
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS RURAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA FLORESTAL 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTENCIAL DO MANEJO DE  

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan EM SISTEMA  

DE ALTO FUSTE JARDINADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Camila Elizabete Severiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS, Brasil 

2015  



 

 

POTENCIAL DO MANEJO DE 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan EM SISTEMA 

DE ALTO FUSTE JARDINADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camila Elizabete Severiano 
 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Florestal, Área de Concentração em Manejo Florestal, 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, RS), 

como requisito parcial para obtenção do grau de 

Mestre em Engenharia Florestal. 
 
 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Frederico Dimas Fleig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS, Brasil 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Todos os direitos reservados à Camila Elizabete Severiano. Esta Dissertação apenas pode ser 
reproduzida, arquivada ou transmitida de alguma forma ou por nenhum meio desde que haja citação de 
fonte e identificação da autora do texto 

 

  



 

 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 
 
À minha Mãe (ELIZABETE SEVERIANO) e ao meu Irmão (IOHAAN) por todo o amor incondicional. 

 

Ao meu Marido  (SUTILI, F. J.) por ser paciente, cúmplice e amoroso. Por me acompanhar nas madrugadas e durante 

todos os momentos de dificuldade para que eu pudesse finalizar esta Dissertação. Principalmente por me dar uma nova e 

linda Família (Carmen, Fernando, Letícia, Rafaelo, Joana e a Mima). Amor, muito obrigada! 

 

Ao meu Orientador (FLEIG, F. D.) pelo desafio de elaboração da Dissertação, por toda a dedicação, carinho e respeito, 

por me deixar de castigo fazendo 800 coletores (risos). Mas, obrigada mesmo por ter me acompanhado durante este 

castigo, assim como os amigos do Laboratório de Manejo Florestal: Pierre, Junhinho, David, Anna, Regis, Dimas, 

Karina Wolf, Luana e Jurandir. Em especial ao meu amigo Tiago Schulte que mesmo distante, sempre, me mandou 

energia positiva. 

 

Aos “Ursinhos Carinhosos” (Equipe Papa-légua: Leka, Gabriel e Diogo; Equipe Papa-folha: Ivo, Rodrigo, Alegrete e 

Juliano; e ao nosso mascote Bilu) pela mão de obra qualificada, parceria e boa vontade na coleta dos dados. Pelo 

cuidado nas medições dos raios de projeção de copa (SuDoLeste-NordeSul-ZuduLeste). Obrigada pelos momentos de 

descontração, união e por me mostrarem dedicação e esforço para que tudo saísse conforme o combinado. 

 

Ao Adelton, Evandro (MEYER, E. A.) e Lucio (DENARDI, L.) pelas ajudas e ensinamentos em relação à identificação 

das espécies. Para que os “angicos” não fossem “timbaúvas”, as “timbaúvas” não serem identificadas como “angicos”... 

Para que os “cedros” e “canjeranas” continuassem a ser quem eles são (risos). 

 

À Lilian (PEREIRA, L. D.) e ao Pedro (HIGUCHI, P.) por toda a paciência, sabedoria, e por serem solícitos fazendo o 

possível para me ajudar. Ao Profº Rudiney (PEREIRA, R. S.) pela generosidade de aceitar contribuir para a finalização 

deste trabalho. Muito obrigada! 

 

Ao meu amigo Migue (DURLO, M. A.) que tem o maior coração do mundo, por toda a contribuição na reta final da 

dissertação. 

 

Às minhas amigas Ritinha (SOUSA, R. S.) e Rafinha (HUMMEL, R.) por sempre estarem ao meu lado durante essa 

etapa tão importante da minha vida. E me deixarem confortável, simplesmente, por saber que com vocês eu posso 

contar. 

 

À minha Xuxuzinha (MATIAS, H. B.) que mesmo estando atarefada com o TCC se disponibilizou para ler e ajudar. Por 

todos os conselhos, amizade e carinho, tu sabe o quanto és importante na minha vida. Te amo amiga! 

 

Aos meus amigos (Edmilson, Anne, Vanessinha e Anderson) que mesmo a distância se fizeram presente, dando força e 

de bom coração deram os melhores conselhos que alguém pode oferecer. Agradeço “A Turma do BEM” (Aislan, Victor 

Hugo e Madson) pela amizade. Muito obrigada por tudo e não esqueçam que amo vocês! 

 

Ao CNPq e a UFSM pela oportunidade! 

 

 

Enfim, matei o boi!  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Se, a princípio, a ideia não é absurda, então não 
há esperança para ela.” 

 
Albert Einstein  



 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os amigos que estiveram  

comigo durante a trajetória  

da coleta de dados e revisão do texto.  

Não me deixaram na mão, nem aos 

domingos, nem feriados. 

A Vocês eu dedico! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

RESUMO 

 

Dissertação de Mestrado 
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POTENCIAL DO MANEJO DE 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan EM SISTEMA  

DE ALTO FUSTE JARDINADO 

AUTORA: CAMILA ELIZABETE SEVERIANO 

ORIENTADOR: FREDERICO DIMAS FLEIG 

Data e Local da Defesa: Santa Maria, 23 de fevereiro de 2015. 
 

Este estudo teve como objetivo avaliar a potencialidade de Parapiptadenia rigida ser 

submetida ao sistema silvicultural de alto fuste jardinado por regeneração natural em uma área 

de 0,81 ha de Floresta Estacional Decidual em estágio secundário, além de inferir sobre seus 

aspectos autoecológicos e sinecológicos. Foram realizados estudos sobre: a estrutura da 

vegetação, o padrão espacial, além das associações entre porta-sementes com regenerantes; e 

porta-sementes com unidades de dispersão. Na estrutura da vegetação foram determinadas: 

índice de valor de importância - IVI% (estrutura horizontal) e regeneração natural por classe 

de altura (estrutura vertical). O padrão espacial foi avaliado por meio da função K de Ripley 

(univariada e bivariada). A função bivariada está dividida em duas associações: 1) porta-

sementes e regenerantes; 2) porta-sementes e unidades de dispersão. No estudo da estrutura 

florística foram inventariados 766 indivíduos, 18 famílias, 31 gêneros e 34 espécies. As 

espécies que se destacaram na análise da vegetação, em ordem decrescente a partir do IVI% 

foram: Ocotea puberula, Nectandra megapotamica, Parapiptadenia rigida, Myrsine 

umbellata e Cupania vernalis. O padrão de distribuição espacial pela análise univariada para 

P. rigida foi agregado. Na análise bivariada as associações espaciais foram positivas a partir 

de 7,5 m de distância da árvore porta-sementes tanto para regenerantes quanto para os 

propágulos. Os principais fatores que interferem no desenvolvimento de P. rigida, limitando-

o ao padrão agregado são: 1) controladoras interespecíficas; 2) ações do vento nas encostas do 

terreno; e 3) luminosidade. As principais controladoras interespecíficas são: Ocotea puberula, 

Cupania vernalis, Myrsine umbellata e Nectandra megapotamica. Apesar da dispersão de 

sementes de P. rigida ser anemocórica (tipo cliclocórica), as ações do vento quando entram 

em contato com as copas provocam zonas de baixa pressão e dificultam a dispersão de 

sementes da espécie de interesse. Quando as sementes conseguem chegar até o solo as “outras 

copas” impedem a entrada de luminosidade suficiente para o desenvolvimento dos 

regenerantes, fazendo com que o índice de mortalidade seja maior que 60% na classe de altura 

inicial (50 cm > 200 cm) para a subsequente. Portanto, P. rigida apresenta todas as condições 

essenciais para ser submetida ao manejo em sistema de alto fuste jardinado por regeneração 

natural e o povoamento ser conduzido para uma distribuição espacial uniforme desde que 

sejam realizadas intervenções silviculturais adequadas, principalmente, desbaste das 

controladoras interespecíficas e controle da densidade dos regenerantes da população de P. 

rigida. 

 

Palavras-chave: Função K de Ripley. Regeneração natural. Núcleos de Semente. 

Parapiptadenia rigida  
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The aim of this study was to evaluate the potential of the species P. rigida for the selection 

silvicultural system based on natural regeneration in a secondary Seasonal Deciduous Forest, 

and furthermore, to analyze its autoecological and synecological aspects. Studies were carried 

out on: vegetation structure, spatial point patterns, and furthermore, the association between 

mother-plant and regeneration, mother-plant and dispersed seed patches. Vegetation structure 

was evaluated through: importance value index - IVI% (horizontal structure) and natural 

regeneration by height class (vertical structure). Spatial pattern was evaluated through 

Ripley's K function (univariate and bivariate). The bivariate function is divided in two 

associations: 1) mother-plant and regeneration; 2) mother-plant and dispersion patches. In the 

floristic composition 766 trees were measured, in 18 botanical families, 31 genera and 34 

species. The dominating species according to the vegetation analysis were, in decreasing 

order of the IVI% value: O. puberula, N. megapotamica, P. rigida, M. umbellata and C. 

vernalis. The univariate spatial point pattern for the species P. rigida was clustered. The 

spatial clusters showed attraction starting from 7.5 m of distance to the mother-plant for both 

regenerating and for the seedlings.  The main factors influencing the development of the P. 

rigida species, limiting it to the clustered pattern are: 1) interspecific control; 2) wind action 

on terrain slopes; 3) light availability. The main interspecific controllers are: O. puberula, C. 

vernalis, M. umbellata and N. megapotamica. Even though, the seeds of P. rigida are wind-

dispersed based on the wind strength to push, the wind action generates low pressure zones 

created by “evergreen dense crowns” from the higher and middle strata of the canopy which 

are obstacles to the seed dispersion of the species under study. When seeds reach the ground 

the “other crowns” do not let enough light through the canopy for the development of 

seedlings, thus the mortality rate was over 60% from the lower height class to the next. 

Therefore, the species P. rigida has all the essential conditions to be managed under the 

selection silvicultural system based on its natural regeneration and the stand to become a 

regular spatial pattern, once that interventions are carried out when under adequate 

silvicultural treatments, mainly, control thinning of the controller species and seedlings 

density of the population of P. rigida. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Na região Sul do Brasil, o ambiente e a estratégia de sobrevivência dos imigrantes 

incorporaram elementos da paisagem florestal à sua rotina produtiva, de forma a obter 

recursos tanto para a subsistência familiar, quanto transformar-los em renda durante o ano 

todo. Esta modificação é explicada por Hack (2007), como o processo de substituição da 

paisagem de florestas primárias para ser usada em práticas agropecuárias. 

A Mata Atlântica e seus ecossistemas associados foram reduzidos a 13% de sua área 

original na Região Sul (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2008). Atualmente, 

esse bioma é considerado um dos 25 hotspots mundiais, termo atribuído às regiões 

biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta (MMA, 2011). Para garantir a 

sustentabilidade deste bioma em longo prazo, é necessário controlar os padrões de dispersão 

de seus componentes. Estes podem ser estudados pela frequência do destino das sementes em 

relação a distância da árvore-matriz, chamadas graficamente como núcleos de dispersão de 

sementes (NATHAN; MULLER-LANDAU, 2000). Neste contexto, o grande desafio para ser 

superado no manejo, é justamente conhecer a regularidade da dispersão e o crescimento das 

novas mudas oriundas da regeneração natural. 

Metodologias que contemplem associação espacial entre indivíduos arbóreos são 

ferramentas importantes para o entendimento da ecologia de populações e de comunidades, 

auxiliando estratégias de manejo sustentável (HIGUCHI et al., 2011). Na Floresta Atlântica 

existem diversas publicações científicas com idéias estáticas sobre parâmetros 

fitossociológicos, distribuição e sucessão das espécies. Neste momento, são necessários 

estudos consistentes sobre o comportamento individual e os mecanismos bióticos e abióticos 

que podem interferir no desenvolvimento das espécies, para que essas informações sejam 

utilizadas a favor do manejo florestal. Com a compreensão desse comportamento, 

provavelmente, os planos de manejo serão capazes de serem sustentáveis. 

Para estas idéias serem implementadas são necessários estudos precursores, tais como, 

escolhas mais criteriosas de árvores-matrizes (e isto inclui quantificar núcleos de dispersão de 

semente), além da regeneração consolidada, com finalidade de, com esses dados ajudar na 

criação de um sistema silvicultural para repor os estoques para o futuro. Pensar em manejar 

florestas jovens, nos estágios iniciais de regeneração parece pouco proveitoso, pois o material 

cortado não tem grande aproveitamento. Mas, esta é a fase ideal para serem feitas as primeiras 

intervenções silviculturais e transformar uma capoeira em florestas altamente produtivas 
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quando maduras. No entanto, é importante frisar que é por meio destas intervenções como o 

sistema silvicultural de alto-fuste por regeneração natural, desrama artificial, cortes de 

liberação e plantios de enriquecimento, que se torna possível conduzir uma população 

florestal para a obtenção de madeira com espécies de alto valor comercial e qualidade 

superior. 

Geralmente empresas interessadas em reflorestamento, com o objetivo de fins 

industriais em grande escala, recorrem às espécies exóticas dos gêneros: Eucalyptus, Pinus e 

Acacia, por exemplo. Este fato é explicado pelas características dessas espécies que ocorrem 

naturalmente em formações puras e são facilmente conduzidas em campo aberto, sem muitas 

dificuldades, por apresentarem padrão de crescimento monopodial. 

Em virtude da falta de maiores informações que possam transformar populações de 

florestas nativas com distribuição espacial agregada em uniforme, utilizando regeneração 

natural, nesta dissertação buscou-se descrever as associações espaciais entre árvores porta-

sementes, núcleos de dispersão de propágulos e o desenvolvimento da regeneração natural, 

além de identificar quais as variáveis no ambiente prejudicam a queda de sementes até solo e 

inviabilizam o estabelecimento da regeneração inicial na área. 

O Angico-vermelho (Parapiptadenia rigida), da família Fabaceae, pertence ao grupo 

ecológico das espécies heliófilas e pioneiras (CARVALHO, 1994). A escolha desta espécie 

para realizar estudos é justificada, devido seu potencial de desenvolvimento e incremento, 

além de ser uma espécie nativa com possibilidade de extração de madeira dura e resistente; e 

indicada, atualmente, para restauração florestal e projetos de Engenharia Natural. Portanto, as 

perguntas que orientam este trabalho são: 

1. As árvores porta-sementes de Parapiptadenia rigida serão semelhantes na 

produção de núcleos de dispersão de propágulos e regeneração natural? 

2. Quais os fatores que interferem na distribuição espacial de Parapiptadenia 

rigida? 

3. Parapiptadenia rigida apresentará condições de ser submetida a um sistema 

silvicultural de alto fuste jardinado por regeneração natural? 
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1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

Avaliar a potencialidade de Parapiptadenia rigida ser submetida a um sistema 

silvicultural de alto fuste jardinado por regeneração natural e inferir sobre os aspectos 

autoecológicos e sinecológicos em um fragmento de Floresta Estacional Decidual. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 

(i) Reconhecer o padrão de distribuição espacial geral para a espécie de interesse (P. 

rigida) por meio da Função K de Ripley univariada. 

(ii) Verificar as associações espaciais da espécie de interesse utilizando a Função K de 

Ripley bivariada entre:  

 Árvores porta-sementes e unidades de dispersão de propágulos; 

 Árvores porta-sementes e regenerantes naturais. 

(iii) Definir os núcleos de dispersão de sementes na área amostral. 

(iv)  Inferir sobre os fatores que interferem no padrão de distribuição espacial da espécie 

(v) Identificar padrões mínimos de desenvolvimento para a área de produção por 

regeneração natural. 

 

 

1.2 Organização do trabalho 

  

  

Primeiramente, buscou-se mostrar através da revisão bibliográfica como estão sendo 

analisados os estudos sobre a distribuição espacial; de que forma a população de uma 

determinada espécie está inserida em uma comunidade; e quais são as limitações que podem 

ser enfrentadas, para a perpetuação da espécie. 

Não houve a pretensão de expor e explanar sobre os métodos que chegam aos 

resultados da distribuição espacial (agregada, aleatória ou uniforme), mas demonstrar quais os 

fatores que influenciam no comportamento da dispersão de sementes e posteriormente na 

distribuição espacial das espécies florestais. Neste contexto, foram feitas discussões sobre os 
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princípios do comportamento exibido pelas espécies principais da Mata Atlântica de acordo 

com o ambiente em que estão inseridas. 

Para demonstrar tais eventos foram utilizados: análise da vegetação, distribuição 

espacial e aspectos autoecológicos e sinecológicos. A identificação da análise da vegetação 

(estrutura horizontal e vertical) foi usada como base para inferir-se sobre a posição de P. 

rigida diante da comunidade. Outros fatores investigados, também, foram fundamentais para 

compreender o que dificultou o desenvolvimento dos regenerantes da espécie.  

Os resultados encontrados poderão ser bem aproveitados na condução de populações 

florestais que apresentem árvores com dispersão anemocórica, na busca de maior 

uniformidade da distribuição espacial de determinada espécie. Portanto, essa investigação 

ajudará no planejamento de um sistema silvicultural de alto fuste jardinado que tenha o 

mínimo de impacto, com vista à produção de madeira de angico-vermelho, originado de 

regeneração natural. 

 



 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 A importância da escolha das árvores matrizes para o desenvolvimento de sistemas 

silviculturais. 

 

 

Os critérios que devem ser avaliados na escolha de árvores portadoras de sementes 

para o desenvolvimento de uma floresta são questões básicas para o sucesso de qualquer 

objetivo do Manejo Florestal. De acordo com Roth et al. (2009), é necessário a manutenção 

de árvores matrizes em áreas que serão manejadas para o estabelecimento da densidade, 

distribuição espacial e garantia de reprodução e perpetuação de uma ou mais espécies na área. 

O termo árvores matrizes e/ou porta-sementes é, comumente, utilizado como sinônimo 

em diversos trabalhos (MARTINS, 2012; HOPPE et al. 2004; SILVA, 2008, p. 36), apesar de 

se notar diferença. Por exemplo, qualquer árvore matriz, que seus regenerantes sejam gerados 

através de sementes, pode ser considerada uma árvore porta-semente, entretanto, nem toda 

porta-semente pode ser considerada uma matriz, visto que existe particularidade no objetivo 

de cada estudo de caso. Mas, pode-se afirmar que as matrizes representam um modelo de 

árvore com características fenotípicas de interesse específico. 

Costa et al. (2014) conceituam matriz como a árvore escolhida para a coleta de frutos e 

sementes, com procedência conhecida (localização geográfica), boa produtividade de 

propágulos e com a recomendação de evitar árvores danificadas. Os mesmos autores 

evidenciam que se a finalidade da árvore for para produção de frutos ou sementes, é 

interessante avaliar o tamanho e a área de projeção da copa, além de mensurar o volume da 

produção de sementes e/ou frutos e verificar a qualidade de germinação.  

Andrade et al. (2005, p.17) diferenciam a maneira como a árvore porta-semente é 

escolhida para ser matriz. Quando os plantios são para restauração deve ser valorizada a 

variabilidade genética da árvore de interesse, enquanto que para plantios comerciais serão 

valorizadas características desejadas da árvore. As características dendrométricas, geralmente 

consideradas para a produção de madeira são diâmetro e altura (SENA, 2008; MEYER, 

2011). Contudo, essas características não são exclusivas deste objetivo, pois quanto mais 

informação qualitativa e quantitativa tiver sobre as árvores de interesse, seja para produzir 

madeira ou para restauração, melhor será a formação e condução da floresta. 

O ciclo de desenvolvimento de uma floresta por processos de regeneração natural é 

fundamental para o manejo em alto fuste jardinado. Neste contexto, é necessário citar que o 
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sucesso do sistema produtivo de florestas, sejam equiâneas ou inequiâneas, depende do 

conhecimento técnico e individual de espécimes portadoras de sementes. O acompanhamento 

da fenofase (floração e frutificação), além de ser considerado o ambiente em que a espécie 

estará inserida, também são características que devem ser levadas em consideração.  

Existem sistemas silviculturais que conduzem seus povoamentos por regeneração 

artificial, natural ou com ambos. O sistema de talhadia pode ser utilizado para substituir a 

regeneração natural de algumas espécies com problemas genéticos ou ecológicos de 

regeneração por sementes (SOUZA; JARDIM, [20--], p.13). Já o método de alto fuste 

jardinado é o mais utilizado em florestas inequiâneas (SCHNEIDER; FINGER, 2000) onde a 

regeneração natural ocorre sem intervenção humana. 

No manual do técnico florestal desenvolvido pela Escola de Floresta Roberval 

Cardoso, o inventário florestal 100% é a base do planejamento da produção e do manejo. 

Neste planejamento ocorre a descrição de como selecionar árvores matrizes, sendo que uma 

das primeiras características citadas é verificar a qualidade da copa (ROTH et al., 2009). Esta 

característica é justificável quando ocorre a associação de que a área de projeção de copa, 

quando está bem distribuída, apresenta a tendência de ser boa produtora de sementes. 

Tanto para preservação ou conservação de qualquer espécie é necessária a seleção de 

árvores matrizes, e Figueiredo (2007) aponta as características dendrométricas como fatores 

importantes para sua escolha. Conforme Hoppe et al. (2004), essas características são 

hereditárias, e provavelmente uma árvore com bons fenótipos apresentará constituição 

genética capaz de originar descendentes com qualidade. Neste contexto, pode-se afirmar que 

em uma floresta há grandes diferenças intraespecíficas, por esse motivo, a escolha da árvore 

matriz deve ser feita de maneira criteriosa, considerando os objetivos do manejo florestal. 

Entre essa diferença intraespecífica, Figueiredo (2007, p. 41) explica que antes de 

escolher qualquer matriz, a espécie deve ser acompanhada durante as variações climáticas, as 

quais se mostram reguladoras dos processos reprodutivos, uma vez que estes fatores 

ambientais estão ligados ao sincronismo entre as espécies, principalmente daquelas com 

síndromes de dispersão abiótica (anemocórica ou hidrocórica, por exemplo),  

Durigan e Engel (2012) preocupados com o cenário de degradação dos ecossistemas 

florestais brasileiros, que inicialmente se configurou na Mata Atlântica, desenvolveram temas 

sobre restauração ecológica de ecossistemas degradados. Entre esses temas, os autores 

ressaltam como deve ser considerada a árvore matriz, dependendo da área em que a mesma 

será inserida. No caso da espécie estar ameaçada de extinção, não se deve ter critérios na 

escolha do indivíduo arbóreo, mas colher frutos e sementes de todas as árvores, independente 



21 

de suas características. Quando o interesse for recuperação de áreas degradadas a 

amostragem, geralmente, utilizada no momento de seleção da árvore matriz deve ser aleatória, 

pois é importante que as futuras florestas tenham a maior variabilidade genética possível 

(SENA, 2008; MARTINS, 2012).  

Em 1998, foi promulgado o decreto estadual nº 38.355, para a criação de normas 

básicas para estabelecer o manejo dos recursos florestais nativos do Estado do Rio Grande do 

Sul. Entre essas normas no artigo 25°ocorre a especificação de que o manejo de árvores não 

poderá concorrer para a eliminação da espécie na floresta, devendo ser preservado espécimes 

como porta-sementes a fim de assegurar a sua manutenção na propriedade e na região. Outra 

particularidade, descrita no inciso1º, é que na inexistência de parâmetros específicos para a 

espécie, deverá ser mantido um mínimo de 8 (oito) espécimes, por hectare, como matrizes. 

Outra ação aconselhada pelo poder público federal, voltada à proteção das florestas e 

outras formas de vegetação está descrita no Novo Código Florestal Brasileiro (artigo 70º da 

Lei 12.651/2012), declarando que qualquer árvore pode ser imune ao corte pelos motivos 

descritos a seguir: localização, raridade, beleza ou condições de porta-sementes. 

Existem projetos que demonstram como as porta-sementes são necessárias para o 

desenvolvimento florestal. Entre esses projetos destaca-se a Rede de Sementes do Xingu 

(COSTA et al., 2014)e a Rede de semente na Amazônia com parceria do Instituto de Pesquisa 

da Amazônia (INPA) que buscam desenvolver informativos técnicos sobre as sementes 

Amazônicas. Como exemplo deste projeto cita-se o primeiro informativo que explana sobre a 

espécie nativa Carapa guianensis Aubl. (FERRAZ, 2003). 

Atualmente, os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina continuam 

buscando uma estruturação participativa para construir uma rede de sementes florestais 

nativas presentes nas tipologias florestais da Mata Atlântica na região Sul do Brasil, e 

desenvolveram recomendações sobre “Produção e Manejo de sementes da Mata Atlântica” 

(ANDRADE et al., 2005). Portanto, observa-se a relevância de pesquisas que tenham critérios 

e orientações fidedignas na escolha de árvores porta-sementes para elaborar projetos que 

busquem um equilíbrio entre os objetivos de um manejo florestal capaz de ser sustentável. 

Daubenmire (1968) afirma que para uma população estar em equilíbrio é necessário 

que as porta-sementes produzam grandes quantidades de propágulos com boas qualidades. 

Em áreas fragmentadas devem ser analisados com maior atenção os efeitos do ambiente que 

agem sobre as plântulas, principalmente os que impedem o seu crescimento e estabelecimento 

no local. 
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2.2 Influência da dispersão de sementes na distribuição espacial das espécies florestais 

 

 

A forma como cada árvore utiliza os mecanismos para dispersar seus propágulos, bem 

como a sua fenologia reprodutiva deve ser investigada, principalmente para beneficiar a 

regeneração natural das espécies que apresentem interesse comercial ou ambiental. O 

principal empenho em estudar padrões espaciais em comunidades vegetais, é descrever as 

características espaciais e temporais e identificar quais os processos adjacentes influenciarão 

no arranjo espacial (SILVA et al., 2012, p. 326), ou seja, são estudos precursores para a 

tomada de decisões no manejo florestal sustentável. 

Os padrões de distribuição espacial apresentados por populações vegetais indicam 

parte do processo pelo qual estas populações se mantêm no ambiente enquanto este muda, e 

enquanto as plantas modificam o ambiente em que vivem (BEGON et al., 2006). Outra 

explicação cedida pelos mesmos autores, é que o ambiente pode ser considerado como um 

conjunto de manchas favoráveis e não-favoráveis para as diferentes espécies presentes em 

cada comunidade. As manchas favoráveis com disponibilidade de nutrientes e/ou fatores 

abióticos desejáveis, inacessibilidade de predadores e herbívoros, tendem a ser colonizadas e 

ocupadas. Logo, as manchas não-favoráveis não apresentam a mesma capacidade de 

disponibilidade adequada para o desenvolvimento de um indivíduo.  

Mas, qual a finalidade de se conhecer o padrão de distribuição espacial de uma 

espécie? A distribuição espacial de determinada espécie revela como os indivíduos se 

encontram estabelecidos horizontalmente no ambiente, além de facilitar no planejamento do 

manejo individual da espécie. Esta informação ajuda o manejador a balizar e inserir critérios 

de selecionar as espécies que serão removidas da população (SCOLFORO, 1998, p. 226). 

É de interesse prático o conhecimento do comportamento do padrão espacial para 

auxiliar no desenho amostral dos indivíduos (SILVA et al., 2012). Esse arranjo espacial 

depende de processos ecológicos e características próprias de cada ambiente, capaz de 

fornecer informações pertinentes sobre a formação florestal (CAPRETZ, 2004, p. 15). 

Segundo Diggle (2003) as distribuições exibidas por populações em seu ambiente natural 

incluem uma grande gama de padrões. 

Para Condes e Martinez-Millan (1998), Silva et al. (2012) e Begon et al. (2006), os 

indivíduos de uma população de espécies podem enquadrar-se em três tipos básicos de 

distribuição espacial: aleatório, agregado (agrupado) ou regular (uniforme). O padrão 

aleatório significa que as árvores estão distribuídas ao acaso no espaço delimitado por uma 
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área amostral, e que qualquer indivíduo tem uma chance igual e independente de ocorrer em 

qualquer lugar.  

Populações com padrão agregado ocorrem quando existe a tendência dos indivíduos 

ocorrerem em grupo por falta de homogeneidade do terreno. Este padrão também pode estar 

associado, entre outros fatores, à dispersão de propágulos a pequenas distâncias, ao 

estabelecimento de novos indivíduos próximos as porta-sementes, à regeneração do tipo 

vegetativa (WESTELAKEN; MAUN, 1985), e a fatores edáficos, como os locais favoráveis 

ao estabelecimento de plântulas, à ação de microrganismos ou a diferenças na estrutura do 

solo (HUTCHINGS; WATKINSON, 1988). 

Na distribuição regular as árvores apresentam a tendência de manter uma distância 

entre si e mais afastada do que seria esperado ao acaso. Essa distância regular entre os 

indivíduos pode ser em função de processos competitivos ou alelopáticos. A diferença entre 

os processos ocorre pelo modo de interferência que um indivíduo exerce sobre o outro. Por 

exemplo, processo competitivo envolve remoção ou redução de fatores abióticos 

(luminosidade, minerais, água); enquanto que no processo alelopático a influência de um 

indivíduo sobre o outro ocorre através de componentes químicos liberados pelo próprio 

vegetal (FERREIRA; AQUILA, 2000, p. 17). 

De acordo com Santana et al. (2009) o padrão espacial das árvores em uma floresta é 

influenciado por variáveis abióticas e bióticas. Entre as principais variáveis abióticas estão o 

relevo, a disponibilidade de luz, nutrientes e água, e as características do solo. Nas variáveis 

bióticas destacam-se a competição (intraespecífica e interespecífica), alelopatia, herbivoria, 

ocorrência de doenças, fenologia e a síndrome de dispersão das sementes. Vale ressaltar que 

trabalhos dessa natureza sempre trazem informações que podem ser utilizadas como formas 

de conservação, restauração e planejamento do manejo individual da espécie. 

As classificações da síndrome de dispersão de semente são confusas quando não é 

considerado o ambiente em que a espécie está inserida, pois dependendo do local a estratégia 

de dispersão pode mudar. Clark et al. (1999) reuniram conceitos e sínteses sobre a dispersão 

de semente perto ou longe de sua árvore porta-semente, e descrevem as vantagens e 

desvantagens de cada dispersão. 

Um dos estudos mais interessantes sobre dispersão de sementes anemocóricas foi 

realizado em uma floresta natural manejada no Estado de Quintana Roo na Península de 

Yucatán (México), descrito por Cámara-Cabrales e Kelty (2009). Foram realizadas pesquisas 

com o objetivo de favorecer o desenvolvimento do Mogno (Swietenia macrophylla). E para 

estes objetivos serem alcançados foram necessários acompanhar: 1) a determinação da 
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distância e direção  de dispersão de sementes em função da velocidade do vento durante o 

período de dispersão; 2) testes sobre o tamanho da árvore que afetaria os padrões de 

dispersão. Os autores afirmam que o uso natural de métodos de condução da dispersão de 

sementes na área florestal reduziria o nível de coleta de sementes, as operações de viveiro, 

transporte e plantio, visto que a produção sustentável de madeira é um meio econômico da 

comunidade tradicional dos ejidos, particularmente na região maia. 

No Estado do Pará (Brasil), Grogan et al. (2004) trabalharam com a mesma espécie e 

foram além das respostas encontradas pelos autores anteriores. Grogan et al. (2004) 

verificaram que após 8 anos de monitoramento apenas 2% de plântulas sobreviviam e o 

crescimento médio primário foi de aproximadamente 4 cm/ano durante o período de 

monitoramento. Quando houve liberação de “clareiras específicas”, em 3 anos de 

monitoramento, constatou-se que tanto a probabilidade de sobrevivência das plântulas, quanto 

as taxas de crescimento demonstraram correlação positiva significativa.  

Além do padrão espacial de uma espécie ser representado pela sua distribuição 

amostral através da frequência dentro das unidades amostrais (JANKAUSKIS, 1990), existe 

métodos mais eficientes para inferir sobre a distribuição espacial. Em estudos sobre a análise 

da distribuição espacial de Eremanthus erythropappus conhecida como candeia (SILVA etal., 

2008), foi aplicada a função K de Ripley univariada para conhecer o padrão de dispersão de 

indivíduos,segregados em regenerantes e porta-sementes. A regeneração natural de candeia 

apresentou um padrão de distribuição agregado em distâncias menores que 80 m. Enquanto, 

as árvores porta-sementes apresentaram um padrão aleatório a partir de distâncias maiores que 

40 m.  

Através deste mesmo método, pela função bivariada,é possível especificar qual a 

espécie apresenta capacidade de limitar o desenvolvimento de outras, por apresentar 

mecanismos de competição superior. Em uma Floresta Ombrófila Mista para uma população 

de Cedrela  fissilis, localizada em Curitiba/PR, Machado et al. (2012, p. 4) encontraram para a 

Araucaria angustifolia uma relação de repulsão com Cedrela fissilis. 

Em uma Floresta Estacional, foi pesquisadoo padrão de distribuição espacial sem 

distinguir no primeiro momento as espécies, apenas considerando as classes diamétricas 

(CAPREZT et al., 2012). Os autores concluíram que árvores com DAP < 10 cm apresentam o 

padrão agregado em distância até 50 m. Já em distância maiores, no intervalo entre 50 m e 

110 m, o padrão passa a ser aleatório, e a partir de 110 m apresenta distribuição uniforme. 

Os mesmo autores utilizaram a mesma amostragem para avaliar as espécies com maior 

densidade em Unidades de Conservação localizadas em São Paulo e, entre estas, estava 
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Metrodorea nigra com o resultado de tendência ao agrupamento em distâncias menores que 

60 m. Schwacz (2008) encontrou para Metrodorea nigra (dispersão autocórica) padrão de 

distribuição agregado e atribui este padrão aos mecanismos coevolutivos de dispersão de seus 

propágulos pelas árvores porta-sementes. 

Entretanto, para definir um padrão devem ser analisados: disponibilidade de recursos, 

presença de competidores, predadores e/ou parasitas como fatores determinantes de 

distribuição espacial de espécies vegetais (MORIN, 1999; BEGON et al. 1996). Segundo a 

“hipótese de fuga” de Janzen (1970), a maior parte das sementes cai próxima à porta-semente, 

onde pode ser maior a mortalidade de semente, causadas por herbívoros de plântulas e ataques 

de fungos. 

A partir desta hipótese, acredita-seque os valores de mortalidade decrescem à medida 

que a semente se distancia da porta-semente. Modelos alternativos sugerem que o risco de 

mortalidade (predação, herbivoria e contaminação por fungos) dos propágulos é uma função 

de abundância de sementes, que corresponde a eficácia biológica dos indivíduos. Este 

processo, também pode ser explicado por Pianka (1974), que verificou um pico de 

recrutamento a certa distância do indivíduo parental. 

Ainda não está claro como as propriedades de cada árvore compõem, interagem e 

afetma a unidade da floresta (CHEN; BRADSHAW, 1999). Para conhecer a influência de 

cada espécie na floresta, é preciso antes de tudo situar este indivíduo em relação aos demais, 

descrevendo a estrutura espacial da floresta sob formas de representação simplificada. 

Portanto, estudar o padrão espacial das árvores abordando a escala de perturbações, 

heterogeneidade ambiental e avaliar como os processos ecológicos de cada bioma interferem 

nos estágios de vida das árvores podem auxiliar na caracterização da dinâmica dos 

regenerantes naturais das florestas (HUBBELL, 1979; GRAU, 2000; SCHWARZ et al., 2003; 

CAPRETZ et al; 2012; POTTKER, 2012). 

 

 

2.3 Ações do vento na vegetação e dispersão de sementes 

 

 

O movimento do ar sobre a superfície terrestre é denominado de vento. As ações do 

vento sobre a vegetação apresentam vantagens e desvantagens. Em relação as vantagens da 

ação do vento na vegetação e dispersão podem ser citadas como agente polinizador e 

dispersor de sementes. Enquanto que, entre as desvantagens: deformações nas copas e 
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troncos; potencial erosivo; deslizamentos, principalmente, em áreas de encostas ocasionando 

abertura de clareiras.  

Neste contexto, vários autores (JORDANO et al., 2006; SANTANA, 2009; 

CHAZDON, 2013;) expõem o tipo de dispersão de sementes como um fator que influência na 

distribuição espacial. Os principais fatores que controlam o padrão espacial da dispersão de 

sementes (Nathan; Muller-Landau 2000), para as espécies com dispersão anemocórica como 

P. rigida, são a direção e velocidade do vento. 

Vale ressaltar que apesar da dispersão ser anemocórica, os caracteres adaptativos da 

espécie são levados em consideração e a dispersão anemocórica é dividida em quatro tipos 

(Quadro 1), conforme foram classificados por PIJL (1983) apud Pires O´Brien e O´Brien 

(1995, p. 238). Esses caracteres já pressupõem padrões de distribuição espacial diferentes. 

 

Tipos de dispersão 

Anemocórica 
Caracteres Adaptativos 

Ciclocórica Sementes, frutos ou propágulos empurrados 

Esporocórica Sementes, frutos ou esporos diminutos 

Pterocórica Sementes ou frutos alados 

Podonocórica Sementes ou frutos plumosos 

 

Quadro 1 Tipos de dispersão anemocórica e adaptações evolutivas dos diásporos. Fonte: Pires O´Brien e O´Brien (1995, p. 
238) 

 

 

Os efeitos mecânicos do vento na vegetação não limitam suas ações, apenas, em 

espécies com dispersão anemocórica, portanto, é importante frisar que a proporção de 

resistência exercida pelas árvores depende de fatores como: velocidade do vento, altura da 

árvore, comprimento da copa (SOUSA, 2015) e, certamente, deve-se incluir a densidade da 

copa. Rambo (1956, p. 17) descreve que o efeito físico do vento é de manter em agitação as 

partes aéreas, logo as espécies com ramificações e folhas mais resistentes, conseguem evitar 

deformações. 

Spiecker (1981) apud Schneider (1993, p. 47) analisou povoamentos com alta 

densidade e a influência do crescimento das árvores. Identificou-se que a morfometria da copa 

(comprimento, diâmetro e superfície) é modificada, principalmente, pelo vento. As ações do 

vento são os maiores causadores de clareiras naturais que se configuram na quebra da parte 

aérea dos povoamentos florestais (SPURR; BARNES, 1973, p. 134), principalmente em 

ventanias ou tempestades. Outro exemplo, citado por Sousa (2015), ocorre quando o vento 

derruba árvores que não estejam bem ancoradas ao solo. 
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Mas, toda a atividade do vento se resume em tentar passar por obstáculos, que neste 

caso são as copas das árvores. Para explicar a influência do vento sobre a vegetação é 

necessário mostrar a relação do vento nas encostas, conforme a Figura 1 (ANDRAE, 1978, p. 

51), pois esclarece o comportamento das correntes do vento, supondo a não existência da 

influência por grandes circulações. 

Este autor, explica que após o nascer do sol (1) as partes mais elevadas da encosta se 

aquecem primeiro, e o vento começa a soprar “encosta-acima”, unindo-se no centro do vale 

com o ar que ainda (desde a madrugada) se movimenta “vale-abaixo”, continuando a 

denominar o movimento da secção transversal (2). Logo, as partes superiores da encosta se 

aquece ainda mais, formando vento “vale-acima” (3), que aumenta e consome a circulação 

transversal (4). Na parte da tarde, as condições térmicas, tendem a se equilibrar, 

enfraquecendo o vento no vale (5). No fim da tarde o vento “vale- acima” termina, dominando 

o sistema transversal com os ventos das partes elevadas em direção ao vale. Com a irradiação 

maior nos cumes, o ar esfria nas partes mais elevadas, tornando-se mais pesado, aumentando 

o movimento no começo da noite “encosta-abaixo”, formando vento “vale- abaixo” (7). O 

vento “vale- abaixo” se acentua mais e destrói o sistema transversal, dominando durante a 

noite (8). 

Mas, quais são as rajadas de ventos mais frequentes na região central do Rio Grande 

do Sul que influenciam a dispersão de sementes de P. rigida e que podem prejudicar a 

população que será manejada?  

Heldwein et al. (2003, p. 285) elaboraram um estudo de caso com dados desde 1976 a 

2002 para a região, e identificou a velocidade e a direção das rajadas máximas diárias de 

vento registradas. Foi observado que as maiores rajadas acontecem no período entre 10 h e 

18h, e mais frequentes no período da primavera e menos frequentes no outono. Outra 

informação interessante é que as rajadas com maior frequência e velocidade são da direção 

norte. A velocidade média das rajadas máximas a 10 m de altura são de 100 Km/h. 
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(1) Nascer do Sol 

 

 

(2) 3h após o nascer do Sol 

 

 

(3) 6h após o nascer do Sol 

 

 

(4) 9h após o nascer do Sol 

 
 

(5) 12h após o nascer do Sol 

 

 

(6) 15h após o nascer do Sol 

 

 

(7) 18h após o nascer do Sol 

 

 

(8) 21h após o nascer do Sol 

 
 

Figura 1 Relação de ventos de encostas e de vale, monitorado durante um dia. Em que: Setas brancas - Ventos de encosta; 

Setas pretas - Ventos de vale. Fonte: Adaptada de Andrae (1978, p. 51) 

 

 

Ressalta-se que a velocidade do vento é determinada pelo relevo e pela diferença de 

temperatura existente. A qualidade térmica do vento (circulação maior) pode ser alterada pelo 

relevo. O fenômeno do vento norte em Santa Maria/RS é um exemplo, tornando-o mais 

quente e mais seco quando passa por cima das montanhas caindo nos vales (ANDRAE, 1978).  

O vento possui, acima do teto florestal, uma velocidade superior à de campos abertos 

(MENDES, 1972), exercendo, assim um efeito de sucção, e quando consegue entrar em 

contato momentâneo na comunidade florestal, como em clareiras naturais chega a causar 

turbulência. Estas ações danificam os elementos mais fracos, acarretam deformações em 

troncos e copas, causam quebras de galhos e derrubam árvores inteiras. No entanto, são 

fundamentais na colonização de novas áreas, onde os indivíduos anemocóricos estavam com 

dificuldade de propagar suas sementes. 
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Nas ciências exatas, a física explica que existem dois tipos de forças que operam para 

produzir os padrões do vento: força de condução e de deflexão. A força de condução existe 

independente de o ar estar ou não em movimento, enquanto que a força de deflexão surge 

conforme o movimento do ar se inicia. Entre os princípios, para estimar a velocidade do 

vento, o ar tende a continuar movendo-se na mesma direção quando encontra um obstáculo 

em razão da inércia. Portanto, a velocidade do vento flui ao redor do objeto ao invés de ser 

redirecionada pelo objeto de forma aleatória. 

Por exemplo, o vento tende a subir, sempre que encontra um obstáculo, reduzindo a 

velocidade. Mas, no seu retorno percorre paralelo à superfície das copas em um povoamento 

extenso e quando atinge a orla de sotavento se dirige bruscamente para a superfície do solo. 

Quando existe obstáculo que dificultam essa chegada, o processo é repetido até que aconteça. 

Mendes (1972) cita que para uma determinada área ficar protegida deve ser avaliado 

os seguintes critérios: (i) altura, (ii) extensão, (iii) largura e (iv) densidade das barreiras de 

árvores (quebra-ventos). 

Interpretando: 

Altura (H): interfere na extensão da zona que se pretende proteger. 

Extensão (E): é o comprimento da cortina. Com ambos (E e H) pode-se 

calcular a área protegida. Por exemplo, uma cortina com altura de 15 m e 100 

m de comprimento (para velocidades de vento de cerca de 27 km/h), pode 

proteger uma superfície de 11 a 12 EH. 

Largura (L): é a medição da magnitude transversal de um quebra-vento. Nas 

barreiras muito largas admiti-se que o vento percorra paralelamente sobre as 

superfícies da copa. 

Densidade (D): são as características das copas das árvores que compõem as 

barreiras, que determinam as infinitas variações estruturais e de que forma o 

vento irá percorrer. 

Durigan (1987, p. 35) elaborou técnicas buscando a proteção de uma área com ajuda 

de uma espécie arbórea com base nas modificações que os estratos provocam na velocidade 

do vento. Este autor constatou com Grevillea robusta a conclusão de que estratos muito 

densos proporcionam maior proteção e são obstáculos mais difíceis para o vento. Entretanto, 

em casos de espécies com dispersão anemocóricas, para que o vento entre em contato direto 

com as copas é necessário reduzir os anteparos na área para que ocorra um contato das 

árvores porta-sementes e o dispersor de propágulos (vento). 



30 

O fluxo de ar ao redor de um anteparo (COPPIN; RICHARDS, 2007), é dividido em 

diversas zonas, e as espécies com dispersão anemocórica que estiverem em zonas de baixa 

pressão serão prejudicadas (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2 Padrão do fluxo do vento em contato com uma árvore. Em que: H - altura da árvore. Fonte: Adaptada de Coppin e 

Richards (2007) 

 

 

A Figura 2 demonstra o comportamento do vento ao tocar uma árvore e que a zona de 

baixa pressão está entre três vezes à altura da árvore. A zona de redução de velocidade ocorre 

antes do anteparo e pode ser prolongado até 17H após o anteparo, dependendo da 

permeabilidade da copa, que podem aumentar ou diminuir essa velocidade. 

As velocidades médias do vento em um quebra-vento de diferentes permeabilidades 

mostram que copas muito densa são mais eficientes para a redução de velocidade na área, 

imediatamente atrás do anteparo, e menos eficientes em barreiras mais permeáveis. Portanto, 

a altura e a densidade são os fatores mais importantes de um anteparo, pois um estrato com 

densidade foliar média reduz 60% das infiltrações (BROWN E DEKAY, 2004). 

A Figura 3 mostra esquematicamente, em planta, a manutenção percentual da 

velocidade do vento antes e depois de um anteparo em função da distância do mesmo. 

Ressalta-se que próximo a montante do anteparo as reduções chegam a 40-50%. A sotavento 

a redução chega a 60% até uma distância de 5H, até 10H a redução ainda é de 40-50%. 

Imediatamente nas laterais do comprimento da barreira ocorre um aumento da velocidade 

chegando a 110% em relação a velocidade do campo aberto. 
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Figura 3 Distribuição da velocidade de um quebra-vento denso.  Em que: H - altura. Fonte: Brown e Dekay (2004) 

 

 

2.4 Regeneração natural como parte integrante do Manejo Florestal 

 

 

O manejo florestal é definido como “uma técnica administrativa e gerencial, que 

utiliza princípios e tecnologia, no processo de intervenção florestal, visando a 

disponibilização de seus produtos e benefícios para usos múltiplos, de forma a garantir os 

pressupostos do desenvolvimento sustentável” (SILVA, 2006). No artigo 3° inciso VII do 

Novo Código Florestal, o conceito de manejo florestal está definido como: 

 

VII - Manejo Florestal: administração da vegetação natural para a obtenção de 

benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 

sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou 

alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de 

múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros 

bens e serviços. (Lei nº 12.651, 2012, p. 3) 

 

Entre os princípios técnicos do manejo florestal está a silvicultura. Segundo Seitz 

(1999, p. 39), a silvicultura não é só plantar árvores, mas manejar a floresta para garantir um 

produto, interferindo na sua dinâmica natural, sem erradicar com o sistema de produção da 

espécie. De acordo com Silva (1996), para um manejo eficiente são necessários cinco passos 

relevantes: 1) definir o objetivo do manejo; 2) limitar a área florestal que será manejada; 3) 
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realizar um inventário florestal que represente a área; 4) planejar e executar de forma eficiente 

a exploração; e 5) monitorar o desenvolvimento florestal.  

Dos sistemas de cultivo de florestas inequiâneas, o mais difundido é o Método de 

Seleção (jardinagem). Segundo Schutz (1989), este método apresenta aspectos que devem ser 

observados, como: os regenerantes naturais devem ocorrer para garantir a perpetuação da 

espécie; e as árvores das florestas jardinadas devem mostrar padrões em relação ao 

crescimento de diâmetro e altura. Deste modo, estudos relacionados com a regeneração 

natural são mais fáceis de acompanhar o desenvolvimento em altura e diâmetro dos 

indivíduos, além de ser parte da fase precursora ao restabelecimento florestal. 

Sanqueta (2008) relatou experiências sobre monitoramento da Mata Atlântica com uso 

de parcelas permanentes. O objetivo geral do estudo foi monitorar o desenvolvimento de 

florestas naturais, visando possibilitar a formulação de hipóteses sobre o destino dos diversos 

fragmentos florestais restantes na região. E o ponto-chave para esse monitoramento foi 

desenvolver um modelo que levasse em consideração a regeneração natural, com a finalidade 

de dar subsídios para as decisões técnicas e políticas que minimizassem os danos sobre os 

recursos florestais.  

Pois, a realização de estudos detalhados sobre a estrutura e dinâmica de florestas 

naturais é necessária para assegurar a sua conservação e manejo. Entretanto, esse tipo de 

estudo deve ser inserido em projetos de longo prazo (JARDIM, 2010), uma vez que existem 

limitações decorrentes, sobretudo da complexidade intrínseca das florestas naturais, da 

irregularidade dos processos dinâmicos, bem como dos métodos científicos disponíveis 

(PIRES-O’BRIEN; O’BRIEN, 1995). Essas pesquisas devem ser fidedignas para que no final 

do levantamento seja indicado um tratamento silvicultural adequado e capaz de desenvolver 

as espécies de interesse. 

Dentre os indicadores de perpetuação ambiental, três costumam ser considerados: a 

regeneração natural, a posição sociológica e o índice de valor de importância ampliado 

(QUEIROZ, 2008), além de estudos sobre distribuição espacial dos indivíduos. A regeneração 

natural, neste contexto, constitui importante indicador para a compreensão da capacidade de 

dispersão e dinâmica na ocupação do ambiente. 

Desse modo, a regeneração natural permite uma análise efetiva para diagnosticar o 

estado de conservação e a resposta às perturbações naturais ou antrópicas, uma vez que 

representa o conjunto de indivíduos capazes de serem recrutados para estágios posteriores 

(SILVA et al., 2007). A regeneração pode ser definida como um processo de restauração das 

clareiras florestais à medida que ocorre o desenvolvimento do indivíduo na área, ou pode ser 
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o reagrupamento da diversidade estrutural e florística ao estado de autoperpetuação 

(VENTUROLI et al., 2007). 

Tais conhecimentos, para Silva et al.(2010), constituem uma ferramenta básica para a 

tomada de medidas que visem à aceleração e direcionamento do processo de sucessão 

secundária, seja para preservação ou produção comercial. Salomão et al. (2007) apresentam 

um conceito mais amplo sobre a regeneração natural que consiste no alicerce para a 

sobrevivência e o desenvolvimento do ecossistema florestal, e revela o desafio dos técnicos da 

área florestal devido, em parte, aos escassos conhecimentos sobre auto-ecologia das espécies 

nativas. 

O incentivo da conservação desses recursos vegetais em suas condições naturais 

auxilia na concepção da dinâmica de enriquecimento do ambiente (SCIPIONI, 2010). Em 

estudos de dinâmica florestal, Sterba (2004), acredita que para uma área estar estável não é 

necessário que apresente a função exponencial negativo, mas deve cumprir as seguintes 

condições: ao fazer-se interferências (desbaste) em determinada classe diamétrica o número 

de árvores a ser mantido deve ser igual ou maior do que o número da classe subsequente. 

Caso esta condição seja satisfatória, o número de indivíduos em cada classe pode ser mantido 

constante ao longo do tempo e a distribuição continua estável, desde que a área basal 

(densidade) seja mantida. 

Portanto, assim como Geremias (2012), acredita-se serem essenciais trabalhos que 

contemplem os ambientes naturais existentes e sua capacidade de regeneração, pois é 

indiscutível que, no futuro, poder-se-á querer recuperar alguns dos ecossistemas que se tem 

perdido atualmente, e só esse fato já é suficiente para justificar toda investigação sobre os 

processos de regeneração dos ecossistemas florestais. Desde que estes conhecimentos não 

sejam estáticos, e possam ser utilizados para o desenvolvimento de florestas naturais. 

No caso da Floresta Atlântica já se exauriram publicações científicas sobre parâmetros 

fitossociológicos, sucessão das espécies, modelos de distribuição diamétrica, que geralmente, 

entram em desuso. Neste momento, precisa-se entender o comportamento individual das 

espécies através de associações espaciais que permitam identificar padrões de 

desenvolvimento e a causa deste padrão. Durlo et al. (2000) afirma que executar tal 

planejamento exige o cumprimento de quatro requisitos fundamentais: metodologias 

possíveis, ecologia sustentável, ser economicamente viável e legalmente permitido.  

Após a compreensão desses fatores, devem-se valorizar essas informações para 

elaboração de planos de manejo mais precisos e que busquem, de fato, a produtividade, o 

aumento da dispersão de semente, além de escolhas mais criteriosas de árvores-matrizes com 
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a finalidade de criar um sistema silvicultural de alto-fuste por regeneração natural, neste caso, 

em função da espécie P. rigida (angico-vermelho). Pois, a ciência florestal é mais do que 

testar procedimentos, fórmulas e descrever estruturas, e existem lacunas no saber que 

precisam ser preenchidas (SEITZ et al., 1999, p.42). 

 

 

2.5 Caracterização e pesquisas gerais sobre Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 

 

 

A família Fabaceae pertence ao grupo das Fabídeas, ordem Fabales, juntamente com 

Polygalaceae, Quillajaceae e Surianaceae (APG III, 2009). É a terceira maior família botânica 

compreendendo 727 (setecentos e vinte e sete) gêneros e 19325 (dezenove mil trezentos e 

vinte e cinco) espécies. De acordo com Lima et al. (2011) no Brasil ocorrem cerca de 220 

(duzentos e vinte) gêneros e 2736 (dois mil setecentos e trinta e seis) espécies. 

Entre esses 220 gêneros, existe Parapiptadenia descrito por Brenan (1963) apud Lima 

e Lima (1984) para incluir duas espécies: P. pterosperma e P. rigida, pois ao observar novas 

coleções provenientes de herbários nacionais e estrangeiros as espécies do gênero possuíam 

diferentes tipos de frutos e sementes. Logo, adotou-se para P. rigida a sinonímia botânica: 

Acacia angico Martius; Piptadenia rigida Bentham; Piptadenia rigida var. grandis Lindman. 

Além da Parapiptadenia rigida, ocorrem mais quatro espécies do gênero 

Parapiptadenia Brenan na parte tropical da América do Sul. A espécie P. pterosperma 

distribui-se na Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro; P. zehntneri e P. 

blanchetii apresentam uma vasta dispersão na Bahia, Ceará e Pernambuco, e a única espécie 

do gênero que, não ocorre na flora brasileira é P. excelsa, mas pode ser encontrada na 

Argentina (CARVALHO, 2002). 

A espécie de interesse para a elaboração desta dissertação, P. rigida, ocorre 

naturalmente nos seguintes Estados brasileiros: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e, praticamente, em todo o Estado do Rio Grande 

do Sul. Além do Brasil, esta espécie pode ser encontrada na Bolívia, segundo Marchiori 

(1997), e o angico também é nativo na Argentina, Uruguai e Paraguai. 

Nos ambientes limitados ao território do Brasil é vernaculamente conhecida como: 

angico, angico-vermelho, angico-da-mata, angico-verdadeiro, angico-amarelo, angico-cedro, 

angico-rosa, angico-de-curtume, angico-dos-montes, angico-de-banhado, angico-sujo, 

guarucaia, brincos-de-saguim, brincos-de-sauí e paricá (LIMA et al., 2014). Nos outros 
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países, citados, anteriormente, onde a espécie é nativa pode ser encontrada como: kari kara, 

anchico, anchico colorado, curupay-rá, e kurupay'ra. 

Foram encontrados, após a diversidade de nomes populares, estudos etimológicos 

relacionados à composição dos vocábulos que compõe Parapiptadenia rigida e encontrou-se 

origem do grego (para: semelhante; Piptadenia Benth.: por ser próximo ao gênero da 

subfamília Mimosoideas) e do latim (rigida: rigidus, rijo e/ou duro) segundo Burkart (1979). 

Em tupi-guarani é chamado de Angicó-caá, árvore para a doença da alma.  

Em relação à descrição e caracterização morfológica de acordo com Lorenzi (1949) 

esta espécie apresenta uma variação de 20-30 m de altura, com troncos de 60-110 cm de 

diâmetro. O tronco cilíndrico e inclinado, dependendo do ambiente que está inserido podendo 

ser curto e um pouco tortuoso, raramente reto, com base reforçada por desenvolver raízes 

tabulares. Em florestas primárias, se estiver isolado, o fuste médio atinge de 5 a 8 m; em 

competição pode atingir 13 m (CARVALHO, 1994). A ramificação é dicotômica irregular ou 

simpodial, com copa corimbiforme alta e ampla ou de guarda-chuva, com folhagem densa 

verde-escura. O angico é muito semelhante à canafístula (Peltophorum dubium) e a timbaúva 

(Enterolobium contortisiliquum), entretanto se distingue pelo seu tronco e frutos. 

As folhas são bipinadas com 3-6 pares de pinas e folíolos de 1 cm de comprimento. 

Marchiori (1997) complementa que as flores, branco-amareladas, que se dispõem em espigas 

axilares pedunculadas são menores do que as folhas. O fruto é do tipo legume de 9 a 15 cm de 

comprimento por 1 a 2 cm de largura. Cada fruto contém de 3 a 12 sementes, lisas, planas, 

comprimidas lateralmente medindo 7 a 13 mm de comprimento e 13 a 15 mm de largura, 

circundada por estreita ala membranácea que se rompe com facilidade deixando transparecer 

o embrião (MMA, 2011, p. 503). O desenho de Isis Fernandes Braga (Figura 4) é utilizado 

para representar a imagem de P. rigida, e pode ser encontrado no Projeto Madeira do Rio 

Grande do Sul (REITZ et al., 1983, p.135). 

A espécie é hermafrodita (CARVALHO, 2002, p. 2), floresce em Novembro 

prolongando-se até Janeiro quando ocorre maturação dos frutos durante o inverno (junho-

julho). Produz anualmente grande quantidade de sementes (LORENZI, 1949). De acordo, 

com a última citação, comporta-se como heliófila, não é exigente quanto às condições físicas 

do solo, é pioneira na sucessão de capoeiras e florestas secundárias. 

 

 



 

 

 
Figura 4 Angico-vermelho (Parapiptadenia rigida). A, árvore; B, ramo frutificado; C, detalhe da vagem com sementes. 

Fonte: REITZ et al. (1983) 
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Mattos (2002) descreve P. rigida com taxas de crescimento anual, semelhante ou 

próxima de espécies de gênero exótico, como Eucalyptus e/ou Pinus, além de que a espécie de 

interesse é recomendada para reflorestamento ao longo de cursos de água, planícies aluviais, 

bem como ao longo dos reservatórios das hidroelétricas. Em Engenharia Natural, segundo 

Durlo e Sutili (2014), principalmente, em casos de áreas degradadas, P. rigida é indicada no 

leito maior excepcional com a finalidade de proteger os cursos de água, pois o 

desenvolvimento da espécie no campo é rápido, geralmente, aos dois anos atinge 3 m de 

altura. Um dos poucos problemas relatados por Mattos (2002), é que P. rigida ramifica-se 

precocemente em face de luz abundante, formando fustes muito curtos, fato que, 

frequentemente, se observa em capoeirões. Neste caso, para fins energéticos não teria 

problema. 

A regeneração natural desta espécie em clareiras é intensa, por vezes formando 

povoamentos quase puros em áreas de pousio que se encontram próximas de fontes de 

sementes. Na região, suas sementes dispersam-se, geralmente, no sentido sul devido à direção 

dos ventos (norte) predominantes na época de maturação dos frutos. Vale ressaltar que os 

mecanismos coevolutivos de dispersão de sementes são diversos. Para Burkart (19--) apud 

Carvalho (2002, p. 2) a dispersão pode ser: anemocórica, autocórica (barocórica) e/ou 

hidrocórica. 

Em junho de 2014, o Instituto Brasileiro de Floresta, IBF, <www.ibflorestas.org.br> 

aponta as mudas de P. rigida entre as mais vendidas no mercado nacional. No projeto 

Refazenda, um 1kg corresponde a 38 600 sementes. Encontrou-se 5“sites” (ClickMudas, 

PickUp auShop, IBF, Mercado florestal) que comercializam sementes (P. rigida) e chegam a 

valores médios de R$ 420,00/1Kg. Enquanto a média do preço de uma muda com 40 

centímetros custa R$ 0,80. 

Considerada como uma espécie de uso múltiplo, que possui madeira de grande 

durabilidade natural, sendo utilizada, principalmente, em construções rurais e usos externos; 

ressalta-se que, devido ao elevado poder calorífico é a preferida, dentre as nativas, para se 

fazer lenha e carvão (GASPARIN, 2012). De acordo com um estudo de produção de biomassa 

para energia de 23 espécies com 5 anos de idade, realizado pela COPEL – companhia 

paranaense de energia (SILVA et al. , 1983) P. rigida se destaca por apresentar o maior poder 

calorífico 5.324 kcal/kg. Esta espécie, também é utilizada em construções hidráulicas, pois as 

peças de madeira apresentam elevada resistência à umidade (LORENZI, 1949), e contra a 

infestação de insetos (MAESA, 2001). 

http://www.ibflorestas.org.br/
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Em relação aos produtos florestais não madeireiros existem substâncias tanantes em 

sua casca e lenho, e a produção é intensa (SAKITA; VALLILO, 1990). É comumente 

recomendada para paisagismo em geral (rodovias, praças e parques), visto que possui 

características ornamentais. Pode ser observada a utilização da espécie em arborização de ruas 

como nas cidades de Foz do Iguaçu/PR e Santa Maria/RS. Na medicina popular utiliza-se a 

casca e a goma (goma amarelada vinda da casca, rica em goma-resina) para diversos 

tratamentos, desde hemorragias uterinas (LORENZI, 2003) até sinusite e tosse (FRANCO, 

1997). 

Siqueira e Nogueira (1992) afirmam que existe um esforço para conservação de 

recursos genéticos no Estado de São Paulo, feita por populações-bases ex situ, pois P. rigida 

está na lista de espécie que corre perigo de extinção e esta informação continua sendo 

dissipada em trabalhos atualmente. Entretanto, na Instrução Normativa nº 6, realizada pelo 

Ministério do Meio Ambiente no ano de 2008, para espécies da flora brasileira ameaçadas de 

extinção e com deficiência de dados não foi encontrada P. rigida.  

Para cessar a dúvida sobre a ameaça ou deficiência de dados sobre a espécie, buscou-

se outras listas: Portaria do Instituto Brasileiro de desenvolvimento Florestal (IBDF) nº 303 

(1968) e nº 093 (1980); Portaria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) nos anos de 1992 e 2008; e como os Estado devem ser 

responsáveis por sua conservação e utilização sustentável para benefício das gerações 

presentes e futuras, o Rio Grande do Sul criou o Decreto Nº 42.099/2002 para declarar a flora 

nativa ameaçada de extinção no Estado. Após a pesquisa pôde-se constatar que em nenhuma 

lista oficial P. rigida, foi encontrada indicando ameaça de extinção. 

 

 

 



 

3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Caracterização da área de estudo 

 

 

3.1.1 Localização geográfica 

 

 

O presente estudo foi realizado no Município de Silveira Martins, geograficamente 

situado na Depressão Central do Estado do Rio Grande do Sul, nas encostas da Serra 

conhecida como São Martinho. Silveira Martins é considerada o berço da Quarta Colônia, 

fundada no ano de 1877. Naquele momento ocorria distribuição fundiária para os imigrantes 

italianos e consequentemente pressão sobre os recursos naturais. 

Com a chegada da ferrovia, em outubro de 1885, houve um impulso no 

desenvolvimento regional, entretanto, para as florestas nativas este desenvolvimento 

significou a derrubada crescente de árvores (MARCHIORI, 2009, p. 101). Ainda, o mesmo 

autor afirma que as expressivas variações florísticas entre diferentes parcelas na moderna 

floresta estacional constituem testemunhos dessa exploração que vigorou além da metade do 

século XX. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), Silveira 

Martins possui uma área de 118, 307 Km²; uma população de 2 452 habitantes, com uma 

densidade demográfica de 20,73 hab./Km². Este município está dividido em 14 localidades 

que são: Val de Buia, Val Feltrina, Val Veronês, Vila Cattani, Pompéia, Linha Um, Linha 

Duas, Linha Três Sul, Linha Quarta, Linha dos Mantuanos, Linha Seis Sul, Linha Seis Norte, 

Linha Base e Linha Sete. Sendo que a localidade de interesse para a elaboração desta 

dissertação foi Val Feltrina, distante cerca de 40 quilômetros do centro de Santa Maria/RS.  
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3.1.2 Histórico da área 

 

 

Nessa região predominam propriedades do tipo minifúndio diversificado, com 

integração entre agricultura e pecuária, ou seja, uma economia que gira em torno de 

atividades agropecuárias (MEYER, 2011, p. 33). O comércio restringe-se em torno do cultivo 

da batata, e em menor escala pela viticultura e fumicultura, enquanto que no setor industrial, o 

estabelecimento de porte médio teve um aumento de capacidade física e de demanda de mão-

de-obra (BRANDÃO et al. 2010). Existem exemplos como o caso das fábricas de esquadrias, 

forrinhos, parquet e móveis; os demais utilizam mão-de-obra familiar (empreendedorismos 

individual) e seus produtos destinam-se ao mercado local e regional. 

Em parte da área de estudo faz 18 anos que houve corte raso com queima da folhagem 

e galhos finos; e aproveitamento da lenha, seguido do preparo do solo com arado de aiveca e 

plantio de milho com plantadeira manual. Após a colheita a área foi abandonada iniciando-se 

o processo de restauração e sucessão natural. A área está regenerando-se faz 19 anos. 

 

 

3.1.3 Vegetação 

 

 

A região da Quarta Colônia, bem como o município de Silveira Martins, possui sua 

vegetação alterada, uma vez que as florestas que recobriam os morros e vales foram sendo 

substituídas por lavouras. Segundo Brena e Longhi (2002), hoje este município é 

caracterizado por uma cobertura vegetal de 37,60 km ². 

A vegetação da região pertence ao domínio da Floresta Estacional Decidual 

(VELOSO, 1992), formada por fragmentos em diferentes estágios sucessionais. Essa floresta 

é marcada fisionomicamente pela acentuada caducidade do estrato superior (MARCHIORI, 

2009, p. 102). A região possui uma época muito fria e que ocasiona a estacionalidade 

fisiológica da floresta e a forma do estrato dominante, quase que, predominantemente 

caducifólio, com mais de 50% dos indivíduos despidos de folhas no período frio (IBGE, 

2012). 

A área pode ser localizada nas seguintes coordenadas: latitude S 29°37’38.618” e 

longitude W 53°37’7.593”, com altitude média variando entre 320 e 380m (Figura 5). Os 

paralelos correspondem ao canto inferior esquerdo da área pesquisada.  
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Figura 5 Localização da área amostral no Município de Silveira Martins, RS. Fonte: Sutili (2007, p. 18) 

 

 

 

3.1.4 Clima 

 

 

Segundo a classificação de Köpen, o clima mesotérmico e úmido da região é do tipo 

Cfa, caracterizado como subtropical úmido, com verões quentes, sem estação seca definida 

(ALVARES et al., 2013). Na estação do verão, a média mensal de temperaturas máximas 

diárias chega a 29,5ºC, nos meses de dezembro a fevereiro (MEYER, 2011, p. 33). O inverno, 

por sua vez, é ameno, mas sujeito a ondas de frio provocadas pelo deslocamento de 

anticiclones polares migratórios, podendo causar geadas, por vezes, intensas (HELDWEIN et 

al., 2009, p. 43). Ainda, os mesmos autores salientam os principais fatores que condicionam 

esse clima, que são: latitude, altitude, continentalidade, orografia e circulação secundária da 

atmosfera. A alta frequência de nevoeiros (92 dias por ano) faz com que essa região tenha a 

menor disponibilidade de radiação solar do Rio Grande do Sul (MACHADO, 1950). 

O regime pluviométrico (chuva) é isoigro (valores normais de chuva bem distribuídos 

ao longo do ano), acumulando-se no ano uma média normal de 1.712,4mm (BURIOL et al., 

2006, p. 96).Segundo, Alvares et al. (2013), a precipitação média anual para Silveira Martins 
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é de 1.803,00mm. Apesar da chuva ser bem distribuída, ocorrem assíduos períodos de déficit 

hídrico, geralmente nos meses de novembro até fevereiro (DALMOLIN et al., 2008). E este 

fato pode ser explicado devido às altas temperaturas e à elevada perda de água, através da 

evapotranspiração. 

As maiores rajadas de vento acontecem no período entre 10 h e 18h com maior 

frequência e velocidade na direção norte no período da primavera, sendo que a velocidade 

média das rajadas máximas é de 100 Km/ha 10 m de altura do solo.(HELDWEIN et al., 2003, 

p. 285). 

 

 

3.1.5 Geomorfologia 

 

 

A esculturação da paisagem atual aconteceu em função da evolução do relevo por 

processos erosivos associados ao clima úmido (SARTORI, 2009, p. 19). O relevo do 

município caracteriza-se por planalto suavemente ondulado com aproximadamente 400 m de 

altitude. É uma área localizada em uma região montanhosa com escarpas abruptas 

(MEYER,2011) e vales estreitos em formato de “V” (MÜLLER, 1970). 

O município de Silveira Martins apresenta terras com declividade maior que 45% 

(MACHADO, 2003). De acordo com a Embrapa (2006), o solo é predominantemente 

Neossolo Litólico Húmico típico. São solos aptos à silvicultura (DALMOLIN et al., 2008). 

 

 

3.2 Software e Equipamentos 

 

 

Os softwares e equipamentos utilizados para a elaboração desta dissertação foram: 

 

Softwares: 

 Microsoft Word e Excel 2007 

 AutoCAD 2015 

 Programa R versão 3.1.1, disponível: URL http://www.R-project.org/ 

Equipamentos: 

 GPSmap 76CSx 

 Hipsômetro vertex IV (Haglof Vertex IV com transponder) 

 Bússula (SUUNTO TANDEM 360°) 

http://www.r-project.org/
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 Régua graduada 

 Trena 

 

 

3.3 Coleta de dados 

 

 

3.3.1 Caracterização do censo 

 

 

A configuração da parcela foi retangular de 60 x 135 m. Para facilitar o censo dos 

indivíduos a área pesquisada foi subdividida em 36 unidades de 15 m x 15 m. O levantamento 

dos dados inventariou todos os indivíduos da população de interesse (P. rigida) e demais 

espécies que estavam na posição sociológica emergente ou dominante, em relação ao dossel 

médio da área pesquisada. 

Os indivíduos emergentes foram aqueles com copas bem desenvolvidas e alturas 

superiores quando comparado aos indivíduos dominantes. Enquanto que, os dominantes 

apresentam a parte superior da copa exposta diretamente a luminosidade e as laterais 

entrelaçadas ao dossel médio. 

Para a avaliação da área de dispersão de sementes o processo de amostragem foi 

sistemático. Os coletores foram dispostos com distâncias fixas de 7,5 m, totalizando um 

universo amostral de 171 coletores. Cada coletor com dimensões de 0,5 x 0,5 m, e 

profundidade de 3 cm foi considerado uma unidade amostral. Este levantamento não teve a 

pretensão de quantificar a produção de sementes na área, mas de verificar os núcleos de 

dispersão de semente. 

 

 

3.3.2 Procedimentos de campo 

 

 

O procedimento no campo foi dividido em 2 momentos: 1) censo de P. rigida e de 

outras espécies emergentes e dominantes; além do 2) monitoramento da dispersão de 

sementes das porta-sementes (P. rigida) nos coletores.  

Para a identificação do material botânico, sempre que necessário, foi coletado material 

e identificado pelo Herbário do Departamento de Ciências Florestais da própria Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) e classificado em famílias de acordo com o APG III (2009), 
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além de atualizar a nomenclatura científica conforme Missouri Botanical Garden W3tropicos, 

disponível em: <http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html>. 

 

 

3.3.2.1 Censo das espécies emergentes e dominantes e da população de P. rigida 

 

 

Para o levantamento dos dados da população de P. Rigida foi realizada a classificação 

dos indivíduos e um limite para o nível de inclusão. Desta maneira, estes indivíduos foram 

classificados em: regenerantes naturais, adultos e árvore porta-semente. Para os regenerantes 

naturais o nível de inclusão adotado foi altura total (Ht) ≥ 0,50 cm. Enquanto que, para os 

indivíduos adultos e porta-semente o nível de inclusão foi o diâmetro a altura do peito (a 1,30 

m do solo), ou seja, DAP ≥ 10 cm.  

A diferença entre árvores adultas e portadoras de semente foi a presença de frutos 

durante o monitoramento. As variáveis dendrométricas mensuradas foram: Ht, DAP e RPC 

(raio médio de projeção de copa). Nos regenerantes naturais não foram mensurados o DAP e 

RPC, tendo em vista que o nível de inclusão foi Ht ≥ 0,50 cm. O RPC foi mensurada a partir 

de 8 pontos:  

 

 4 pontos cardeais (L: leste; N: norte; O: oeste; S: sul) e; 

 4 pontos colaterais (NE: nordeste; NO: noroeste; SE: sudeste; SO: sudoeste), 

 

Totalizando 8 raios, como pode ser visualizado na Figura 6. As copas das espécies 

apresentaram formas irregulares e a mensuração da sua projeção por observação vertical foi 

realizada a partir de 8 raios (SCOLFORO; THIERSCH, 2004, p. 262). A determinação do 

RPC foi mensurada a partir da opção 3 (círculo), que pode ser visualizado na Figura 6. Esta 

opção foi utilizada para facilitar a plotagem das imagens no software AutoCAD (2015). 

 

http://mobot.mobot.org/W3T/Search/vast.html
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Figura 6 Esquematização da forma como o raio médio da copa foi mensurado por observação vertical. Fonte: O Autor 

 

 

Foi identificado no levantamento o tipo de copa e folhagem das espécies 

inventariadas. As copas foram classificadas em densa e permeável (Figura 7). As copas 

densas são de espécies que apresentam abundância de folhas e que dificultam a chegada de 

luz até o solo. Já as copas permeáveis são espécies com baixa abundância de folhas e que 

proporcionam entrada de luz até o solo da floresta. 

A folhagem dessas copas dividiu-se em três tipos: caducifólia, semicaducifólia e 

perenefólia. As espécies caducifólias são as que não apresentaram folhas durante a dispersão 

de sementes do angico, enquanto que as semicaducifólias não perderam totalmente as folhas. 

Já as espécies perenifólias não perderam as folhas durante o período de dispersão da espécie 

de interesse. Vale ressaltar que este levantamento foi realizado, apenas, durante o período de 

dispersão de sementes da espécie P. rigida. 

 

 

3.3.2.2 Monitoramento da dispersão de semente da espécie P. rigida nos coletores 

 

 

Neste fragmento de Floresta Estacional Decidual a dispersão de sementes de P. rigida 

é caracterizada como síndrome anemocórica do tipo ciclocórica. Esta síndrome consiste na 

dispersão das sementes através de fatores abióticos, neste caso, pelo vento. A finalidade deste 

levantamento foi determinar o efeito do dossel na descrição gráfica dos núcleos de dispersão 
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de sementes da espécie P. rigida. Deste modo, nas 171 unidades amostrais (coletores) foram 

observadas a presença ou ausência de sementes da espécie P. rigida. 

O termo núcleos de sementes foi utilizado para designar locais com alta concentração 

de sementes (NATHAN; MULLER-LANDAU, 2000). Os núcleos de sementes apresentam a 

vantagem de prever os efeitos da variação dos fatores que dificultam os padrões de dispersão 

de sementes, podendo ser examinados e generalizados para o mesmo tipo de dispersão em 

outras espécies. 

 

 

3.4 Análise dos dados 

 

 

Através da análise da vegetação buscou-se observar os aspectos que envolvam a 

espécie P. rigida quando considerada isoladamente (aspectos autoecológicos) e as interações 

relativas aos indivíduos emergentes e dominantes que compõem a comunidade florestal 

(aspectos sinecológicos). 

 

 

3.4.1 Estrutura da vegetação 

 

 

Foram levadas em consideração para análise da vegetação as técnicas analíticas e de 

síntese (HOSOKAWA et al., 2008). Com a técnica analítica foi determinada a estrutura 

florística. Na técnica de síntese, procurou-se obter uma imagem pela construção de perfis. Por 

estas razões, este levantamento incluiu os seguintes itens para análise da estrutura da 

vegetação: estrutura horizontal e vertical. A análise estrutural foi realizada no software 

Microsoft Office Excel (2007), e as estruturas analisadas foram: 

3.4.1.1 Estrutura horizontal 

 

 

3.4.1.1.1 Abundância: 

 

 

O termo abundância refere-se ao número de indivíduo de uma espécie por unidade de 

área (HOSOKAWA et al., 2008). Esta definição também é aceita por Tremp (2004, 27p.). 
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Alguns autores confundem as definições de abundância e densidade, inclusive tomando-as 

como sinônimo. Portanto, nesta dissertação, a abundância é expressa por: 

 

 Abundância absoluta (AA): indica o número total de indivíduos de uma 

determinada espécie por unidade de área. 

 

   
∑  
  

 

 

 

Onde:  

∑   = número total de indivíduos da espécie i 

ha = tamanho da área expressa em hectare 

 

 Abundância relativa (AR%): indica o número de indivíduos de uma 

determinada espécie (i), em relação ao número total de indivíduos de todas as 

espécies (a até z) que foram identificadas no levantamento. 

 

  ( )  

∑  
  
⁄

∑   
 
 

  
⁄

     

 

Onde:  

∑  = número total de indivíduos amostrados de determinada espécie (i) 

∑   
 
 = somatório do número total de indivíduos amostrados de todas as espécies (a até 

z) 

ha = tamanho da área expressa em hectare 

 

 

3.4.1.1.2 Frequência (%):  

 

 

É uma medida expressa em porcentagem, definida como a razão entre o número de 

parcelas em que a espécie é presente, em relação ao número total de unidades da amostragem. 

É dada pela probabilidade de se encontrar uma espécie em uma unidade de amostragem e o 

seu valor estimado indica o número de vezes que a espécie ocorre, em um dado número de 
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amostras (FELFILI; REZENDE, 2003). Assim como para Meunier et al. (2002), a frequência 

será expressa pela: 

 

 Frequência absoluta (FA): é a proporção entre o número de unidades amostrais 

onde a espécie ocorre e o número total de unidades amostrais. 

 

   
  

∑   
 

 

Onde:  

np= número de parcelas com ocorrência da espécie 

∑ntp= número total de parcelas  

 

 Frequência relativa (FR%): proporção entre a frequência absoluta de cada 

espécie e a frequência absoluta total, multiplicada por 100. 

 

   ( )  
  

∑  
     

Onde:  

FA= frequência absoluta 

∑FA (%) = somatório da frequência absoluta de todas as espécies 

 

 

3.4.1.1.3 Densidade:  

 

 

Muitas vezes confundida com abundância (seção 3.4.1.1.1) e dominância. O termo 

dominância refere-se ao somatório de projeções de copas das árvores de uma espécie por 

hectare. Muitas vezes em análises ecológicas diz respeito a posição sociológica da árvore 

(dominantes, codominante, dominada ou suprimida) em relação a comunidade. Para a 

Silvicultura e Manejo a palavra densidade refere-se ao grau de ocupação do terreno pelas 

árvores, relacionada com a variável área basal (MEUNIER et al., 2002). Portanto, nesta 

dissertação, a densidade refere-se à área basal dos indivíduos de cada espécie por unidade de 

área, expressa por: 

 

 Densidade absoluta (DeA): soma das áreas basais ou áreas transversais dos 

indivíduos pertencentes a uma determinada espécie, por unidade de área. 
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∑  
  

 

 

  
    

   
 

ou 

  
      

 
 

 

Onde:  

CAP = circunferência a 1,30 m do solo  

DAP = diâmetro a 1,30 m do solo  

π = constante trigonométrica pi (3,1416) 

ha = hectare 

g = área basal de determinada espécie (i) 

 

 Densidade relativa (DeR): indica a porcentagem da área basal de cada espécie 

que compõe a área basal total de todas as espécies, por unidade de área. 

 

    

∑  
  
⁄

∑  
  
⁄

     

 

Onde:  

G = área basal total de todos os indivíduos encontrados na área 

 

 

Para evitar confusões, deve-se esclarecer a diferença entre densidade e dominância. A 

dominância tem como a variável central a ser medida a projeção das copas das árvores. 

Portanto, a simples substituição da projeção de copas pela área basal não produz valores de 

dominância (e sim de densidade). A dominância só poderá ser calculada se houver sido 

medida para cada indivíduo na área amostral a projeção de copa de cada espécie ou se houver 

sido medido, apenas, o DAP em casos de pré-existência de uma função com a relação entre o 

diâmetro e a projeção de copa. Neste trabalho, não foi calculada a dominância, apenas a 

abundância, frequência, densidade e o índice de valor de importância, explanado a seguir. 
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3.4.1.1.2 Índice de valor de importância (IVI%):  

 

 

Este método, segundo GALVÃO (1994), propôs integrar os parâmetros estruturais em 

uma única expressão. Esse índice é encontrado, somando-se, para cada espécie, os valores 

relativos de abundância, frequência e densidade relativas. 

 

 

   ( )  
         

 
 

 

Onde:  

AR = abundância relativa  

FR = frequência relativa 

DeR = densidade relativa 

 

 

3.4.1.2 Estrutura vertical 

 

 

Na análise da estrutura vertical o parâmetro avaliado foi regeneração naturalpara P. 

rigida. O parâmetro foi utilizado para indicar o estado atual da população de regenerantes 

naturais por classe de altura. 

 

 

3.4.1.2.1 Regeneração Natural:  

 

 

Esta análise é realizada com as mesmas equações de abundância (absoluta e relativa)e 

frequência (absoluta e relativa) que foram utilizadas para árvores adultas na estrutura 

horizontal. A análise levou em consideração o que foi estabelecido por Finol (1971), e 

adaptado por alguns autores como Hosokawa et al. (2008) e  Silva et al. (2010), em relação a 

ideia do agrupamento dos indivíduos por classes de altura. Nos trabalhos citados anteriores 

FINOL, 1971; HOSOKAWA et al., 2008;  SILVA et al., 2010), sabe-se que estas análises 

foram realizadas com os regenerantes da comunidade. Entretanto, nesta dissertação foi usado 

as fórmulas para descrever a estrutura vertical pontual por classe de altura, apenas, para a 

espécie de interesse.   
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As categorias de altura e nível de inclusão, foram modificadas para este estudo, e 

divididas em 4 classes de altura: Classe 1: 50 cm ≤ (ht) < 200 cm; Classe 2: 200 cm ≤ (ht) < 

350 cm; Classe 3: 350 cm ≤ (ht) < 500 cm; e Classe 4: (ht) > 500 cm e DAP < 10 cm. A 

espécie (P. rigida) foi analisada a partir das classes de altura, conforme a expressão de 

Volpato (1994), adaptada para este estudo: 

 

 Regeneração natural da i-ésima espécie na j-ésima classe de altura dos 

indivíduos regenerantes, em porcentagem (RNCij): 

 

      
         

 
 

 

 

Onde:  

ARij = Abundância relativa (DR), para a i-ésima espécie na j-ésima classe de altura dos 

indivíduos regenerantes; e 

FRij = Frequência relativa (FR), para a i-ésima espécie na j-ésima classe de altura dos 

indivíduos regenerantes. 

 

Optou-se pela altura mínima de 50 cm, pois as diferenças nas estruturas morfológicas, 

entre Parapiptadenia rigida e Enterolobium contortisiliquum, ficam mais visíveis, permitindo 

uma identificação mais fidedigna. 

 

 

3.4.2 Distribuição espacial 

 

 

Para avaliar o padrão espacial de P. rigida, na área amostral, foi utilizado o sistema de 

coordenadas cartesianas para a localização de todos os indivíduos, ou seja, as coordenadas das 

árvores são relativas às posições dentro das unidades amostrais. Em cada unidade amostral 

(15 x 15 m) assumiu-se para o vértice inferior esquerdo os valores relativos de x’= 0 e y’=0 

(Figura 7).  

Na obtenção das distâncias relativas foi utilizado um transponder e dois vertex. A 

transformação destes valores nas unidades de 15 x 15 m, para inserir na localização dos 

indivíduos na área amostral de 60 x 135 m, foi realizada no excel (software Microsoft - 

2007).O estudos dos padrões pontuais foram realizados em uma escala micro (distribuição 

espacial dos indivíduos dentro de uma comunidade) assim como Hay et al. (2000) e Pottker 

(2012). 



52 

O padrão de distribuição espacial foi avaliado por meio da função K de Ripley, sendo 

as coordenadas X e Y de cada árvore, considerada como um evento dentro da área amostral, 

para a aplicação das funções univariada e bivariada. Logo, considerou-se a abordagem prática 

de relações da distância entre os eventos. No primeiro momento da análise, buscou-se 

compreender as interações entre os eventos utilizando todos os indivíduos de P. rigida. Neste 

caso, isto foi possível através da função univariada. 

 

 

 
Figura 7 Área amostral com a esquematização para obtenção das coordenadas cartesianas através de medidas de distância, 

dentro de cada unidade amostral 

 

 

Visando compreender as associações espaciais entre árvores porta-sementes e 

dispersão de sementes; além da associação de árvores porta-sementes e regenerantes, foi 

utilizada a função K bivariada (RIPLEY, 1981; RIPLEY, 1987). Todas as análises foram 

realizadas por meio do programa R versão 2.7.1 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2008), 

estimadas através do pacote Spatstat (BADDELY; TURNER, 2005). Tanto na função 

univariada como a bivariada utilizou-se a correção isotrópica para tratar os efeitos de 

bordadura, descritas por Ripley. 
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3.4.2.1 Função K de Ripley univariada 

 

 

Na função univariada foi utilizado o número total de indivíduos amostrados da espécie 

de interesse. A hipótese nula (H0) foi de completa aleatoriedade espacial, também conhecida 

como processo de Poisson Homogêneo, testada através de 999 simulações (permutações) de 

Monte Carlo, resultando no nível de significância de 0, 05%. De acordo com Christofoletti 

(1999, p. 10), o método de Monte Carlo é um modelo probabilístico, sendo a base para 

realizar simulações. Segundo Caballero (2002, p. 65), este método é aplicado à qualquer tipo 

de problema, seja estocástico ou determinístico. 

Neste contexto, verificou-se o comportamento da função K através de um intervalo de 

distância no valor de 30 m, correspondente à metade do menor lado da área amostral, visto 

que Diggle (2003), afirmou que o estimador não será viciado, caso essa recomendação seja 

atendida. Conseguinte, foram instalados os envelopes de confiança, levando em consideração 

os maiores e menores valores calculados da função K para cada simulação e cada distância, 

assim como foi descrito por Dixon (2002). A estimativa da função K pode ser dada pela 

equação: 

 

 ̂(s) = 
 

 ̂ 
∑ ∑   

  (     )
 
    (‖     ‖

 
   ≤ s), para i   j e s > 0 

 

Onde: 

n = número de árvores na área amostral; 

‖     ‖ = distância euclidiana entre as localizações      ; 

s = vetor arbitrário de distância; 

  
  (     ) = função de correção para o efeito de borda; 

 ̂ = n/ | | = número de árvores dividido pela área amostral; e I(U) funciona como uma função 

indicadora que assume o valo 1 quando a função é verdadeira. 

 

Na visualização gráfica dos resultados a função K foi transformada para  ̂( ): 

 

 

 ̂( )  √ ̂( )   – s 
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3.4.2.2 Função K de Ripley bivariada 

 

 

A Função K de Ripley bivariada foi aplicada para avaliar dois processos, sendo as 

árvores porta-sementes o ponto de intersecção entre eles. No primeiro processo, a 

classificação dos indivíduos, árvores porta-sementes (i) e regenerantes naturais (j), são 

segregadas quando se observa um número menor de indivíduos j em torno de i, do que 

poderia ser esperado para uma distribuição aleatória. Ressalta-se, que neste momento as 

árvores adultas não foram incluídas na análise, pois, as mesmas não produziram sementes. No 

segundo processo, foi levando em consideração a localização das árvores porta-sementes (i)e 

as unidades de dispersão de sementes (j).  

 

 

3.4.2.2.1 Árvores porta-sementes (i) e regenerantes(j) 

 

 

Nesta análise foram calculadas as associações e exportados para um gráfico em função 

da escala espacial analisada, como foi descrito em Higuchi et al. (2011, p.383). A hipótese 

nula (H0) testada foi de completa independência espacial entre (i) e (j), calculado por meio de 

999 permutações de Monte Carlo. 

 

 

3.4.2.2.2 Árvores porta-sementes (i) e unidades de dispersão de sementes (j) 

 

 

Apesar da amostragem neste processo ser sistemática, e levantar a suposição de que 

por esse motivo o padrão de distribuição espacial através da metodologia adotada 

possivelmente seria uniforme, ressalta-se que o coletor na área é estático, mas a queda de 

sementes até o coletor é aleatória (Figura 8). Portanto, somente as coordenadas x e y dos 

coletores com sementes foram inseridas na análise. A hipótese nula (H0) testada, também, foi 

de completa independência espacial, calculado pela simulação de Monte Carlo. 
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3.4.2.2.3 Imagens gráficas com aspectos autoecológicos e sinecológicos 

 

 

Após a análise estatística dos dados, foram confeccionadas imagens com as variáveis 

dendrométricas dos indivíduos, através do Software AutoCAD (2015). A primeira imagem 

representou os aspectos sinecológicos e os núcleos de dispersão, e quais as espécies 

dificultavam a queda de semente até o solo, e que consequentemente, impossibilitarão a 

regeneração natural deP. rigida. As variáveis que foram plotadas na imagem foram: 

indivíduos imunes ao corte (IC); raio médio da copa; coletores; e destacou-se a P. rigida 

quanto a posição sociológica (emergente ou dominante). As copas foram divididas em densas 

e permeáveis.  

Para representar a queda de semente nos coletores foi representado a presença e 

ausência de sementes por números binários, respectivamente, 1 e 0, como pode ser observado 

no esquema da Figura 8. 

 

 

 

Figura 8 Esquematização, meramente, ilustrativa da frequência de semente nos coletores 

 

 

 Já na segunda imagem buscou-se um perfil da representação dos estratos emergentes e 

dominantes. E isto foi possível com o agrupamento das médias das alturas mínima, média e 

máxima a cada 4unidades (15 x 15 m), formando uma faixa, aproximadamente, no sentido da 

curva de nível. Para cada faixa foram determinadas por meio da estatística descritiva as 
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alturas mínima, média e máxima. Por exemplo, a faixa 1 é representada pela média das alturas 

dos indivíduos nas unidades 1, 18, 19 e 36, como mostra o Quadro 2, a seguir, (vide Figura 7).  

Quadro 2 Transformação das unidades amostrais em faixas para representação dos estratos emergente e dominante 

 

Faixa Unidades Amostrais 

1 1, 18, 19 e 36 

2 2, 17, 20 e 35 

3 3, 16, 21 e 34 

4 4, 15, 22 e 33 

5 5, 14, 23 e 32 

6 6, 13, 24 e 31 

7 7, 12, 25 e 30 

8 8, 11, 26 e 29 

9 9, 10, 27 e 28 

 

 
 A terceira imagem teve o objetivo de demonstrar quais os fatores podem ajudar na 

consolidação dos indivíduos regenerantes de P. rigida na área pesquisada. Nesta imagem, as 

variáveis plotadas foram: indivíduos imunes ao corte (IC); raio médio da copa (densas e 

permeáveis); e destacou-se a P. rigida quanto à posição sociológica (emergente ou 

dominante). Para a imagem os regenerantes naturais foram divididos em iniciais e 

consolidados. Os regenerantes iniciais são classificados com a categoria de altura da classe 1 

(50 cm ≤ Ht < 200 cm), enquanto que os consolidados são da categoria de altura classe 2, 3 e 

4 (200 cm ≥ Ht ≤ 500 cm e DAP < 10 cm). 

 Foram identificadas as espécies controladoras interespecíficas (exceto: P. rigida) para 

observar os aspectos sinecológicos. As controladoras interespecíficas são espécies que 

desenvolvem mecanismos competitivos e características ecológicas equivalentes a espécie P. 

rigida e estão divididas em controladoras por fundação ou por dominância (sucessão). As 

controladoras por dominância são espécies do mesmo grupo sucessional, ou seja, espécies 

pioneiras. As controladoras por fundação são espécies que apresentam as características mais 

comuns a P. rigida que são: produtoras de grandes quantidades de sementes viáveis, 

indiferentes aos fatores físicos do solo, facilidade de germinação e rápido crescimento. 

 

 



 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

4.1 Análise da Vegetação 

 

 

Com o histórico de uso do solo ficam evidentes os resultados encontrados na análise 

da vegetação, 19 anos após o fim da ação antrópica. Foram inventariados 766 indivíduos 

arbóreos vivos, agrupados em 18 famílias botânicas, 31 gêneros e 34 espécies em uma área 

pesquisada de 8.100 m². A população de P. rigida totalizou 454 indivíduos, divididos entre 

regenerantes (432), adultos (8 dominantes) e portadores de sementes (3 emergentes e 11 

dominantes). As demais espécies com 312 indivíduos foram classificados em emergentes 

(19%) e dominantes (81%). 

Entre as 34 espécies, cinco são exóticas: Citrus reticulata, Citrus sinensis, Hovenia 

dulcis, Melia azedarach e Persea americana. As espécies Citrus reticulata e Citrus 

sinensissão remanescentes de um pomar abandonado. Marchiori (2009, p. 105), afirma que a 

Floresta Estacional não esconde os efeitos dessa retirada desordenada de madeira nobre e 

nativa e cita C. reticulata, C. sinensis e H. dulcis como originadas de uma ação antrópica 

inapropriada quando ocorreu a incorporação dessas espécies exóticas na estrutura de florestas 

nativas. 

Zimmermann (2013) realizou pesquisas em áreas lindeiras ao local de estudo e explica 

a origem das espécies que foram povoando a área que é proveniente de porta-sementes 

situadas nas encostas dos morros no entorno da área amostral. Estas espécies lenhosas 

caracterizam-se por terem crescimento rápido e serviram como “poleiros” para dispersão de 

sementes das espécies secundárias. 

As primeiras espécies a chegar vieram através da síndrome de dispersão anemocórica, 

como Parapiptadenia rigida, Cedrela fissilis e Cordia trichotoma. Durante os 19 anos de 

pousio, a chegada de outras espécies consideradas de difícil adaptação como Myrocarpus 

frondosus, Apuleia leiocarpa e Picramnia parviflora, são o reflexo das mudanças ocorridas na 

área nos últimos anos, e levam a acreditar no cuidado para que ações antrópicas negativas no 

processo de regeneração como a pecuária não sejam realizadas no local. 

As famílias com maior número de espécies são Fabaceae (17,6%), seguido pela 

Lauraceae (11,7%), Meliaceae (8,8%), Rutaceae (8,8%) e Sapindaceae (8,8%), 

correspondendo a 55,8% da riqueza local. Essas famílias têm sido constantemente citadas 
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como as mais representativas nos estudos realizados em Floresta Estacional (JARENKOW; 

WAECHTER 2001; SCHORN et al. 2012; SCIPIONI et al. 2012). 

A lista das espécies encontradas, suas famílias e dados da estrutura horizontal, 

inclusive daquelas que tiveram a menor representatividade com apenas um indivíduo, pode 

ser visualizada na Tabela 1. As espécies que apresentaram apenas uma árvore correspondem 

ao somatório de 32,3% da riqueza local. 

No levantamento as espécies com os maiores números de indivíduo foram: Ocotea 

puberula (64), Nectandra megapotamica (48) e Myrsine umbellata (33). A espécie de 

interesse (P. rigida) está entre as cinco espécies com o maior número de indivíduos (22). Vale 

ressaltar que 63% dos angicos-vermelho são árvores portadoras de sementes. 

Apesar da área amostral não chegar a 1 hectare, as espécies encontradas não diferem 

dos resultados encontrados por Longhi et al. (2000), Alberti et al. (2000), Budke et al. (2005) 

e Giehl et al. (2007) que citam a N. megapotamicae O. puberula entre as espécies mais 

comuns nessa tipologia florestal. 

 

 

4.1.1 Estrutura horizontal 

 

 

Dos 766 indivíduos inventariados foram utilizados para o cálculo da estrutura 

horizontal, apenas, 334 indivíduos, que estão divididos em “demais espécies”(312 indivíduos) 

e Parapiptadenia rigida (22 indivíduos), sendo que o nível de inclusão adotado foi de DAP ≥ 

10 cm. A área basal total foi de aproximadamente 20 m²/ha. As cinco espécies de maiores 

valores de importância, totalizando 55,5% da comunidade amostrada (Tabela 1), em ordem 

decrescente, foram: Ocotea puberula (19,7%), Nectandra megapotamica (13,4%), P.rigida 

(9,0%), Myrsine umbellata (7,3%) e Cupania vernalis (6,1%). Nota-se uma mudança na 

ordem decrescente das porcentagens, porém as mesmas espécies aparecem com os maiores 

índices relativos de abundância (57,5%) e frequência (45,1%). 
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Tabela 1 Técnicas analítica e estrutural das espécies inventariadas em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, 

Silveira Martins, RS. Em que: C - código das espécies; Nº - número de indivíduos 

 

C Nome Científico Família Nome Vulgar Nº AR FR DeR IVI 

27 Ocotea puberula Lauraceae Canela-guaica 64 19 12 27,8 19,7 

26 Nectandra megapotamica Lauraceae Canela-preta 48 14 9,2 16,6 13,4 

28 Parapiptadenia rigida Fabaceae Angico-vermelho 22 6,6 8,7 11,6 9 

24 Myrsine umbellata Primulaceae Capororocão 33 9,9 7,2 4,7 7,3 

13 Cupania vernalis Sapindaceae Camboatá-vermelho 25 7,5 7,7 3 6,1 

31 Prunus myrtifolia Rosaceae Pessegueiro-do-mato 16 4,8 7,2 3,8 5,3 

15 Enterolobium contortisiliquum Fabaceae Timbaúva 8 2,4 2,6 9,3 4,8 

32 Quillaja brasiliensis Quillajaceae Sabão-de-soldado 17 5,1 4,6 4,6 4,8 

8 Cedrela fissilis Meliaceae Cedro 14 4,2 4,6 3,8 4,2 

7 Casearia sylvestris Salicaceae Chá-de-bugre,  18 5,4 5,6 1,3 4,1 

2 Allophylus edulis Sapindaceae Chal-chal 9 2,7 4,1 1,3 2,7 

10 Citrus reticulata Rutaceae Bergamoteira 7 2,1 2,6 1,4 2 

19 Machaerium paraguariense Fabaceae Canela-do-brejo 7 2,1 3,1 1 2 

9 Citronella paniculata Cardiopteridaceae Congonha 6 1,8 2,6 1,1 1,8 

6 Cabralea canjerana Meliaceae Canjerana 5 1,5 2,1 1,3 1,6 

34 Zanthoxylum rhoifolium Rutaceae Mamica-de-cadela 4 1,2 2,1 0,2 1,2 

1 Alchornea triplinervia Euphorbiaceae Folha-de-bolo 3 0,9 1,5 0,9 1,1 

14 Diospyros inconstans Ebenaceae Maria-preta 3 0,9 1 0,6 0,9 

17 Ficus luschnathiana Moraceae Figueira-mata-pau 2 0,6 0,5 1,6 0,9 

25 Nectandra lanceolata Lauraceae Canela-amarela 4 1,2 1 0,6 0,9 

12 Cordia trichotoma Boraginaceae Louro 2 0,6 1 0,3 0,7 

20 Matayba elaeagnoides Sapindaceae Camboatá-branco 2 0,6 1 0,3 0,7 

23 Myrsine coriacea Primulaceae Capororoquinha 2 0,6 1 0,6 0,7 

29 Persea americana Lauraceae Abacateiro 2 0,6 1 0,3 0,7 

30 Picramnia parvifolia Picramniaceae Pau-amargo 2 0,6 1 0,3 0,6 

18 Hovenia dulcis Rhamnaceae Uva-do-Japão 1 0,3 0,5 0,3 0,4 

3 Annona coriacea Annonaceae Araticum 1 0,3 0,5 0,2 0,3 

4 Apuleia leiocarpa Fabaceae Grápia 1 0,3 0,5 0,2 0,3 

5 Banara parviflora Salicaceae Farinha-seca 1 0,3 0,5 0,2 0,3 

11 Citrus sinensis Rutaceae Laranjeira-de-casa 1 0,3 0,5 0,2 0,3 

16 Erythrina falcata Fabaceae Corticeira-da-serra 1 0,3 0,5 0,2 0,3 

21 Melia azedarach Meliaceae Cinamomo-de-taperá 1 0,3 0,5 0,1 0,3 

22 Myrocarpus frondosus Fabaceae Cabreúva 1 0,3 0,5 0,1 0,3 

33 Syagrus romanzoffiana Arecaceae Gerivá 1 0,3 0,5 0,1 0,3 

 

 

 

Os resultados relativos de abundância (6,6%) e frequência (8,7%) pela espécie de 

interesse (P. rigida) demonstram o estabelecimento gradual e satisfatório no habitat. Schorn et 

al. (2012, p. 127) revelam valores abaixo do encontrado, com abundância e frequência 

relativas de 1,4%, o que evidencia a dificuldade do estabelecimento da espécie no inventário 

em Santa Catarina. 
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Em 1999 foi desenvolvido um trabalho no Rio Grande do Sul, e os resultados para o 

Angico-vermelho foram valores de abundância (1,03%) e frequência (2,12%) relativas, 

(LONGHI et al. 1999) abaixo do encontrado em Silveira Martins/RS. Entretanto, no ano de 

2012, foi realizado um levantamento florístico, em uma área de Floresta Estacional Decidual 

em estágio secundário, com resultados melhores quando comparado ao ano de 1999 

(SCIPIONI et al., p. 2012, 469). 

No índice de densidade relativa, segue as espécies que apresentaram os maiores 

valores percentuais: O. puberula (27,8%), N. megapotamica (16,6%), P. rigida(11,6%), E. 

contortisiliquum (9,3%) e M. umbellata (4,7%), o que corresponde a 70% da área basal das 

espécies na área amostral. Perceba que a ausência de E. contortisiliquum entre as cinco 

espécies com os maiores índices de abundância e frequência está relacionado ao número de 

indivíduos da espécie na área, enquanto o índice de densidade está em função da área basal. 

A densidade de uma espécie em um determinado ambiente é a prova de eficiência 

biológica privilegiada. Pois, a diversidade de espécies de uma comunidade está ligada à 

exclusão competitiva, comum na sucessão vegetal e nos aspectos evolutivos de adaptação ao 

habitat (PORTO et al., 2008). As variações estruturais no fragmento, especialmente de 

redução da abundância e densidade são reflexos do histórico de fragmentação florestal devido 

à perturbação antrópica (LINDENMAIER, 2006, p.2).   

Campos antigos que inicialmente substituem as clareiras abandonadas se transformam 

em florestas jovens regenerantes, dominadas por espécies de árvores pioneiras de crescimento 

rápido e alta dispersão (CHAZDON, 2008). O estágio de sucessão atual da área amostral está 

consolidado com espécies que são esperadas para este tipo de fragmento. Mas, antigamente, 

dependeu dos fragmentos ao entorno, para o desenvolvimento e o reestabelecimento da 

espécie de interesse.  

Vale ressaltar que espécies de rápido crescimento, quando estão em processo de 

sucessão, podem apresentar alta abundância com densidade reduzida. Por esse motivo é 

necessário que ocorra intervenções para que a densidade futura seja suficiente para repor a 

mesma quantidade de área basal que for retirada da população. 

Pois, qualquer fragmento florestal está em processo dinâmico, e não estático. 

Limitando-o dessa maneira, por meio da estatística descritiva, podem ser observados os 

indivíduos que estão migrando para o estrato emergente, como por exemplo A. leiocarpa. Esta 

espécie é utilizada pela indústria madeireira, e estima-se em um período de 4 anos que sua 

população tenha perdido 10% dos indivíduos e, em 100 anos, existem suspeitas que ocorra 

uma redução de 30% (MARTINELLI; MORAES, 2013). 



61 

Assim como A. leiocarpa, as espécies P. parviflora e M. frondosus são nativas 

ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul (Decreto nº 42.099, 2002). Neste 

caso, apesar do interesse ser nas árvores de angico-vermelho, devesse redobrar o cuidado para 

que nenhum processo de desenvolvimento da espécie de interesse prejudique o crescimento 

das espécies ameaçadas de extinção. As espécies O. puberulae N. megapotamica, ambas da 

família Lauraceae, apresentam um conjunto de indivíduos que melhor se adaptaram ao 

ambiente local. São consideradas árvores não emergentes e formam o segundo estrato 

classificado como denso (REITZ et al., 1983). 

 

 

4.1.2 Estrutura vertical 

 

 

Dos 766 indivíduos inventariados para o cálculo da estrutura vertical, apenas, foi 

utilizado o censo de 432 regenerantes naturais de Parapiptadenia rigida da área pesquisada, 

com nível de inclusão e agrupamento por classe de altura (RNC%), conforme a Tabela 2. 

Observa-se, que os regenerantes estão agrupados em maior número de indivíduos na classe 1, 

com intensidade de 78,7%. A frequência relativa nas classes3 e 4 mostram-se homogêneas 

através da presença semelhante de indivíduos nas classes de  altura. 

O número de indivíduos nas classes de altura 1 e 2 são os que mais apresentam 

discrepância entre uma classe e outra, e refletem que estes indivíduos estão sofrendo um alto 

índice de mortalidade.Nota-se a necessidade de criar mecanismos para ajudar no 

desenvolvimento dos regenerantes, visto o potencial de indivíduos na classe 1. 

 

 
Tabela 2 Estrutura vertical dos regenerantes naturais da espécie Parapiptadenia rigida em uma Floresta Estacional Decidual, 

Silveira Martins, RS 

 

CLASSES INTERVALO Nº AR (%) FR (%) RNC (%) 

1 50 cm ≤ Ht < 200 cm 340 78,7 44,9 61,8 

2 200 cm ≤ Ht < 350 cm 51 11,8 22,4 17,1 

3 350 cm ≤ Ht < 500 cm 19 4,4 16,3 10,4 

4 Ht > 500 cm e DAP < 10 cm 22 5,1 16,3 10,7 

 

 

Essa diminuição de indivíduos das classes iniciais para as ultimas classes é natural nos 

processos dinâmicos florestais e demonstram a eficiência biológica dos indivíduos para as 

classes subsequentes (Figura 6). Esta eficiência pode ser por fatores intraespecífico e 

interespecífico, pois a espécie apresenta respostas ecológicas visíveis durante seu 
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crescimento, e que podem ser influenciadas por outras espécies ao passo que as respostas 

fisiológicas são consideradas respostas individuais. Essas respostas fisiológicas individuais 

que definirão o sucesso do estabelecimento deste indivíduo na área amostral. 

A distribuição dos indivíduos em classes de altura, com maior número de indivíduos 

nas menores classes de tamanho e um decréscimo de acordo com o aumento destas é 

denominado padrão exponencial negativo, ou “J” invertido. Este padrão é caracterizado pelo 

fato de que, à medida que a classe de tamanho aumenta, a frequência de indivíduos diminui 

até atingir sua menor abundância na maior classe (Gráfico1). 

 

 

 
 

 

Baseado na classificação de curvas de sobrevivência (ODUM; BARRETT, 2008), os 

regenerantes naturais de P. rigida na área amostral apresentam curva côncava. Note que o 

número de indivíduos é decrescente em função das classes de altura, resultado dos altos 

índices de mortalidade na primeira classe de altura ao tentarem migrar para a segunda classe e 

posteriores. 

Após a transição da classe 1 para a 2, este tipo de curva representou uma estabilidade 

de indivíduos, como é descrito por Begon et al. (2006). Para Scolforo (1998), uma grande 

quantidade de indivíduos na primeira classe de tamanho é uma característica de comunidades-

estoque, padrão em florestas tropicais inequiâneas. A distribuição exponencial dos indivíduos  

seja por diâmetro (LIOCOURT, 1898 apud APARÍCIO, 2013) ou altura, com 

proporcionalidade constante em classes sucessivas é normal em um comportamento normal 

em florestas nativas. 
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Gráfico 1 Histograma de classes de altura de  Parapiptadenia rigida em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira 

Martins, RS. 
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Vale ressaltar que a regeneração natural desta espécie em clareiras é intensa, por vezes 

formando povoamentos quase puros nas classes iniciais em áreas de pousio que se encontram 

próximas de fontes de sementes. Isso se deve aos mecanismos das portadoras de sementes 

produzirem grandes quantidades de propágulos para aumentar a sobrevivência, devido suas 

sementes ser de vida curta, pois perdem rapidamente a qualidade fisiológica de germinar. 

Segundo Porto et al. (2008), o acesso ao habitat depende das condições da própria 

vegetação, das características do entorno da área e do potencial de desenvolvimento através 

do estabelecimento da regeneração natural.  

 

 

4.2 Distribuição espacial 

 

 

Como o padrão espacial estudado através da Função K de Ripley transformada não foi 

encontrado na literatura para Parapiptadenia rigida, esta foi comparada com espécies que 

apresentavam o mesmo tipo de síndrome de dispersão. 

 

 

4.2.1 Função K de Ripley Univariada 

 

 

A Função K de Ripley transformada (Função L) univariada, exposta no Gráfico 2, 

levou em consideração a população de P. rigida na área amostral, totalizando 454 indivíduos, 

divididos entre regenerantes (432), adultas (8) e portadores de sementes (14). Se a Função L 

estimada estivesse entre os valores máximos e mínimos do envelope de confiança (simulação 

de Monte Carlo - região cinza) o gráfico indicaria que a hipótese nula (H0) de completa 

aleatoriedade espacial teria sido aceita.  

Entretanto, a hipótese nula (H0) foi rejeitada, pois valores acima do envelope de 

confiança indicaram padrão de distribuição espacial agregado até a distância de 15 m. E tendo 

como base o ponto de referência de um indivíduo qualquer, a abundância de indivíduos ao seu 

entorno foi maior do que o esperado para o padrão ser considerado aleatório e este fato foi 

determinante para que o padrão seja considerado agregado. 

Os motivos das distribuições podem ser variados. Conforme alguns autores (Silva et 

al. 2008, p.315), espécies com síndrome anemocórica tendem a apresentar padrões aleatórios, 

pois a dispersão de semente pelo vento não predispõe vínculo entre o local onde a semente irá 

cair para germinar com a distância de sua mãe. Capretz (2004), por exemplo, leva em 
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consideração as classificações de sucessão ecológica e quando as espécies são pioneiras 

localizadas em florestas com fragmentação secundária, geralmente, apresentam padrão de 

distribuição espacial agregado. 

Isto é explicado pela abertura de clareiras (seja artificial ou natural) no dossel 

configura alterações na floresta, e a sua colonização acontece por diferentes grupos 

sucessionais. Esta colonização é influenciada por respostas ecofisiológicas das espécies, 

sendo que as espécies pioneiras e secundárias iniciais não toleram sombreamento e são 

encontradas, corriqueiramente, em clareiras (MARTINS, 2012, p. 33). Fica evidente, que 

existem locais com manchas favoráveis e desfavoráveis para o estabelecimento de cada 

espécie florestal, com diferente disponibilidade de nutrientes e fatores bióticos e abióticos 

para serem colonizadas. 

 

Gráfico 2 Função K de Ripley univariada para  P. rigida em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, 

RS. 

 

A população de P. rigida, apresentou a tendência dos indivíduos ocorrerem em 

grupos. Este padrão pode estar ligado a fatores causais intrínsecos à espécie (reprodutiva e/ou 

social) ou extrínseco (vetorial, como por exemplo: o vento, a intensidade luminosa e 

condições edáficas), como foi proposto por Silva et al. (2012). Os fatores ambientais 

(disponibilidade de recursos e condições microclimáticas) podem ter afetado o padrão de 

dispersão dos indivíduos (CONDIT et al., 2000), porém quando se trata das condições físicas 
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do solo a espécie em questão não é exigente. Portanto, o fator luminosidade pode ser indicado 

como responsável pela agregação, pois a espécie é heliófila. Segundo Caprezt (2004) e Silva 

et al. (2008) a presença de clareiras favorece a agregação dos indivíduos. 

Begon et al. (2006, p. 479), expõem que pode-se postular dois diferentes tipos de 

resposta de comunidades a perturbações, de acordo com a relação competitiva exigida pelas 

espécies componentes (controladas por fundação ou dominância). Portanto, além de o fator 

luminosidade ser responsável pela agregação, acredita-se que a população de P. rigida está 

inserida em um ambiente de “controle de fundação e dominância”. Este termo de que os 

indivíduos de P. rigida serem “controlados por fundação” significa que nesta área ocorrem 

muitas espécies com capacidades de colonização equivalente. Já no “controle de dominância” 

é levado em consideração o grupo sucessional que a espécie está inserida, ou seja, se a espécie 

é pioneira ou secundária (inicial ou tardia), e por esses motivos o padrão de dispersão (P. 

rigida) tornasse limitada a aglomeração dos indivíduos. 

Para compreender de maneira efetiva o padrão de distribuição espacial de P. rigida foi 

necessário avaliar as associações espaciais entre árvores porta-sementes e os núcleos de 

dispersão de propágulos e quais os locais em que estes estão se estabelecendo, podendo ser 

visualizado através dos regenerantes naturais. 

 

 

4.2.2 Função K de Ripley Bivariada 

 

 

A Função K de Ripley transformada (Função L) bivariada é interessante quando a 

proposta do estudo é verificar a existência de atração ou repulsão espacial entre dois eventos 

pontuais. Neste caso, foram incluídos para a análise de associação espacial os indivíduos 

portadores de sementes (14 indivíduos) e regenerantes (432 indivíduos) de P. rigida; além da 

presença e ausência de sementes em 171 unidades de dispersão de semente.  

Para a análise de associação espacial 446 indivíduos foram divididos em porta-

sementes (3%) e regenerantes (97%). Na associação entre unidades de dispersão, apenas, 

36,25% apresentaram sementes; e a quantidade de árvores porta-sementes (3%) é a mesma 

utilizada na associação anterior. 

Na análise da associação espacial intraespecífica, tanto a distribuição dos propágulos 

quanto da regeneração natural, a hipótese de completa independência espacial foi aceita em 

escalas menores que 7,5 m (Gráfico 3). De acordo com Higuchi et al. (2011, p. 385), apesar 

de não ter trabalhado com indivíduos da mesma espécie, mas sim com associações espaciais 



66 

entre o mesmo gênero, a interpretação da análise dos gráficos pode ser feita de três maneiras: 

1) associação espacial – regenerantes ou propágulos próximos a árvore porta-semente; 2) 

dissociação ou segregação espacial – regenerantes ou propágulos distantes da árvore porta-

semente; e 3) independência espacial – linha contínua entre os envelopes de confiança indica 

relação aleatória, ou seja, sobreposição espacial. 

 

 

Gráfico 3 Função K de Ripley bivariada para P. rigida em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, 

RS. (A) Associação espacial de porta-sementes e regenerantes. (B) Associação espacial de porta-sementes e propágulos. Em 

que: Eixo das ordenadas: L estimado; e Eixo das abscissas: distância (m). 

 

Na associação espacial de porta-sementes e regenerantes (Gráfico 3 - A) a hipótese 

nula de completa independência foi aceita em distâncias menores que 7,5 m, ou seja, são 

independentes. A partir de escalas de 7,5 m não foi mais observada sobreposição parcial, entre 

regenerantes e porta-sementes. Para indivíduos que também foram divididos em regenerantes 

e porta-semente, ocorreram resultados de independência espacial, como a espécie Eremanthus 

erythoropappus (SILVA et al., 2008, p. 315) e Cariniana legalis (PEREIRA et al., 2006, p. 

33). 

O interessante é que para essas espécies citadas anteriormente, a dispersão 

anemocórica é a explicação, para descrever o padrão de distribuição espacial aleatório e a alta 

capacidade de regeneração e sustentação das espécies na área. Já para Cedrela fissilis 

(MACHADO et al., 2012, p. 6) ocorreu resultados diferentes, neste estudo foi encontrado 

associação espacial, pois a dependência está em função da abundância dos indivíduos nas 

menores classes diamétricas.  

Quando a regeneração natural ocorre em mosaicos, com o crescimento dos indivíduos 

aumenta a competição intraespecífica e possivelmente as espécies apresentam uma 
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conformação aleatória. Analisar o padrão de distribuição espacial dos indivíduos para cada 

classificação seja por classes de diâmetro, altura ou por qualquer outra forma é importante, 

desde que o padrão se diferencie. 

Na associação espacial entre porta-sementes e unidades de dispersão de propágulos 

(Gráfico 3 – B) a hipótese nula testada (completa independência espacial) também foi aceita 

em distâncias < 7,5 m. A associação entre propágulos e porta-sementes foi observada, 

posteriormente, em escalas de distâncias maiores que 7,5 m. Essas mudanças de 

comportamento em relação ao padrão espacial podem estar relacionadas com o tipo de 

dispersão anemocórica e o ambiente físico que a espécie está inserida, além dos aspectos 

sinecológicos.  

A dispersão anemocórica dos indivíduos portadores de sementes (P. rigida) é 

classificada como ciclocórica, quando as sementes são empurradas pelo vento. A espécie de 

interesse como está inserida em ambientes sob competição, não consegue dispersar suas 

sementes a longas distâncias, atingindo escalas de dispersão de sementes até 15 m (Figura 9).  

As classificações da síndrome de dispersão de semente (P. rigida) são confusas 

quando não é considerado o ambiente em que a espécie está inserida, pois dependendo do 

local a estratégia de dispersão pode mudar. A dispersão de sementes pelo vento apresenta 

vantagens de propagação por ser dispersa por fatores abióticos (CLARK et al., 1999). Logo, a 

sobrevivência das plântulas, principalmente, de espécies heliófilas (por exemplo: P. rigida, C. 

fissilis e S. macrophylla) são influenciadas pela quantidade de luminosidade que chega no 

interior na floresta. Portanto, é necessário pensar que a abertura do dossel e a preparação da 

vegetação no local para o estabelecimento bem-sucedido da regeneração (se a dispersão 

natural de sementes é usada), podem ser utilizadas na abertura de “clareiras específicas” que, 

provavelmente, irão beneficiar a dispersão de portadoras de sementes da espécie de interesse. 

 

 

4.2.3 Fatores que interferem na distribuição espacial de P. rigida 

 

 

Durante dois anos de observação, pode-se destacar os principais fatores que interferem 

diretamente na dispersão de sementes e regeneração natural da espécie de interesse: 1) 

controladoras interespecíficas, 2) ações do vento nas encostas do terreno, e 3) luminosidade. 

Anteriormente, foram expostos dois tipos fundamentais do controle de uma comunidade sob 

uma população, em que existem espécies controladas por dominância (equivale a sucessão 

ecológica) e/ou por fundação. Vale ressaltar que este estudo da ação do vento sobre a 
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vegetação é inicial e que investigações relacionadas a este fator abiótico devem ser mais 

aprofundadas para facilitar o manejo de espécies com dispersão anemocóricas. As espécies 

controladoras interespecíficas totalizam mais de 61% das espécies encontradas na área, 

conforme a Tabela 3. 

 
Tabela 3 Estatística descritiva e levantamento das características da copa de espécies emergentes e dominantes em um 

fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. Em que: C - código das espécies; * - possíveis 

controladoras interespecíficas; Ht - altura total; RPC – raio médio de projeção da copa; MÍN - mínima; MÉD - média; MÁX 

–máxima 

 

C Nome Científico Copa Folhagem 
Ht (m) RPC (m) 

MÍN MÉD MÁX MÍN MÉD MÁX 

1 A. triplinervia* Densa Perenifólia 11,0 11,4 11,8 3,0 3,5 4,3 

2 A. edulis* Densa Perenifólia 9,5 14,0 21,8 0,6 2,7 6,0 

3 A. coriacea*  Permeável Perenifólia 16,8 16,8 16,8 4,0 4,0 4,0 

4 A. leiocarpa* Permeável Caducifólia 12,7 12,7 12,7 2,3 2,3 2,3 

5 B. parviflora Permeável Perenifólia 8,0 8,0 8,0 2,9 2,9 2,9 

6 C. canjerana* Densa Perenifólia 11,2 15,2 19,2 1,3 3,2 4,0 

7 C. sylvestris* Densa Perenifólia 7,0 10,0 13,0 1,1 2,2 3,4 

8 C. fissilis* Densa Caducifólia 9,2 16,2 21,7 1,0 2,1 4,1 

9 C. paniculata Permeável Perenifólia 8,3 11,9 17,8 0,9 1,8 4,1 

10 C. reticulata Densa Perenifólia 5,1 9,4 13,0 1,2 2,4 3,4 

11 C. sinensis Densa Perenifólia 9,3 9,3 9,3 2,3 2,3 2,3 

12 C. trichotoma* Permeável Semicaducifólia 9,7 12,0 14,2 1,3 3,0 4,7 

13 C. vernalis*  Densa Perenifólia 9,9 13,7 16,7 1,0 2,1 3,7 

14 D. inconstans Densa Caducifólia 9,3 10,5 12,6 1,0 2,0 3,8 

15 E. contortisiliquum* Permeável Caducifólia 15,0 18,4 21,7 2,4 4,5 8,6 

16 E. falcata * Densa Caducifólia 14,0 14,0 14,0 1,7 1,7 1,7 

17 F. luschnathiana Densa Semicaducifólia 18,7 19,1 19,5 3,8 4,3 4,7 

18 H. dulcis* Densa Caducifólia 18,1 18,1 18,1 5,0 5,0 5,0 

19 M. paraguariense  Permeável Perenifólia 9,9 12,4 14,6 1,0 1,1 1,4 

20 M. elaeagnoides Densa Perenifólia 10,5 12,8 15,1 1,7 1,9 2,1 

21 M. azedarach Densa Caducifólia 13,7 13,7 13,7 1,9 1,9 1,9 

22 M. frondosus* Densa Perenifólia 10,7 10,7 10,7 2,3 2,3 2,3 

23 M. coriacea  Permeável Perenifólia 9,4 14,4 19,3 0,8 2,2 3,5 

24 M. umbellata Permeável Perenifólia 7,8 12,9 21,5 0,6 2,1 4,0 

25 N. lanceolata* Densa Perenifólia 8,5 12,5 17,1 1,3 3,1 6,4 

26 N. megapotamica* Densa Perenifólia 7,4 14,2 24,0 0,7 3,4 7,3 

27 O. puberula* Densa Perenifólia 11,0 16,8 26,2 0,5 3,1 7,1 

28 P. rigida Permeável Semicaducifólia 9,6 15,2 20,4 2,1 3,5 6,0 

29 P. americana Densa Perenifólia 13,3 15,6 17,9 1,6 1,9 2,1 

30 P. parvifolia  Permeável Semicaducifólia 8,9 11,7 14,5 2,3 2,6 2,9 

31 P. myrtifolia* Permeável Perenifólia 7,7 13,1 23,0 1,6 3,1 6,1 

32 Q. brasiliensis* Permeável Perenifólia 8,6 14,4 20,2 1,4 2,5 4,4 

33 S. romanzoffiana* Permeável Perenifólia 15,4 15,4 15,4 1,2 1,2 1,2 

34 Z. rhoifolium* Permeável Perenifólia 11,7 14,9 18,4 1,1 1,7 3,2 
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As variáveis dendrométricas mais desenvolvidas foram as das espécies: O. puberula, 

P. rigida, N. megapotamica, P. myrtifolia, A. edulis, E. contortisiliquum, N. lanceolata e C. 

fissilis. A questão básica nesta análise é utilizar estas variáveis dendrométricas para observar 

um perfil da área atual, identificando a causa de adaptação natural e se existem mecanismos 

para aumentar a abundância, frequência e densidade de P. rigida no habitat, sem prejudicar o 

estabelecimento das espécies em extinção. As espécies imunes ao corte (espécies em 

extinção) correspondem a: A. leiocarpa, P. parviflora e M. frondosus. 

O termo adaptação foi avaliado e implica que os indivíduos estão moldados aos seus 

ambientes atuais e suas características refletiram no sucesso ou falhas de colonização. Pode-se 

inferir que o sucesso da colonização dependerá da minimização das espécies controladoras 

para facilitar na condução de tornar o povoamento agregado em uniforme. Ou seja, 

transformar a distribuição espacial dos indivíduos de P. rigida o mais uniforme possível na 

área.  

Como a finalidade, também, foi observar os aspectos sinecológicos colocando a 

população de interesse mais em evidência, apenas foram selecionadas as controladoras 

interespecíficas inventariadas na área pesquisada com o número de indivíduos superior a P. 

rigida. Além das observações no campo, foram levadas em consideração as literaturas 

especializadas como: Lorenzi (1949), Reitz et al. (1983), Martins (2001), Marchiori (2002) e 

MMA (2011). Com as observações de campo e literaturas foi possível definir as 

características das espécies controladoras interespecíficas que, dificultam o desenvolvimento 

da população de P. rigida. 

As espécies controladoras por fundação apresentaram mecanismos competitivos e 

características ecológicas equivalentes a espécie P. rigida. Entre as características mais 

comuns a P. rigida estão: espécies heliófilas, produtoras de grandes quantidades de sementes 

viáveis, indiferentes aos fatores físicos do solo, facilidade de germinação e rápido 

crescimento. Enquanto que, para diferenciar o controle por dominância e fundação, foi levado 

em consideração informação do processo sucessional, sendo selecionadas, apenas, espécies 

pioneiras. Das 33 espécies encontradas (exceto P. rigida), as principais controladoras 

interespecífica correspondem a 12% (Tabela 4). 
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Tabela 4 Espécies controladoras interespecíficas em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. 

Em que: **-Espécie de interesse; 1-Pioneira; 2-Heliófila; 3-Alta produção de semente; 4-Indiferente aos fatores físicos do 

solo; 5-Facilidade de germinação; 6-Rápido crescimento; F – fundação; e D – dominância. 

 

C Nome Científico 
Características 

Controle 
1 2 3 4 5 6 

13 C. vernalis  - x - x x - F 

24 M. umbellata - x x x x - F 

26 N. megapotamica - - x x x - F 

27 O. puberula x x x x - x D e F 

28 P. rigida** x x x x x x - 

 

 

A espécie O. puberula, entra em destaque, pois controla por fundação e por 

dominância. Esta espécie interfere diretamente no desenvolvimento de P. rigida, pois está 

entre os indivíduos com copa densa perenifólia que durante a dispersão de P. rigida dificulta a 

queda das sementes até o solo. Portanto, essa espécie é uma das que devem ser reduzidas. 

Em termos ambientais, a concepção sequencial dos indivíduos em uma comunidade 

induz que determinadas espécies cumpram um papel de “facilitadoras” para outras espécies se 

estabelecerem no local. Entretanto, o interesse foi identificar as espécies que “dificultam” o 

desenvolvimento da população de P. rigida. 

As espécies com copa densa perenifólia dificultam a chegada de sementes de P. rigida 

até o solo (Figura 9). Este tipo de característica de copa e folhagem apresenta uma área de 

cobertura contígua de, aproximadamente, 3.270,00 m² (Figura 9). Logo, pode-se inferir que a 

área de projeção das copas especificadas cobre mais de 40%, tendo como referência o 

tamanho da área amostral (8.100,00 m²). Vale ressaltar que o restante da área (copas: outras) é 

formado por copas densas (semicaducifólia e caducifólia) e permeáveis (perenifólia, 

semicaducifólia e caducifólia) e correspondem a 60% da cobertura do dossel, denominados 

como “espécies facilitadoras”. 
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Figura 9 Distribuição dos núcleos de dispersão e portadoras de sementes de P. rigida na área amostral e as interações 

sinecológicas, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. 
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Através dos núcleos de dispersão foi possível verificar as manchas favoráveis que 

estão sendo colonizadas para o estabelecimento de novos indivíduos, além do potencial de 

novas áreas serem colonizadas pelas sementes de P.rigida. A rápida germinação ocorre entre 

5 a 8 dias e após 36 dias as plântulas atingem 3 cm de altura, demonstrando o rápido 

crescimento desses indivíduos (LOPES et al., 2012), e evidenciando a facilidade de 

desenvolvimento do banco de plântulas. Estas informações puderam ser observadas, por 

muitos coletores que no final da coleta dos dados já apresentavam sementes germinadas. De 

acordo Carvalho (2002), dependendo do espaçamento entre os indivíduos, com dois anos de 

idade a espécie pode variar entre 2 e 4 m de altura.  

As árvores porta-sementes da espécie de interesse não foram semelhantes para a 

produção dos núcleos de sementes, correspondendo a uma área de 2 936,8 m². Existem áreas 

que podem ser colonizadas, no entanto, estão sendo prejudicadas pelas controladoras 

interespecíficas, principalmente por causa das copas densas e com folhagem perene durante a 

dispersão de semente (P. rigida).  

Outro fator, que dificulta a queda das sementes a longas distâncias são as zonas de 

baixa pressão criadas pelas copas dos estratos emergentes e dominantes na área amostral. 

Apesar de não ser comum essa correlação de anteparo com o manejo florestal para criar um 

sistema silvicultural de alto fuste jardinado por regeneração natural, quando se observa a 

eficácia do vento para o transporte dos propágulos fica evidente a necessidade de conduzi-lo 

para um maior aproveitamento no processo de dispersão.  

O vento tende a subir, sempre, que encontra um obstáculo, reduzindo a velocidade 

antes do anteparo. No seu retorno percorre paralelo à superfície das copas em um povoamento 

extenso e quando atinge orla de sotavento assim que encontrar uma “brecha”, ou melhor, um 

espaço nas copas, se dirige bruscamente para a superfície do solo. Na existência de obstáculos 

que dificultam essa chegada, o processo é repetido até que aconteça. 

Os estratos (alturas: máxima, média e mínima) de todas as espécies encontradas na 

área com as respectivas amplitudes de altura das dominantes e emergentes podem ser 

visualizados na Figura 10. O vento possui, acima do teto florestal, uma velocidade superior a 

do campo aberto (MENDES, 1972), exercendo, assim um efeito de sucção, e quando 

consegue entrar em contato momentâneo na comunidade florestal, as espécies com dispersão 

anemocóricas se beneficiam com a propagação das sementes. 

Nas faixas 4, 5 e 7 observa-se a diminuição de densidade das árvores no estrato das 

emergentes. Essas interrupções não garantem a entrada do vento com velocidades suficientes 

para dispersar as sementes a longas distâncias, pois principalmente as espécies das faixas 9 e 
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8 exercem o papel de anteparo, criando uma zona de baixa pressão, e a velocidade do vento é 

inversamente proporcional a disposição das copas da comunidade florestal.É possível notar o 

dossel contínuo e que a amplitude (altura máxima e mínima) das espécies dominantes é 

maior. Deste modo, fica claro e fácil reafirmar a dificuldade da queda de sementes, das 

árvores emergentes (P. rigida), até o solo. Isto explica a ausência de sementes e regenerantes 

ao entorno destas porta-sementes que pertencem ao estrato das emergentes.  

O vento norte na região é o responsável pela dispersão de sementes deP. rigida na 

área. Este fenômeno torna a qualidade térmica mais quente e seca, quando passa por cima das 

montanhas caindo no vale. As circulações afetam diretamente os fatores fisiológicos e 

morfológicos que a espécie precisa para os frutos entrarem em processo de maturação e 

posteriormente abrirem para que as sementes possam ser dispersas.  

Estas áreas de baixa pressão prejudicam a dispersão de sementes deP. rigida, pois a 

velocidade do vento pode ser inferior a 40% em relação a velocidade antes de atingir o 

anteparo (BROWN; DEKAY, 2004). Isto explica a existência de áreas com copas permeáveis, 

mas que não foram colonizadas, pois ocorre ausência de sementes no entorno das árvores 

porta-sementes emergentes. As demais espécies com alturas superiores à P. rigida prejudicam 

o contato direto com o vento. Logo, a velocidade do vento quando é reduzida prejudica a 

distância de dispersão dos propágulos. 

 

 
 

Figura 10 Altura (máx, méd e mín) de  todas as espécies representada pelos estratos dominantes e emergentes; Em evidência 

as 14 portadoras de sementes com área de projeção real das copas de P. rigida, em um fragmento de Floresta Estacional 

Decidual, Silveira Martins, RS 
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Um estrato com altura de 15 m pode proteger uma distância de 11 a 12 alturas, ou seja, 

protege uma área média de 175 m (MENDES, 1972). Se forem considerados os indivíduos da 

faixa 9 com altura média de 17, 5m (estrato emergente) e 12 m (estrato dominante), a zona de 

sucção de até 3H (altura), ter-se-á, respectivamente, a 52,5 m e 36,0 m, de distância com 

baixa pressão. 

Deste modo, estratos muito densos proporcionam maiores proteção e são obstáculos 

mais difíceis para a entrada do vento no interior das copas (DURIGAN, 1987, p. 35). Pode-se 

deduzir que se as copas densas são as mais eficazes nessa proteção, reduzem fortemente a 

velocidade do vento junto de si. Para aumentar a dispersão de sementes, deve-se reduzir as 

copas que estiverem exercendo o papel de anteparo na área, para que ocorra um contato direto 

das árvores porta-sementes e o dispersor de propágulos. 

As copas permeáveis também exercem uma força de resistência do fluxo da 

velocidade do vento, e são menos eficientes quanto as zonas de baixa pressão. O fluxo de ar 

ao redor de um anteparo (COPPIN; RICHARDS, 2007), é dividido em diversas zonas, e a 

maior parte da espécie de interesse está em zonas de baixa pressão. Entretanto, antes de retirar 

qualquer indivíduo para a abertura de clareiras específicas é necessário o mapeamento dessas 

zonas para beneficiar a dispersão de sementes, e o vento entre em contato paralelo com as 

copas e consiga empurrar as sementes para serem dispersas nas áreas de difícil acesso. 

As rajadas têm direção predominante do quadrante norte no período de dispersão das 

sementes (P. rigida). Existem manchas favoráveis que não estão sendo colonizadas, pois além 

das copas, a velocidade e direção do vento influenciam na queda de semente até o solo. A 

altura das porta-sementes emergentes ajudará na dispersão de seus propágulos para atingir 

longas distâncias e terem maior probabilidade de sobrevivência (HUGHES,1994). Entretanto, 

o desenvolvimento da espécie (P. rigida) está condicionado às zonas de baixa pressão e ás 

controladoras interespecíficas que inviabilizam este processo, pois tanto os frutos como as 

sementes ficam presas nas copas.  

Os “indivíduos facilitadores” não prejudicam a queda de sementes até o solo, mas não 

garantem luminosidade suficiente aos regenerantes consolidados (Figura 11).Os regenerantes 

iniciais são indivíduos da classe de altura1, e os consolidados correspondem as classes 2, 3 e 4 

(Tabela 3). Como foi tratada na estrutura vertical, a classe inicial apresenta grande quantidade 

de regenerantes, mas os “indivíduos facilitadores” não deixar passar luminosidade necessária 

para o desenvolvimento das classes subsequentes. 
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Figura 11 Distribuição dos regenerantes naturais e portadoras de sementes de P. rigida na área amostral e as interações 

sinecológicas, em um fragmento de Floresta Estacional Decidual, Silveira Martins, RS. 

 

 

Apesar, de a distribuição apresentar “J invertido” é necessário intervenção para que a 

espécie tenha sucesso de colonização no habitat. Existe eficácia biológica de propagação de 

sementes e isso inclui a possibilidade de sobrevivência dos regenerantes iniciais que ocorrerá 

quando os mais aptos entre os indivíduos consolidados conseguirem se estabelecer de forma 

mais eficiente na área. É interessante notar que a regeneração que está nas bordas das áreas de 

projeção de copa de controladoras interespecíficas não é a regeneração inicial, podendo-se 

inferir que nos anos anteriores, possivelmente, existiram clareiras naturais que facilitaram a 
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entrada das sementes até o solo e a colonização de P. rigida nesse ambiente, atualmente 

enfrenta difícil acesso. 

Em povoamentos inequiâneos com estrato fechado, a quantidade de luz que chega aos 

estratos inferiores é ainda mais reduzida e dificulta o desenvolvimento da regeneração natural 

de espécies heliófilas. Por exemplo, de 100% da luz que chega às copas, apenas 2 % chega até 

o solo, em ambientes com densidade foliar perene e homogeneidade de cobertura 

(SCHNEIDER, 1993, p. 34). Antes de afirmar que o fator luminosidade poderia dificultar o 

desenvolvimento dos regenerantes, verificou-se que as sementes sequer conseguem chegar ao 

solo quando as copas não são permeáveis. Portanto, o fator luminosidade está, juntamente 

com a densidade das copas das concorrentes, interferindo no desenvolvimento das classes de 

altura subsequentes às “iniciais”. 

Na área amostral, P. rigida apresenta potencialidade para ser submetida ao sistema 

silvicultural de alto fuste jardinado por regeneração natural, desde que seja liberada das 

concorrentes e reduza os fatores que interferem na distribuição de sementes, pois a espécie 

apresenta 14 indivíduos portadores de sementes e mais 8 árvores adultas que futuramente 

produzirão sementes. Portanto, apesar da legislação (artigo 25º, decreto estadual nº 38.355) 

descrever que para cada 1 hectare deverá ser mantido o mínimo de 8 espécimes como porta-

sementes, na área amostral será mantido o número mínimo de 12 árvores porta-sementes 

(0,81ha), para conduzir a distribuição espacial agregada em mais uniforme. 

 

 

  



 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

5. 1 Conclusões 

 

Desenvolver técnicas para serem utilizadas em sistemas silviculturais focando em 

espécies nativas é um conhecimento diferenciado e fundamental para trazer benefícios ao 

manejo de povoamentos em estágios iniciais de regeneração natural. Essas técnicas exigem 

conhecimentos básicos como, por exemplo, aspectos autoecológicos e sinecológicos, focando 

principalmente na regeneração natural das espécies de interesse. 

Na análise da vegetação verificou-se que o estrato emergente é descontínuo e formado 

por árvores com altura média de 19,2 m. As espécies encontradas foram: O. puberula (maior 

importância relativa), acompanhada da N. megapotamica, C. fissilis, E. contortisiliquum e P. 

rigida, além de outras não tão frequentes.O estrato dominante da floresta possui altura média 

de 13,6 m; formado por65,6 % de copas densas;e34,4 % permeáveis.Neste estrato os 

indivíduos da família das Lauraceae são os mais representativos, com destaque as espécies O. 

puberula e N. megapotamica, além da espécie P. rigida (Fabaceae). 

O padrão de distribuição espacial univariado para a espécie P. rigida foi agregado. As 

hipóteses de associações espaciais, para ambas, foram aceitas em escalas de distâncias 

menores que 7,5 m. Estas mudanças de distribuição estão relacionadas com as limitações 

sinecológicas e fatores ambientais.  

Em relação às árvores porta-sementes da espécie de interesse (P. rigida) os núcleos de 

produção de propágulos não foram semelhantes. Atualmente, existem áreas que podem ser 

colonizadas, no entanto estão sendo prejudicadas por controladoras interespecíficas, que são: 

O. puberula, C. vernalis, M. umbellata e N. megapotamica, principalmente por causa das 

copas serem densas e com folhagem durante o período de dispersão de semente (P. rigida). 

Outro fator, que dificulta a queda das sementes a longas distâncias podem ser as zonas de 

baixa pressão criada pelas copas dos estratos emergentes e dominantes na área amostral. 

O padrão mínimo para a produção de regenerantes naturais do povoamento P. rigida 

depende da redução das espécies controladoras interespecíficas, além intervenções 

silviculturais em áreas com grande quantidade de regenerantes iniciais. Mesmo as espécies 

com copas permeáveis não permitem a entrada de luz suficiente para o desenvolvimento dos 

indivíduos (P. rigida). Acredita-se, que aumentando a luminosidade os regenerantes iniciais 

terão chance de ingressar nas classes subsequentes. 
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A espécie P. rigida apresenta todas as condições essenciais para ser submetida ao 

manejo em sistema de alto fuste jardinado por regeneração natural, como: quantidade 

abundante de sementes, germinação eficiente e crescimento rápido.  

 

 

5. 2 Recomendações 

 

Para que o povoamento agregado seja o mais uniforme possível é necessário que sejam 

seguidas as seguintes recomendações: 

1) Devem ser realizados desbastes na floresta, retirando espécies controladoras 

interespecíficas com baixo valor comercial, principalmente as que apresentarem os maiores 

números de indivíduos, visando favorecer a espécie de interesse; 

2) Para as espécies com alto valor comercial deve ser realizada desrama. Inclusive as 

que estiverem entre as controladoras interespecíficas, devem sofrer desrama com o objetivo 

de aumentar a entrada de luz na floresta e ganho consequentemente, de madeira livre de nós. 

Devendo ser levado em consideração o grau e a periodicidade: na severidade de cada 

operação (grau), deve ser respeitado o limite imposto por cada espécie, enquanto que a 

periodicidade, impreterivelmente, antes da dispersão de sementes da espécie P. rigida. 

3) Diminuir o número de copas que formam áreas com zonas de baixa pressão e 

dificultam a dispersão de sementes a longas distâncias.  

4) Antes de realizar a abertura de clareiras, a direção dos ventos predominantes deve 

ser conhecida, para direcionar a queda dos propágulos nos locais específicos. Vale ressaltar 

que estas interferências podem ser realizadas para outras espécies com dispersão anemocórica 

do tipo ciclocórica. 

5) A abertura das clareiras específicas em povoamentos inequiâneos para beneficiar as 

espécies com dispersão anemocórica deve ser realizado com um raio máximo de 15 m a partir 

da árvore-porta semente, principalmente nos locais onde as sementes não estão chegando até 

o solo. 
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