioma 

Pampa, RS, enquanto que Callegaro et al. (2017) relatam a ocorrência de T. elegans 

em solos mais férteis. As espécies florestais se distribuem na floresta sob influência 

de diversos fatores ambientais e de acordo com as características autoecológicas, no 

entanto, as variações florísticas também são fortemente relacionadas aos 

componentes químicos de solos. 
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3.4 CONCLUSÃO 

 

 As maiores alterações de medidas de diversidade, riqueza e similaridade foram 

observadas no banco de Plântulas. Houve decréscimo do número de indivíduos e de 

diversidade para ambas as classes. No entanto, a regeneração natural estabelecida 

manteve-se mais estável, o que evidencia que essa classe tende a sustentar os 

parâmetros estruturais por mais tempo. 

  Espécies como Actinostemon concolor, Trichilia elegans, Cupania vernalis e 

Nectandra megapotamica estão melhores representadas na vegetação estudada.  

 Houve diminuição na densidade dos grupos sucessionais em ambas as 

classes, exceto das espécies clímax tolerantes ao sombreamento na regeneração 

estabelecida. Da mesma forma, quando se analisa as síndromes de dispersão, 

verifica-se decréscimo no número de indivíduos em todas categorias, com exceção 

da autocoria na RE, que teve um pequeno acréscimo de densidade, podendo ser 

explicado em ambos os casos, pelo aumento do número de indivíduos de 

Actinostemon concolor e Trichilia elegans, espécies autocóricas e clímax tolerantes a 

sombra.  

 A distribuição das espécies na classe Plântulas é influenciada por variáveis 

ambientais como serapilheira, abertura de dossel, cota altimétrica em relação ao nível 

do rio e variáveis de solo, enquanto que a distribuição das espécies na RE é melhor 

explicada pelas variáveis de solo. 
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4 ARTIGO 3: SETORES AMBIENTAIS EM VEGETAÇÃO RIPÁRIA DE FLORESTA 

ESTACIONAL DECIDUAL, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL. 

 

RESUMO 

 

O Bioma Mata Atlântica é constituído por elevada biodiversidade em toda a sua área 
de abrangência, sendo o vasto território e as diferentes condições ambientais locais 
determinantes de heterogeneidade florística e estrutural das comunidades florestais 
nele existentes. A hipótese do presente trabalho foi fundamentada na ideia de que a 
vegetação florestal ripária tenha variação associada aos diferentes setores 
ambientais. Assim buscou-se determinar os setores por agrupamento de unidades 
amostrais baseado nas variáveis ambientais; caracterizar a fitossociologia da 
vegetação associada aos setores e indicar espécies arbustivas e arbóreas para a 
restauração ecológica em fragmentos de Floresta Estacional Decidual, no noroeste 
do Rio Grande do Sul. O estudo foi realizado em 36 parcelas com dimensões de 10 
m x 20 m, distribuídas em dois fragmentos ripários, onde foram amostrados os 
indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) igual ou maior a 5 cm. As variáveis 
ambientais mensuradas foram abertura do dossel, composição química e física do 
solo, serapilheira, cota de elevação das parcelas em relação ao nível do rio e distância 
de borda. Por meio da análise de agrupamento foram determinados setores 
ambientais, confirmados pela análise de discriminante. Para cada setor foi efetuada 
análise de espécies indicadoras, análise fitossociológica e determinação de síndrome 
de dispersão e grupos ecológicos das espécies. O Setor I, classificado com maior 
abertura de dossel foi caracterizado pelas espécies Campomanesia xanthocarpa 
(Mart.) O.Berg, Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg., Matayba elaeagnoides Radlk., 
Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez, Ruprechtia laxiflora Meisn., Luehea 
divaricata Mart. & Zucc., Myrocarpus frondosus Allemão e Parapiptadenia rígida 
(Benth.) Brenan. O Setor II, com maiores teores de zinco e matéria orgânica, foram 
indicadas espécies como Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg., C. xanthocarpa, 
Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill., M. elaeagnoides, Plinia rivularis 
(Cambess.) Rotman, Sebastiania brasiliensis Spreng., L. divaricata e Apuleia 
leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Para o Setor III, composto pelas parcelas de maior cota 
altimétrica e menor abertura do dossel, foram indicadas as espécies Pilocarpus 
pennatifolius Lem., Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl., Diatenopteryx sorbifolia 

Radlk., A. concolor, C. xanthocarpa, P. rivularis, C. americana, M. elaeagnoides, M. 
frondosus e S. brasiliensis. No setor IV tivemos Chrysophyllum marginatum (Hook. & 

Arn.) Radlk., Eugenia involucrata DC. como espécies indicadoras. O setor foi 
considerado ácido e empobrecido de nutrientes, agrupado pela saturação de alumínio 
e além das espécies anteriormente citadas, pode-se utilizar A. concolor, A. edulis, C. 
xanthocarpa, C. americana, Eugenia uniflora L., G. klotzschiana, Lonchocarpus nitidus 
(Vogel) Benth., Machaerium paraguariense Hassl., M. elaeagnoides e P. rivularis para 
recuperação de áreas degradadas e em reflorestamentos. 
 
Palavras-chave: Análise de agrupamento. Fitossociologia. Restauração ecológica. 
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4 ARTICLE 3: ENVIRONMENTAL SECTORS IN RIPARY VEGETATION OF 

DECIDUAL SEASONAL FOREST, RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL. 

 

ABSTRACT 

 

The Atlantic Forest Biome is constituted by high biodiversity throughout its area of 
coverage, with the vast territory and the different local environmental conditions 
determining the floristic and structural heterogeneity of the forest communities that 
exist in it. The hypothesis of the present work was based on the idea that riparian forest 
vegetation has variation associated with different environmental sectors. Thus, we 
sought to determine the sectors by grouping sampling units based on environmental 
variables; characterize the phytosociology of vegetation associated with the sectors 
and indicate shrub and tree species for ecological restoration in fragments of seasonal 
deciduous forest, in the northwest of Rio Grande do Sul. The study was carried out in 
36 plots measuring 10 m x 20 m, distributed in two riparian fragments, where 
individuals were sampled with diameter at chest height (DBH) equal to or greater than 
5 cm. The environmental variables measured were canopy opening, soil chemical and 
physical composition, litter, elevation level of the plots in relation to the river level and 
distance from the edge. Through the cluster analysis, environmental sectors were 
determined, confirmed by the discriminant analysis. For each sector, analysis of 
indicator species, phytosociological analysis and determination of dispersion 
syndrome and successional categories of species were performed. Sector I, classified 
as the largest canopy opening, was characterized by the species Campomanesia 
xanthocarpa (Mart.) O.Berg, Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg., Matayba 
elaeagnoides Radlk., Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez, Ruprechtia laxiflora 
Meisn., Luehea divaricata Mart. & Zucc., Myrocarpus frondosus Allemão and 
Parapiptadenia rígida (Benth.) Brenan. Sector II, with higher levels of zinc and organic 
matter, species such as Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg., C. xanthocarpa, 
Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill., M. elaeagnoides, Plinia rivularis 
(Cambess.) Rotman, Sebastiania brasiliensis Spreng., L. divaricata and Apuleia 
leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. were indicated. For Sector III, composed of the plots with 
the highest elevation and the lowest canopy opening, were indicated the species 
Pilocarpus pennatifolius Lem., Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl., 
Diatenopteryx sorbifolia Radlk., A. concolor, C. xanthocarpa, P. rivularis, C. americana, 
M. elaeagnoides, M. frondosus and S. brasiliensis. In sector IV we had Chrysophyllum 
marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. and  Eugenia involucrata DC. as indicator species. 
The sector was considered acid and depleted of nutrients, grouped by aluminum 
saturation and in addition to the species mentioned above, can be used A. concolor, 
A. edulis, C. xanthocarpa, C. americana, Eugenia uniflora L., G. klotzschiana, 
Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth., Machaerium paraguariense Hassl., M. 
elaeagnoides and P. rivularis for recovery of degraded areas and in reforestation. 
 
Keywords: Cluster analysis. Phytosociology. Riparian forests. Ecological restoration. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

  

 A Mata Atlântica, desde a sua colonização, foi transformada pelo impacto das 

atividades humanas (BENCHIMOL et al., 2017). Como consequência do 

desflorestamento, a maioria dos fragmentos tem área inferior a 50 ha e quase metade 

de sua estrutura florística é constituída por espécies de bordadura (<100 m) (RIBEIRO 

et al., 2009). Isso evidencia a elevada perda de habitat, considerada uma das 

principais causas de extinção de espécies (ANDRADE et al., 2015; TABARELLI et al., 

2005), bem como expõe a importância de todos os remanescentes para a 

conservação das espécies (RIBEIRO et al., 2009). 

 Os fragmentos florestais da Mata Atlântica ainda resguardam rica diversidade 

florística e, no caso dos ripários, têm outras funções importantes como a diminuição 

da erosão das margens e da deposição de sedimentos no leito fluvial. Apesar de tal 

importância, os fragmentos ripários na região noroeste do Rio Grande do Sul estão 

submetidos a perturbações, como extração seletiva de madeira, desmatamento para 

expansão de áreas de cultivo e alagamento devido a construção de barragens. Por 

exemplo, Stefanello et al. (2015) verificaram que a construção de uma usina 

hidrelétrica sobre o leito do Rio Ijuí, próximo à área de estudo, causou o alagamento 

646,06 ha de vegetação florestal nativa e de 310,7 ha de campo nativo. Diante do 

exposto, é imprescindível que seja atribuída devida importância aos remanescentes 

ripários existentes na região deste estudo, uma zona de transição entre o Bioma Mata 

Atlântica e o Bioma Pampa, visto que são escassos e ainda sofrem impactos de 

origem humana. 

 Conforme Turchetto et al. (2017) e Kanieski et al. (2017), estudos florísticos que 

representem a realidade da vegetação, sob influência humana ou não, são essenciais 

para subsidiar práticas de conservação, que sejam eficientes aos referidos 

ecossistemas. Na Bacia do Rio Ijuí há poucos estudos referentes a fitossociologia de 

florestas ripárias, sendo a maioria sobre o estrato arbóreo (HÜLLER et al., 2011a; 

AVILA et al., 2011), a regeneração natural (HÜLLER et al., 2011b) ou englobando 

ambos os estratos (ANDRZEJEWSKI, 2016). Todavia, a abordagem das relações 

ambiente-vegetação foi incipiente e não houve diferenciação das comunidades 

florestais localizadas sobre determinadas condições ambientais. Percebe-se, então, a 

necessidade de pesquisas que relacionem a vegetação com fatores ambientais. 
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 Aspectos ecológicos e silviculturais devem ser considerados para selecionar 

espécies visando à restauração (VALE; COSTA; MIRANDA, 2014). Além disso, a 

diferenciação de setores ambientais pode facilitar a indicação de espécies, mediante 

a determinação de espécies indicadoras ou a hierarquização de espécies associadas 

a cada conjunto de condições ambientais. A hipótese do trabalho foi fundamentada 

na questão: a vegetação florestal ripária tem variação associada aos diferentes 

setores ambientais? Assim, procurou-se determinar setores ambientais por 

agrupamento de unidades amostrais baseado nas variáveis edáficas, topográficas e 

abertura do dossel; caracterizar a fitossociologia da vegetação associada aos setores; 

indicar espécies arbustivas e arbóreas para a restauração ecológica. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 As áreas selecionadas para o presente estudo estão localizadas a noroeste do 

estado do Rio Grande do Sul, na bacia hidrográfica do Rio Ijuí. Foram escolhidos dois 

fragmentos florestais ripários no município de Guarani das Missões, os quais não 

sofreram com a construção de barragens, têm maior extensão e possuem isolamento 

de gado. 

  Os fragmentos, com tamanhos de 6 ha e 13 ha, localizam-se em região de solos  

profundos do tipo Latossolo Vermelho Distroférrico (STRECK et al., 2008; 

DRH/SEMA, 2012), com relevo suave ondulado e altitude média de 170 m em relação 

ao nível do mar. O clima, de acordo com a classificação de Köppen, é do tipo Cfa 

(ALVARES et al., 2013), onde tem-se chuvas com boa distribuição durante todo ano, 

com precipitação anual de 1800 mm. A temperatura média anual varia entre 20 e 21 ºC 

(WREGE et al., 2011). 

  As áreas da pesquisa, pertencentes a Floresta Estacional Decidual 

(IBGE, 2012), estão localizadas nas coordenadas centrais 28º15’30,70” S e 

54º34’25,77” O (fragmento 1); 28º13’10,88” S e 54º36’03,36” O (fragmento 2), 

limitando-se com áreas de cultivo agrícola ou pastagem, com pequenas manchas de 

floresta e com o Rio Ijuí. Para coleta dos dados foram instaladas 18 parcelas em 

cada fragmento, com dimensões 10 m x 20 m (200 m²), de forma sistemática, distantes 

20 m entre si e distribuídas em faixas perpendiculares ao curso do rio, equidistantes 

em 40 m.  
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 Para mensuração da vegetação foram incluídos todos indivíduos arbóreos com 

diâmetro a altura do peito (DAP a 1,30 m de altura em relação ao solo) maior ou igual 

a 5 cm.  Dados biométricos como circunferência a altura do peito (CAP) e altura total 

de todos indivíduos (h) foram mensurados e realizou-se identificação botânica dos 

mesmos. A nomenclatura das espécies foi conferida através do banco de dados Flora 

do Brasil 2020 (FORZZA et al., 2020) e as famílias foram delimitadas de acordo com 

o sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group IV (BYNG et al., 2016). 

A abertura do dossel foi avaliada com densiômetro esférico convexo de 

Lemmon, nos quatro pontos cardeais, a 1 m do solo, no centro de cada parcela. O 

valor da leitura foi multiplicado por 1,04 para obtenção da estimativa da porcentagem 

da área não coberta pelas copas (LEMMON, 1957; SUGANUMA et al., 2008). As 

leituras foram realizadas anualmente e para análise de dados utilizou-se o valor da 

média aritmética. 

O levantamento topográfico da área foi realizado conforme Souza et al. (2003). 

A partir disso efetuou-se cálculo da cota de elevação da parcela em relação ao nível 

do rio. Para a variável distância da borda foi medida a distância entre a parcela e o 

limite mais próximo do fragmento florestal. A espessura da serapilheira acumulada 

seguiu o procedimento adotado por Callegaro et al. (2017), onde foram realizadas três 

medições em cada parcela. 

As análises químicas e físicas de solo foram realizadas a partir de amostras 

compostas de solo coletadas a uma profundidade de 0-20 cm em três locais em cada 

parcela e encaminhadas ao Laboratório de Análise de Solos da UFSM. A 

determinação da granulometria (quantificação de areia, silte e argila) foi realizada 

através do método da pipeta, conforme os procedimentos descritos por 

EMBRAPA/CNPS (1997), no Laboratório de Física do Solo da Universidade Federal 

de Santa Maria. 

 Para a análise dos dados, foi elaborada uma matriz de dados brutos de 

dimensões 36 x 24 (36 parcelas nas linhas e 24 variáveis ambientais nas colunas). As 

variáveis foram teores de areia fina, areia grossa, argila e silte (%), abertura do dossel 

(%),  serapilheira (cm), cota altimétrica (m), distância da borda do fragmento (m), pH 

em H2O, teores de P (fósforo) e K (potássio) em mg/L, matéria orgânica (%), teores 

de Al (alumínio), Ca (cálcio), Mg (magnésio), H+Al (acidez potencial) em cmolc/L , 

CTC (capacidade de troca de cátions) efetiva e CTC a pH7, saturação de bases e 
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saturação de Al e teores de Zn (zinco), Cu (cobre), S (enxofre) e B (boro) em mg/L. 

Os dados originais foram transformados pela equação (1) (GUEDES et al., 2012): 

 

Yij= (𝑋𝑖𝑗 − �̅�𝑗) / S(�̅�𝑗) (1) 

 
onde: Yij: variável padronizada, S(Xj): desvio-padrão e Xj: média da j-ésima variável original. 

 

 A determinação dos grupos ecológicos ou setores ambientais na área de 

estudo foi feita pela técnica de análise multivariada conhecida como Análise de 

Agrupamento (Cluster Analysis) (RODRIGUES et al., 2016), termo escolhido para 

representar o conjunto de parcelas com características ambientais similares (edáficas, 

topográficas e do dossel).  

 Para a geração dos agrupamentos foi criada uma matriz simétrica de 

variância/covariância, utilizando a Distância Euclidiana como medida de similaridade. 

O dendrograma foi obtido pelo método de ligação Ward. Foi realizada, também, uma 

Análise Discriminante pelo método Discriminante Linear de Fisher para classificar os 

grupos formados e avaliar a porcentagem de classificação correta das parcelas entre 

os mesmos. As análises foram realizadas utilizando o software SPSS, versão 20.0. 

Após a classificação dos setores ambientais pela Análise de Agrupamento e a 

realização da Análise Discriminante, foram geradas as médias de todas as variáveis 

ambientais por setor, visando à caracterização mais detalhada dos setores obtidos. 

 As espécies indicadoras de cada setor ambiental foram determinadas por meio 

da Análise de Espécies Indicadoras (Indicator Species Analysis - ISA). Tal análise é 

baseada na abundância e na frequência das espécies (SCHMIDT-MUMM; JANAUER, 

2014), ou seja, ocorrência nas parcelas dos setores ambientais no presente estudo. 

Também foi testada a significância do Valor Indicador, por meio do teste de Monte 

Carlo com 9999 repetições (BECKER et al., 2017). Como forma de complementar a 

ISA, foi realizada a análise fitossociológica recorrente em estudos sobre florestas, por 

exemplo, Rocha et al. (2017) e Turchetto et al. (2017), estimando-se os valores de 

densidade, frequência, dominância e Valor de Importância (VI) para cada espécie 

amostrada. A ISA foi processada no programa PC-ORD (MCCUNE; MEFFORD, 2006) 

e a análise fitossociológica no FITOPAC (SHEPHERD, 2010). 

 Considerando a indicação de espécies para a restauração ecológica, a 

hierarquização das espécies baseada no VI, além de expor a estrutura horizontal das 
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comunidades, permitiu recomendar outras espécies para a restauração que não sejam 

necessariamente as indicadoras dos setores ambientais. Acrescido a essas análises, 

a síndrome de dispersão (zoocórica, anemocórica, autocórica) (PIJL, 1972) e o grupo 

ecológico (pioneira, clímax exigente de luz e clímax tolerante à sombra) (SWAINE; 

WHITMORE, 1988, adaptado por Oliveira-Filho et al. (1994) foram considerados para 

a indicação de espécies. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Pela análise de agrupamento, com um corte a uma distância de 10,5 (um pouco 

abaixo da distância média) no dendrograma, obteve-se quatro grupos ou setores 

ambientais (Figura 1). Conforme o dendrograma, os setores ambientais abrangeram 

diferentes superfícies de área, agrupando parcelas que tiveram maior similaridade 

entre si dentro um mesmo setor: Setor I - 15 parcelas; Setor II - 13 parcelas; Setor III 

- cinco parcelas; e Setor IV - três parcelas.  
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Figura 1 - Dendrograma obtido a partir da análise de agrupamento de parcelas, 
utilizando-se o método de ligação Ward. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

 

 

 
Fonte: Autora. 

 

Em complemento à análise de agrupamento, na análise discriminante foram 

selecionadas três funções discriminantes, que representam 100% da variância 

explicada. As duas primeiras funções discriminante já representam 90,3% da variância 
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e com valores altos da correlação Canônica, sendo significante (p<0,001), com valores 

altos do Chi-quadrado 161,287 e 91,177, respectivamente e baixos valores do 

Lambda de Wilks (0,005 e 0,050) (Tabela 1). O p-valor, sig = 0%, revela que as três 

funções em conjunto, alcançam a diferenciação dos grupos.  

 

Tabela 1 - Estatística da seleção do número de funções discriminantes para os setores 
ambientais em Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 
2020. 
 

Autovalores (valores próprios) 

Função Valor próprio 
% de 

variação 
% cumulativa 

Correlação 
canônica 

1 8,961a 52,4 52,4 0,948 
2 6,475a 37,9 90,3 0,931 
3 1,659a 9,7 100,0 0,790 

Lambda de Wilks 

Teste de 
funções 

Lambda de 
Wilks 

Chi-quadrado df Sig. 

1 até 3 0,005 161,287 15 0,000 
2 até 3 0,050 91,177 8 0,000 

3 0,376 29,826 3 0,000 
 
Onde: a = as primeiras 3 funções discriminantes canônicas foram usadas na análise; Sig.= p-valor 
Fonte: Autora. 

 

Foram selecionadas cinco variáveis com poder de discriminação dos setores 

ambientais (Tabela 2): H+Hl (cmolc/L), saturação de bases, matéria orgânica do solo, 

cota altimétrica e Zn (mg/L), ou seja, são as variáveis mais importantes na separação 

dos setores ambientais. Estes diferenciam-se pelas alterações destas variáveis. As 

variáveis saturação de bases, H+Al (cmol/L), matéria orgânica e cota altimétrica 

tiveram peso alto, isto é, mais influenciam na primeira função discriminante, H+Al 

(cmol/L) e saturação de bases peso alto na segunda função discriminante; e Zn (mg/L) 

peso médio na terceira função. As variáveis não selecionadas na análise possuem 

pesos baixos nas funções discriminantes. 
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Tabela 2 - Coeficientes de funções discriminantes canônicas padronizados, obtidos 
para os setores ambientais em Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das 
Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

Variáveis 
Função 

1 2 3 

Cota Altimétrica -0,936 -0,204 -0,149 
Matéria Orgânica -1,056 0,041 0,601 
H+Al (acidez potencial) 1,227 2,694 0,139 
Saturação de bases 2,190 2,125 0,063 
Zinco  0,546 -0,151 0,648 

 
Fonte: Autora. 

 
A análise discriminante mostrou a classificação correta de 97,2 % das parcelas. 

Somente uma parcela (22) foi classificada erroneamente no Setor II, mas deveria ser 

atribuída ao Setor I. Contudo, os quatro setores ambientais gerados pela análise de 

agrupamento (Figura 1) foram visivelmente diferentes no resultado gráfico da análise 

discriminante, onde os centroides ficaram distantes (Figura 2). De acordo com 

Callegaro e Longhi (2013) essa separação dos centroides indica que as parcelas 

possuem semelhança dentro dos grupos ao instante que, entre eles ocorre maior 

distinção. Assim, cada setor deverá ser analisado de maneira individual para futuras 

intervenções.  

Pode-se observar que os conjuntos de parcelas dos Setores III e IV estão mais 

afastados entre si e distantes também das parcelas dos setores I e II, mostrando 

serem totalmente diferentes. Por outro lado, as parcelas dos Setores I e II estão mais 

próximas indicando maior semelhança entre esses dois grupos (Figura 2).  
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Figura 2 - Classificação das parcelas avaliadas em seus respectivos setores 
ambientais, com seus centroides. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

 

Onde: 1= Setor I; 2= Setor II; 3= Setor III; 4= Setor IV. 
Fonte: Autora. 

 

Após as análises de agrupamento e de discriminante, os setores ambientais 

foram constituídos pelas seguintes parcelas: Setor I - 16 parcelas (1, 7, 13, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 e 34); Setor II - 12 parcelas (2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 

15, 24, 30 e 31) ; Setor III - cinco parcelas (6, 12, 16, 17 e 18); e Setor IV - três parcelas 

(11, 35 e 36). Para caracterização mais detalhada dos setores obtidos, foram geradas 

as médias de todas as variáveis ambientais por setor (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Atributos ambientais dos diferentes setores em dois fragmentos de Floresta 
Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

Atributos 
SETORES 

I II III IV 

Areia fina (%) 14,6 11,1 13,2 6,6 

Areia grossa (%) 2,2 3,3 5,8 2,9 

Argila (%) 40,1 41,2 44,2 42,6 

Silte (%) 43,1 44,4 36,8 47,8 

Abertura do dossel (%) 25,5 18,3 15,7 19,8 

Serapilheira (cm) 2,1 3,4 4,0 3,0 

Cota altimétrica (m) 4,53 5,18 7,34 4,32 

Distância da borda (m) 27,8 52,1 65,8 32,3 

pH H2O 5,5 5,5 5,2 4,5 

P (mg/L) - fósforo 4,6 4,0 2,6 3,2 

K (mg/L) - potássio 55 50 90 49,3 

Matéria orgânica (%) 3,4 4,3 3,9 3,8 

Al (cmolc/L) - alumínio 0,1 0,1 0,2 1,5 

Ca (cmolc/L) - cálcio 13,398 13,553 8,345 6,843 

Mg (cmolc/L) - magnésio 5,215 4,974 2,515 2,034 

H+Al (cmolc/L) - acidez potencial 4,3 4,5 4,9 14,0 

CTC efetiva  18,8 18,7 11,3 10,5 

CTC pH7 23,1 23,1 16,0 23,0 

Saturação por bases (%) 80,9 80,3 69,1 39,0 

Saturação por Alumínio (%) 0,5 0,5 2,4 16,4 

Zn (mg/L) - zinco 10,82 14,20 9,68 7,39 

Cu (mg/L) - cobre 14,65 12,66 9,49 13,30 

S (mg/L) - enxofre 14,1 15,3 23,1 16,4 

B (mg/L) - boro 0,2 0,3 0,2 0,2 
 
Onde: pH H2O= pH em água; CTC= capacidade de troca de cátions. 
Fonte: Autora. 

 

Por meio das médias das variáveis verificou-se maior abertura de dossel nas 

parcelas do Setor I, ao momento que no Setor II pode-se citar maiores teores de zinco 

e matéria orgânica. Os dois agrupamentos ficaram mais próximos na análise de 

discriminante, como mencionado anteriormente, devido a algumas características 

comuns: maior teor de P, Ca, Mg, CTC efetiva e saturação por bases. Pinto et al. 

(2008) ao comparar variáveis ambientais em dois sítios florestais (floresta inicial e 

floresta madura) mostraram que maiores teores de P, K, Ca e Mg e menor teor de Al 

foram característicos do solo da floresta madura. Na floresta inicial foram 
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mencionados valores mais baixos de saturação por bases, baixa CTC efetiva e maior 

teor de Al e H+Al. Além disso, a floresta inicial apresentou maior abertura de dossel. 

 O Setor III foi constituído por parcelas localizadas em maiores cotas altimétricas 

e menor abertura do dossel (Tabela 3). Esse grupo está distribuído em solos com 

maior concentração de K e S, e pobres em Cu.  

O Setor IV correlaciona-se com as variáveis H+Al (cmol/L) e saturação de 

bases, apresentando maiores teores de Al e saturação por alumínio e baixos valores 

de cálcio, magnésio e zinco, o que nos permite inferir que as espécies estabelecidas 

nesse setor suportam ou possuem preferência por solos com essas condições. 

Conforme Echart e Cavalli-Molina (2001), espécies de plantas variam no grau de 

tolerância ao Al. Tal aspecto sugere que as espécies melhor estabelecidas no Setor 

IV da presente pesquisa podem suportar solos com altos teores de Al. Neste setor, 

todas as parcelas tiveram pH em água menor que 5, o que caracteriza acidez elevada 

e solos pouco férteis. De acordo com Jardim et al. (2016), a acidificação do solo pode 

estar relacionada com a lixiviação de bases, o que também justifica os menores teores 

encontrados nesse trabalho. Ainda, observou-se no local que essas parcelas sofrem 

maior influência dos alagamentos e estão em áreas de difícil drenagem.  

 A análise de espécies indicadoras demonstrou que um pequeno número de 

espécies apresentou associação significativa às características predominantes dos 

Setores III e IV (Tabela 4). Ao considerar o uso dessas espécies na restauração 

ecológica, deve-se ter maior atenção com as características ambientais do local de 

plantio, visto que possivelmente têm maiores restrições ambientais do que as demais 

espécies encontradas nas florestas ripárias pesquisadas. 

 

Tabela 4 - Espécies indicadoras de setores ambientais em dois fragmentos de Floresta 
Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

Espécie Grupo ecológico Setor VIO p 

Balfourodendron riedelianum CS III 35,1 0,0404 

Chrysophyllum marginatum CL IV 62,7 0,0048 

Diatenopteryx sorbifolia CS III 52,7 0,0259 

Eugenia involucrata CS IV 45,4 0,0381 

Pilocarpus pennatifolius CS III 80,0 0,0006 
 

Onde: VIO= valor indicador observado; CS= clímax tolerante a sombra; CL= clímax exigente de luz. 
Fonte: Autora. 
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 Além dos resultados obtidos na ISA, por meio da análise da estrutura horizontal 

de cada setor pode-se hierarquizar (ranquear) as espécies encontradas, com base em 

parâmetros que refletem o seu sucesso em se estabelecer na área (densidade, 

dominância e valor de importância) (Tabela 5; Apêndice E).  
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Tabela 5 - Parâmetros fitossociológicos do estrato arbóreo em setores ambientais de dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual 
ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 

(continua) 

Espécies 

Setores ambientais 

I II III IV 

DA DoA VI DA DoA VI DA DoA VI DA DoA VI 

Achatocarpus praecox Griseb. 9 0,05 2,7 13 0,08 2,9 10 0,03 2,3    

Actinostemon concolor (Spreng.) Müll.Arg. 94 0,29 13,3 204 0,77 21,9 440 1,39 41,2 483 1,35 35,6 
Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. 66 1,33 14,0 29 1,11 7,7    50 1,18 11,3 
Allophylus guaraniticus (A. St.-Hil.) Radlk. 3 0,01 0,9 4 0,01 0,9 20 0,04 4,6    

Annona neosalicifolia H.Rainer 6 0,21 2,3 17 0,34 4,4 10 0,29 3,1 33 1,10 10,1 
Annona rugulosa (Schltdl.) H.Rainer    4 0,10 1,1       

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.    4 0,01 0,9       

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl.    4 0,10 1,1 30 2,92 13,3    

Banara tomentosa Clos 3 0,05 1,0 8 0,04 1,9    50 0,60 7,0 
Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg 13 0,15 2,6 4 0,10 1,1 10 0,18 2,7 17 0,04 3,6 
Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg 113 2,74 23,3 142 5,10 26,9 110 2,00 19,2 67 2,58 16,2 
Casearia decandra Jacq. 22 0,07 4,3 50 0,31 9,7 20 0,52 5,9    

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. 6 0,07 1,9          

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl. 3 0,02 0,9          

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. 3 0,29 1,8       50 0,97 10,7 
Citharexylum montevidense (Spreng.) Moldenke       10 0,28 3,0    

Citrus x limon (L.) Osbeck 6 0,02 1,1          

Coleta 3 0,01 0,9          

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill.    42 3,25 14,3 70 7,29 31,3 100 2,14 16,8 
Cupania vernalis Cambess. 3 0,19 1,5 8 0,50 3,0 10 1,19 5,6    

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton 3 0,05 1,0          

Diatenopteryx sorbifolia Radlk.    4 0,02 1,0 30 2,17 12,8    

Eugenia burkartiana (D.Legrand) D.Legrand          17 0,15 3,9 
Eugenia hiemalis Cambess. 3 0,01 0,9          

Eugenia involucrata DC. 3 0,03 0,9 13 0,25 2,7    33 0,22 7,6 
Eugenia pyriformis Cambess. 3 0,04 1,0 46 1,65 11,3 10 0,40 3,4 17 0,60 5,2 
Eugenia uniflora L. 22 0,08 4,9 29 0,14 4,1 10 0,05 2,4 100 0,57 12,3 
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. 6 0,03 1,8          
Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. 228 2,79 32,1 33 0,32 6,7 30 0,39 4,7 267 4,67 35,8 
Ilex paraguarienseA. St.-Hil.       10 0,02 2,3    
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Tabela 5 - Parâmetros fitossociológicos do estrato arbóreo em setores ambientais de dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual 
ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 

(conclusão) 

Espécies 

Setores ambientais 

I II III IV 

DA DoA VI DA DoA VI DA DoA VI DA DoA VI 

Inga vera Willd. 3 0,31 1,8          

Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. 56 1,70 13,9 58 0,64 8,5    50 0,52 11,9 
Luehea divaricata Mart. & Zucc. 19 2,20 10,3 17 3,97 13,1 40 1,10 10,4    

Machaerium paraguariense Hassl. 34 1,07 9,6 67 4,67 19,9 30 0,14 5,5 50 1,02 10,8 
Machaerium stipitatum Vogel 6 0,35 2,2 4 1,20 3,8 10 2,14 8,2    

Matayba elaeagnoides Radlk. 94 5,50 32,0 150 9,56 38,8 40 4,89 19,5 167 13,13 52,1 
Morus nigra L. 22 0,46 4,9       17 0,27 4,3 
Myrocarpus frondosus Allemão 41 1,07 10,1 38 0,70 6,0 50 1,44 10,5    

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 125 2,19 23,0 88 1,02 11,8 10 0,04 2,4 17 0,41 4,7 
NI       10 0,21 2,8    

Ocotea puberula (Rich.) Nees    4 0,07 1,1       

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 6 0,27 2,6 4 0,01 0,9 10 0,79 4,4    

Pilocarpus pennatifolius Lem.       90 0,46 13,6    

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman 91 0,93 14,0 129 1,24 16,9 60 1,01 11,5 150 2,41 20,3 
Ruprechtia laxiflora Meisn. 63 4,92 27,2 63 2,46 16,2 20 0,97 5,6 17 0,10 3,8 
Sebastiania brasiliensis Spreng. 81 0,41 13,4 200 1,00 22,2 130 0,88 17,4 33 0,48 8,3 
Seguieria aculeata Jacq. 34 0,26 8,8 17 0,11 3,2 10 0,04 2,3    

Senegalia sp.    4 0,03 1,0       

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. 6 0,04 1,8 4 0,02 1,0       

Strychnos brasiliensis Mart. 3 0,01 0,9 13 0,30 2,2 40 1,10 8,9    

Terminalia australis Cambess. 9 0,27 2,2          

Trichilia catigua A.Juss.          17 0,13 3,9 
Trichilia elegans A.Juss. 3 0,01 0,9 33 0,08 4,9 70 0,21 10,0    

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke 25 0,38 5,5 8 0,42 2,8 30 1,13 6,7    

Zanthoxylum petiolare A.St.-Hil. & Tul       10 0,15 2,7    

Zanthoxylum rhoifolium Lam.    8 0,16 2,2       

Xylosma pseudosalzmanii Sleumer          17 0,10 3,8 

 
DA: densidade absoluta (indivíduos/ha); DoA: dominância absoluta (m²/ha); VI: valor de importância (%); valores em negrito destacam as 10 espécies de maior 
VI em cada setor ambiental. 
Fonte: Autora  
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 No Setor I (maior abertura de dossel), tiveram maior valor de importância as 

espécies Campomanesia xanthocarpa, Gymnanthes klotzschiana, Matayba 

elaeagnoides, Nectandra megapotamica e Ruprechtia laxiflora. Além dessas, pode-se 

citar espécies de alto valor comercial pela madeira de qualidade, como Luehea 

divaricata (CARVALHO, 2003), Myrocarpus frondosus e Parapiptadenia rigida 

(CORADIN, SIMINSKI e REIS, 2011), que apresentaram valores pouco expressivos 

na área, porém são potenciais espécies para serem utilizadas com a finalidade de 

enriquecimento da floresta na região, já que no passado esses fragmentos sofreram 

com exploração para utilização de madeira nas propriedades locais. 

 Todas as espécies anteriormente citadas são classificadas como climácicas 

exigentes de luz (BULFE et al., 2010; LOREGIAN et al., 2012; SCIPIONI, GALVÃO e 

LONGHI, 2013), exceto Campomanesia xanthocarpa (SCIPIONI, GALVÃO e 

LONGHI, 2013) que tolera o sombreamento em seu desenvolvimento, além de 

possuírem diferentes formas de dispersão. Esse grupo pode ser utilizado para 

programas de recuperação de áreas ripárias, podendo ser priorizadas e plantadas em 

áreas em processo inicial de sucessão, com baixo grau de sombreamento. 

 No setor II (maiores teores de zinco e matéria orgânica) destaca-se as espécies 

Actinostemon concolor, Campomanesia xanthocarpa, Cordia americana, Matayba 

elaeagnoides, Plinia rivularis e Sebastiania brasiliensis pelo valor de importância. 

Além destas, pode-se indicar também Luehea divaricata e Apuleia leiocarpa, que 

tiveram elevado valor de dominância e densidade, esta última ocorreu apenas no 

Setor II, evidenciando que a espécie predomina em locais com maior teor de zinco e 

matéria orgânica e em solos mais férteis.   

 De acordo com Coradin, Siminski e Reis (2011), Apuleia leiocarpa é uma 

espécie de grande porte, característica de Floresta Estacional Decidual, indicada para 

restauração ambiental e considerada árvore com madeira de qualidade, das mais 

valiosas no sul do Brasil. Entretanto, a baixa densidade dessa espécie não permite a 

sua exploração madeireira e atualmente é classificada como espécie “criticamente em 

perigo” no Rio Grande do Sul (SEMA, 2014), o que justifica o enriquecimento dos 

remanescentes com essa espécie, que tem preferência por solos férteis e profundos, 

no entanto suporta terrenos alagados, solos pobres e ocorre em florestas ripárias 

(SILVA et al., 2012). A espécie é classificada como clímax exigente de luz (BULFE et 

al., 2010) e com dispersão anemocórica (LOREGIAN et al., 2012), se adapta bem a 
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terrenos com maior incidência de luz solar e pode ser introduzida nas etapas iniciais 

da restauração ecológica. 

 Das espécies indicadoras do Setor III (maior cota altimétrica e menor abertura 

do dossel), Pilocarpus pennatifolius, classificada como clímax tolerante a sombra 

(BULFE et al., 2010) e autocórica (GRINGS e BRACK, 2009) ocorreu apenas nesse 

agrupamento, enquanto que Balfourodendron riedelianum e Diatenopteryx sorbifolia 

apresentaram indivíduos no setor II, em número pouco expressivo. Essas últimas 

apresentam a anemocoria como forma de dispersão de propágulos e são climácicas 

exigentes de luz, o que torna mais eficaz o estabelecimento das mesmas em locais 

de pouco sombreamento.  

 Balfourodendron riedelianum é encontrada em áreas mais abertas das florestas 

ou clareiras, sendo quase exclusiva de FED dos rios Paraná e Uruguai. Desenvolve-

se em solos férteis e profundos, corroborando com as características do Setor III, no 

entanto tolera solos pedregosos e úmidos e ainda propicia o sombreamento deste 

setor, visto que foram encontrados indivíduos de grande porte no presente estudo. 

Devido a excelente qualidade da madeira, aplicada principalmente na movelaria e 

laminados, pode ser considerada espécie fundamental em reflorestamento ou plantios 

de enriquecimento na região do Alto Uruguai (CARVALHO, 2003; CORADIN, 

SIMINSKI e REIS, 2011), 

 Além das espécies indicadoras, pode-se destacar elevada importância nesse 

setor de espécies como: Actinostemon concolor, Campomanesia xanthocarpa e Plinia 

rivularis (espécies clímax tolerantes a sombra), Cordia americana, Matayba 

elaeagnoides, Myrocarpus frondosus e Sebastiania brasiliensis (climácicas exigentes 

de luz). 

 Para o Setor IV (maior saturação por alumínio), Chrysophyllum marginatum 

(CLuz) e Eugenia involucrata (Csombra) são consideradas indicadoras, ambas com 

dispersão zoocórica. Silva et al. (2013) também destacam a importância de C. 

marginatum em florestas ripárias e mencionam a ocorrência de E. involucrata em um 

trecho de floresta ciliar em Alfredo Wagner, SC.  

 Espécies como Actinostemon concolor, Allophylus edulis, Campomanesia 

xanthocarpa, Cordia americana, Eugenia uniflora, Gymnanthes klotzschiana, 

Lonchocarpus nitidus, Machaerium paraguariense, Matayba elaeagnoides e Plinia 

rivularis se destacaram no Setor IV, o que sugere que estas espécies podem ocorrer 

em solos mais pobres, ácidos e com más condições de drenagem, conforme já 
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mencionado anteriormente. Essas espécies devem ser priorizadas em casos de 

restauração em matas ciliares pois demonstram preferência/adaptação a esses 

ambientes.  

 Silva et al. (2012 e 2013) citam algumas das espécies como indispensáveis na 

restauração de áreas degradadas em florestas ripárias expostas a inundações. Os 

autores consideraram Allophylus edulis, Campomanesia xanthocarpa, Gymnanthes 

klotzschiana, M. paraguariense e Matayba elaeagnoides como espécies capazes de 

sobreviver em áreas temporariamente inundáveis. 

  Plinia rivularis, Campomanesia xanthocarpa, Matayba elaeagnoides e 

Actinostemon concolor tiveram desenvolvimento marcante nos quatro setores, o que 

significa que são espécies com facilidade de se estabelecer em ambientes distintos. 

Tal condição indica que essas espécies podem ser utilizadas de maneira generalizda 

em diferentes condições edáficas, desde que observadas as características 

sucessionais. 

 

4.4 CONCLUSÃO 

  

 A vegetação estudada apresenta variação de distribuição em função dos 

setores ambientais. Foram definidos quatro setores os quais apresentam 

características distintas, bem como espécies preferenciais. 

 O Setor I com maior média de abertura de dossel, Setor II com maiores teores 

de zinco e matéria orgânica, o Setor III foi caracterizado pelas maiores cotas 

altimétricas e menor abertura do dossel e o setor IV, agrupado pelos altos valores de 

H+Al, Al e valores baixos para saturação de bases. 

 Espécies como Actinostemon concolor, Campomanesia xanthocarpa, Matayba 

elaeagnoides e Plinia rivularis se desenvolvem nos diferentes setores analisados. 

Ainda, para ambientes com maior intensidade luminosa indica-se espécies como 

Gymnanthes klotzschiana, Nectandra megapotamica, Ruprechtia laxiflora, Luehea 

divaricata, Myrocarpus frondosus e Parapiptadenia rigida. Para locais com solos mais 

férteis recomenda-se Cordia americana, Sebastiania brasiliensis, Luehea divaricata e 

Apuleia leiocarpa. 

  O Pilocarpus pennatifolius, Balfourodendron riedelianum e Diatenopteryx 

sorbifolia foram indicadoras para ambientes mais sombreados e Chrysophyllum 
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marginatum e Eugenia involucrata se adaptam a condições de solo mal drenado, ácido 

e empobrecido de nutrientes.   
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5 ARTIGO 4: MUDANÇAS TEMPORAIS DA VEGETAÇÃO ARBÓREO-ARBUSTIVA 

EM RESPOSTA AOS SETORES AMBIENTAIS EM FLORESTA ESTACIONAL 

DECIDUAL RIPÁRIA, RS, BRASIL. 

 

RESUMO 

 

A dinâmica da vegetação ocorre de maneira diferente em ambientes distintos dentro 
da floresta. Determinar as alterações e conhecer os ambientes que modificam a 
composição da vegetação de maneira mais expressiva faz-se necessário para o 
entendimento da sucessão florestal. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar as mudanças temporais da vegetação dos estratos arbóreo e regenerante em 
diferentes setores ambientais, em fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária, 
localizados no extremo do Bioma Mata Atlântica, Brasil. O inventário da vegetação foi 
realizado em 36 parcelas, distribuídas sistematicamente em dois fragmentos 
florestais. Em cada parcela de 200 m², foram amostrados os indivíduos da classe 
Estrato Arbóreo (indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP) igual ou maior a 5 
cm). Nas subparcelas de 10 m² e 50 m² foram amostradas as classes Plântulas 
(indivíduos com altura ≥ 0,20 m e DAP < 1 cm) e Regeneração Estabelecida 
(indivíduos com 1 cm ≤ DAP < 5 cm), respectivamente. Com base em variáveis 
ambientais foram definidos quatro setores ambientais, nos quais calculou-se 
parâmetros de dinâmica, crescimento, riqueza e estrutura para cada classe de 
vegetação. Apenas o Setor III, com maior cota altimétrica e menor abertura do dossel, 
apresentou taxa de mudança positiva. As taxas de mortalidade e de recrutamento são 
maiores nas menores classes indicando dinâmica acelerada. A classe Plântula teve 
os menores valores de Taxa de meia vida e Taxa de duplicação. A distribuição 
diamétrica apresentou a tendência a exponencial negativa em todos os setores.  As 
curvas de rarefação expõem a diferenciação da riqueza entre os setores na classe 
Plântula e Regeneração Estabelecida, indicando que no estrato arbóreo as 
comunidades são semelhantes em termos de riqueza florística. 
 
Palavras-chave: Habitat. Dinâmica. Incremento. Fitossociologia. 
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5 ARTICLE 4: TEMPORARY CHANGES IN THE ARBOROUS-BUSH VEGETATION 

IN RESPONSE TO THE ENVIRONMENTAL SECTORS IN FRAGMENTS OF 

RIPARIAN SEASONAL DECIDUAL FOREST, RS, BRAZIL. 

 

ABSTRACT 

 

Vegetation dynamics occur differently in different environments within the forest. 
Determining the changes and knowing the environments that modify the composition 
of the vegetation in a more expressive way is necessary for the understanding of the 
forest succession. Thus, the objective of the present study is to evaluate the temporal 
changes in vegetation in the arboreal and regenerating strata in different environmental 
sectors, in fragments of riparian Seasonal Deciduous Forest, located at one end of the 
Atlantic Forest Biome, Brazil. The vegetation inventory was carried out in 36 plots, 
systematically distributed in two forest fragments. In each 200 m² plot, individuals of 
the class Arboreal Strata (individuals with a diameter at chest height (DBH) equal to or 
greater than 5 cm) were sampled. In the sub-plots of 10 m² and 50 m², the classes 
Seedlings (individuals with height ≥ 0.20 m and DBH <1 cm) and Established 
Regeneration (individuals with 1 cm ≤ DBH <5 cm) were sampled, respectively. Based 
on environmental variables, four environmental sectors were defined, and parameters 
of dynamics, growth, wealth and structure were calculated for each vegetation class. 
Only Sector III, with the highest elevation and the lowest canopy opening, showed a 
positive rate of change. Mortality and recruitment rates are higher in the lower classes, 
indicating accelerated dynamics. The Seedling class had the lowest values of half-life 
rate and duplication rate. The diametric distribution showed a negative exponential 
trend in all sectors. The rarefaction curves expose the wealth differentiation between 
sectors in the class Seedling and Established Regeneration, indicating that in the 
arboreal strata the communities are similar in terms of floristic wealth. 
 
Keywords: Habitat. Dynamics. Increment. Phytosociology. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

  

 A Floresta Atlântica é reconhecida como um dos 25 hotspots de biodiversidade 

no mundo (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2003). A sua distribuição no território 

encontra-se fragmentada, sendo todos os remanescentes considerados importantes 

para a conservação das espécies (RIBEIRO et al., 2009), o que expõe a necessidade 

de pesquisas que possibilitem o conhecimento da biodiversidade existente e a 

compreensão da dinâmica de populações e comunidades. Além disso, segundo 

Arroyo-Rodríguez et al. (2013), compreender os elementos que impulsionam as vias 

sucessionais de florestas tropicais é essencial para melhorar as estratégias de 

conservação e restauração.   

Os padrões da vegetação são influenciados pelas diferenças no ambiente 

(RODRIGUES et al., 2016) e variações do relevo que impõem restrições ambientais 

sobre o desenvolvimento da vegetação ao produzir substratos com estrutura, 

condições químicas e hídricas diferenciadas (LOPES; MARIANO-NETO; AMORIN, 

2016). Em ambientes ripários, o transporte e a deposição de sedimentos, o nível do 

lençol freático e o regime fluvial influenciam o tipo de vegetação e a composição de 

espécies existente (CURCIO et al., 2007; RODRIGUES et al., 2016). Outros fatores 

como a abertura do dossel (CALLEGARO et al., 2017; MUNHOZ; SILVA; MARQUES, 

2014) e o efeito de borda (FERREIRA et al., 2016; MALCHOW; KOEHLER; PÉLLICO 

NETTO, 2006) têm potencial influência sobre a estrutura de espécies vegetais em 

ambiente florestal. 

Os vários fatores mencionados interferem de alguma forma no estabelecimento 

de populações e, assim sendo, podem estar associados às mudanças temporais em 

nível de população e de comunidade. Segundo Callegaro et al. (2017), os atributos do 

solo e do dossel têm possivelmente maior influência na regeneração natural do que 

no estrato arbóreo. Essas informações sugerem que as comunidades florestais, 

localizadas sobre diferentes condições ambientais, podem apresentar vias de 

sucessão distintas, bem como tendência de dinâmica diferentes nos estratos arbóreo 

e regenerante. 

Nesse contexto, é pertinente analisar a dinâmica da vegetação florestal sobre 

diferentes setores ambientais. O termo setor foi utilizado na literatura para se referir a 

áreas da floresta com determinadas caraterísticas, como Guimarães et al. (2008), que 

distinguiram os setores da floresta em borda, interior e próxima ao rio; Higuchi et al. 
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(2014) que separaram os setores de solo bem ou mal drenado; Meyer et al. (2015) 

que referiram-se às classes de solo; Morel et al. (2016) que utilizaram solo, topografia 

e histórico de perturbação para classificar setores; e Santos et al. (2015) que 

diferenciaram setores com base no dossel. Em consonância com pesquisas 

publicadas, “setor” será utilizado neste trabalho para se referir ao conjunto de 

unidades amostrais com características ambientais similares (edáficas, topográficas e 

do dossel). 

Quando se avalia a dinâmica de populações ou comunidades, geralmente são 

monitorados atributos como mortalidade e recrutamento, bem como o crescimento dos 

indivíduos em diâmetro ou altura e alterações florísticas e estruturais (exemplo: 

distribuição diamétrica, frequência), entre outros (HIGUCHI et al., 2008; MAGALHÃES 

et al., 2017; SALAMI et al., 2017; SANTOS et al., 2017). No Rio Grande do Sul, pouco 

foi pesquisado sobre a dinâmica em florestas, sendo isto mais evidente na Bacia do 

Rio Ijuí, onde não há pesquisa sobre a dinâmica da vegetação florestal ripária em 

diferentes condições ambientais. 

 Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a dinâmica da vegetação 

arbustiva-arbórea em diferentes setores ambientais, em fragmentos de Floresta 

Estacional Decidual ripária, localizados na região noroeste do estado do Rio Grande 

do Sul. Assim, buscou-se responder aos seguintes questionamentos sobre a dinâmica 

da vegetação: i) os estratos arbóreo e regenerante têm alterações temporais distintas? 

ii) o crescimento em altura ou diâmetro está correlacionado com as variáveis 

meteorológicas nos quatro anos?  iii) a riqueza esperada está associada às condições 

ambientais? 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Para o presente trabalho realizou-se amostragem da vegetação em dois 

fragmentos de Floresta Estacional Decidual (IBGE, 2012), situados na zona ripária do 

Rio Ijuí, no município de Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, nas coordenadas 

28º13’10,88” S e 54º36’03,36” O (fragmento 1) e 28º15’30,70” S e 54º34’25,77” O 

(fragmento 2). As áreas têm altitude média de 170 m e o relevo é classificado por 

Streck et al. (2008) como suave ondulado, onde predominam solos profundos do tipo 

Latossolo Vermelho Distroférrico. Com clima do tipo Cfa, ou seja, subtropical úmido, 

com verão quente (ALVARES et al., 2013), a região possui precipitação pluviométrica 
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anual próxima de 1800 mm, ocorrendo em chuvas bem distribuídas durante o ano, e 

a temperatura média anual é 21ºC (WREGE et al., 2011).  

 Para coletas de dados foram instaladas 36 parcelas permanentes (18 parcelas 

por fragmento), distribuídas de forma igual aos dois fragmentos (Figura 1). As parcelas 

foram alocadas na vegetação em faixas sistemáticas, perpendiculares ao curso do rio. 

Para avaliar a dinâmica da vegetação foram realizadas mensurações nos anos de 

2015 a 2019, no período do verão (fevereiro), totalizando cinco medições que 

correspondem a quatro anos de monitoramento. 

 

Figura 1 - Desenho amostral das parcelas do estrato arbóreo e regeneração natural. 
Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

 

 
Fonte: Andrzejewski (2016). 

  

 A amostragem da vegetação foi subdividida em três classes: Estrato Arbóreo 

(EA), Regeneração Estabelecida (RE) e Plântulas (PL). Na avaliação do estrato 

arbóreo considerou-se todos os indivíduos com diâmetro à altura do peito (DAP, 

medido a 1,30 m de altura do solo) ≥ 5 cm. Foi mensurada a circunferência à altura 

do peito (CAP) para cálculo do DAP, e altura total (H). 

 Para Regeneração Estabelecida utilizou-se subparcelas com dimensões 5 m x 

10 m, onde foram mensurados indivíduos com 1 cm ≤ DAP < 5 cm. Para a classe 
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Plântula utilizou-se parcelas de 3,16 m x 3,16 m (10m²) (MOSCOVICH, 1998), onde 

foram considerados os indivíduos com altura igual ou superior a 0,20 m e DAP < 1 cm.  

 Para conferência da nomenclatura das espécies utilizou-se o banco de dados 

Flora do Brasil 2020 (FORZZA et al., 2020) e a delimitação das famílias seguiu o 

sistema de classificação Angiosperm Phylogeny Group IV (BYNG et al., 2016). 

Quando não houve identificação de espécie em campo foi coletado material botânico 

das mesmas, para identificação através de bibliografias e/ou junto ao Herbário do 

Departamento de Ciências Florestais (HDCF) da Universidade Federal de Santa 

Maria.  

Os agrupamentos das parcelas (setores ambientais) foram definidos no 

capítulo anterior (Capítulo 7), baseado nas seguintes variáveis: abertura do dossel, 

cota de elevação, distância da borda, espessura da serapilheira, análises químicas e 

granulométrica do solo.  

Após a definição dos setores, a dinâmica foi analisada por setor e nas três 

classes de vegetação. Foram considerados os seguintes atributos de dinâmica: taxa 

anual de mudança (TM) (1); taxas anuais de mortalidade (TMOR) (2) e de 

Recrutamento (TREC) (3); tempo de meia vida (T1/2) (4), de duplicação (T2) (5) e 

reposição (REP) (6) (HIGUCHI et al., 2008; KORNING; BALSLEV, 1994; SHEIL; MAY, 

1996; SWAINE; LIEBERMAN, 1987). 

 

TMD= ((
Dfinal

Dinicial

)

1
t

-1) x 100 (1) 

TMORT = (1- (
Dinicial - Dmortas

Dinicial

)

1
t

) ×100 (2) 

TREC= (1 - (1 - (
Drecrutas

Dfinal

))

1
t

) ×100 (3) 

T1 2⁄ =
ln 0,5

ln (
Dinicial-Dmortas

Dinicial
)

1
t

 
(4) 

T2=
ln 2

ln (
Dinicial+Drecrutas

Dinicial
)

1
t

 
(5) 



108 

REP=
T1 2⁄ +T2

2
 (6) 

 
TMD: taxa anual de mudança (%/ano); TMORT: taxa anual de mortalidade (%/ano); TREC: taxa anual de 
recrutamento (%/ano); T1/2: tempo de meia vida (anos); T2: Tempo de duplicação (anos); REP: Reposição 
(anos); Dfinal: densidade no final do monitoramento (indivíduos/ha); Dinicial: densidade no início do 
monitoramento (indivíduos/ha); Dmortas: densidade de indivíduos mortos (indivíduos/ha); Drecrutas: 
densidade de indivíduos recrutados (indivíduos/ha); t: tempo de monitoramento em anos. 

 

 O resultado de T1/2 indica o tempo necessário para a redução do tamanho da 

comunidade ou população à metade, mantida a taxa de mortalidade atual, enquanto 

o valor de T2 representa o tempo para a duplicação do tamanho da comunidade, 

mantida a ocorrente taxa de recrutamento (ingresso) (OLIVEIRA; FELFILI, 2008; 

KORNING; BALSLEV, 1994; SWAINE; LIEBERMAN, 1987). Quanto menor for o valor 

da REP mais dinâmica é a comunidade ou população analisada (KORNING; BALSLEV, 

1994). 

 A distribuição diamétrica da comunidade arbórea foi obtida para o início e o final 

das medições em cada setor. O número de classes diamétricas e o intervalo das 

classes foram definidos conforme procedimento de Spiegel (FELFILI; RESENDE, 

2003). 

 O crescimento médio dos indivíduos do estrato arbóreo (incremento em 

diâmetro) e dos indivíduos regenerantes na classe (Plântula e Regeneração 

Estabelecida: incremento em altura) foi determinado para cada um dos quatro anos 

(2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019) em cada setor, conforme Imaña-

Encinas, Silva e Pinto (2005). 

 Os valores de incremento para as classes de vegetação foram correlacionados 

com as variáveis meteorológicas precipitação acumulada e temperatura média por 

meio da correlação de Pearson (FIELD, 2009), calculada pelo programa BioEstat 5.3 

(AYRES et al., 2007). Para analisar as variações de temperatura e precipitação foram 

utilizados os dados disponibilizados pelo Banco de Dados Meteorológicos para Ensino 

e Pesquisa (BDMEP), do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A temperatura 

média e a precipitação acumulada foram obtidas para os quatro anos (2015-16, 2016-

17, 2017-18 e 2018-19), da estação meteorológica do município de São Luíz 

Gonzaga, estação mais próxima das áreas de pesquisa. Considerou-se as seguintes 

classes de correlação (VIEIRA, 2016): pequena (0 < r ≤ 0,25 ou 0 < r ≤ -0,25); fraca 

(0,25 < r ≤ 0,50 ou -0,25 < r ≤ -0,50); moderada (0,50 < r ≤ 0,75 ou -0,50 < r ≤ -0,75); 

e forte (0,75 < r ≤ 1,00 ou -0,75 < r ≤ - 1,00). 
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 A riqueza entre os setores em 2015 e 2019 foi comparada por meio de curvas 

de rarefação. Os gráficos, elaborados para cada classe, foram baseados no número 

de indivíduos. As curvas de rarefação foram geradas no programa PAST (HAMMER; 

HARPER; RYAN, 2001).   

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram diferenciados quatro setores (ver Artigo 3): O Setor I foi caracterizado 

com maior abertura de dossel; Setor II com maiores teores de zinco e matéria 

orgânica; o Setor III composto pelas parcelas de maior cota altimétrica e menor 

abertura do dossel e no setor IV tivemos solo com maior saturação de alumínio e 

menor cota altimétrica.  

 As taxas de mudança foram mais evidentes na classe Plântula, exceto para o 

Setor III (maior cota altimétrica e menor abertura do dossel). Neste setor foi verificado 

o único valor positivo para a mudança líquida, evidenciando que entre as três classes 

de vegetação pesquisadas apenas no Estrato Arbóreo do Setor III houve aumento da 

densidade de indivíduos, ou seja, o recrutamento de árvores (210 ind./ha) superou a 

mortalidade (130 ind/ha). Tal resultado ocorreu principalmente devido ao aumento de 

densidade da espécie Actinostemon concolor (11 recrutas = 34,4 ind./ha) (Tabela 1, 

Apêndice F). 

 Ao analisar as taxas de mortalidade e de recrutamento, observa-se a tendência 

de elevação dos valores das plantas de maior porte para as plantas menores 

(EA < RE < P). Contudo, essa tendência é influenciada no setor IV (saturação de 

alumínio e menor cota altimétrica) pela ausência de indivíduos recrutados na classe 

Plântula, onde a densidade inicial foi 4.667 ind./ha (14 indivíduos amostrados) 

diminuindo para 1.667 ind.ha (5 indivíduos) ao final dos quatro anos. As baixas 

densidades, a elevada mortalidade e a ausência de recrutamento são explicadas, em 

parte, pelas caraterísticas ambientais do Setor IV, constituído por três parcelas, 

localizadas nas menores cotas altimétricas, com solo mal drenado e nas proximidades 

de banhados, além de solos ácidos e saturados por Al (ver Capítulo 4, Apêndice G e 

Apêndice H).  
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Tabela 1 - Atributos de dinâmica das três classes de vegetação analisadas no período 
de quatro anos (2015-2019), calculadas por setor ambiental em Floresta Estacional 
Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

  
Atributos 

Estrato Arbóreo Reg. Estabelecida Plântula 

Setores ambientais 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Nº parcelas 16 12 5 3 16 12 5 3 16 12 5 3 

SA (m2) 3200 2400 1000 600 800 600 250 150 160 120 50 30 

D15 (ind./ha) 1406 1604 1410 1917 3513 4183 5880 3400 40438 51667 64000 4667 

DMORT (ind./ha) 159 92 130 200 875 650 1000 467 17500 21250 12800 3000 

DREC (ind./ha) 97 54 210 100 575 417 1000 200 13500 10667 12000 0 

D19 (ind./ha) 1344 1567 1490 1817 3213 3950 5880 3133 36438 41083 63200 1667 

TMORT (%/ano) 3,0 1,5 2,4 2,7 6,9 4,1 4,6 3,6 13,2 12,4 5,4 22,7 

TREC (%/ano) 1,9 0,9 3,7 1,4 4,8 2,7 4,6 1,6 10,9 7,2 5,1 0,0 

TMD (%/ano) -1,1 -0,6 1,4 -1,3 -2,2 -1,4 0,0 -2,0 -2,6 -5,6 -0,3 -22,7 

T1/2 IND (anos) 23,0 47,1 28,7 25,2 9,7 16,4 14,9 18,8 4,9 5,2 12,4 2,7 

T2 IND (anos) 41,6 83,5 20,0 54,5 18,3 29,2 17,7 48,5 9,6 14,8 16,1 * 

REP IND (anos) 32,3 65,3 24,3 39,8 14,0 22,8 16,3 33,6 7,3 10,0 14,3 * 

 
Estrato arbóreo: DAP (diâmetro à altura do peito medido a 1,30 m de altura) ≥ 5 cm; Regeneração 
Estabelecida (Reg. Estabelecida): 1 cm ≤ DAP < 5 cm); Plântula: altura ≥ 20 cm e DAP < 1 cm; Nº 
parcelas= número de parcelas amostradas; SA (m2)= superfície amostrada; D15 e D19= densidade 
absoluta nos anos 2015 e 2019; DMORT= densidade absoluta de mortas no período 2015-2019; 
DREC= densidade absoluta de indivíduos recrutados no período 2015-2019; TMORT= taxa anual de 
mortalidade no período 2015-2019; TREC= taxa anual de recrutamento no período 2015-2019; 
TMD= taxa anual de mudança líquida em densidade de indivíduos; T1/2 IND= tempo de meia-vida em 
número de indivíduos; T2 IND (anos)= tempo de duplicação em número de indivíduos; REP IND= reposição 
em número de indivíduos; *= não calculados devido a ausência de recrutas no período monitorado. 
I= Setor I - maior abertura do dossel; II= Setor II - maior teor de zinco e matéria orgânica; III= Setor III - 
maior cota altimétrica e menor abertura do dossel; IV= Setor IV - saturação de alumínio e menor cota 
altimétrica. 
Fonte: Autora. 

  

  O excesso de chuvas associado à má drenagem pode ter criado ambientes 

desfavoráveis ao estabelecimento de espécies arbóreas. Para Araujo, Araujo e Longhi 

(2018) e Bertani et al. (2001), o alagamento periódico é um fator limitante na seleção 

natural das espécies florestais, que pode reduzir a biodiversidade nas áreas 

inundadas.  

 Tanto o tempo de meia-vida (T1/2) quanto o tempo de duplicação (T2) diminuem 

do Estrato Arbóreo para Regeneração Estabelecida e Plântula, característica que 

também ocorre com as taxas de mortalidade e de recrutamento. A classe Plântula 

teve os menores valores de T1/2 e de T2, ao contrário do Estrato Arbóreo. Esses 
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resultados evidenciam que a comunidade regenerante tem dinâmica mais acelerada 

tanto em razão da morte quanto do ingresso de indivíduos.  

 Os valores do T1/2 observados para estrato arbóreo na presente pesquisa são 

próximos, exceto o Setor II (maior teor de zinco e matéria orgânica), ao valor 

encontrado por Carvalho e Felfili (2011), que avaliaram uma floresta decidual em 

Goiás por 6 anos e também relataram curto período de meia vida (25 anos). Ambos 

os resultados são superiores ao T1/2 obtido por Mews et al. (2011) em uma uma 

Floresta Estacional Decidual no Mato Grosso (T1/2= 17,3 anos), porém inferiores aos 

obtidos por Machado et al. (2017) em uma Floresta Ombrófila Mista no Paraná (T1/2= 

84 anos). Alguns fatores como o tipo florestal (floresta estacional x floresta ombrófila), 

a composição dos grupos ecológicos e a fase de desenvolvimento das florestas 

podem estar associados com os diferentes tempos de meia-vida (MEWS et al., 2011; 

MACHADO et al., 2017). Na presente pesquisa, por se tratar de floresta ripária 

inundável, é possível acrescentar a elevação do nível do rio, o acúmulo de água das 

chuvas e as características edafo-topográficas como fatores locais condicionantes do 

tempo de meia-vida nos diferentes setores.   

  O T2 teve valores mais discrepantes entre os setores dentro de cada classe de 

vegetação, variando entre 20,0 e 83,5 anos no Estrato Arbóreo, 17,7 e 48,5 anos na 

Regeneração Estabelecida e 9,6 e 16,1 anos na Plântula. Oliveira e Felifili (2008), ao 

pesquisarem a comunidade lenhosa (DAP > 10 cm) de uma floresta de galeria em 

Brasília, obtiveram valores entre 22,6 a 33,3 anos para o tempo de duplicação em 

diferentes períodos ao longo 20 anos de monitoramento. No trabalho destas autoras, 

o T2 aumentou ao longo dos anos, evidenciando uma desaceleração da dinâmica em 

função do recrutamento. Tal resultado, indica que as taxas de recrutamento tendem a 

diminuir no decorrer da sucessão florestal. No presente estudo, foi observada essa 

tendência das plantas menores para as plantas de maior porte, o que resultou nos 

maiores tempos de reposição na classe Estrato Arbóreo, ou seja, a comunidade 

arbórea tem maior estabilidade. Quanto aos setores, observou-se maior tempo de 

reposição do Estrato Arbóreo no Setor II, da Regeneração Estabelecida no Setor IV e 

da Plântula no Setor III, denotando que essas comunidades são as menos dinâmicas.  

  A distribuição diamétrica seguiu a tendência a exponencial negativa (J-

invertido) para todos os setores (Figura 2). Na comparação entre 2015 e 2019, nota-

se pequenas mudanças de densidade nas classes, das quais a primeira classe de 

diâmetro apresentou as maiores diferenças entre o período estudado. Para Silva e 
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Araújo (2009), a distribuição de frequências com a tendência a forma exponencial 

negativa é comum em florestas tropicais, já que a abertura de clareiras na floresta 

beneficia o crescimento de maior número de indivíduos de diâmetros menores. A 

heterogeneidade ambiental e as características successionais das espécies 

existentes também influenciam a distribuição diamétrica, ao passo que afetam taxas 

de recrutamento e de mortalidade, bem como o incremento das espécies. 

 

Figura 2 - Densidade de indivíduos arbóreos por classe diamétrica em diferentes 
setores ambientais de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, 
Brasil, 2020. 
 

  

  
 

: Densidade no ano 2015;  : Densidade no ano 2019; valores sobre as barras indicam as 
diferenças de densidade entre o início (2015) e o final do monitoramento (2019). Setor I - maior abertura 
do dossel; Setor II - maior teor de zinco e matéria orgânica; Setor III - maior cota altimétrica e menor 
abertura do dossel; Setor IV - saturação de alumínio e menor cota altimétrica. 
Fonte: Autora 
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 O Setor IV teve a menor amplitude diamétrica em 2015 e 2019, onde foi 

constatada a maior diminuição de densidade na menor classe diamétrica (5 cm ≤ DAP 

< 12 cm). A redução de densidade está relacionada com a maior mortalidade de 

indivíduos e/ou com a mudança de classe de árvores sobreviventes, enquanto que o 

aumento está associado a predominância do recrutamento sobre a perda de 

indivíduos. Higuchi et al. (2008) constataram que a mortalidade de indivíduos foi maior 

nas classes de menor diâmetro em fragmento de Floresta Estacional Semidecidual, o 

que corrobora com os resultados encontrados no presente trabalho. 

 Em contraste, o Setor III foi o único que teve aumento de densidade dos 

indivíduos na classe supracitada, condição ocasionada pelo recrutamento de espécies 

como Actinostemon concolor (11 recrutas= 34,4 ind/ha) e Pilocarpus pennatifolius (9,4 

ind.ha), reconhecidamente de pequeno porte e que tiveram maior densidade de 

recrutas neste setor. Em questões ambientais, o Setor III foi caracterizado com as 

maiores cotas altimétricas. São locais sem influência dos alagamentos e fluxo de 

água, que possuem menor oscilação de variáveis ambientais, o que pode ter 

contribuído para o aporte de novas plantas. 

 As correlações do incremento anual com as variáveis meteorológicas 

(precipitação e temperatura) foram distintas entre os setores ambientais, indicando 

que o crescimento das plantas em diferentes estádios de desenvolvimento (estrato 

arbóreo, regeneração estabelecida e plântulas) foi influenciado pela interação desses 

fatores com as características dos ambientes ripários como topografia, solo e dossel 

(Tabela 2).  

 Destaca-se a forte correlação do incremento diamétrico do estrato arbóreo com 

a precipitação e a moderada influência da temperatura. Em uma pesquisa realizada 

em florestas aluviais no Paraná, Kanieski et al. (2012) verificaram que a temperatura 

média esteve associada ao crescimento diamétrico de espécies do dossel e do sub-

bosque, por exemplo, Gymnanthes klotzschiana (=Sebastiania commersoniana), uma 

espécie encontrada no presente estudo. Esse resultado sugere que a composição de 

espécies e a estrutura fitossociológica, bem como as variáveis ambientais, também 

podem ter influenciado a diferença de crescimento geral das árvores que compõem 

as florestas ripárias pesquisadas. 
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Tabela 2 - Incremento anual das três classes de vegetação analisadas e as 
correlações com variáveis meteorológicas, calculadas por setor ambiental em Floresta 
Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

Variáveis 

Estrato Arbóreo Reg. Estabelecida Plântula 

Setores ambientais 

I II III IV I II III IV I II III IV 

Diâmetro (cm/ano) Altura (m/ano) Altura (m/ano) 

Incremento 
anual 

15-16 0,29 0,27 0,38 0,17 0,17 0,26 0,33 0,22 0,010 0,005 0,022 -0,001 

16-17 0,19 0,12 0,05 0,11 0,11 0,09 0,13 0,10 0,022 0,000 0,003 0,024 

17-18 0,22 0,09 -0,06 0,11 0,12 0,07 -0,03 0,06 0,013 -0,015 -0,005 0.026 

18-19 0,22 0,13 0,14 0,21 0,14 0,11 0,19 0,32 0,054 0,053 0,045 0.030 

Precipitação 
acumulada 

r 0,78 0,50 0,33 -0,09 0,57 0,54 0,09 -0,19 -0,69 -0,50 -0,26 -0,66 

classe forte fraca fraca peq. mod. mod. peq. peq. mod. fraca fraca mod. 

Temperatura  
média 

r 0,58 0,18 0,06 0,03 0,42 0,24 -0,17 -0,10 -0,39 -0,30 -0,14 -0,29 

classe mod. peq. peq. peq. fraca peq. peq. peq. fraca fraca peq. fraca 

 
Onde: 15-16, 16-17, 17-18 e 18-19= períodos anuais de monitoramento; r= correlação de Pearson; 
classe= classes de correlação (forte, moderada, fraca e pequena); I= Setor I - maior abertura do dossel; 
II= Setor II - maior teor de zinco e matéria orgânica; III= Setor III - maior cota altimétrica e menor abertura 
do dossel; IV= Setor IV - saturação de alumínio e menor cota altimétrica. 
Fonte: Autora. 

 

 As classes de regeneração não tiveram correlação forte com a precipitação e a 

temperatura média. Contudo, o crescimento médio em altura dos indivíduos da 

Regeneração Estabelecida teve correlação moderada e positiva com a precipitação 

nos Setores I e II. Já a classe Plântula foi negativa e moderadamente relacionada com 

a precipitação nos Setores I e IV. A correlação negativa entre o crescimento em altura 

das plântulas é explicada parcialmente pelo estresse decorrente do acúmulo de água 

por mais tempo nos sítios (MARINHO, PIEDADE; WITTMANN, 2010), podendo-se 

acrescentar o fluxo da água e de materiais suspensos durante as enchentes, bem 

como a deposição de sedimentos como outros fatores que afetaram o incremento das 

plantas em fase de estabelecimento. O crescimento em altura e diâmetro em nível de 

comunidade em cada setor tende a ser maior onde há menor influência hídrica, visto 

que poucas espécies são adaptadas a saturação hídrica do solo 

 As curvas de rarefação demonstram que a riqueza esperada para o Estrato 

Arbóreo variou menos entre os setores do que nas classes Regeneração Estabelecida 

e Plântula (Figura 3). No Estrato Arbóreo percebe-se diferença apenas entre os 

Setores III e IV, padrão que se manteve ao final do monitoramento. Na Regeneração 

Estabelecida, houve diferenciação de riqueza entre os setores, no entanto o Setor IV 

não se diferenciou do Setor III em 2015, visto que há sobreposição das curvas. Porém,  
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Figura 3 - Curvas de rarefação de espécies das três classes de vegetação em 2015 e 
2019 em setores ambientais de dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual 
ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 
 

  

  

  

 
Onde: EA= Estrato Arbóreo; RE= Regeneração Estabelecia; P= Plântula; I= Setor I - maior abertura do 
dossel; II= Setor II - maior teor de zinco e matéria orgânica; III= Setor III - maior cota altimétrica e menor 
abertura do dossel; IV= Setor IV - saturação de alumínio e menor cota altimétrica. 
Fonte: Autora. 

EA 2015 EA 2019 

RE 2015 RE 2019 

P 2015 P 2019 
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no decorrer do tempo a tendência é de que os Setores III e IV tenham riqueza florística 

distinta. 

 Já a classe Plântula teve uma clara mudança de riqueza esperada nos quatro 

anos, com os Setores I (maior abertura do dossel) e II apresentando diferença de 

riqueza apenas no final do monitoramento, a partir de 400 indivíduos amostrados. 

Leyser et al. (2012) também relataram a separação das curvas, ao comparar 

componente arbóreo regenerante e adulto, a medida que ocorreu acréscimo de 

indivíduos amostrados. 

 Nos Setores III e IV verificou-se que as curvas não estabilizaram para todas as 

classes, o que indica que outras espécies poderiam ser amostradas se houvesse 

aumento da área amostral. 

 

5.4 CONCLUSÃO  

 

 A menor classe de vegetação apresentou maiores taxas de mudança, 

mortalidade e recrutamento, ocasionando a diminuição do tempo de meia-vida e o 

tempo de duplicação para essa comunidade, que foi a mais dinâmica das classes 

estudadas.  

 A precipitação influenciou de forma distinta as classes de vegetação. O estrato 

arbóreo e a regeneração estabelecida apresentaram correlação positiva, enquanto 

que o crescimento em altura do banco de plântula é reduzido com o aporte da 

precipitação. O crescimento em altura e diâmetro tende a ser maior onde há menor 

influência hídrica. 

 Houve variação da riqueza nos diferentes setores ambientais, sendo que, o 

setor IV apresentou menor riqueza esperada e menor amplitude diamétrica. 
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6 DISCUSSÃO GERAL 

 
 As variações nos ecossistemas ripários são altamente condicionadas pelas 

variações no regime de inundações. No componente arbóreo, espécies clímax 

exigentes de luz foram mais representativas nos fragmentos, em número de indivíduos 

e de espécies. Gymnanthes klotzschiana, Matayba elaeagnoides, Campomanesia 

xanthocarpa e Actinostemon concolor apresentaram maior valor de cobertura, o que 

indica que essas espécies estão mais conservadas e bem distribuídas nos fragmentos 

analisados. A distribuição diamétrica revelou que a comunidade apresenta estoque de 

indivíduos nas menores classes de diâmetro.  

 Espécies clímax dominam ecologicamente as comunidades arbóreas 

pesquisadas e as plantas que demandam maior incidência de luz ocorrem em menor 

quantidade no interior da floresta. Esta condição também é evidenciada pelas 

espécies mais abundantes e de maior área basal, as quais pertencem aos grupos 

ecológicos clímax tolerante à sombra e clímax exigentes de luz, mostrando que as 

pioneiras são menos marcantes nesses fragmentos.  

 Na regeneração natural houve a redução do número de indivíduos e da 

diversidade no período estudado. Espécies climácicas tolerantes ao sombreamento 

tiveram aumento da densidade no período monitorado. Além da importância da 

autoecologia das espécies, variáveis como abertura do dossel, teores de areia grossa, 

cobre, enxofre, magnésio, potássio, silte e zinco, cota altimétrica, serapilheira e 

matéria orgânica, estão fortemente relacionados com a distribuição e a dinâmica das 

espécies analisadas. As maiores variações dos parâmetros monitorados ocorreram 

nas menores classes (vegetação regenerante). Espécies como Actinostemon 

concolor, Trichilia elegans, Cupania vernalis e Nectandra megapotamica tem 

desenvolvimento satisfatório na regeneração natural dos fragmentos estudados. 

 Pela análise de agrupamento diferenciou-se quatro setores ambientais. O 

Setor I com maior média de abertura de dossel, caracterizado pelas espécies 

Campomanesia xanthocarpa, Gymnanthes klotzschiana, Matayba elaeagnoides, 

Nectandra megapotamica, Ruprechtia laxiflora, Luehea divaricata, Myrocarpus 

frondosus e Parapiptadenia rigida.   

 Para o Setor II, com maiores teores de zinco e matéria orgânica, foram 

encontradas espécies como Actinostemon concolor, Campomanesia xanthocarpa, 

Cordia americana, Matayba elaeagnoides, Plinia rivularis, Sebastiania brasiliensis 
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Luehea divaricata e Apuleia leiocarpa, esta última exclusiva desse setor indicando 

preferência por solos mais férteis. 

  O Setor III foi caracterizado pelas maiores cotas altimétricas e menor abertura 

do dossel. Pilocarpus pennatifolius, Balfourodendron riedelianum e Diatenopteryx 

sorbifolia foram indicadoras desse ambiente. Além dessas, indica-se para locais 

semelhantes a esse setor as espécies Actinostemon concolor, Campomanesia 

xanthocarpa, Plinia rivularis, Cordia americana, Matayba elaeagnoides, Myrocarpus 

frondosus e Sebastiania brasiliensis. 

 No setor IV, agrupado pelos altos valores de H+Al, Al e valores baixos para 

saturação de bases, tem-se Chrysophyllum marginatum e Eugenia involucrata como 

indicadoras desse sítio, caracterizado como mal drenado, ácido e empobrecido de 

nutrientes. Espécies como Actinostemon concolor, Allophylus edulis, Campomanesia 

xanthocarpa, Cordia americana, Eugenia uniflora, Gymnanthes klotzschiana, 

Lonchocarpus nitidus, Machaerium paraguariense, Matayba elaeagnoides e Plinia 

rivularis também podem ser utilizadas na recuperação de áreas degradadas e em 

reflorestamentos. 

 Considerando o número pouco expressivo de algumas espécies na vegetação 

estudada, faz-se necessário o enriquecimento da floresta com espécies que detêm 

elevada importância econômica na região. Luehea divaricata, Myrocarpus frondosus, 

Parapiptadenia rigida e Apuleia leiocarpa apresentaram valores pouco expressivos na 

área, porém são potenciais espécies para serem utilizadas com a finalidade de 

enriquecimento da floresta.  

 A recomendação de espécies deve considerar os aspectos ecológicos das 

mesmas, além das condições do ambiente como composição do solo, elevação do 

terreno e luminosidade. Diante do conhecimento da fitossociologia de florestas ripárias 

associada a características ambientais e da indicação de espécies para restauração, 

também verificou-se que as características ecológicas das espécies como síndrome 

de dispersão e grupo ecológico são observações complementares que devem ser 

consideradas para a seleção de espécies. Portanto, selecionar espécies exigentes de 

luz e pioneiras para um primeiro momento de ocupação de uma área é indispensável. 

 Os valores de atributos de dinâmica foram mais pronunciados na classe 

Plântula e Regeneração estabelecida, evidenciando que a comunidade regenerante 

tem dinâmica mais acelerada tanto em razão da morte quanto do ingresso de 

indivíduos. As taxas de recrutamento tendem a diminuir no decorrer da sucessão 
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florestal. No presente estudo, foi observada essa tendência das plantas menores para 

as plantas de maior porte, ou seja, o estrato arbóreo tem maior estabilidade. 

 O crescimento em altura e diâmetro em nível de comunidade em cada setor 

tende a ser maior onde há menor influência hídrica, visto que poucas espécies são 

adaptadas a saturação hídrica do solo. A precipitação influenciou de forma distinta as 

classes de vegetação. O estrato arbóreo e a regeneração estabelecida apresentaram 

correlação positiva, enquanto que o crescimento em altura do banco de plântula é 

reduzido com o aporte da precipitação. O crescimento em altura e diâmetro tende a 

ser maior onde há menor influência hídrica, ou seja, onde não há acúmulo da água na 

superfície do solo e fluxo da água do rio em período de cheias. 
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7 CONCLUSÃO GERAL 

 

 A distribuição das espécies na vegetação está atrelada as condições do 

ambiente, assim, foram determinados quatro setores de acordo com características 

ambientais: 

 Setor I: classificado com maior abertura de dossel. Para esse setor, 

recomenda-se para recuperação, espécies como Campomanesia xanthocarpa, 

Gymnanthes klotzschiana, Matayba elaeagnoides, Nectandra megapotamica, 

Ruprechtia laxiflora, Luehea divaricata, Myrocarpus frondosus e 

Parapiptadenia rígida.  

 Setor II: com maiores teores de zinco e matéria orgânica, foram indicadas 

espécies como Actinostemon concolor, C. xanthocarpa, Cordia americana, M. 

elaeagnoides, Plinia rivularis, Sebastiania brasiliensis, L. divaricata e Apuleia 

leiocarpa. 

 Setor III: composto pelas parcelas de maior cota altimétrica e menor abertura 

do dossel, com solos com maior concentração de potássio e enxofre, e pobre 

em cobre. Foram indicadas as espécies Pilocarpus pennatifolius Lem., 

Balfourodendron riedelianum, Diatenopteryx sorbifolia, A. concolor, C. 

xanthocarpa, P. rivularis, C. americana, M. elaeagnoides, M. frondosus e S. 

brasiliensis. 

 Setor IV: com maior teor de Al e saturação por alumínio, considerado ácido e 

empobrecido de nutrientes, influenciado pelas inundaçõese localizado em 

áreas de difícil drenagem. Chrysophyllum marginatum, Eugenia involucrata 

foram as espécies indicadoras desse setor.  A. concolor, A. edulis, C. 

xanthocarpa, C. americana, Eugenia uniflora L., G. klotzschiana, Lonchocarpus 

nitidus, Machaerium paraguariense, M. elaeagnoides e P. rivularis  devem ser 

consideradas em projetos futuros de recuperação de áreas degradadas, 

plantios de enriquecimento e em reflorestamentos. 

 Atributos e dinâmica foram mais variáveis nas comunidades jovens, onde as 

taxas de mortalidade e recrutamento são mais expressivas. Mudanças significativas 

no estrato arbóreo poderão ser detectadas com o aumento do período de 

monitoramento. As condições ambientais, a topografia e as inundações são as 

maiores responsáveis pela heterogeneidade ambiental nas florestas ripárias, 
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determinando assim as alterações que ocorrem na estrutura e na dinâmica da 

vegetação. 
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APÊNDICE A - Aspecto geral de uma unidade amostral com deposição de 
sedimentos. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2017. 
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APÊNDICE D - Abundância das espécies nas cinco ocasiões de monitoramento 
da regeneração natural, com o grupo ecológico e a síndrome de dispersão, em 
dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, 
RS, Brasil, 2020. 

(continua) 

Espécie 
Plântula 

Regeneração 
Estabelecida GE SD 

15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 

Achatocarpus praecox 8 8 8 6 6 7 7 7 7 6 CL Zoo 

Actinostemon concolor 458 475 482 482 446 253 270 273 274 278 CS Aut 

Albizia niopoides 1 1 0 0 0 3 2 2 1 1 CL Aut 

Allophylus edulis 47 49 44 29 26 14 14 12 10 8 CL Zoo 

Allophylus guaraniticus 11 11 11 9 8 11 11 11 10 10 CS Zoo 

Annona neosalicifolia 2 1 0 6 5 3 3 1 1 1 CL Zoo 

Apuleia leiocarpa 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 CL Ane 

Balfourodendron riedelianum 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 CL Ane 

Banara tomentosa 2 3 4 3 2 0 0 0 0 0 CS Zoo 

Bauhinia forficata 4 12 11 8 6 1 2 2 1 2 P Aut 

Brunfelsia australis 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 CL Zoo 

Calyptranthes concinna 19 19 19 18 17 10 10 9 8 8 CS Zoo 

Campomanesia guazumifolia 8 7 7 5 5 0 0 0 0 0 CS Zoo 

Campomanesia xanthocarpa 8 8 8 7 7 4 4 4 3 3 CS Zoo 

Casearia decandra 30 22 17 26 25 7 8 9 10 10 CS Zoo 

Casearia sylvestris 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 CL Zoo 

Celtis iguanaea 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 P Zoo 

Cestrum intermedium 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P Zoo 

Chomelia obtusa 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 CL Zoo 

Chrysophyllum gonocarpum 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 CS Zoo 

Chrysophyllum marginatum 5 4 4 4 2 0 1 1 1 1 CL Zoo 

Citrus x aurantium 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 - Zoo 

Citrus x limon 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 - Zoo 

Cordia americana 5 5 5 3 2 1 1 1 1 1 CL Ane 

Cupania vernalis 127 125 122 116 117 16 13 9 7 5 CL Zoo 

Dalbergia frutescens 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 CL Ane 

Diatenopteryx sorbifolia 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 CL Ane 

Erythroxylum deciduum 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 CL Zoo 

Eugenia burkartiana 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 CS Zoo 

Eugenia hiemalis 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 CL Zoo 

Eugenia involucrata 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 CS Zoo 

Eugenia pyriformis 14 14 13 13 13 0 0 0 0 0 CS Zoo 

Eugenia rostrifolia 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 CS Zoo 

Eugenia uniflora 13 11 11 9 7 13 12 12 11 11 CL Zoo 

Eugenia uruguayensis 25 25 24 24 21 0 0 0 0 0 CL Zoo 

Guettarda uruguensis 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 CL Zoo 

Gymnanthes klotzschiana 25 26 25 23 20 11 10 10 10 9 CL Aut 

Handroanthus heptaphyllus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CL Ane 

Inga vera 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 CL Zoo 

Justicia sp. 73 64 54 52 49 0 0 0 0 0 - - 
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APÊNDICE D - Abundância das espécies nas cinco ocasiões de monitoramento 
da regeneração natural, com o grupo ecológico e a síndrome de dispersão, em 
dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, 
RS, Brasil, 2020. 

(continua) 

Espécie 
Plântula 

Regeneração 
Estabelecida GE SD 

15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 

Lonchocarpus nitidus 33 43 37 37 34 16 16 15 14 13 CL Ane 

Luehea divaricata 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 CL Ane 

Machaerium paraguariense 4 2 1 2 1 3 3 3 2 2 CL Ane 

Matayba elaeagnoides 50 49 44 46 52 4 4 4 3 3 CL Zoo 

Morus nigra 1 1 1 1 4 2 3 3 3 3 P Zoo 

Myrocarpus frondosus 5 3 3 2 2 6 6 6 5 5 CL Ane 

Myrrhinium atropurpureum 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 CL Zoo 

Myrsine umbellata 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 CL Zoo 

Myrtaceae 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 

Myrtaceae 1  8 7 4 4 4 0 0 0 0 0 - - 

Nectandra megapotamica 52 55 55 52 53 72 68 65 59 53 CL Zoo 

Ocotea pulchella 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 CL Zoo 

Parapiptadenia rigida 14 13 13 13 10 16 18 18 16 18 CL Ane 

Pavonia sepium 129 107 107 94 104 14 12 12 6 3 P Zoo 

Pilocarpus pennatifolius 39 40 36 32 28 18 17 17 17 17 CS Aut 

Plinia peruviana 11 10 10 8 8 0 0 0 0 0 CL Zoo 

Plinia rivularis 53 61 61 63 62 11 11 10 10 10 CS Zoo 

Pombalia bigibbosa 29 27 29 27 21 0 0 0 0 0 CL Aut 

Prunus myrtifolia 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 CL Zoo 

Psychotria carthagenensis 20 11 18 5 5 0 0 0 0 0 CL Zoo 

Psychotria leiocarpa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CL Zoo 

Ruprechtia laxiflora 10 10 8 7 6 6 6 6 6 7 CL Ane 

Sebastiania brasiliensis 12 7 11 8 9 57 56 53 47 45 CL Aut 

Seguieria aculeata 57 57 56 56 50 7 6 4 1 2 CL Ane 

Senegalia sp. 26 28 28 31 28 1 1 3 3 2 - - 

Solanaceae 14 8 10 7 10 0 0 0 0 0 - - 

Sorocea bonplandii 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 CS Zoo 

Strychnos brasiliensis 6 8 4 3 3 0 0 0 0 0 P Zoo 

Syagrus romanzoffiana 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 CL Zoo 

Terminalia australis 0 0 0 0 0 2 2 3 1 1 P Ane 

Trichilia catigua 1 1 1 1 1 0 1 2 2 2 CS Zoo 

Trichilia elegans 86 90 88 83 75 114 121 124 124 126 CS Zoo 

Vitex megapotamica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CL Zoo 

Xylosma pseudosalzmanii 8 9 9 8 9 0 0 0 0 0 CL Zoo 

Zanthoxylum rhoifolium 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 CL Zoo 

NI a 1 5 5 4 4 0 0 0 0 0 - - 

NI b 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NI c 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NI d 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 

NI e 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 - - 
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APÊNDICE D - Abundância das espécies nas cinco ocasiões de monitoramento 
da regeneração natural, com o grupo ecológico e a síndrome de dispersão, em 
dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, 
RS, Brasil, 2020. 

(conclusão) 

Espécie 
Plântula 

Regeneração 
Estabelecida GE SD 

15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 

NI f 5 3 3 5 6 1 0 0 0 0 - - 

Total 1601 1582 1543 1465 1397 730 743 734 696 688   
 
15, 16, 17, 18 e 19: ocasião de monitoramento nos anos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019; CL: clímax 
exigentes de luz; CS: clímax tolerante à sombra; P: pioneira; Zoo: zoocórica; Aut: autocórica; Ane: 
anemocórica. 
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APÊNDICE E - Espécies do estrato arbóreo e o valor de importância, com o 
grupo ecológico e a síndrome de dispersão, distribuídas em setores ambientais 
de fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, 
Brasil, 2020. 

(continua) 

Espécies 
Setores ambientais Grupo 

Ecológico 
Síndrome de 

dispersão I II III IV 

Achatocarpus praecox 19 23 31  CLuz Zoocórica 

Actinostemon concolor 10 4 1 3 CSombra Autocórica 

Allophylus edulis 6 14  9 CLuz Zoocórica 

Allophylus guaraniticus 38 33 21  CSombra Zoocórica 

Annona neosalicifolia 22 18 24 12 CLuz Zoocórica 

Annona rugulosa  29   CLuz Zoocórica 

Apuleia leiocarpa  34   CLuz Anemocórica 

Balfourodendron riedelianum  29 7  CLuz Anemocórica 

Banara tomentosa 31 28  15 CSombra Zoocórica 

Campomanesia guazumifolia 20 29 26 22 CSombra Zoocórica 

Campomanesia xanthocarpa 4 2 4 6 CSombra Zoocórica 

Casearia decandra 18 12 16  CSombra Zoocórica 

Celtis iguanaea 25    Pioneira Zoocórica 

Chrysophyllum gonocarpum 35    CSombra Zoocórica 

Chrysophyllum marginatum 28   11 CLuz Zoocórica 

Citharexylum montevidense   25  CLuz Zoocórica 

Citrus x limon 30    - Zoocórica 

Coleta 38    - - 

Cordia americana  8 2 5 CLuz Anemocórica 

Cupania vernalis 29 22 18  CLuz Zoocórica 

Dalbergia frutescens 32    CLuz Anemocórica 

Diatenopteryx sorbifolia  32 8  CLuz Anemocórica 

Eugenia burkartiana    19 CSombra Zoocórica 

Eugenia hiemalis 37    CLuz Zoocórica 

Eugenia involucrata 34 25  14 CSombra Zoocórica 

Eugenia pyriformis 33 11 23 16 CSombra Zoocórica 

Eugenia uniflora 17 19 28 7 CLuz Zoocórica 

Guettarda uruguensis 28    CLuz Zoocórica 

Gymnanthes klotzschiana 1 15 20 2 CLuz Autocórica 

Ilex paraguariense   32  CSombra Zoocórica 

Inga vera 26    CLuz Zoocórica 

Lonchocarpus nitidus 8 13  8 CLuz Anemocórica 

Luehea divaricata 11 9 11  CLuz Anemocórica 

Machaerium paraguariense 13 5 19 10 CLuz Anemocórica 

Machaerium stipitatum 23 20 14  CLuz Anemocórica 

Matayba elaeagnoides 2 1 3 1 CLuz Zoocórica 

Morus nigra 16   18 Pioneira Zoocórica 

Myrocarpus frondosus 12 16 10  CLuz Anemocórica 



143 

APÊNDICE E - Espécies do estrato arbóreo e o valor de importância, com o 
grupo ecológico e a síndrome de dispersão, distribuídas em setores ambientais 
de fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, 
Brasil, 2020. 

(conclusão) 

Espécies 
Setores ambientais Grupo 

Ecológico 
Síndrome de 

dispersão I II III IV 

Nectandra megapotamica 5 10 29 17 CLuz Zoocórica 

NI   -  - - 

Ocotea puberula  30   CLuz Zoocórica 

Parapiptadenia rigida 21 33 22  CLuz Anemocórica 

Pilocarpus pennatifolius   6  CSombra Autocórica 

Plinia rivularis 7 6 9 4 CSombra Zoocórica 

Ruprechtia laxiflora 3 7 17 21 CLuz Anemocórica 

Sebastiania brasiliensis 9 3 5 13 CLuz Autocórica 

Seguieria aculeata 14 21 30  CLuz Anemocórica 

Senegalia sp.  31   - - 

Sorocea bonplandii 27 32   CSombra Zoocórica 

Strychnos brasiliensis 36 27 13  Pioneira Zoocórica 

Terminalia australis 24    Pioneira Anemocórica 

Trichilia catigua    20 CSombra Zoocórica 

Trichilia elegans 38 17 12  CSombra Zoocórica 

Vitex megapotamica 15 24 15  CLuz Zoocórica 

Xylosma pseudosalzmanii    21 CLuz Zoocórica 

Zanthoxylum petiolare   27  CLuz Zoocórica 

Zanthoxylum rhoifolium  26   CLuz Zoocórica 
 
CLuz: clímax exigentes de luz; CSombra: clímax tolerante à sombra. 
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APÊNDICE F - Abundância das espécies no início e no final do monitoramento das três classes de vegetação em setores 
ambientais de dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 

(continua) 

Espécies 

Estrato Arbóreo Regeneração Estabelecida Plântula 

Ano 2015 Ano 2019 Ano 2015 Ano 2019 Ano 2015 Ano 2019 

Setores ambientais 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Achatocarpus praecox 3 3 1  3 3 1  5 2   4 2   2 5 1  2 3 1  

Actinostemon concolor 24 50 33 24 30 49 44 29 53 64 91 45 67 67 101 43 107 183 167 1 112 169 165  

Albizia niopoides   1      1 2   1     1       

Allophylus edulis 22 8  5 21 7  3 12 2   7 1   33 13 1  21 5   

Allophylus guaraniticus  2 1  1 1 2  3 7 1  3 6 1   3 8   1 7  

Annona neosalicifolia 3 4 1 2 2 4 1 2  3    1    1  1 4   1 

Annona rugulosa 2 1    1                   

Apuleia leiocarpa  1    1           1 1   1    

Balfourodendron  1 4   1 3            1    1  

Banara tomentosa 1 4  3 1 2  3          2    2   

Bauhinia forficata         1    2    3 1   4  2  

Brunfelsia australis                  1    1   

Calyptranthes concinna         10    8    12 5 2  10 5 2  

Campomanesia guazumifolia 4 1 2 1 4 1 1 1          7 1   4 1  

Campomanesia xanthocarpa 37 34 12 5 36 34 11 4 3   1 2   1 5 3   4 3   

Casearia decandra 6 13 2 1 7 12 2  5 2   6 3 1  4 24 2  3 21 1  

Casearia sylvestris                    1     

Celtis iguanaea 2 1   2    1          1    1  

Cestrum intermedium                   1      

Chomelia obtusa         1 2   1 2   3    2    

Chrysophyllum gonocarpum  1    1     3    3    2    2   

Chrysophyllum marginatum 1 1  4 1   3     1    5    2    
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APÊNDICE F - Abundância das espécies no início e no final do monitoramento das três classes de vegetação em setores 
ambientais de dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 

(continua) 

Espécies 

Estrato Arbóreo Regeneração Estabelecida Plântula 

Ano 2015 Ano 2019 Ano 2015 Ano 2019 Ano 2015 Ano 2019 

Setores ambientais 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Citharexylum montevidense   1    1                  

Citrus x aurantium          1    1           

Citrus x limon 2    2            1    1    

Cordia americana  10 7 6  10 7 6  1    1    5    2   

Cupania vernalis 1 2 2  1 2 1  5 5 6  2 1 2  36 54 36 1 43 38 36  

Dalbergia frutescens 1    1    1    1    2        

Diatenopteryx sorbifolia  1 3   1 3   1    1           

Erythroxylum deciduum.         1    1            

Eugenia burkartiana    1    1 2    2    4    4    

Eugenia hiemalis 1    1            1    1    

Eugenia involucrata 1 2  2 1 3  2 2 3   2 2   3 1 1  2 1 1  

Eugenia pyriformis 2 11 1 1 1 11 1 1         11 3   10 3   

Eugenia rostrifolia                  1       

Eugenia uniflora 7 7 1 6 7 7 1 6 6 6 1  5 6   9 4   6 1   

Eugenia uruguayensis                 6 14 3 2 7 9 3 2 

Guettarda uruguensis 1    2    1    1            

Gymnanthes klotzschiana 77 9 4 18 73 8 3 16 11    9    16 3 4 2 13 3 3 1 

Handroanthus heptaphyllus                 1        

Hovenia dulcis 1    1                    

Ilex paraguariensis       1                  

Inga vera 1    1        1        1    

Justicia sp.                 23 48  2 22 27   
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APÊNDICE F - Abundância das espécies no início e no final do monitoramento das três classes de vegetação em setores 
ambientais de dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 

(continua) 

Espécies 

Estrato Arbóreo Regeneração Estabelecida Plântula 

Ano 2015 Ano 2019 Ano 2015 Ano 2019 Ano 2015 Ano 2019 

Setores ambientais 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Lonchocarpus nitidus 18 14  3 18 14  3 8 6  2 8 4  1 25 6 2  27 6 1  

Luehea divaricata 7 4 5  6 4 4  1        1    1    

Machaerium paraguariense 13 15 3 3 11 16 3 3 1 2   1 1   2 2    1   

Machaerium stipitatum 2 1 1  2 1 1                  

Matayba elaeagnoides 33 37 3 10 30 36 4 10 2 1 1  1 1 1  29 14 7  33 9 10  

Morus nigra 8   1 7   1 1   1 1   2 1    4    

Myrocarpus frondosus 14 9 6  13 9 5  5 1   4 1   5    2    

Myrrhinium atropurpureum                  1       

Myrsine umbellata           1              

Myrtaceae                     1    

Myrtaceae 1                   8    4   

Nectandra megapotamica 41 22 1 1 40 21 1 1 50 20 2  40 11 2  29 17 6  25 14 14  

Ocotea puberula  1    1                   

Ocotea pulchella         1    1            

Parapiptadenia rigida 2 1 1  2 1 1  4 9 2 1 2 11 5  3 10 1  4 6   

Pavonia sepium         14    3    118 8 3  96 3 5  

Pilocarpus pennatifolius   6    9    18    17    39    28  

Plinia peruviana                 5 5 1  5 3   

Plinia rivularis 29 32 6 10 29 31 6 9 2 9   2 8   20 33   21 41   

Pombalia bigibbosa                 19 10   12 9   

Prunus myrtifolia 1         1    1           

Psychotria carthagenensis                 15 4  1 1 4   
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APÊNDICE F - Abundância das espécies no início e no final do monitoramento das três classes de vegetação em setores 
ambientais de dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 

(continua) 

Espécies 

Estrato Arbóreo Regeneração Estabelecida Plântula 

Ano 2015 Ano 2019 Ano 2015 Ano 2019 Ano 2015 Ano 2019 

Setores ambientais 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Psychotria leiocarpa                   1      

Ruprechtia laxiflora 25 15 2 1 20 15 2 1 4 2   5 2   7 2  1 4 1  1 

Sebastiania brasiliensis 28 45 16 2 26 48 13 2 24 28 5  18 23 4  8 3 1  6 1 2  

Seguieria aculeata 13 5 1 2 11 4 1  5  1 1 2    16 29 12  10 30 10  

Senegalia sp.  1    1     1  1  1  13 9 4  14 7 7  

Solanaceae                 10 4   8 2   

Sorocea bonplandii 1 1   2 1     1    1          

Strychnos brasiliensis 1 3 4  1 3 4          1 5    2 1  

Syagrus romanzoffiana                  3  1     

Terminalia australis 3    3    2    1            

Trichilia catigua    1    1     1 1   1    1    

Trichilia elegans 1 7 5  1 8 7  30 68 16  39 76 11  18 53 14 1 20 42 13  

Vitex megapotamica 9 3 3  8 2 3  1    1     1    1   

Xylosma pseudosalzmanii    2    1         6 2   7 2   

Zanthoxylum petiolare  1 1    1                  

Zanthoxylum rhoifolium  2    2   1                

NI a                  1       

NI b                 1 2       

NI c                 1        

NI d                 2    2    

NI e                 1    3 1   

NI   1    1  1        2 3   1 4 1  
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APÊNDICE F - Abundância das espécies no início e no final do monitoramento das três classes de vegetação em setores 
ambientais de dois fragmentos de Floresta Estacional Decidual ripária. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2020. 

(conclusão) 

Espécies 

Estrato Arbóreo Regeneração Estabelecida Plântula 

Ano 2015 Ano 2019 Ano 2015 Ano 2019 Ano 2015 Ano 2019 

Setores ambientais 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 Total 450 385 141 115 430 376 149 109 281 251 147 51 257 237 147 47 647 620 320 14 583 493 316 5 
 
CLuz: clímax exigentes de luz; CSombra: clímax tolerante à sombra. 
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APÊNDICE G - - Aspecto geral de uma unidade amostral em período chuvoso. 
Guarani das Missões, RS, Brasil, 2019. 
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Apêndice H - Aspecto de uma unidade amostral com deposição de sedimentos 
e acúmulo de água. Guarani das Missões, RS, Brasil, 2019. 
 

 
 


