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INTRODUÇÃO 
O método científico de datação cronológica absoluta, a 
dendrocronologia determina a idade de uma árvore a partir de 
sinais registrados em seu tronco, denominados anéis de 
crescimento formados de acordo com fatores ambientais 
encontrados em seu habitat, como a temperatura, precipitação, 
exposição ao sol, umidade, solo, competição dentre elas, entre 
outros.  
Objetivo: Encontrar a relação entre quatro variáveis meteorológicas 
(temperatura máxima, temperatura mínima, insolação e precipitação) 
com o anéis de crescimento anual da espécie Araucaria angustifólia, e 
sua influência no crescimento destas para determinar algum fator 
limitante na região da análise. 

	  



MATERIAIS E MÉTODOS 
•  Foram analisadas cinquenta e duas amostras da espécie Araucaria 

angustifólia, coletadas na FLONA de Chapecó – Santa Catarina, 
Brasil.  

Figura: a imagem apresenta as amostras de Araucaria angustifolia utilizadas no 
desenvolvimento do trabalho. 
Fonte: Arquivo pessoal de Lauren Göergen 



MATERIAIS E MÉTODOS	  
•  A região da coleta se encontra aproximadamente a uma longitude de 

de 52° 46'O e latitude de 27° 05'S.   
 
•  Para o início deste trabalho, as amostras já tinham sido coletadas, 

lixadas e anexadas ao suporte.  

•  Então submeteu-se à contagem e a determinação dos anéis, 
verdadeiros ou falsos.  

•  Após, foi realizado a medição das espessuras dos anéis de 
crescimento feito por dois métodos.  



MATERIAIS E MÉTODOS	  
No primeiro método, ocorreu à digitalização das amostras através da 
utilização de um scanner de mesa com alta resolução.  

	  

Figura : a imagem apresenta uma amostras de árvore digitalizadas pelo scanner de mesa 
de alta resolução. 
Fonte: Arquivo pessoal de Lauren Göergen 



MATERIAIS E MÉTODOS	  
Através do uso da ferramenta computacional “Image Tool”, foram 
medidas as espessuras dos anéis. Com a ajuda da régua digitalizada ao 
lado da amostra, é possível transformar o pixel em milímetros para obter 
as séries temporais, através da calibração feita no mesmo programa.  
	  

Figura: a imagem mostra o programa “Imagen Tool” com a imagem de uma amostra ao 
lado da régua realizando a medição do tamanho da espessura dos anéis. 
Fonte: Arquivo pessoal de Lauren Göergen 



MATERIAIS E MÉTODOS	  
No segundo método, utilizando uma mesa medidora Velmex® acoplado 
a um esteromicroscópio. 	  

Figura: a imagem do estereomicroscópio e da mesa de medição Velmex® 
Fonte: Arquivo pessoal de Lauren Göergen 
	  	  



MATERIAIS E MÉTODOS	  
Todo este equipamento de medição foi usado em conjunto com o 
software MeasureJ2x. 

	  

Figura: o software MeasureJ2x utilizado em parceria com a mesa de medição Velmex® e 
o estereomicroscópio, para a medição das espessuras dos anéis de crescimento. 
Fonte: Arquivo pessoal de Lauren Göergen 
	  	  
 



MATERIAIS E MÉTODOS	  
•  Construíram-se os gráficos das espessuras (mm) relacionando com o 

tempo (ano), de cada amostra de árvore combinando os dados dos dois 
métodos de medição, para a representação visual destas cronologias 

  
•  Neste trabalho, utiliza-se a linha de regressão, para filtrar tendência 

nas amostras durante seu período de crescimento.  
 
•  Ela é determinada a partir dos pontos de dados dispersos em gráficos. 

A partir dos valores encontrados através da equação da linha de 
tendência, subtraímos estes valores da série original, para que por fim 
obtemos uma série cronológica livre da interferência de fatores que 
possam ter prejudicado ou auxiliado no crescimento destas árvores. 

 
  



MATERIAIS E MÉTODOS	  
•  Para verificar se existe alguma relação entre variabilidades de duas 

variáveis, utiliza-se a medida de correlação entre elas a fim da 
necessidade de quantificar este grau.                                                                                        

 
•  Correlacionou-se o anel de crescimento para com a acumulada anual 

da precipitação, temperatura máxima, temperatura mínima e insolação 
a fim de encontrar uma relação entre estas variáveis.   

 



MATERIAIS E MÉTODOS	  
•  A série de dados de precipitação, insolação, temperatura máxima e 

temperatura mínima foram obtidas através do banco de dados do  
históricos do INMET. 

Figura: série de dados da acumulada a) insolação, b) precipitação, c) temperatura máxima 
e d) temperatura mínima, a partir das estações meteorológicas de Chapecó e Iraí. 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

MEDIDA DAS ESPESSURAS PARA O ANEL ANUAL 
  
•  As amostras foram consideradas aptas para fazer a medida da 

espessura do anel anual.  

•  Na medição dos anéis, utilizou-se de uma combinação entre os dois 
métodos de medição, o primeiro método através da digitalização das 
amostras com um scanner de mesa de alta resolução em conjunto com 
o software “Image Tool”, e o outro método com a medida sendo 
realizada através da mesa de medição Velmex® acoplado a um 
esteromicroscópio, que foi usado em conjunto com o software 
MeasureJ2x.  



RESULTADOS E DISCUSSÕES	  
OBTENÇÃO DAS SÉRIES TEMPORAIS 

 
•  Também foram realizados os gráficos dos dados coletados, de cada 

amostra de árvore o anel anual. Relacionou-se a espessura medida com 
o número anéis, tendo por fim suas cronologias. 

	  



RESULTADOS E DISCUSSÕES	  

APLICANDO O MÉTODO MATEMÁTICA DA REGRESSÃO 
  

•  Utilizou-se nas séries de dados com a regressão, dentre lineares, 
exponenciais, logarítmicas, polinomiais, utilizadas para cada amostra 
de anel anual determinado a partir da análise do seu comportamento 
tendencial. 



RESULTADOS E DISCUSSÕES	  

NOVAS SÉRIES TEMPORAIS 

•  Assim pode-se determinar novas as séries temporais sem o 
comportamento tendencial.  

•  Ela foi determinada após se subtrair as séries de dados originais pelos 
os valores encontrados a partir da linha de regressão.  

	  



RESULTADOS E DISCUSSÕES	  

Figura: o gráfico apresenta os valores do coeficiente de correlação para o anel anual de 
todas as amostras analisadas com relação a insolação. 

Se compararmos somente a acumulada  anual da insolação, com o anel 
anual, tem-se que: 
•  anel anual de crescimento responde melhor nas amostras FC(V) – 6 

com 0.44, FC(V) – 9 com 0,52, e FC(A) – 14 com 0.41.   



RESULTADOS E DISCUSSÕES	  

Figura: o gráfico apresenta os valores do coeficiente de correlação para o anel anual de 
todas as amostras analisadas com relação a precipitação. 

Se compararmos somente a acumulada  anual da precipitação, com o 
anel anual, tem-se que: 
•  anel anual de crescimento responde melhor na amostra FC(A) – 4 com 

0.32. 
 



Figura: o gráfico apresenta os valores do coeficiente de correlação para o anel anual de 
todas as amostras analisadas com relação a temperatura máxima. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES	   
Se compararmos somente a acumulada  anual da temperatura máxima, 
com o anel anual, tem-se que: 
•  anel anual de crescimento responde melhor na amostra FC(A) – 1 com 

0.50, FC(A) – 8 com 0.41. 
 



RESULTADOS E DISCUSSÕES	  

Figura: o gráfico apresenta os valores do coeficiente de correlação para o anel anual de 
todas as amostras analisadas com relação a temperatura mínima. 

 
Se compararmos somente a acumulada  anual da temperatura mínima, 
com o anel anual, tem-se que: 
•  anel anual de crescimento responde melhor na amostra FC(A) – 12 

com 0.43. 
 



RESULTADOS E DISCUSSÕES	  

A partir dos resultados obtidos, se compararmos entre a acumulada  
anual temperatura máxima, temperatura mínima, precipitação e 
insolação com o anel anual, tem-se que: 
•  anel anual de crescimento responde melhor a insolação na amostra 

FC-9 e a temperatura máxima na amostra FC-1; 



CONCLUSÕES 
•  A partir das amostras analisadas de Araucaria angustifolia, colhidas na 

FLONA de Chapecó, determinou-se a medida da espessura do anel de 
crescimento aptas para a análise, através de dois métodos combinados. O 
primeiro utilizando um escâner de mesa de alta resolução associado ao uso do 
software “Image Tool”, e o segundo utilizando a mesa de medição Velmex® 
acoplado a um esteromicroscópio em conjunto com o software 
“MeasureJ2x”. 

 
•  A partir da medida de espessura, combinando os dados dos dois métodos de 

medição, obtiveram-se os gráficos do anel anual relacionando ao tempo, para 
a representação visual destas cronologias. Através disso, definiu-se o 
comportamento tendencial de cada amostra, representado através de funções 
matemáticas. Utilizou-se da linha de regressão para subtrair valores da série 
original a fim de obter por fim uma série cronológica livre da interferência de 
fatores que possam ter prejudicado ou auxiliado no crescimento destas 
árvores. 



CONCLUSÕES	  
Em relação a acumulada  anual da temperatura máxima com relação ao anel 
anual de crescimento responde melhor na amostra FC(A) – 1.   
 
A acumulada  anual da temperatura mínima com relação ao anel anual, a melhor 
resposta se dá na amostra FC(A) – 12. 
 
Na acumulada anual da insolação com o anel anual de crescimento, responde 
melhor na amostras FC(V) – 9.   
 
A acumulada anual da precipitação com relação ao anel anual, tem-se a melhor 
resposta na amostra FC(A) – 4. 
 
Já de todos os resultados obtidos, se compararmos entre a acumulada  anual 
temperatura máxima, temperatura mínima, precipitação e insolação com o anel 
anual, há melhor interação com relação a insolação, e em seguida com a 
temperatura máxima. 
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