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RESUMO: O trabalho teve como objetivo propor um novo instrumento metodológico,
desenvolvido pela técnica da Análise Fatorial para classificar espécies de Florestas Nativas de
acordo com o valor de cobertura desenvolvido por Braun-Blanquet. Os dados são oriundos do
levantamento amostral de 2008, realizado em um fragmento de Floresta Ombrófila Mista,
localizado no segundo planalto paranaense, entre os municípios de Fernandes Pinheiro e
Teixeira Soares, a 5 km de Irati, PR. Os resultados indicaram que a matriz residual reproduziu
adequadamente a matriz de correlação amostral original (). Os dados foram discutidos através
da exposição em uma tabela e por meio da espacialização das espécies. Isso ocorreu com
finalidade de mostrar a equivalência dos valores, em relação à dispersão espacial dos indivíduos,
oriundos do levantamento das parcelas permanentes. As análises indicaram que os dois fatores
explicam 92,0% da variância das três variáveis, além de que a variável densidade tem 85% da
sua variância explicada por esses dois fatores, assim como a dominância e frequência o são com
94% e 97%, respectivamente. Diante disso, conclui-se que a nova metodologia pode ser
empregada como avaliadora do nível de valor de cobertura das espécies, pois os seus resultados
do valor de cobertura e o do vetor ponderado final foram semelhantes.

•

PALAVRAS-CHAVE: Análise multivariada; floresta ombrófila mista; comportamento espacial
das espécies.

1 Introdução
Este trabalho trata do desenvolvimento de um novo método, que utiliza a técnica da
Análise Fatorial para classificar espécies de Florestas Nativas. O procedimento é
correspondente ao Valor de Cobertura (VC), porém melhor, porque utiliza dados de
variáveis absolutas, enquanto o atual é constituído pela adição das variáveis relativas de
densidade e dominância. Além disso, os resultados do modelo proposto expressarão o
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nível de contribuição das espécies no quesito cobertura vegetal do ambiente
(CALEGÁRIO et al., 1993).
O modelo existente foi proposto por Braun-Blanquet (1932), o qual estabeleceu a
avaliação do valor combinado da densidade-dominância. A densidade, dominância e a
frequência são os principais e mais comuns indicadores fitossociológicos encontrados na
literatura para caracterizar a estrutura horizontal de uma floresta (PIZATTO, 1999).
A grande lacuna que o método do Valor de Cobertura apresenta está na
interpretação dos seus resultados, pois exibe um limite de variação de 0 a 200%. Isso
causa dificuldades no processo de classificação das espécies, devido à falta de clareza na
interpretação desses valores, causados pela amplitude de variação.
Outra questão está na maneira como o cálculo se desenvolve. Adicionam-se duas
medidas relativas de variáveis distintas com denominadores diferentes, causando, assim,
problemas na interpretação dos seus resultados. Sabe-se que o número total de indivíduos
de uma determinada espécie em uma floresta nativa, quando somado ao valor total de suas
áreas transversais basais não apresentam resultados que informam a essência concreta de
cobertura florestal.
Diante dessas limitações, buscou-se encontrar ferramentas estatísticas que,
relacionadas às variáveis fitossociológicas, pudessem propiciar a obtenção de informações
relevantes para o desenvolvimento de um novo processo classificatório.Essa verificação
apontou para o uso da estatística multivariada, a qual consiste em um conjunto de métodos
estatísticos utilizados em situações, nas quais muitas variáveis são mensuradas
simultaneamente (MINGOTI, 2007; FURTADO, 2008). Existem variadas técnicas
estatísticas multivariadas, tais como: Análise de Componentes Principais (PCA), Análise
Fatorial (AF), entre outras, porém selecionou-se essa última devido à junção prévia das
variáveis absolutas densidade e dominância no primeiro fator, apesar do conhecimento de
que a mesma é apropriada para pesquisas com grande número de variáveis (MANLY,
1986).Esse método foi adotado de forma exploratória, com objetivo de descrever a
variabilidade original do vetor aleatório (três variáveis) em termos de um número menor
de fatores comuns.
A Análise Fatorial envolvendo variáveis fitossociológicas foi encontrada no trabalho
de Salomão et al., (2012), que aplicaram a técnica no desenvolvimento de um novo valor
de importância para indivíduos da Floresta Ombrófila Densa.
O primeiro ponto positivo desse novo processo está na utilização de dados absolutos
das três variáveis: densidade, dominância e frequência, e não apenas soma das duas
primeiras variáveis em suas formas relativas. Assim, essa nova metodologia apresentará
resultados que levam em consideração a disposição espacial dos indivíduos nas parcelas
permanentes.
A segunda refere-se ao conceito da Análise Fatorial que será desenvolvido. Esse
aborda inicialmente as informações das três variáveis absolutas em dois fatores (nãoobserváveis), para, em seguida, formar um Vetor Ponderado Final () dos escores
fatoriais. Isso é realizado por meio da análise da estrutura das inter-relações (correlações)
entre as três variáveis e não simplesmente pela adição de duas variáveis relativas (HAIR
JUNIOR et al., 2005).
O objetivo deste trabalho foi propor um novo processo metodológico, desenvolvido
pela técnica da Análise Fatorial, cujos resultados sejam similares aos resultados do
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método de Braun-Blanquet, que tem como finalidade classificar espécies de florestas
nativas, conforme o nível de valor de cobertura.
2 Material e métodos
2.1

Descrição da população e caracterização da área.

A população é constituída por 118 espécies arbóreas com diâmetros iguais ou
superior a 10 cm,medidas de um levantamento amostral realizado entre 2007 e 2008 em
parcelas permanentes (25 ha), de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista (FOM),
localizada no segundo planalto paranaense, nos municípios de Fernandes Pinheiro e
Teixeira Soares, a 5 km do município de Irati, Estado do Paraná.
A área do fragmento de FOM possui uma extensão de 3.495 hectares, sendo que
36% (1.272,9 hectares) correspondem à floresta nativa. Dentro dessa porcentagem está
situado o experimento, o qual está dividido em 25 parcelas permanentes de 1 hectare (100
m x 100 m), sendo que cada uma delas está subdividida em 4 sub-blocos de 0,25 hectare
(50 m x 50 m) (Figura 1), onde foram coletados os dados (DISPERATI, 2002;RODE, et
al.,2010;FIGUEIREDO FILHO et al., 2010).

Figura 1 - Croqui do experimento.
Fonte: Figueiredo Filho et al., 2010.

2.2

Estratégia de estudo:

A pesquisa é desenvolvida a partir dos dados que são oriundos da aplicação do censo
aos indivíduos das 118 espécies da FOM. Esses fornecem parâmetros a respeito das
variáveis absolutas da densidade ( ), dominância (  ), frequência (  ), além
da coordenada local ( , ) de cada árvore.A partir dessas informações, aplicam-se os
procedimentos 1 e 2, ou seja, o cálculo do índice de valor de cobertura e da Análise
Fatorial, conforme está descrito:
2.3

Procedimento 1: Cálculo do valor de cobertura (VC).

A caracterização das espécies pelo valor de cobertura é realizada por meio da adição
das variáveis relativas de densidade ( ) e dominância (  ), as quais são obtidas
por meio da transformação dos seus valores absolutos.Os resultados desse método,
apresentam-se dentro do intervalo de variação 0 a 200%, indicando que quanto maior esse
valor, maior será a contribuição da espécie na cobertura vegetal do ambiente (DIAS et al.,
1998; SILVA; NASCIMENTO, 2001).
2.4
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Procedimento 2: Análise Fatorial com a predefinição de dois fatores.
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A técnica da Análise Fatorial tem início com a avaliação da significância geral da
matriz de correlação (), sendo, em seguida, realizado o cálculo das matrizes de cargas
 ), com as quais se descreve
fatoriais () e da matriz de variâncias específicas (
informações da relação entre os dois primeiros fatores ( ,  )com as variáveis
( ,   ,   ). Dessa investigação é analisada a necessidade da aplicação do
método da rotação dos fatores, que se confirmado deve ser utilizado o processo Varimax.
Após isso, determinam-se dois fatores, os quais sofrem junção em um vetor ponderado
final (), que informa, por meio dos escores fatoriais, o nível de valor de cobertura das
espécies na área da floresta nativa.
Os resultados advindos dos métodos (valor de cobertura e vetor ponderado
final)possuem diferentes amplitudes de variação, dado isso, constrói-se dois indicadores
sintéticos (), com o propósito de normalizar linearmente os dados, escalonando-os
dentro de um intervalo de variação de amplitude 0 (menor escore) e 1 (maior escore), os
quais são analisados por meio do coeficiente de correlação de Pearson.
Por fim, adota-se a espacialização ordenada das 118 espécies, por meio dos
resultados do valor de cobertura e do vetor ponderado final, a qual tem o propósito de
identificar o comportamento espacial dos indivíduos nas parcelas permanentes,
fornecendo uma visão da relação entre os resultados dos dois métodos e suas disposições
na área experimental.
2.5

Detalhes da Pesquisa:

O valor de cobertura é obtido por meio da aplicação da Equação 1, em cada espécie
da FOM (SCOLFORO; MELLO, 1997; HACK et al., 2005).
Em que:
=Valor de cobertura em (%);
 = Densidade relativa em (%);
  =Dominância relativa em (%).

 =  + 



,

(1)

Os métodos de estimação das matrizes de carregamento (EQUAÇÃO2) e variâncias
específicas (EQUAÇÃO 3) foi calculado por meio da análise das componentes principais,
a qual se utiliza da decomposição espectral da matriz de correlação amostral ().
 = !"#⁄$ = &'() *̂

'() *̂

'(), *̂, - ,

(2)

em que:
= Matriz de carregamento;
! = Matriz de autovetores normalizados;
/#⁄$ = Matriz de autovalores.
() > () > (), são autovalores da matriz de correlação amostral, enquanto
*̂ , *̂ e *̂, são os respectivos autovetores normalizados.
 ,×, = 23456,×, − ,×, ′ ,×, 8 ,
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 = Matriz de variâncias específicas;

2345(∙) = Matriz diagonal.
Os escores fatoriais ( ,  )de cada espécie da área das parcelas permanentes é
calculado por meio da (EQUAÇÃO 4), (MINGOTI, 2007).
 ∗ 8> ∗= ∗># ?;
; = 6∗= ∗># 

@ = 1,2

em que:
∗B = Transposta da matriz de carregamento após rotação Varimax;
∗> = Inversa da matriz de variâncias específicas após rotação Varimax;
?; = Vetor de observações padronizadas do (@ − éD3EF) elemento amostral.

(4)

O indicador sintético (IS) é calculado pela Equação 5 (SOUTO, 2006; ALVES, 2009;
DICK et al., 2014).
 =

*DGFH*4I4J3D42F − *DGFH*EíI3EF
*DGFH*Eá 3EF − *DGFH*EíI3EF

(5)

Por fim, determinou-se o coeficiente de correlação de Pearson (H), (Equação 6).
H=

∑NMO(

Q∑NMO( M

−

M

− ) . (M − )

)

×

Q∑NMO(M

−

)

=

GFR(S, T)

QR4H (S). R4H(T)

,

(6)

em que:
H = 1 significa uma correlação perfeita positiva;
H = -1 significa uma correlação perfeita negativa;
H = 0 significa que as variáveis não dependem linearmente uma da outra;
(  ,  , … , N ) e ( ,  , … , N ) são valores medidos de ambas as variáveis.
( , ) são as médias aritméticas de ambas as variáveis.
2.6

Análise dos dados

Os dados foram analisados por meio da comparação dos resultados apresentados na
Tabela 3, o qual fornece uma visão sistêmica do comportamento na distribuição dos
indivíduos, segundo os resultados dos dois métodos (valor de cobertura e vetor
ponderado final).
3 Resultados e discussão
A análise teve início com a informação de que os dados utilizados na pesquisa são
aptos ao desenvolvimento da Análise Fatorial. Isso foi confirmado por meio da análise
dos valores da matriz de correlação amostral ().
A partir dessa informação, procedeu-se o desenvolvimento da metodologia,
selecionando dois fatores ( ,  ) para explicar as variações sofridas pelas três variáveis
em estudo. A escolha desse número foi determinada a partir da proposta do trabalho, que
tem como objetivo encontrar um método análogo ao índice de valor de cobertura das
espécies, porém utilizando dados absolutos das variáveis: densidade, dominância e
frequência.
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Os primeiros resultados forneceram informações de que os elementos da matriz de
correlação amostral original () não sofrem alteração nos valores, com a ocorrência de
um número menor de fatores na sua seleção, dado à existência de três variáveis (HAIR
JUNIOR et al., 2005),
1,00 0,69 0,63
 = W0,69 1,00 0,41Z.
0,63 0,41 1,00

A estrutura, o desenvolvimento e o resultado do cálculo da matriz de cargas fatoriais
 ) e da matriz de variâncias específicas (
 ) estão exibidos na Figura 2. Essa figura
(
mostra as matrizes de correlação amostral (), autovalores ((), autovetores (*), a
multiplicação da matriz de autovalores pela matriz de autovetores, resultando na matriz de
cargas fatoriais e o cálculo que origina os valores da diagonal das variâncias específicas.

Figura 2 - Processo da matriz de cargas fatoriais.

As informações da relação entre os dois primeiros fatores ( ,  ) e as variáveis
investigadas (Tabela1)indicam por meio da primeira e da segunda coluna, os
carregamentos do primeiro e do segundo fator, assim como nas últimas colunas, os
resultados das comunalidades e das variâncias específicas estimadas.
O valor da primeira comunalidade, a qual é determinada por: (0,9232+(-0,0502) =
0,85) informa que a variável densidade absoluta ( ) explica 85% da sua variância,
quando se utiliza esses dois fatores.Seguindo o mesmo procedimento, têm-se as variáveis
dominância e frequência absolutas, com 94% e 97%, respectivamente. Os dois fatores
( ,  ) juntos, explicam 92,0% da variância total das três variáveis mensuradas nas
parcelas permanentes (Tabela 1).
Table 1 - Matriz fatorial não rotacionada para dois fatores
Rev. Bras. Biom., São Paulo, v.32, n.4, p.478-494, 2014
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Pesos Estimados


0,923
-0,050
0,828
-0,502
0,791
0,584
2,16
0,60

Variáveis


 
 
Autovalor 6()8
Variância Explicada
Acumulada (%)

 = Densidade absoluta; 

72,0



Comunalidade
0,85
0,94
0,97

Variância
específica
0,15
0,06
0,03

92,0

= Dominância absoluta; 



= Frequência absoluta.

Observando as cargas fatoriais ou carregamentos (loadings) dos fatores, percebe-se
que o primeiro fator ( ) tem cargas fatoriais altas em todas as variáveis mensuradas do
experimento; em contrapartida o segundo fator ( ) possui duas cargas acima de (0,50),
sendo uma negativa e a outra positiva, indicando que as duas variáveis (  ) e
(  )se movem em direções opostas, ou seja, à medida que a área transversal aumenta,
diminui o número de parcelas com esses indivíduos, isto é, o processo de competição
aumenta. Essas variáveis têm valor numérico importante no segundo fator e isso torna a
interpretação difícil e teoricamente menos significativa. Portanto, a rotação dos eixos
dessas variáveis tende a gerar uma matriz fatorial rotacionada com padrão mais simples e
teoricamente mais significativo.
A rotação selecionada e aplicada foi a Varimax, porque essa mantém os fatores
ortogonais, ou seja, não sofrem correlação ao longo do processo de rotação (JOHNSON;
WICHERN, 1998).Os resultados(Tabela 2) das comunalidades e das variâncias
específicas não mudaram, comprovando o conceito definido pelo método (MINGOTI,
2007).
Table 2 - Matriz fatorial rotacionada para dois fatores
Variáveis


 
 
Autovalor 6()8
Variância Explicada
Acumulada (%)

Pesos Estimados


0,725
0,574
0,953
0,171
0,206
0,961
1,48
1,28
49,2

Comunalidade
0,85
0,94
0,97

Variância
específica
0,15
0,06
0,03

92,0

Os fatores são não correlacionados (ortogonais), entretanto o poder explicativo foi
alterado para uma disposição mais equilibrada, conforme é justificado por meio da
comparação dos resultados dos autovalores (2,16 e 0,60) da matriz não rotacionada com
os respectivos (1,48 e 1,28) dessa matriz (Tabela 2).
A primeira e a segunda variáveis, densidade e dominância absoluta, apresentaram
um grau de correspondência maior no primeiro fator ( ), enquanto a terceira variável
(frequência absoluta) exibe valor significativo no segundo fator ( ) (Tabela 2). Esse fato
é considerado na seleção do número de fatores, apesar do conhecimento de técnicas
específicas no corte para a extração do fator, como: critério da raiz latente, critério a
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priori, critério de porcentagem de variância, critério do teste scree (HAIR JUNIOR et al.,
2005).O propósito desse trabalho é atingido quando ocorre o acúmulo das duas variáveis
de interesse ( ) e (  ) em um único fator, visto que temum vetor equivalente ao
método atual, ou melhor, com junção das mesmas variáveis, entretanto na forma absoluta
dos dados, sendo o diferencial nessa análise de dados.
As cargas fatoriais têm sinais positivos nos dois fatores, indicando que as variáveis
estão positivamente relacionadas (Tabela 2); ainda sobre os dados dessa tabela, e
conforme (HAIR JUNIOR et al., 2005), sabe-se que a combinação linear das duas
variáveis absolutas, densidade e dominância no primeiro fator ( ) são vistos como o
melhor resumo de relações lineares exibidas nos dados, enquanto o segundo fator ( ),
com peso na variável frequência absoluta,além de continuar ortogonal ao primeiro fator é
definido como a segunda melhor combinação linear das variáveis.A proporção da
variância das três variáveis absolutas (densidade, dominância e frequência), que é
explicada pelos dois fatores é igual a 92,0% do total.
A verificação desse modelo de análise fatorial, ajustado para esses dois fatores, é
realizada através da comparação da matriz de correlação original () com a matriz
 ). A matriz residual (\]^) proveniente do ajuste do modelo fatorial é
estimada (′ + [
dada por:
0,00 −0,10 −0,07
0,05 Z
_`a = ` − 6bbc + d8 = W−0,10 0,00
−0,07 0,05
0,00

O resultado da matriz residual indica que a matriz de correlação amostral original
 ), uma vez que seus
() foi reproduzida adequadamente pela matriz estimada (c + [
elementos estão próximos de zero.Depois dessa verificaçãoforam encontrados os
coeficientes dos dois fatores ( ,  ), por meio da Equação 4.
Assim, tem-se as equações 7 e 8, as quais foram aplicadas sobre os dados das
variáveis mensuradas e normalizadas, resultando em um conjunto de valores formado por
dois vetores ortogonais de dimensão 118x2.

e

 = 0,3754 × ?fghij + 0,8451 × ?flhij − 0,3745 × ?mnhij

(7)

 = 0,2198 × ?fghij − 0,3787 × ?flhij + 0,9767 × ?mnhij

(8)

Em seguida, ocorreu a junção desses dois vetores em apenas um de ordem 118x1,
nomeado como vetor ponderado final (VPF) (EQUAÇÃO 9). Os coeficientes dessa
equação são advindos dos novos resultados dos autovalores da matriz fatorial rotacionada
(Tabela 2).
 = (1,48 ×  + 1,28 ×  )⁄3

(9)

A definição do rótulo para o vetor ponderado final (VPF) dos escores fatoriais finais
ponderados é descrita como: “nível de valor de cobertura”, ou “Fechamento do dossel de
um habitat Florestal”, o qual é caracterizado pelo número de árvores e suas dimensões
sobre a área das parcelas permanentes.
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A construção da Tabela 3 deu-se com objetivo da visualização na comparação dos
resultados em ordem decrescente de importância do vetor ponderado final e do valor de
cobertura.
Os resultados do vetor ponderado final (VPF) são analisados concomitantemente aos
valores do índice de valor de cobertura (VC), a fim de identificar um padrão entre essas
duas metodologias, porém a variação de amplitude dos valores desses dois vetores é
diferente, apesar disso não interferir na classificação das espécies. No entanto, adotou-se
um indicador sintético (IS) para normalizar linearmente essas diferenças através do
reescalonamento dos valores em um intervalo de variação 0 a 1 (SOUTO, 2006; ALVES,
2009).
A Tabela 3 exibe quatro colunas com valores, sendo a primeira com os resultados do
índice de valor de cobertura em porcentagem (VC), a segunda pelo indicador sintético
desse primeiro índice (ISVC), a terceira pelo vetor ponderado final (VPF), e a última pelo
indicador sintético desse vetor (ISVPF), para as 118 espécies das parcelas permanentes,
além de apresentar a classificação dos resultados na forma decrescente, segundo os
resultados do indicador sintético do vetor ponderado final (ISVPF).
A terceira coluna (VPF)aponta que 34% das espécies têm escores fatoriais positivos,
enquanto que 66% apresentam-se negativos no vetor ponderado final. Essas com valores
positivos apresentam uma distribuição mais uniforme na área das parcelas permanentes,
enquanto as demais variam de agregado a aleatório, dependendo desse resultado, ou seja,
quanto menor o valor desse escore, mais aleatória se encontra a espécie na área das
parcelas permanentes (Tabela 3).
As quarenta primeiras espécies têm o maior nível de valor de cobertura na área das
parcelas permanentes, conforme os resultados do ISVPF. Sendo assim, quanto maior o
valor desse escore, mais a espécies se destacará no experimento (Tabela 3).
O maior escore do vetor ponderado final (VPF) é da espécie Araucaria angustifolia
(Bertol.) Kuntze, a qual possui o maior nível de valor de cobertura sobre a área das
parcelas permanentes, conforme a aplicação da análise fatorial, assim como ocorre na
classificação por meio valor de cobertura (Tabela 3).
A partir da classificação da espécie Casearia obliqua (41º lugar) todas as outras,
inclusive essa, apresentaram escores fatoriais negativos no vetor ponderado final (VPF) e,
portanto, são definidas como espécies que possuem baixo nível de valor de cobertura nas
parcelas permanentes, apesar de possuírem, em alguns casos, um grande número de
indivíduos (Tabela 3).
No caso de duas ou mais espécies fazerem parte do mesmo grupo (positivo ou
negativo), em relação aos valores do vetor ponderado final, a classificação dar-se-á
segundo o maior resultado.
A Tabela 3 mostra o pareamento na classificação das espécies, segundo os resultados
advindos dos dois processos (ISVC) e (ISVPF), comprovado pelo resultado do coeficiente
de correlação de Pearson (94,2%), justificando a implantação do modelo proposto para
verificação do nível de valor de cobertura das espécies.
Os resultados de ISVPF exibidos na Tabela 3 servem como indicadores na formação
de grupos de espécies com características comuns, orientados pelo nível de valor de
cobertura das espécies.
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Table 3 - Descrição das espécies conforme resultados do índice de valor de cobertura e do
vetor ponderado final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Espécies
Araucaria angustifólia
Ilex paraguariensis
Ocotea odorifera
Nectandra grandiflora
Ocotea porosa
Casearia decandra
Cedrela fissilis
Ocotea puberula
Coussarea contracta
Nectandra megapotamica
Matayba elaeagnoides
Syagrus romanzoffiana
Myrsine umbellata
Capsicodendron dinisii
Casearia sylvestris
Ocotea diospyrifolia
Ilex theezans
Prunus brasiliensis
Myrcia hebepetala
Dalbergia brasiliensis
Campomanesia xanthocarpa
Eugenia involucrata
Myrciaria floribunda
Psychotria vellosiana
Myrcia splendens
Mosiera prismatica
Allophylus edulis
Sloanea monosperma
Clethra scabra
Jacaranda micrantha
Chrysophyllum gonocarpum
Ocotea corymbosa
Machaerium stipitatum
Cupania vernalis
Aeschrion crenata
Vernonanthura petiolaris
Styrax leprosus
Vernonanthura discolor
Cinnamomum sellowianum
Ilex dumosa
Casearia obliqua
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IC (%)
33,38
14,49
14,70
12,49
12,57
8,53
7,51
7,15
5,59
6,40
6,58
6,58
4,87
4,31
3,57
4,11
6,40
2,89
2,57
2,57
2,30
2,02
2,02
1,67
2,01
1,14
1,47
1,57
1,70
0,88
1,05
0,61
0,88
0,53
0,57
0,77
1,53
0,60
0,99
0,33
1,47

ISIC
1,0000
0,4338
0,4403
0,3740
0,3762
0,2552
0,2247
0,2139
0,1671
0,1916
0,1968
0,1968
0,1457
0,1290
0,1067
0,1229
0,1916
0,0863
0,0768
0,0767
0,0688
0,0603
0,0603
0,0499
0,0600
0,0339
0,0438
0,0469
0,0507
0,0260
0,0312
0,0179
0,0261
0,0155
0,0168
0,0229
0,0456
0,0178
0,0295
0,0097
0,0437

VF
4,08
2,31
2,24
1,88
1,56
1,45
1,11
1,04
1,04
1,03
0,96
0,93
0,90
0,72
0,67
0,65
0,59
0,58
0,56
0,53
0,47
0,46
0,41
0,39
0,38
0,33
0,32
0,28
0,26
0,19
0,17
0,15
0,11
0,09
0,07
0,06
0,06
0,04
0,03
0,00
-0,03

ISVPF
1,0000
0,6170
0,6013
0,5215
0,4523
0,4294
0,3539
0,3404
0,3402
0,3371
0,3233
0,3153
0,3084
0,2707
0,2589
0,2553
0,2410
0,2404
0,2347
0,2291
0,2149
0,2138
0,2035
0,1979
0,1966
0,1847
0,1838
0,1746
0,1711
0,1559
0,1496
0,1467
0,1365
0,1324
0,1286
0,1271
0,1259
0,1218
0,1193
0,1141
0,1069
Continua
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

488

Espécies
Sapium glandulatum
Gordonia fruticosa
Inga virescens
Drimys brasiliensis
Casearia lasiophylla
Zanthoxylum rhoifolium
Diatenopteryx sorbifolia
Myrciaria trunciflora
Allophylus petiolulatus
Cassia leptophylla
Xylosma pseudosalzmanii
Lafoensia pacari
Roupala brasiliensis
Piptocarpha tomentosa
Scheflera morototoni
Persea pyrifolia
Piptocarpha angustifólia
Parapiptadenia rigida
Chrysophyllum marginatum
Luehea divaricata
Cabralea canjerana
Lithraea molleoides
Psidium sp
Myrsine ferruginea
Casearia sp.
Picramnia parvifolia
Aegiphyla sellowiana
Eugenia uniflora
Ocotea indecora
Zanthoxylum kleinii
Cinnamomum vesiculosum
Myrcia lajeana
Quillaja brasiliensis
Solanum sanctae-catharinae
Maytenus ilicifolia
Cryptocarya aschersoniana
Albizia edwallii
Sebastiania commersoniana
Rudgea jasminoides
Banara tomentosa
Myrcia guianensis

IC (%)
0,27
0,51
0,43
0,59
0,39
0,40
0,73
0,44
0,22
0,23
0,18
0,29
0,26
0,18
0,41
0,31
0,66
0,69
0,32
0,21
0,20
0,41
0,31
0,10
0,09
0,06
0,06
0,05
0,20
0,13
0,13
0,08
0,09
0,08
0,05
0,11
0,07
0,07
0,07
0,05
0,05

ISIC
0,0079
0,0152
0,0125
0,0175
0,0115
0,0117
0,0216
0,0129
0,0064
0,0066
0,0051
0,0084
0,0076
0,0053
0,0121
0,0091
0,0194
0,0204
0,0095
0,0061
0,0058
0,0121
0,0089
0,0028
0,0024
0,0015
0,0015
0,0014
0,0057
0,0035
0,0035
0,0023
0,0026
0,0021
0,0013
0,0030
0,0019
0,0017
0,0017
0,0014
0,0011

Continuação
VF
ISVPF
-0,06 0,1001
-0,06 0,0997
-0,07 0,0989
-0,07 0,0987
-0,07 0,0986
-0,10 0,0910
-0,14 0,0828
-0,15 0,0805
-0,15 0,0805
-0,15 0,0799
-0,16 0,0789
-0,18 0,0755
-0,18 0,0747
-0,19 0,0725
-0,19 0,0723
-0,20 0,0696
-0,21 0,0675
-0,21 0,0670
-0,25 0,0592
-0,27 0,0548
-0,27 0,0544
-0,27 0,0538
-0,28 0,0525
-0,31 0,0456
-0,37 0,0331
-0,37 0,0321
-0,37 0,0321
-0,38 0,0320
-0,38 0,0303
-0,39 0,0280
-0,39 0,0279
-0,40 0,0270
-0,40 0,0269
-0,40 0,0268
-0,40 0,0259
-0,43 0,0211
-0,43 0,0203
-0,43 0,0202
-0,43 0,0202
-0,43 0,0199
-0,43 0,0195
Continua
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Espécies
Maytenus grandiflora
Eugenia multicostata
Ilex brevicuspis
Lamanonia speciosa
Myrsine coriacea
Rollinia sylvatica
Citrus sp.
Mimosa scabrella
Solanum pseudo-quina
Vitex megapotamica
Cinnamomum glaziovii
Rubiaceae
Ficus enormis
Randia armata
Ormosia arbórea.
Strychnos brasiliensis
Actinostemon concolor
Symplocos tetrandra
Trichilia claussenii
Erythroxylum deciduum
N.I. Morta
Eugenia pyriformis
Solanum bullatum
Symplocos uniflora
Ficus dendrocida
Casearia gossypiosperma
Ruprechtia laxiflora
Campomanesia guazumifolia
Symplocos tenuifolia Brand
Rollinia rugulosaSchlecht.
Myrceugenia miersiana
Lonchocarpus muhelbergianus
Gomidesia affinis
Weinmannia paulliniifolia
Myrcianthes cisplatensis
Machaerium stipitatum

IC (%)
0,04
0,04
0,07
0,06
0,03
0,03
0,03
0,23
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

ISIC
0,0009
0,0009
0,0020
0,0015
0,0008
0,0006
0,0005
0,0068
0,0005
0,0005
0,0005
0,0004
0,0004
0,0004
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0002
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Continuação
VF
ISVPF
-0,43 0,0193
-0,43 0,0193
-0,45 0,0147
-0,46 0,0136
-0,46 0,0131
-0,46 0,0128
-0,46 0,0128
-0,47 0,0122
-0,49 0,0067
-0,49 0,0066
-0,49 0,0066
-0,49 0,0066
-0,49 0,0065
-0,49 0,0065
-0,49 0,0064
-0,49 0,0064
-0,49 0,0064
-0,52 0,0004
-0,52 0,0003
-0,52 0,0001
-0,52 0,0001
-0,52 0,0001
-0,52 0,0001
-0,52 0,0001
-0,52 0,0001
-0,52 0,0001
-0,52 0,0001
-0,52 0,0001
-0,52 0,0000
-0,52 0,0000
-0,52 0,0000
-0,52 0,0000
-0,52 0,0000
-0,52 0,0000
-0,52 0,0000
-0,52 0,0000

A Figura 3 serve como instrumento de visualização do comportamento espacial dos
indivíduos sobre as parcelas permanentes. Esses indivíduos estão arranjados conforme a
classificação ordenada através do índice de valor de cobertura e do vetor ponderado
final.Ainda, nessa figura é possível observar um padrão na dispersão espacial na
comparação entre os dois métodos.
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Figura 3 – Análise comparativa dos métodos VPF e VC.
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Figura 3 – Análise comparativa dos métodos VPF e VC.
Diferenças de posições na ordem do arranjo das espécies existem, devido ao
procedimento metodológico adotado, porém observa-se
observa se que a disposição dos indivíduos
segue um padrão, o qual é causado pelas ponderações, que são oriundas dos pesos
relacionados às características particulares de cada espécie (Figura
(
3).

Conclusões
Métodos como PCA ou técnicas univariadas poderiam ser utilizadas, entretanto o
fato de a aplicação da Análise Fatorial na investigação desses resultados tornar o processo
diferenciado e interessante dentro da análise fitossociológica, fundamenta a estrutura do
estudo proposto. Assim, a pesquisa se torna importante, porque desenvolve um processo
metodológico alternativo
alternativ e consistente para o cálculo do valor de cobertura das espécies,
pois as analisa por meio da estrutura da matriz de correlação das variáveis;
Os resultados dos indicadores sintéticos do índice de valor de cobertura e do vetor
ponderado final foram correspondentes, apresentando a classificação das mesmas
espécies nos dois grupos, comprovado pelos coeficientes
ientes de correlação de Pearson, o qual
indica a existência de uma correlação forte e positiva entre os resultados dos
do dois
métodos;
A espacialização das espécies serviu para mostrar o comportamento espacial na
disposição dos indivíduos na área das parcelas permanentes e, assim, entender a ordem do
arranjo espacial,, que elimina diferenças na classificação dos dois processos, permitindo
concluir que os resultados são compatíveis e consistentes.
AMARAL, M. K.; PÉLLICO NETTO, S.; LINGNAU, C.; FIGUEIRES FILHO, A. New
value index of coverage developed by means of factorial analysis to classify species of
native forests. Rev. Bras. Biom.,
Biom. São Paulo, v.32, n.4, p.478-494, 2014.
 ABSTRACT: The objective of this work was to propose a new methodological tool, developed
through the technique of Factorial
Factorial Analysis to classify species of Native Forests in relation to the
index of value of coverage proposed by Braun-Blanquet.
Braun Blanquet. The data are derived from the sample
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survey of 2008, conducted in a fragment of Mixed Tropical Forest, located in Parana plateau,
between the municipalities of Fernandes Pinheiro and Teixeira Soares, 5 km of Irati, PR. The
results indicated that the residual matrix reproduced properly the original sample correlation
matrix (). The data were discussed through the exposure in a table and by means of the
spatialization of the species. This occurred with the purpose to show the equivalence of the
values, in relation to the spatial dispersion of individuals, from the survey of permanent plots.
The analyzes indicated that the two factors explain 92,0% of the variance of the three variables,
in addition to which the variable density has 85% of its variance explained by these two factors,
as well as the dominance and frequency are with 94% and 97 %, respectively. In addition, it is
concluded that the new methodology can be employed as appraiser of the level of value of
coverage of the species, because the results of the index value of covering and weighted vector
were similar.

 KEYWORDS: Multivariate analysis; Araucaria forest; spatial pattern of the species.
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