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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em duas etapas, com dados medidos ao longo de cinco 

anos. Na primeira etapa, realizada no curso de mestrado, foram feitos estudos de relações 

morfométricas e modelagem do incremento de árvores individuais de araucária em diferentes 

posições sociais na floresta natural. 

Na segunda etapa, efetivada no curso de doutorado, foram medidas variáveis 

biométricas de árvores crescendo livres de competição e na floresta natural em diferentes 

municípios no sul do Brasil. Os estudos foram divididos em capítulos com a finalidade de 

facilitar a interpretação e a discussão dos resultados alcançados. No último capítulo, são 

mostradas aplicações das funções desenvolvidas no auxílio ao manejo florestal de araucária. 

 
 





RESUMO 
 

Tese de Doutorado 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal 

Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil 
 

MODELAGEM BIOMÉTRICA DE ÁRVORES COM CRESCIMENTO 
LIVRE E SOB COMPETIÇÃO EM FLORESTA DE ARAUCÁRIA 

 
AUTOR: EMANUEL ARNONI COSTA 

ORIENTADOR: CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES FINGER 
Local e Data da Defesa: Santa Maria, 16 de Julho de 2015. 

 
 

Este estudo foi desenvolvido com objetivo geral de aplicar a modelagem biométrica de 
árvores com crescimento livre e sob competição em Floresta de Araucária. Os dados foram 
coletados em três municípios localizados no Sul do Brasil: Canoinhas (SC), Lages (SC) e São 
Francisco de Paula (RS). Em onze capítulos, foram apresentados os estudos que consistiram em 
avaliar o espaço de crescimento, as características dimensionais das árvores, os atributos de 
dimensão de copa, a influência da competição entre árvores, a modelagem de incremento radial 
ao nível do diâmetro à altura do peito, a eficiência da copa, desenvolver dendrogramas de 
manejo da densidade em Floresta de Araucária e propor estratégias para a regulação da 
produção de madeira de araucária em floresta natural. Os resultados deste estudo permitem 
aprimorar as decisões florestais a serem executadas para araucária em áreas de ocorrência 
natural. 
 
Palavras-chave: Floresta Ombrófila Mista. Pinheiro-Brasileiro. Modelagem dendrométrica. 
Manejo florestal. 

 
 





ABSTRACT 
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BIOMETRIC MODELING FOR OPEN-GROWN TREES AND UNDER 
COMPETITION IN ARAUCARIA FOREST 

 
AUTHOR: EMANUEL ARNONI COSTA 

ADVISOR: CÉSAR AUGUSTO GUIMARÃES FINGER 
Place and Date of Presentation: Santa Maria, July 16th, 2015. 

 
 

This study was developed with aim of applying the modeling biometric of open-grown 
trees and under competition in Araucaria Forest. Data were collected in three cities in southern 
Brazil: Canoinhas (SC), Lages (SC) and São Francisco de Paula (RS). In eleven chapters were 
introduced studies for evaluating the growth space, the dimensional characteristics of trees, 
attributes of crown size, the influence of competition between trees, the radial increment 
modeling at the level of diameter at breast height, the crown efficiency, develop density 
management dendrograms in Araucaria Forest and propose strategies for regulation of araucaria 
wood yield in natural forest. The results of this study allows us to improve forest decisions to 
be executed for araucaria in area of natural occurrence. 
 
Key-words: Mixed Ombrophylous Forest. Parana-Pine. Dendrometric modeling. Forest 
management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A crescente demanda de fontes de energia e matéria-prima provenientes de recursos 

naturais renováveis tornou-se um desafio em nível mundial. Para satisfazer essa demanda, as 

florestas são alternativas viáveis, porém isso causa uma enorme pressão antrópica nos recursos 

florestais existentes, implicando a necessidade de informações que possam servir como 

ferramentas para o manejo adequado. 

Em décadas passadas, grande parte da indústria madeireira do planalto sul brasileiro foi 

abastecida por matéria-prima oriunda de espécies florestais nativas, dentre elas, o pinheiro do 

paraná: Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. O uso intenso da madeira dessa espécie, de 

forma predatória, sem qualquer preocupação com a sustentabilidade florestal, levou-a à 

categoria de vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção (IBAMA, 1992; BRASIL, 

2008). 

Recentemente, o manejo e a utilização da madeira dessa espécie vem sofrendo várias 

restrições legais, com intuito de proteger e preservar os últimos remanescentes em áreas de 

ocorrência natural. Mas se sabe que, na prática, a proteção via proibição significa a 

desvalorização do bem que, em muitos casos, tem como consequência a perda do interesse na 

conservação da matéria-prima. A adoção de uma política florestal eficiente para o uso desse 

recurso, em áreas de ocorrência natural, onde a floresta permanece superestocada e com pouca 

regeneração, é um desafio para aliar a produtividade e a conservação da araucária. 

A elaboração de planos de manejo florestal preocupados com a sustentabilidade das 

florestas nativas e adequados às características dos locais tem em vista garantir o abastecimento 

de matéria-prima de forma contínua e em igual quantidade mediante a um planejamento eficaz, 

aproveitando melhor os recursos disponíveis. Com esse propósito, faz-se necessário conhecer 

os fatores que influenciam no crescimento, refletidos na variação da forma e tamanho das 

árvores, para conduzir horizontes de planejamento direcionados às características da araucária. 

Árvores livres de competição apresentam o incremento e a dimensão máxima suportada 

pelo sítio onde crescem e têm sido usadas na condução de diretrizes de manejo e na modelagem 

do crescimento e da competição. Essas árvores apresentam-se com referencial determinante em 

analogia as que crescem na floresta sob diferentes níveis de competição. 

O manejo de árvores individuais procura fornecer condições ideais às árvores objetivo, 

maximizando o incremento até a rotação final. Essas condições podem ser avaliadas pela 
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morfometria das árvores como consequência das condições de espaço vital, de competição, bem 

como inferindo sobre a dinâmica da floresta. 

A dimensão atual da copa de árvores que crescem na floresta é um indicador da 

competição atual e a que foi submetida no passado, quando confrontados a árvores livres que 

detêm a dimensão potencial. Assman (1970) menciona que árvores com copas estreitas e longas 

seriam preferidas por poderem crescer em espaço reduzido, com maior número de árvores por 

unidade de área. Como medida de eficiência da copa, o autor empregava o incremento 

volumétrico ou em área basal por metro quadrado de área de copa. 

A competição assimétrica, descrita pela competição por luz entre as árvores, 

normalmente quantificada por meio de índices quantitativos, que associam variáveis 

biométricas e espaciais da árvore em relação com os seus concorrentes, pode ser feita em nível 

pontual para indivíduos circunvizinhos ou em nível médio do povoamento, inferindo na 

magnitude deste efeito nas dimensões da árvore objetivo. Como consequência, o nível de 

competição entre árvores tem reflexo na distribuição do incremento ao longo do fuste, quando 

controlado permite obter toras com fustes mais regulares e cilíndricos, com menor perda durante 

a conversão das toras em multiprodutos madeiráveis. 

A modelagem no meio florestal busca prognosticar o comportamento de fenômenos 

biológicos das árvores mediante as variáveis que têm maior correlação sobre esses efeitos. 

Devido à dificuldade e à complexidade de descrição e quantificação de muitos fenômenos 

biológicos, modelos em nível de povoamento procuram relacionar variáveis que expressam 

condições médias e, quando possível, de fácil determinação a campo, com o objetivo de 

descrever as condições futuras destas árvores à medida que estiverem se desenvolvendo. Em 

florestas puras e equiâneas, as características das árvores médias da população são um bom 

estimador para os demais indivíduos da população. 

A modelagem em nível de árvore individual descreve o crescimento de cada indivíduo 

e, após, os valores em nível de povoamento são obtidos pelo somatório dos crescimentos. 

Apesar de mais complexos que os modelos em nível de povoamento, a acurácia nas predições 

desses modelos são superiores e permitem o controle por árvore, manejando árvores conforme 

as características desejadas para as “árvores futuro”. 

Em florestas mistas e inequiâneas, a maioria dos modelos de crescimento em nível de 

povoamento apresenta baixa acurácia em prognoses de árvores com características extremas 

em relação à média, uma vez que a grande variabilidade e dinâmica encontrada nestes 

ecossistemas não podem ser descritos apenas em função das características das árvores médias 

da população, e sim por atributos peculiares de cada indivíduo. 
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Dessa forma, nesta pesquisa, procurou-se desenvolver modelos estatísticos para 

prognosticar as modificações no tamanho e na forma das árvores de araucária e a variação nas 

taxas de crescimento, permitindo, assim, auxiliar nas estratégias de manejo florestal e 

conservação da espécie. 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 

Aplicar a modelagem biométrica em árvores de crescimento livre e sob competição em 

Floresta de Araucária no Sul do Brasil. 

 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

 

a) avaliar o espaço de crescimento necessário para araucária; 

 

b)  verificar o efeito da competição nas relações dimensionais de araucária; 

 

c) modelar índices de competição para araucária; 

 

d) investigar a influência da competição no incremento em área basal de araucária; 

 

e) modelar o incremento em área basal de árvores de crescimento livre de araucária; 

 

f) determinar o incremento potencial em área basal de árvores de crescimento livre de 

araucária; 

g) desenvolver uma função modificadora para descrever o incremento em área basal 

de árvores individuais de araucária crescendo na floresta; 
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h) descrever a eficiência da copa de árvores de araucária; 

 

i) confeccionar dendrogramas de manejo da densidade em floresta de araucária; 

 

j) determinar, por meio de um estudo de caso, a regulação do estoque de madeira de 

araucária em floresta natural; 

 

k) aplicar as funções desenvolvidas. 

 



 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Floresta Ombrófila Mista 

 

 

O Bioma Mata Atlântica é considerado um dos “hotspots” do planeta Terra (MYERS et 

al., 2000), um dos ecossistemas mais ameaçados e de prioridade de conservação (RIBEIRO et 

al., 2009). Na região Sul do Brasil, uma das formações florestais mais características do Bioma 

Mata Atlântica corresponde à Floresta Ombrófila Mista (OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000), 

também conhecida como “Floresta de Araucária”, “mata-de-araucária” ou “pinheiral” 

(HUECK, 1953; VELOSO et al., 1991; IBGE, 2012). 

A Floresta Ombrófila Mista é dominada pela Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, 

que é a espécie arbórea mais abundante dessa formação vegetal (REITZ; KLEIN, 1966), onde 

constitui o dossel superior e tem um caráter dominante nesta vegetação (HIGUCHI et al., 2012). 

Além da espécie de araucária, destacam-se outras, tais como: Ilex paraguariensis A. St.-Hil., 

Mimosa scabrella Benth., Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl., Myrcia spp., Myrceugenia 

spp., Eugenia spp., Myrciaria spp., Ocotea spp., Nectandra spp., entre outras (NEGRELLE; 

SILVA, 1992; NASCIMENTO et al., 2001; BEHLING; PILLAR, 2007; SILVA et al., 2012; 

HIGUCHI et al., 2013; NEGRINI et al., 2014). Apesar da grande pressão, ao longo dos anos, 

pela extração da araucária devido às suas qualidades para uso madeireiro, a espécie ainda possui 

forte presença em muitos remanescentes florestais (KANIESKI et al., 2010). 

 

 

2.1.1 Distribuição geográfica 

 

 

As florestas de araucária cobrem grandes extensões de terras, principalmente, nos três 

estados do sul do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (OLIVEIRA-FILHO et al., 

2013), também está presente em algumas áreas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

bem como em pequenas áreas da província de Missiones, na Argentina, e Paraguai (IRIARTE; 

BEHLING, 2007). 
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A distribuição das florestas de araucária está entre as latitudes 24 e 30 S, principalmente, 

em altitudes entre 500 e 1400 m no sul do Brasil e de forma isolada entre 18 e 24 S entre 1400 

e 1800 m acima do nível do mar, no sudeste do Brasil (HUECK, 1953). No início do século 

passado, cerca de 35% da cobertura vegetal dos estados do sul do Brasil estavam representados 

pela Floresta Ombrófila Mista. O intenso processo de exploração fez com que as reservas 

naturais dessa espécie estivessem limitadas a valores entre 2 a 4% da área original (GUERRA 

et al., 2002). 

 

 

2.1.2 Características da Araucaria angustifolia 

 

 

Segundo Lamprecht (1990), a espécie A. angustifolia conhecida, mundialmente, pelos 

nomes de: Parana pine (Inglês), BrasilKiefer (Alemão), Araucaria du Brésil (Francês), Pino 

misioneiro (Espanhol) e Pinheiro-do-Paraná (Português) pertence ao gênero Araucaria, família 

Araucariaceae. Essa família conta com 16 espécies, exclusivas do hemisfério Sul, dentre as 

quais duas originárias da América do Sul e o restante da Oceania (REITZ; KLEIN, 1966). 

Trata-se de uma árvore perenifólia, heliófita pioneira, típica de regiões de altitude, com 

fuste retilíneo, cilíndrico, às vezes, bifurcado, contendo quatro a oito verticilos na inserção dos 

galhos, que se destacam com a idade. Planta dioica, raramente monoica por traumas ou doenças, 

apresenta estruturas reprodutoras organizadas em estróbilos masculinos e femininos 

(CARVALHO, 2003). 

A araucária atinge de 20 a 50 metros de altura e um a dois metros de diâmetro. Sua copa 

apresenta ramos primários cilíndricos, curvos para cima, sendo os inferiores maiores que os 

superiores; ambos com ramos secundários (grimpas), alternos e agrupados no ápice (REITZ; 

KLEIN, 1966). A espécie possui tronco com casca espessa, acinzentada, áspera e 

profundamente fendilhada, descama em placas retangulares e em lâminas na parte superior do 

tronco (MARCHIORI, 2005). 

Em ambiente natural, a copa apresenta várias formas geométricas, conforme sua idade. 

Nas árvores jovens, a copa tem forma de cone, com o avanço da idade, ela assume uma forma 

hemisférica e, quando a árvore atinge a maturidade, a copa tem um forma quase plana ou 

umbela (REITZ; KLEIN, 1966; SEITZ, 1986). Nesse último estágio, a árvore reduz o 

crescimento em altura, porém os galhos continuam crescendo para fora e para cima, de tal forma 

que a gema apical dos galhos está em um nível mais alto que a do broto apical, caracterizando 
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a copa como uma taça, sinal de declínio da vitalidade, sítios pobres e ambiente de elevada 

competição (SEITZ, 1986). 

 

 

2.2 Fatores que influenciam no crescimento 

 

 

O crescimento das árvores depende dos fatores genéticos da espécie interagindo com o 

ambiente, compreendendo, dessa forma, fatores climáticos: temperatura, precipitação, vento e 

insolação; solo: características físicas, químicas e biológicas; topográficos: inclinação, altitude 

e exposição; competição: influência de outras árvores, vegetação rasteira e animais (FINGER, 

1992). A soma e a interação desses fatores atuam de forma conjunta sobre o crescimento das 

árvores. 

 

 

2.2.1 Sítio 

 

 

A qualidade do sítio refere-se à combinação dos fatores físicos e biológicos que 

caracterizam uma determinada localização geográfica, na qual pode envolver uma classificação 

descritiva. Os fatores que determinam a qualidade do sítio, geralmente, são inerentes ao próprio 

sítio, mas podem ser influenciados pelo manejo (SKOVSGAARD; VANCLAY, 2008). Os 

mesmos autores mencionam que o uso da teoria do nível de produção proposta por Assmann 

(1970), para estimar a produtividade do sítio, tem facilitado o desenvolvimento de um modelo 

tridimensional da relação entre o número de árvores, diâmetro médio quadrático e área basal 

para povoamentos de mesma idade. 

Alguns problemas com perturbações espaciais e temporais na produtividade do sítio 

florestal em ambiente natural podem ser de difícil solução, tanto no inventário, como nos 

procedimentos de modelagem, sendo recomendado uma modelagem adaptável, com parâmetros 

específicos do sítio, que podem ser atualizados a qualquer momento, quando novas informações 

tornem-se disponíveis (SKOVSGAARD; VANCLAY, 2013). Isso ajudará a garantir o uso 

eficiente de informações importantes, incluindo possíveis alterações na produtividade local e 

desempenho de crescimento. 
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Recentemente, em abordagens sobre a previsão da produtividade de sítios florestais, 

Bontemps e Bouriaud (2014) sugeriram incluir informações espaciais sobre a estrutura genética 

das populações e as suas interações com o ambiente abiótico. Estes aspectos continuam sendo 

um grande desafio quanto à compreensão das variações espaciais na produtividade da área de 

floresta, em escala ampla e no fornecimento de uma base genética à silvicultura, adaptadas às 

alterações climáticas. 

 

 

2.2.2 Fatores climáticos 

 

 

Em estudo envolvendo a periodicidade do crescimento de árvores masculinas e 

femininas de A. angustifolia e correlacionando-a com variáveis meteorológicas na Floresta 

Nacional de São Francisco de Paula, RS, Zanon e Finger (2010) verificaram que o aumento da 

temperatura e da precipitação influiu positivamente no incremento radial da árvore, não 

havendo diferença estatisticamente significativa de crescimento entre os sexos. Os mesmos 

autores identificaram a periodocidade de crescimento anual em diâmetro com início em 

setembro, tendo o pico de incremento no mês de janeiro, sendo que, no final desse mês, as 

árvores já acumularam, em média, 57,42% do incremento anual. 

Hess (2006), modelando o incremento corrente anual em volume de A. angustifolia em 

três locais no estado do Rio Grande do Sul (Serra do Sudeste, Encosta Superior do Nordeste e 

Planalto Médio) em função de variáveis ambientais, encontrou como fatores mais influentes a 

pressão atmosférica, temperatura média máxima, temperatura máxima absoluta, umidade, 

insolação e teor de potássio no solo. 

 

 

2.2.3 Fatores edáficos 

 

 

Os povoamentos de araucária com maior crescimento, normalmente, encontram-se em 

Latossolos, determinados pela boa estrutura do solo, enquanto Litossolos e solos hidromórficos 

são limitantes para o crescimento da espécie, devido às restrições impostas para o 

desenvolvimento da raiz, produzindo, desse modo, menores taxas de crescimento (HOOGH, 

1981). 
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Gerhardt et al. (2001) avaliaram a influência dos fatores físicos e morfológicos do solo 

e da qualidade de serrapilheira na classificação de sítios em povoamentos de A. angustifolia, 

concluindo que os fatores com maior poder de separação de sítios eram a profundidade e a 

densidade do solo, assim como os teores de areia, silte e argila. Hoogh (1981) determinou os 

fatores químicos mais importantes que podem limitar o crescimento da A. angustifolia, são eles: 

o nitrogênio (N), seguido pela oferta de fósforo (P) e, com menor frequência, potássio (K), 

cálcio (Ca), cobre (Cu) e boro (B). Os teores de nitrogênio (N) e alumínio (Al) no solo 

correlacionam-se positivamente com o crescimento da A. angustifolia (HOPPE; CALDEIRA, 

2003). 

 

 

2.2.4 Competição 

 

A competição, entendida como o uso de um recurso por um indivíduo que reduz a 

disponibilidade do mesmo recurso para os outros indivíduos, estabelece-se tanto entre seres da 

mesma espécie (competição intraespecífica) como entre espécies diferentes (competição 

interespecífica). A quantificação da competição pode ser obtida com índices de competição, 

definidos como relações algébricas usadas para quantificar o efeito da maior ou menor 

disponibilidade de um recurso, de uma árvore objetivo em relação a outras árvores consideradas 

competidoras. 

Índices de competição podem ser independentes da distância ou dependentes da 

distância. Os independentes da distância não necessitam das coordenadas da árvore, eles são 

funções simples de variáveis do povoamento ou das dimensões individuais das árvores 

analisadas, enquanto que os dependentes da distância exigem a determinação das dimensões e 

as localizações de competidores vizinhos (CORRAL RIVAS; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2005). 

O critério de seleção de árvores competidoras em relação a cada árvore objetivo é uma 

das informações mais importantes a definir quando se utiliza índices de competição na 

modelagem do crescimento de árvores. O ideal é definir um método de seleção que não seja 

subjetivo ao uso de outras pessoas. Para isso, uma possível solução é o uso de expressões 

matemáticas ou outros critérios quantitativos, que permitam aplicar em outros locais a mesma 

metodologia sem a presença de erros. Alguns estudos avaliam a influência de diferentes 

métodos de seleção de competidores na modelagem do crescimento de árvores (PUKKALA, 

1989; ÁLVAREZ TABOADA et al., 2003; CORRAL RIVAS; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 

2005). 
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Assim, com o desenvolvimento de índices de competição com os mais variados níveis 

de complexidade, destacam-se: os que utilizam, no cálculo, as variáveis DAP entre a árvore 

objetivo e competidora (DANIELS et al., 1986; CORONA; FERRARA, 1989; LORIMER, 

1983; MUGASHA, 1989), os que adicionam, no cálculo, as suas distâncias horizontais 

(HEGYI, 1974; ROUVINEN; KUULUVAINEN, 1997), os que agregam outras variáveis, 

como a área basal, altura total e diâmetro de copa (EK; MONSERUD, 1974; GLOVER; HOOL, 

1979; PUKKALA; KOLSTRÖM, 1987; PRODAN et al., 1997; ROUVINEN; 

KUULUVAINEN, 1997). Alguns índices valem-se da área de projeção horizontal de copa sobre 

o solo, da superfície de intersecção de copas da árvore objetivo e suas competidoras 

(GERRARD, 1969; BELLA, 1971; ÁLVAREZ TABOADA et al., 2003; CASTAGNERI et al., 

2008), e também índices que empregam a área de projeção de copa potencial sobre o solo, 

determinada em árvores de crescimento livre de competição (ARNEY, 1973). 

Em estudo de crescimento de araucária em povoamentos implantados na Floresta 

Nacional de São Francisco de Paula, RS, Zanon (2007) encontrou correlação moderada e 

positiva com índice de competição de Glover e Hool (1979), comprovando que quanto maior 

esse índice, maior o incremento em área basal, menor a competição e, consequentemente, maior 

o crescimento das árvores. 

Chassot (2009) encontrou correlação negativa do diâmetro da araucária com o índice de 

concorrência de BAL, ou seja, quanto maior o valor do índice, menor o diâmetro da árvore. Isto 

ocorreu porque quanto maior o índice de BAL, maior a concorrência sob a qual a árvore está 

submetida. Menores diâmetros apresentaram os maiores valores de índice de concorrência de 

BAL, demonstrando que o índice consegue expressar corretamente a pressão competitiva a que 

uma árvore está submetida. 

Em geral, na literatura encontra-se pouca diferença na capacidade preditiva entre alguns 

tipos de índices de competição, sugere-se a utilização de índices mais simples, porém, existe a 

necessidade de realização de estudos que busquem uma maior compreensão do seu significado 

ecológico. Outro fato a observar-se é que a habilidade preditiva não depende da complexidade, 

nem da quantidade de dados coletados para o cálculo, mas sim, da espécie estudada. 
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2.2.5 Dimensão de copa 

 

 

Nogueira (1989), avaliando a reação do incremento radial de A. angustifolia, após cortes 

seletivos em floresta natural, localizada no município de Campo Belo do Sul, SC, verificou ser 

possível promover um aumento do crescimento diamétrico das araucárias, desde que as árvores 

possuam vitalidade, com forma de copa cônica e hemisférica. O autor constatou que as variáveis 

mais importantes para separar os tipos de copa foram a distância média entre os 

pseudoverticilos, o diâmetro de copa, a porcentagem de copa e a relação entre a altura/DAP da 

árvore. 

Em estudo sobre a influência de variáveis dendrométricas e morfométricas da copa no 

crescimento de A. angustifolia em diferentes posições sociológicas em floresta natural, Costa 

(2011) observou que o formal de copa em árvores de diferentes posições sociais, o comprimento 

de copa e a proporção de copa em árvores dominantes explicaram 76,2% da variação total do 

modelo de incremento periódico em área basal, demonstrando a eficiência das variáveis que 

caracterizam o tamanho da copa para descrever o incremento. 

 

 

2.2.6 Relações morfométricas 

 

 

A forma e a dimensão das árvores e a sua modificação no tempo adquirem importância, 

dada a possibilidade de comporem modelos de concorrência e de crescimento (PRETZSCH, 

1995), possibilitando descrever relações interdimensionais, reconstituir o espaço ocupado por 

cada árvore, inferir sobre o grau de concorrência de um povoamento e ainda inferir sobre a 

estabilidade, a vitalidade e a produtividade de cada árvore (DURLO; DENARDI, 1998). 

Os primeiros estudos sobre a dimensão da árvore e sua relação com o crescimento 

devem-se a Burger (1939), Assmann (1970), Mitscherlich (1978), Hasenauer e Monserud 

(1996) e Hasenauer (1997). No Brasil, alguns autores procuraram descrever a relação de 

variáveis morfométricas em função de variáveis de fácil obtenção, como o diâmetro à altura do 

peito e à altura total; destacando-se os trabalhos de Durlo (1996), Durlo e Denardi (1998), Durlo 

(2001), Nutto (2001), Nutto et al. (2001), Durlo et al. (2004), Tonini e Arco-Verde (2005), 

Mattos (2007), Orellana e Koehler (2008), Tonini et al. (2008), Roman et al. (2009), Padoin e 

Finger (2010), Costa (2011), entre outros.  
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No meio florestal, as características dimensionais: diâmetro à altura do peito, área basal 

da árvore, altura total, altura de inserção da copa, área de projeção horizontal de copa e o volume 

da copa são conceitos bem conhecidos e utilizados nos estudos de crescimento. Embora já 

citadas na literatura há muitos anos, as relações descritas no modelo proposto por Burger 

(1939), citado por Assmann (1970), como o manto de copa, o índice de abrangência, o formal 

de copa, a relação Altura/DAP, o índice de saliência e o índice de espaço vital, representados 

para A. angustifolia (Figura 1), somente nas últimas décadas adquiriram importância nos 

estudos de crescimento. 

 

 

 

 
Figura 1 ─ Modelo de árvore e suas características dimensionais para Araucaria angustifolia 

(Bertol.) Kuntze. Em que: DAP = diâmetro a 1,3 m do solo, em cm; h = altura, em m; dc = 
diâmetro de copa, em m; cc = comprimento de copa, em m. 
 

 

No estágio atual de desenvolvimento do manejo de espécies florestais nativas, o 

conhecimento da morfometria, das relações morfométricas e da dinâmica das formas das 

árvores tornaram-se importantes para aprimorar as intervenções silviculturais, de modo 

especial, quando se deseja tornar efetiva a utilização de espécies da flora nativa em 

reflorestamentos com interesses econômicos (ROMAN et al., 2009). 
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As relações morfométricas de uma espécie florestal fornecem os subsídios básicos para 

estimativas da biomassa de copa. Variáveis como a altura total da árvore, a altura de copa e o 

diâmetro de copa podem ser facilmente correlacionados com o diâmetro à altura do peito 

(ORELLANA; KOEHLER, 2008). A utilização de regimes de manejo baseados na árvore 

individual ainda não são frequentes no Brasil, embora seja prática comum em países europeus, 

de onde se originaram os estudos da relação entre as copas e a eficiência em incremento 

diamétrico ou em área basal. 

Com base nas relações morfométricas entre diâmetro de copa, porcentagem de copa, 

comprimento de copa exposto à luz e altura de árvores dominantes em povoamento de Pinus 

taeda L., Padoin e Finger (2010) definiram a quantidade de árvores a permanecer no 

povoamento em função de seu crescimento, estabelecendo, de forma dinâmica, o espaço ideal 

para que cada árvore desenvolva-se até a rotação. Tonini e Arco-Verde (2005) definiram 

diretrizes para desbastes em plantios homogêneos, avaliando o espaço vital para o 

desenvolvimento de quatro espécies da Amazônia: Bertholletia excelsa Bonpl. (castanheira-do-

pará), Carapa  guianensis Aubl. (andiroba), Handroanthus avellanedae (Lorentz ex Griseb.) 

Mattos (ipê-roxo) e Hymenaea courbaril L. (jatobá) com base na morfologia e nas dimensões 

da copa. Variáveis morfométricas também foram usadas como descritoras do crescimento em 

estudos com Cabralea canjerana (Vell.) Mart., Cedrela fissilis Vell. e Cordia trichotoma 

(Vell.) Arrab. ex Steud., no estado do Rio Grande do Sul (MATTOS, 2007). 

O índice de espaço vital, relação quadrática entre o diâmetro de copa e o diâmetro à 

altura do peito, expressa quantas vezes o diâmetro de copa é maior que o diâmetro à altura do 

peito, quanto menor for este índice em média em um povoamento, tanto maior será sua área 

basal e, provavelmente, também seu volume por hectare (DURLO; DENARDI, 1998). O 

diâmetro de copa foi empregado por Nutto et al. (2001) com intuito de definir o número de 

árvores para que Pinus elliottii Engelm. alcance um determinado DAP, devido a maior acurácia, 

os autores quantificaram o diâmetro de copa a partir de oito raios medidos com ângulos 

variáveis. 

Apesar da enorme aplicação e grande capacidade de descrição do crescimento, a área de 

projeção horizontal da copa é uma variável não comumente mensurada em inventários 

florestais, essa variável pode auxiliar no monitoramento das florestas (BECHTOLD, 2003; 

RUSSELL; WEISKITTEL, 2011; MCINTOSH et al., 2012), além de informar a zona de 

influência das copas (sobreposição) e o grau de concorrência da árvore (GILL et al., 2000; 

GETZIN et al., 2008). 
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A morfometria de árvores de crescimento livre de competição descreve a dimensão 

máxima de algumas variáveis para o local, constituindo em um referencial do limite potencial 

da espécie quando comparado com árvores que crescem em diferentes condições e níveis de 

competição no povoamento florestal (SMITH et al., 1992; HASENAUER, 1997). Para uma 

mesma espécie, a relação entre a área de copa potencial e a área de ocupação das árvores por 

unidade de área no povoamento permite definir o “Fator de Competição de Copa” (KRAJICEK 

et al., 1961), que é uma medida de densidade própria de um povoamento independentemente 

da idade e da qualidade do sítio. 

Diante dessas informações, conhecer as relações e a dinâmica das modificações nas 

dimensões de árvores livres de competição auxilia na modelagem do crescimento e da 

competição e na elaboração de estratégias de manejo florestal, como nos diagramas de manejo 

da densidade (MÁRQUEZ-LINARES; ALVAREZ-ZAGOYA, 1995; SELLE et al., 2010). 

 

 

2.3 Modelagem do crescimento de árvores 

 

 

Uma das informações mais importantes para o manejo florestal diz respeito à existência 

de relações quantitativas expressas por modelos consistentes e numericamente compatíveis com 

a predição do povoamento, fornecendo ao administrador elementos para a otimização da 

produção florestal (SCOLFORO, 1993). 

O uso da modelagem no meio florestal configura-se em um tema envolvente que busca 

prognosticar, usando a análise de regressão, o crescimento para as variáveis dendrométricas em 

função de uma série de variáveis possíveis de serem quantificadas no povoamento (ZEIDE, 

1993). 

Os modelos desenvolvidos para florestas mistas e inequiâneas podem ser, em geral, 

divididos em três grupos: modelos em nível de povoamento ou globais, em que o crescimento 

e a produção são focados no povoamento, ou seja, o povoamento é a unidade básica para a 

modelagem; os modelos de classes de tamanho que usam classes de diâmetro, altura, entre 

outros, como unidade básica e, por fim, os modelos de árvores individuais, onde a árvore é a 

unidade básica, sendo cada árvore simulada com relação ao crescimento, à mortalidade e ao 

estabelecimento. A soma das estimativas de todas as árvores resulta na produção do 

povoamento (SANQUETTA, 1996). 
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Na construção de um modelo, busca-se descrever um sistema dinâmico, no qual 

características como diâmetro à altura do peito, altura e volume mudam com o tempo. O 

crescimento em diâmetro de árvores pode ser expresso como incremento em diâmetro ou 

incremento em área basal (VANCLAY, 1994), sendo a precisão da estimativa do diâmetro 

futuro igual as obtidas com equações de crescimento em diâmetro ou área basal (WEST, 1980). 

As vantagens da modelagem de árvore individual referem-se ao detalhamento da 

estrutura do povoamento, à melhor compreensão das relações entre o meio e o crescimento, à 

análise de aspectos fisiológicos e de coexistência, podendo ser, potencialmente, aplicáveis em 

florestas naturais, embora complexa e da maior quantidade de trabalho para a sua construção 

(DELLA-FLORA, 2001). 

A modelagem vem sendo cada vez mais aplicada em estudos ambientais, uma vez que 

ajuda a compreender o impacto das mudanças no uso da terra, bem como prever alterações 

futuras nos ecossistemas, sobretudo no que tange à produtividade e à proteção das florestas. 

Nesses casos, os modelos estatísticos tornam-se imprescindíveis para prognoses dos recursos 

florestais futuros, a escolha de alternativas silviculturais, o apoio à tomada de decisões e à 

política florestal (ZANON, 2007). 

Conhecer o padrão de crescimento das florestas, ou até mesmo de uma espécie, traduz-

se em benefícios ambientais, sociais e econômicos, pois expressa o crescimento em função do 

tempo e reflete na capacidade de administrar florestas em função da necessidade do homem e, 

mais ainda, na sua habilidade de não degradar o meio ambiente (HESS, 2006). 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

CAPÍTULO 1 ─ MODELAGEM DO ESPAÇO DE CRESCIMENTO 

PARA Araucaria angustifolia 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo foi desenvolvido com objetivo de modelar o espaço de crescimento para árvores de 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. Um total de 869 araucárias foram amostradas em três 

municípios no sul do Brasil, sendo 175 árvores com crescimento livre de competição nos 

municípios de Canoinhas (SC) e Lages (SC), e 694 sob influência da competição em floresta 

natural nos municípios de São Francisco de Paula (RS) e Lages (SC). Em cada árvore, foi 

medido o diâmetro à altura do peito, altura total e raios de copa seguindo as direções dos pontos 

cardeais. O diâmetro de copa foi determinado dobrando o valor do raio médio da copa. Três 

modelos foram ajustados e avaliados quanto ao ajuste, à precisão e à análise gráfica dos 

resíduos, segundo o município e a condição de crescimento. A análise de covariância foi usada 

para verificar a existência de diferenças entre nível e inclinação das equações ajustadas entre 

os locais de amostragem e modo de crescimento. Em geral, em todas as situações, para 

descrever o diâmetro de copa em função do diâmetro à altura do peito, o modelo linear simples 

apresentou as melhores estatísticas de ajuste (R²), com valores superiores a 0,719 e precisão 

(Syx%) inferiores a 15,4. Na comparação das equações, a análise de covariância não indicou 

diferença significativa entre nível e inclinação das equações de diâmetro de copa de árvores 

livres e sob competição nos diferentes locais onde os dados foram amostrados, sendo uma única 

equação definida para estimar o diâmetro de copa em função do diâmetro à altura do peito para 

a espécie. 

 

Palavras-chave: Pinheiro-do-Paraná. Análise de regressão. Superfície horizontal da copa. 
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INTRODUÇÃO 

 

O espaço de crescimento faz referência à disponibilidade de todos os recursos 

necessários para uma árvore existir em um determinado sítio (FOLI et al., 2003), e a extensão 

desse espaço pode ser influenciada pelas árvores circunvizinhas que limitam o crescimento 

lateral (KAMAL et al., 2004). Em nível de árvore individual, o espaço de crescimento pode ser 

definido pela área de projeção horizontal da copa (ASSMANN, 1970). 

A área de projeção horizontal da copa sobre o solo pode ser obtida com a medição dos 

raios de copa, sendo a regularidade da copa determinante, pois copas assimétricas requerem a 

medição de maior número de raios para obter acurácia na estimativa da área de projeção 

horizontal da copa (COSTA et al., 2013). A forma direta de determinação da área de projeção 

horizontal da copa, realizada mediante fotografias aéreas e imagens de satélites, pode não ser 

acurada em povoamentos densos, mistos e inequiâneos (CÔRTE et al., 2007; SANQUETTA et 

al., 2011), sendo, neste caso, necessária a determinação indireta com a medição dos raios de 

copa no campo, atividade trabalhosa, que consome muito tempo e exige operadores treinados 

para minimizar erros sistemáticos. 

Para determinar a área de projeção horizontal da copa, normalmente, é realizada a 

estimativa com modelos de regressão, que pode ser aplicado tanto em povoamentos puros 

equiâneos como em povoamentos mistos inequiâneos (GROTE, 2003). Para a modelagem do 

diâmetro de copa, a variável independente comumente usada é o diâmetro à altura do peito, 

devido à alta correlação existente entre elas (BECHTOLD, 2003; LOCKHART et al., 2005; 

SÁNCHEZ-GONZÁLEZ et al., 2007). Os modelos de diâmetro de copa são úteis para definir 

o número máximo de futuras árvores por unidade de área no momento em que um diâmetro 

pré-determinado for alcançado (NUTTO et al., 2005; SCHULER et al., 2013). 

Árvores livres, que crescem sem a influência de árvores competidoras, apresentam 

dimensão máxima para algumas variáveis morfométricas (HASENAUER, 1997), sendo um 

referencial quanto ao potencial da espécie quando comparado com árvores que crescem sob 

competição. Assim, conhecer a morfologia de árvores livres auxilia na elaboração de estratégias 

de manejo (SCHNEIDER; SCHNEIDER, 2008). 

A função que descreve a dimensão máxima do diâmetro de copa em função do diâmetro 

à altura do peito obtido em árvores livres de competição permite obter o “Fator de Competição 

de Copas” (FCC), que, segundo Krajicek et al. (1961), é uma medida de densidade própria de 

um povoamento independentemente da idade e da qualidade do sítio. Assim, é possível 
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determinar o número de árvores por hectare a ser empregado na confecção dos diagramas de 

manejo da densidade (MÁRQUEZ-LINARES; ALVAREZ-ZAGOYA, 1995). 

Apesar da importância do diâmetro de copa na quantificação da área de projeção 

horizontal da copa, ele habitualmente não é mensurado em inventários florestais, embora seja 

de enorme aplicação no monitoramento de florestas, pois informa a zona de influência da copa 

(sobreposição) (RUSSELL; WEISKITTEL, 2011; MCINTOSH et al., 2012) e o grau de 

concorrência da árvore (GILL et al., 2000; GETZIN et al., 2008). 

Diante do exposto, foi determinado para Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze o 

espaço de crescimento; o modelo matemático que descreve o diâmetro de copa; o paralelismo 

e a coincidência das linhas de regressão para verificar a existência de relação comum do 

diâmetro de copa em árvores que crescem com competição em floresta natural e para árvores 

crescendo sem competição. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Áreas de estudo 

 

Árvores crescendo livres de competição foram amostradas nos municípios de Canoinhas 

(SC) e Lages (SC), e as árvores sob competição em floresta natural nos municípios de Lages 

(SC) e São Francisco de Paula (RS). Para os municípios estudados, o clima, de acordo com a 

classificação de Köppen, é subtropical úmido, sem estação seca e com verão temperado (Cfb). 

A temperatura anual média (TAM), em ºC, a precipitação anual média (PAM), em mm, a 

altitude média em relação ao nível médio do mar, em m, e as coordenadas geográficas 

(ALVARES et al., 2013), indicam a variação nos locais de amostragem (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 ─ Localização e características climáticas das áreas estudadas. 
 

Municípios Código Latitude Longitude Altitude (m) TAM PAM 
Canoinhas CN -26°10' -50°22' 831,0 17,2 1607,4 

Lages LG -27°48' -50°19' 987,0 15,2 1684,7 
São Francisco de Paula SFP -29°26' -50°35' 854,0 15,0 2016,4 

 
Em que: TAM = temperatura anual média, em ºC; PAM = precipitação anual média, em mm. 
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Levantamento dos dados 

 

As araucárias foram amostradas de forma intencional visando cobrir toda amplitude de 

distribuição diamétrica que ocorre nos locais estudados. Árvores situadas no interior da floresta 

natural e sob influência da competição foram 552 em Lages (SC) e 142 em São Francisco de 

Paula (RS). As árvores crescendo livres de competição foram 63 em Canoinhas (SC) e 112 em 

Lages (SC). 

Cada árvore teve o diâmetro à altura do peito (DAP) medido com fita diamétrica, a altura 

total (h) com o hipsômetro Vertex IV, quatro raios de copa para árvores sem competição e oito 

raios de copa para árvores sob competição no interior da floresta. A partir do eixo central da 

árvore, foram medidos os raios de copa, ao nível do DAP, e nas posições cardeais: norte (N), 

nordeste (NE), leste (L), sudeste (SE), sul (S), sudoeste (SO), oeste (O) e noroeste (NO). A 

bússola permitiu orientar adequadamente a direção de cada posição. Em toda a amostragem, os 

raios de copa foram mensurados por uma única pessoa para evitar possíveis tendências. 

O diâmetro de copa (dc) foi calculado duplicando o valor do raio médio de copa (rcm) 

pela seguinte expressão 1: 

 

                                                          (1) 

 
Em que: rcm = raios de copa médio, em m; rc = raio de copa segundo as posições cardeais, em 
m; k = número de posições cardeais medidas. 
 

O espaço de crescimento da árvore amostrada em hectare foi calculado pela expressão 

2: 

 

                                                             (2) 

 
Em que: Ec = espaço de crescimento por hectare; dc = diâmetro de copa em m; π = 3,1416. 
 

O número de árvores representado por hectare foi calculado pela expressão 3: 

 

                                                         (3) 

∑
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Em que: N/ha = número de árvores por hectare; Ec = espaço de crescimento por hectare; Sc = 
sobreposição de copas considerando a correção para espaçamento hexagonal regular (0,8660).  
 

A área basal por hectare foi calculada pela expressão 4: 

 
G = (DAP² π / 40000). N/ha                                                  (4) 

 
Em que: G = área basal, em m²/ha; DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; N/ha = número 
de árvore, por hectare. 
 

Modelos avaliados 

 

Para descrever a relação entre o diâmetro de copa em função do diâmetro à altura do 

peito, foram testados três modelos de regressão: 

 
dc = β0 + β1.DAP + ε;                                                       (5) 

 
dc = β0 + β1.DAP² + ε;                                                      (6) 

 
dc = β0 + β1.ln (DAP) + ε.                                                   (7) 

 
Em que: dc = diâmetro de copa, em m; DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; β0, β1 = 
coeficientes de regressão estimados; ln = logaritmo natural; ε = erro residual. 
 

Análise dos dados 

 

Na seleção dos modelos processados no Sistema de Análise Estatística (SAS, 2004), 

foram considerados o coeficiente de determinação (R²), o erro padrão da estimativa em 

porcentagem (Syx%) e a análise gráfica dos resíduos em função dos valores estimados para 

verificar a performance da equação selecionada. 

A análise de covariância foi usada para verificar a existência de diferença entre níveis 

(β0) e inclinações (β1) das equações ajustadas (MILLIKEN; JOHNSON, 2002), para a variável 

diâmetro de copa em função do diâmetro à altura do peito dos modelos para árvores livres e sob 

competição. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O grupo de araucárias crescendo livre de competição e com competição na floresta 

cobriu uma larga amplitude de distribuição diamétrica, entre 14,5 a 59,2 cm em árvores de 

crescimento livre e entre 9,9 a 97,1 cm, em árvores sob competição na floresta. As araucárias 

da floresta apresentaram maior variabilidade do diâmetro de copa (CV% ≥ 36,1), devido a maior 

amplitude de diâmetro à altura do peito e diferentes dimensões e níveis de competição das copas 

(Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 ─ Estatística descritiva das variáveis dendrométricas de araucária de crescimento livre 
e com competição na floresta nos diferentes municípios amostrados. 
 

Tipo Município n Variável Mínimo Média Máximo CV% 

Livre 

LG 112 
DAP 18,0 40,9 59,2 23,5 

h 7,3 12,4 17,3 20,5 
dc 4,4 9,4 15,2 24,1 

CN 63 
DAP 14,5 36,2 59,2 33,6 

h 8,3 15,5 23,3 23,7 
dc 3,6 8,5 14,7 32,8 

Floresta 

LG 552 
DAP 9,9 40,7 85,8 36,1 

h 7,2 17,1 24,9 19,7 
dc 2,3 9,9 22,7 34,2 

SFP 142 
DAP 11,8 52,5 97,1 40,1 

h 12,0 20,4 27,8 13,5 
dc 2,4 11,6 21,8 40,0 

 
Em que: LG = Lages (SC); CN = Canoinhas (SC); SFP = São Francisco de Paula (RS); n = número de árvores; 
DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; h = altura total, em m; dc = diâmetro de copa, em m; CV% = coeficiente 
de variação em porcentagem. 
 

 

Dos modelos testados para descrever a relação diâmetro de copa em função do diâmetro 

à altura do peito (Tabela 3), a equação linear simples (5) alcançou os maiores valores de R² e 

menores valores de Syx%, tanto para o grupo de árvores de crescimento livre, quanto para 

árvores da floresta independente do município, sendo este selecionado para descrever esta 

relação em araucária. O mesmo modelo apresentou melhores estatísticas para o ajuste dos dados 

agrupados (Todas), das árvores de crescimento livre quanto em competição. 
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Tabela 3 ─ Coeficientes de regressão e estatísticas de ajuste e precisão das equações testadas 
para descrever a relação entre o diâmetro de copa em função do DAP de araucária. 
 

Tipo Município Equação β0 β1 R² Syx% 

Livre 

LG 
5 1,2487 0,1993 0,719 12,8 
6 5,1541 0,0024 0,703 13,1 
7 -18,5832 7,6015 0,705 13,1 

CN 
5 1,1502 0,2030 0,784 15,3 
6 4,5608 0,0027 0,743 16,8 
7 -14,6231 6,5572 0,772 15,8 

Todas 
5 1,2086 0,2007 0,756 13,6 
6 4,8721 0,0025 0,729 14,4 
7 -16,1256 6,9513 0,739 14,1 

Floresta 

LG 
5 1,3149 0,2112 0,838 13,7 
6 5,5341 0,0023 0,794 15,5 
7 -17,7364 7,6082 0,797 15,4 

SFP 
5 0,8947 0,2032 0,853 15,4 
6 5,5656 0,0019 0,804 17,8 
7 -21,8254 8,6503 0,819 17,1 

Todas 
5 1,4959 0,2030 0,841 14,5 
6 5,8713 0,0020 0,781 17,0 
7 -18,7077 7,8684 0,808 16,0 

 
Em que: LG = Lages (SC); CN = Canoinhas (SC); SFP = São Francisco de Paula (RS); Todas = considerando 
todas as árvores livres ou em floresta; β0, β1 = coeficientes de regressão estimados; R² = coeficiente de 
determinação; Syx% = erro padrão da estimativa em porcentagem. 
 

 

Os autores que descreveram a relação do diâmetro de copa em função do diâmetro à 

altura do peito para a espécie referiram tendência linear ou levemente curvilinear entre essas 

variáveis (LONGHI, 1980; SEITZ, 1986; WACHTEL, 1990; NASCIMENTO et al., 2010). A 

tendência linear simples observada na maioria dos trabalhos pode tornar-se quadrática (NUTTO 

et al., 2005) com o aumento do porte das árvores (DAP > 90 cm, aproximadamente), mas isto 

não ocorreu com os dados do presente estudo. 

A comparação entre as equações ajustadas para as árvores com e sem influência da 

competição (Tabela 4), feita pela análise de covariância, evidenciou não existir diferença 

significante em nível e inclinação do modelo de diâmetro de copa em função do diâmetro à 

altura do peito nos diferentes municípios: LG - CN e LG - SFP. 
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Tabela 4 ─ Análise de covariância para nível (β0) e inclinação (β1) das equações lineares simples 
ajustadas para descrever o diâmetro de copa em função do DAP em araucária de crescimento 
livre e com competição na floresta. 
 

Tipo Municípios n-1 Nível (β0) - Pr > F Inclinação (β1) - Pr > F 
Livre LG - CN 174 0,8903 ns 0,8396 ns 

Floresta LG - SFP 693 0,2655 ns 0,2706 ns 
Livre - Floresta Todas - Todas 868 0,5116 ns 0,8242 ns 

 
Em que: LG = Lages (SC); CN = Canoinhas (SC); SFP = São Francisco de Paula (RS); Todas = considerando 
todas as árvores livres e na floresta; n = número de árvores; β0, β1 = coeficientes de regressão; Pr > F = 
probabilidade de significância para o valor de F; ns = não significante a (Pr. > 0,05). 
 

 

A inexistência de diferença significativa de nível e inclinação indicou regressões 

paralelas e coincidentes (Tabela 4), o que permitiu definir uma equação de regressão comum 

para o conjunto de árvores crescendo livre e com competição, cuja dispersão dos dados 

observados e linha do ajuste encontram-se na Figura 1a. 

A equação dos dados agrupados apresentou ajuste expresso pelo R² = 0,833 e precisão, 

Syx% = 14,5, com distribuição gráfica dos resíduos homogênea, com grande parte dos erros 

entre ± 4 m, alcançando, em alguns casos, ± 6 m, mas sem tendência de superestimativa e 

subestimativa de valores (Figura 1b). 

A dependência do diâmetro de copa em função do diâmetro à altura do peito foi 

compatível com os encontrados na estimativa do diâmetro de copa de araucária por Longhi 

(1980) - R² = 0,846, Seitz (1986) - R² = 0,949, Nutto (2005) - R² = 0,930, Costa (2011) - R² = 

0,839 e outros. Entretanto, para outras espécies florestais, esta relação pode não apresentar alta 

dependência (BECHTOLD, 2003; LOCKHART et al., 2005); sendo necessário, neste caso, 

incluir outras variáveis independentes no modelo, tais como: altura, altura de inserção de copa, 

comprimento de copa, classe de copa, área basal e número de árvores por hectare para alcançar 

maior precisão (GILL et al., 2000; GROTE, 2003). 

As árvores que cresciam sem competição apresentaram diâmetro de copa semelhante ao 

encontrado em árvores de mesmo DAP, crescendo sob competição (Figura 1a), podendo ser 

definido um diâmetro de copa potencial que delimita a dimensão máxima para a espécie. Por 

questão de praticidade, o diâmetro de copa potencial foi definido analiticamente, por um novo 

intercepto adicionado em mais 2,5 vezes o valor do intercepto estimado para a equação (β0 = 

1,3886 + [2,5.1,3886] = 4,8601), conforme representado na Figura 1c. A subtração de 2,5 vezes 

o valor do intercepto estimado (β0 = 1,3886 - [2,5.1,3886] = -2,0829) definiu a linha de mínimo, 

delimitado pelos menores valores observados de diâmetro de copa. O estabelecimento do 
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diâmetro de copa potencial permitiu definir índices de competição que utilizam essa dimensão 

máxima (BELLA, 1971; ARNEY, 1973), o qual também pode ser empregado na confecção de 

diagramas de manejo da densidade (MÁRQUEZ-LINARES; ALVAREZ-ZAGOYA, 1995). 

O diâmetro de copa calculado pela equação de regressão comum (para árvores de 

crescimento livre e com competição) apresentado neste estudo mostrou valores muito próximos 

aos encontrados por Longhi (1980) e Costa (2011), para árvores do interior da floresta e, por 

Seitz (1986) para árvores dominantes crescendo no interior da floresta (Figura 1c). As equações 

ajustadas por Wachtel (1990) e Nutto et al. (2005), ambas em árvores do interior de florestas, 

estimaram diâmetro de copa menores que as demais, em todas as classes de DAP. Esta diferença 

pode estar relacionada com a tipologia florestal do local, a densidade da floresta, o grau de 

competição entre árvores (DANIELS et al., 1986; GETZIN et al., 2008; PEDERSEN et al., 

2013), o instrumento usado na medição da área de projeção horizontal da copa (BECHTOLD 

et al., 2002; FIALA et al., 2006), entre outros fatores. 

 

 

 



62 

 

 

Figura 1 ─ Relação diâmetro de copa em função de DAP em araucária: (a) - Valores observados 
e estimados em função do DAP; (b) - Distribuição dos resíduos em função do diâmetro de copa 
estimado; (c) - Tendência do diâmetro de copa estimado em função do DAP de outros autores 
para araucária no sul do Brasil. 
 

 

Com a equação do diâmetro de copa estimado para os dados deste estudo e definição 

analítica para o diâmetro de copa mínimo e o diâmetro de copa potencial (Figura 1c), foi 

possível simular o espaço de crescimento (Ec) de araucária nas classes de diâmetro à altura do 

peito, o número de árvores por hectare (N/ha), considerando o fator de redução para o 

espaçamento hexagonal (0,8660), e a área basal por hectare (G) para a situações de estoque na 
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linha de diâmetro de copa mínimo, diâmetro de copa estimado e diâmetro de copa potencial 

(Tabela 5). 

 

 

Tabela 5 ─ Espaço de crescimento simulado empregando a tendência do diâmetro de copa 
mínimo, estimado e o potencial de Araucaria angustifolia. 
 

DAP  
dcmínimo dcestimado dcpotencial 

dc Ec N/ha G dc Ec N/ha G dc Ec N/ha G 
10 - - - - 3,4 0,0009 1253 9,8 6,9 0,0037 309 2,4 
20 2,0 0,0003 3705 116,4 5,5 0,0023 493 15,5 8,9 0,0063 184 5,8 
30 4,0 0,0013 905 64,0 7,5 0,0044 261 18,5 11,0 0,0095 122 8,6 
40 6,1 0,0029 399 50,2 9,5 0,0071 162 20,3 13,0 0,0133 87 10,9 
50 8,1 0,0052 224 44,0 11,6 0,0105 110 21,5 15,0 0,0178 65 12,7 
60 10,1 0,0081 143 40,4 13,6 0,0146 79 22,4 17,1 0,0229 50 14,2 
70 12,2 0,0117 99 38,1 15,7 0,0192 60 23,1 19,1 0,0287 40 15,5 
80 14,2 0,0159 73 36,6 17,7 0,0246 47 23,6 21,2 0,0352 33 16,5 
90 16,3 0,0208 56 35,4 19,7 0,0306 38 24,0 23,2 0,0423 27 17,4 

100 18,3 0,0263 44 34,5 21,8 0,0372 31 24,4 25,2 0,0500 23 18,1 
 
Em que: DAP = classes de diâmetro à altura do peito, em cm; dc = diâmetro de copa, em m; Ec = espaço de 
crescimento, em hectares; N/ha = número de árvores por hectare; G = área basal, em m²/ha. 
 

 

Os dados da Tabela 5 mostram valores de referência para árvores de uma classe de 

diâmetro à altura do peito, nas condições de dimensões mínimas, média e máxima, podendo ser 

utilizadas como referência pelo silvicultor (BROWN et al., 2004; HEMERY et al., 2005). 

Deve-se, entretanto, ter presente que, em condições naturais, esta variação dimensional 

tem influência do ambiente sobre o indivíduo e que árvores de mesmo diâmetro à altura do 

peito crescendo livre de competição apresentaram diâmetro de copa com dimensão muito 

semelhante a árvores crescendo sob competição no interior da floresta. 

 

CONCLUSÕES 

 

Mesmo com a grande variabilidade encontrada na forma e na dimensão das copas das 

araucárias decorrente do processo de crescimento e de competição no interior da floresta, o 

diâmetro de copa pode ser descrito por modelo linear simples, em função do diâmetro à altura 

do peito, com elevada precisão. 
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Não há diferença estatísticamente significativa quanto ao nível e à inclinação das 

equações ajustadas para o diâmetro de copa em função do diâmetro à altura do peito de araucária 

crescendo livre e sob influência da competição na floresta natural, podendo ser empregado um 

modelo de regressão comum para as duas situações. 

A equação do diâmetro de copa potencial, descrita neste estudo, pode ter o intercepto 

alterado com facilidade, auxiliando as atividades de manejo florestal de araucária. 
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CAPÍTULO 2 ─ EFEITO DA COMPETIÇÃO NAS RELAÇÕES 

DIMENSIONAIS DE Araucaria angustifolia 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi descrever o efeito da competição nas relações dimensionais de 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze no município de Lages, SC. A análise de covariância 

foi usada para comparar as tendências das regressões ajustadas para as variáveis altura total, 

altura do ponto de inserção da copa, relação altura/DAP e comprimento de copa em função do 

diâmetro à altura do peito para o grupo de árvores livres e sob competição. Índices de 

competição independentes e dependentes da distância foram testados para quantificar a 

influência da competição nas relações dimensionais de araucária na floresta. Os resultados 

indicaram que, para um mesmo diâmetro à altura do peito, árvores sob competição 

apresentaram, em média, linhas de regressão com maior intercepto para a altura total, altura de 

inserção de copa e relação h/DAP em comparação a árvores livres. Nas araucárias de 

crescimento livre, ocorre aumento expressivo do comprimento de copa à medida que crescem 

em diâmetro à altura do peito, quando comparado às árvores da floresta. A diminuição da 

competição de árvores da floresta aumenta o comprimento de copa e reduz o ponto de inserção 

de copa das árvores. A inclusão da variável índice de competição nos modelos trouxe melhor 

ajuste e precisão das relações dimensionais, possibilitando usar as equações ajustadas na 

estimativa das dimensões da copa como auxílio na silvicultura de araucária. 

 

Palavras-chave: Modelagem. Concorrência. Relações morfométricas. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atributos da copa são medidas da árvore, comumente incluídas em modelos de 

crescimento em diâmetro ou em área basal de árvores individuais. O comprimento e a largura 

são medidas comuns do tamanho da copa e, muitas vezes, utilizados como substitutos para área 

foliar em modelagem de crescimento de árvores (WEISKITTEL et al., 2011). 
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A altura na base da copa, o comprimento do fuste, bem como a proporção de copa e do 

fuste estão interligados por relacionamentos algébricos simples, que se relacionam a vários e 

importantes usos na silvicultura (RIJAL et al., 2012). Destes a proporção de copa é a variável 

mais utilizada, pois reflete o tamanho e o vigor da árvore, a posição social dentro do 

povoamento e a densidade (WYKOFF, 1990). 

A proporção de copa é usada como variável de entrada para a estimativa do crescimento 

e da mortalidade de árvores individuais, assim como indicador de mudanças na aparência do 

povoamento ao longo do tempo, para adequabilidade do habitat e alterações visuais 

(TEMESGEN et al., 2005). Na prática, há vários indicadores de condições do povoamento que 

podem auxiliar na determinação de regimes de desbastes, como a proporção de copa viva, índice 

de espaçamento relativo e densidade do povoamento relativo (ZHAO et al., 2012). Neste 

contexto, medidas da copa são covariáveis importantes quando se deseja obter características 

de vigor das árvores e sua aplicação em equações de crescimento. 

Alem destes, o diâmetro à altura do peito (DAP) é um dos atributos de árvores 

individuais frequentemente utilizados na modelagem de florestas (POKHAREL; DECH, 2012). 

Estudos apresentam modelos para as dimensões da copa como funções simples do diâmetro à 

altura do peito e altura total da árvore (HASENAUER; MONSERUD, 1996; GILL et al., 2000; 

GROTE, 2003). Neste contexto, medidas de concorrência são um dos mais importantes 

preditores de crescimento de árvores individuais (RADTKE et al., 2003; CONTRERAS et al., 

2011) e necessários na modelagem de copas (DAVIES; POMMERENING, 2008; THORPE et 

al., 2010; POMMERENING; MALEKI, 2014). 

A competição de uma árvore é descrita tanto para o passado como para o presente, sendo 

a influência do passado de árvores vizinhas dada pela proporção de copa, enquanto que, a 

situação do presente, é estimada por um índice de competição dependente da distância para 

cada árvore (THURNHER et al., 2011). 

Face ao exposto, este estudo procurou descrever as relações dimensionais de Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze. Especificamente, objetivou-se: (a) ajustar modelos para 

descrever o comportamento das seguintes variáveis: altura total, altura do ponto de inserção da 

copa, relação altura/DAP e comprimento de copa em função do DAP de araucária crescendo 

livre e sob competição na floresta natural; (b) comparar, por meio da análise de covariância, o 

nível (β0) e inclinação (β1) das equações ajustadas para árvores livres e sob competição; (c) 

avaliar o efeito da concorrência, descrito por meio de índices de competição, nas relações 

dimensionais de árvores crescendo na floresta. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

Os dados foram coletados em duas propriedades rurais, no município de Lages, SC (27° 

48’S e 50° 19’O). Em uma das propriedades, foram medidas árvores de araucária sob 

competição na floresta natural e, na outra, apenas árvores crescendo livre de competição em 

área de campo aberto. Estas propriedades estão a uma distância média de 5 km entre si, ambas 

situadas próximas à Fazenda Pedras Brancas, um ponto turístico da região, e a 30 km de 

distância da sede do município. 

O clima, de acordo com a classificação de Köppen, é subtropical úmido, sem estação 

seca e com verão temperado (Cfb). A altitude do município é de aproximadamente 987 m, com 

temperatura anual média de 15,2 ºC e precipitação anual média de 1685,7 mm (ALVARES et 

al., 2013). Os solos predominantes são Nitossolos Háplicos e Cambissolos Húmicos, 

desenvolvidos a partir de rochas basálticas (EMBRAPA, 1999). 

Na propriedade rural com árvores de araucária sob competição na floresta, foram 

identificadas 28 espécies de acordo com levantamento realizado para o desenvolvimento do 

Plano de Manejo Florestal do local no ano de 2000 (Tabela 1). Com as 10 espécies de maior 

valor de importância (VI), foi possível obter 82,9% do total, sendo que as outras 18 espécies 

representam 17,1%. 
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Tabela 1 ─ Análise fitossociológica horizontal: densidade, dominância, frequência e valor de 
importância do local estudado na Floresta de Araucária, em Lages, SC. 
 

N Nome científico Família DR DoR FR VI 
1 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Araucareaceae 30,50 33,96 19,18 27,88 
2 Ocotea spp. Lauraceae 27,20 29,57 13,70 23,49 
3 Sapium glandulosum (L.) Morong Euphorbiaceae  5,44 4,45 8,90 6,26 
4 Piptocarpha sp. Asteraceae 4,54 3,50 8,90 5,65 
5 Lamanonia ternata Vell. Cunoniaceae 5,75 5,65 2,74 4,71 
6 Lithraea brasiliensis Marchand Anacardiaceae 2,89 2,73 6,85 4,16 
7 Styrax leprosus Hook. & Arn. Styracaceae 3,68 3,52 2,74 3,32 
8 Myrsine umbellata Mart. Primulaceae  2,90 2,24 3,42 2,86 
9 Ilex brevicuspis Reissek Aquifoliaceae  1,38 1,19 4,79 2,46 

10 Myrceugenia euosma (O.Berg) D. Legrand Myrtaceae 1,53 1,33 3,42 2,10 
11 Mimosa scabrella Benth. Fabaceae 2,42 1,79 2,05 2,09 
12 Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. Euphorbiaceae  2,40 2,03 1,37 1,93 
13 Handroanthus heptaphyllus (Mart.) Mattos Bignoniaceae 1,39 1,42 2,74 1,85 
14 NI1  1,76 1,25 2,05 1,69 
15 Zanthoxylum sp. Rutaceae  1,02 0,96 2,74 1,57 
16 Drimys brasiliensis Miers Winteraceae  0,76 0,54 2,05 1,12 
17 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. Aquifoliaceae  0,64 0,43 2,05 1,04 
18 Casearia decandra Jacq. Salicaceae 0,77 0,64 1,37 0,93 
19 Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. Asteraceae 0,38 0,33 1,37 0,69 
20 Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae  0,25 0,45 1,37 0,69 
21  Psidium guajava L. Myrtaceae 0,38 0,26 1,37 0,67 
22 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Fabaceae 0,64 0,54 0,68 0,62 
23 Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae  0,50 0,36 0,68 0,52 
24 Cedrela fissilis Vell. Meliaceae 0,26 0,24 0,68 0,39 
25 Eugenia pyriformis Cambess. Myrtaceae 0,26 0,19 0,68 0,38 
26 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Myrtaceae 0,12 0,20 0,68 0,34 
27 NI2  0,12 0,13 0,68 0,31 
28 Baccharis dracunculifolia DC. Asteraceae 0,12 0,08 0,68 0,30 
    Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Em que: N = número de espécies; DR = densidade relativa, em %; DoR = dominância relativa, em %; FR = 
frequência relativa, em %; VI = valor de importância, em %; NI = não identificada. 
 

 

Levantamento dos dados 

 

Um total de 422 árvores objetivo de araucária foram selecionadas intencionalmente, 

sendo que, dessas, 307 árvores no interior da floresta natural distribuídas em classes de diâmetro 

previamente estabelecidas por Hess et al. (2010), e 115 foram de árvores fora da floresta 

crescendo livres de competição em área de campo aberto. Para as árvores no interior da floresta 
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natural, foram medidas suas competidoras, determinando suas distâncias horizontais (distij) e 

declividades usando o hipsômetro Vertex IV. 

O critério de seleção de árvores competidoras em relação a árvore objetivo foi baseado 

na dimensão da copa e consequente altura das árvores na capacidade de competir por luz e 

espaço de crescimento. As árvores circunvizinhas em um giro de 360° da árvore objetivo que 

tivesse o contato entre as copas foram consideradas competidoras. Quando a árvore 

competidora estivesse a uma altura total acima ou abaixo da árvore objetivo e não ocorresse o 

contato entre copas, estas árvores foram desconsideradas durante o critério de seleção, buscando 

selecionar apenas árvores que exercessem competição efetiva. Para os locais estudados, devido 

à elevada dominância da espécie de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, encontrou-se, nas 

árvores objetivo, somente influência da competição intraespecífica (Tabela 1). Assim, ao 

considerar que houve um contato entre as copas, o critério de seleção de árvores competidoras 

pode ser representado pela seguinte expressão (1): 

 

distij < (rci + rcj)                                                           (1) 

 

Em que: distij = distância horizontal entre a árvore objetivo (i) com a árvore competidora (j); 
rci = raio de copa da árvore objetivo (i), em m; rcj = raio de copa da árvore competidora (j), em 
m. O raio de copa das árvores (rc) foi calculado dividindo pela metade o valor obtido da 
estimativa do modelo ajustado do diâmetro de copa (dc) em função do DAP para o local: [dc = 
1,3149 + 0,2112.DAP] - R² = 0,838; Syx % = 13,7%. 
 

Em cada árvore, foi medido o diâmetro à altura do peito (DAP), a altura total (h), a altura 

do ponto de inserção da copa (hic), definida como a altura do nível do solo à inserção da copa 

viva. O DAP foi medido com fita diamétrica, as alturas (h e hic) com o hipsômetro Vertex IV. 

O comprimento de copa (cc) foi obtido pela diferença entre a h e hic. As características 

biométricas das árvores objetivo de araucária estão reunidas na Tabela 2. 
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Tabela 2 ─ Características biométricas das árvores de araucária crescendo sem competição em 
área de campo aberto e sob competição em floresta de Araucária, em Lages, SC. 
 

Variável Tipo N Mínimo Média Máximo CV% 
DAP 

Floresta 307 

9,9 37,9 85,8 41,3 
h 7,2 16,6 24,9 21,7 

hic 3,0 12,0 19,0 30,6 
h/DAP 0,24 0,49 1,02 30,4 

cc 1,3 4,5 10,7 43,2 
DAP 

Livre 115 

18,0 41,6 68,1 24,9 
h 7,3 12,5 18,0 20,9 

hic 1,9 5,1 13,8 41,3 
h/DAP 0,20 0,31 0,54 18,0 

cc 1,7 7,5 13,7 41,8 
 
Em que: DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; h = altura total, em m; hic = altura de inserção de copa, em m; 
relação h/DAP, cc = comprimento de copa, em m; N = número de árvores; CV% = coeficiente de varição em 
porcentagem. 
 

 

Índices de competição 

 

A quantificação do grau de concorrência entre as árvores foi obtida por meio dos índices 

de competição dependentes e independentes da distância, que consideram para o cálculo apenas 

as variáveis DAP e distij (distâncias horizontais) entre a árvore objetivo (i) com suas 

competidoras (j) (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 ─ Índices de competição independentes e dependentes da distância calculados para 
árvores de araucária crescendo sob competição, em Lages, SC. 
 

Índices Expressão Variáveis Fonte 

IC1 = �����. � 	∑ �������� ��   DAP Daniels et al. (1986) 

IC2 = ∑ 	����� �����⁄ ����   DAP Corona e Ferrara (1989) 

IC3 = 	∑ ������� � ����⁄   DAP Lorimer (1983) 

IC4 = 	∑ ������� ����⁄ � �⁄   DAP Mugasha (1989) 

IC5 = ∑ ����� �����. �������⁄ ����   DAP, distij Hegyi (1974) 

IC6 = ∑ ����� �����. �������,��⁄ ����   DAP, distij Hegyi (1974) - modificado 

IC7 = ∑ �	���� ����⁄ �� ������� ����   DAP, distij Rouvinen e Kuuluvainen (1997) 

IC8 = ∑ 	���� ������⁄ ����   DAP, distij Rouvinen e Kuuluvainen (1997) 

 
Em que: DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; distij = distância horizontal, em m; i-ésima árvore objetivo; j-
ésima árvore competidora. 
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Relações dimensionais 

 

Para descrever a relação das variáveis dimensionais em função do DAP, foi ajustado o 

modelo de potência, comumente chamado de alométrico, na forma não linear (2): 

 

 = !� #$� + &                                                            (2) 

 

Em que: y = variável dimensional: h; hic; h/DAP; cc; x = DAP, em cm; β0, β1 = coeficientes de 
regressão estimados; ε = erro residual. 
 

O modelo não linear de combinação exponencial e potência (3) foi usado para verificar 

o efeito da competição nas relações dimensionais de araucária na floresta: 

 

 = !�#�$�exp�!�#�� + &                                                  (3) 

 

Em que: y = variável dimensional - h; hic; h/DAP; cc; x1 = DAP, em cm; x2 = índices de 
competição dependentes e independentes da distância [IC1..IC8]; β0, β1, β2 = coeficientes de 
regressão estimados; ε = erro residual. 
 

Análise dos dados 

 

Todas as estatísticas foram processadas no Sistema de Análise Estatística (SAS, 2004). 

Os modelos ajustados foram avaliados quanto ao coeficiente de determinação (R²), ao erro 

padrão da estimativa (Syx), à probabilidade do valor de F da análise de variância e à análise 

gráfica dos resíduos em função dos valores estimados. Com a linearização do modelo 

alométrico (2), foi possível realizar a análise de covariância com intuito de verificar a existência 

ou não de diferenças entre níveis (β0) e inclinações (β1) das equações ajustadas (MILLIKEN; 

JOHNSON, 2002), para as variáveis: altura total, altura do ponto de inserção da copa, relação 

h/DAP e comprimento de copa em árvores livres e sob competição. 

A análise de correlação de Pearson foi usada para indicar o grau de associação entre as 

variáveis diâmetro à altura do peito, altura total, altura do ponto de inserção da copa, relação 

h/DAP, comprimento de copa em função dos índices de competição dependentes e 

independentes da distância calculados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Relações dimensionais 

 

Com o ajuste do modelo de regressão (2) para as variáveis dimensionais em função do 

DAP, obteve-se equações individuais que descrevem as mudanças morfológicas de araucárias 

crescendo sob competição na floresta e livre em áreas de campo aberto (Tabela 4). A maior 

variação nos valores de R² e Syx foi obtida para as árvores da floresta, o que pode estar 

relacionado as diferentes condições e níveis de competição das árvores, porém, todas as 

equações para árvores na floresta e com crescimento livre foram significantes (Prob.>F), 

confirmando a existência de regressão entre as variáveis dependentes e o diâmetro à altura do 

peito. 

 

 

Tabela 4 ─ Coeficientes e estatísticas de ajuste e precisão de variáveis morfométricas para 
araucária de crescimento livre e sob competição em floresta natural, em Lages, SC. 
 

Variável Tipo β0 β1 R² Syx Prob.>F 
h 

Floresta 

4,1990 0,3836 0,5849 2,3215 <0,0001 
hic 2,6037 0,4272 0,3742 2,9148 <0,0001 

h/DAP 318,5556 -0,5372 0,7009 8,1286 <0,0001 
cc 1,8224 0,2562 0,0619 1,9057 <0,0001 
h 

Livre 

1,1539 0,6419 0,5891 1,6861 <0,0001 
hic 0,8591 0,4780 0,0836 2,0096 <0,0001 

h/DAP 143,2440 -0,4165 0,3679 4,4390 <0,0001 
cc 0,4616 0,7487 0,2013 2,8073 <0,0001 

 
Em que: h = altura total, em m; hic = altura de inserção de copa, em m; DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; 
relação h/DAP; cc = comprimento de copa, em m; β0, β1 = coeficientes de regressão estimados; R² = coeficiente 
de determinação; Syx = erro padrão da estimativa; Prob. > F = probabilidade de significância para o valor de F. 
 

 

A análise de covariância mostrou diferença estatística entre níveis (β0) e inclinações (β1) 

das regressões do grupo de árvores crescendo na floresta e do grupo de crescimento sem 

competição para as variáveis h, relação h/DAP e cc (Tabela 5). A mesma análise, tendo como 

variável dependente hic, mostrou diferença significativa apenas em relação ao nível (β0), 

enquanto a inclinação (β1) mostrou igualdade estatística, evidenciando que a relação hic das 

árvores sob competição e livres apresentou o mesmo desenvolvimento, existindo diferença 

somente em relação à intercessão (β0), que caracteriza o nível das equações. 
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Tabela 5 ─ Análise de covariância das equações ajustadas para as variáveis dimensionais de 
araucária crescendo livre e sob competição em floresta natural, em Lages, SC. 
 

Variável  Tipo n-1 Nível (β0) - Pr > F Inclinação (β1) - Pr > F 
ln (h) 

Floresta - Livre 

421 <0,0001  0,0004 
ln (hic) 421 <0,0001 0,2007 ns 

ln (h/DAP) 421 <0,0001 0,0004 
ln (cc) 421 <0,0001 0,0110 

 
Em que: h = altura total, em m; hic = altura de inserção de copa, em m; DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; 
relação h/DAP; cc = comprimento de copa, em m; ln = logaritmo natural; n = número de árvores; β0, β1 = 
coeficientes de regressão; Pr > F = probabilidade de significância para o valor de F; ns = não significante a (Pr. > 
0,05). 
 

 

As estimativas das regressões e a análise gráfica dos resíduos em função dos valores 

estimados em árvores sob competição e de crescimento livre confirmaram o resultado da análise 

de covariância, que mostrou a necessidade do emprego de regressões específicas para árvores 

nas duas condições de crescimento (Figura 1). 
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Figura 1 ─ Linhas de regressão ajustadas e análise gráfica dos resíduos em função dos valores 
estimados em árvores de araucária sob competição na floresta natural e árvores crescendo livres, 
em áreas de campo aberto, em Lages, SC; respectivamente, em (a - b) para a h - altura total; (c 
- d) para hic - altura de inserção de copa, (e - f) para a relação h/DAP; e (g - h) para o cc - 
comprimento de copa. 
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A distribuição gráfica dos resíduos em função dos valores estimados (Figura 1) mostrou 

grande amplitude de variação das variáveis dependentes estimadas em função do diâmetro à 

altura do peito, indicando que, embora o ajuste e precisão apresentado, as equações descrevem 

uma tendência média, sendo oportuno introduzir nos modelos outras variáveis descritoras da 

árvore e do local para melhorar o desempenho destas equações. 

 

Efeito da competição nas relações dimensionais 

 

O critério de seleção de árvores competidores, em relação a cada uma das 307 árvores 

objetivo, foi baseado na dimensão do diâmetro de copa definida na expressão (1), juntamente 

com a altura da árvore objetivo e suas circunvizinhas. Assim, foram selecionadas, no mínimo, 

uma e, no máximo, onze árvores competidoras para cada árvore objetivo, com média de 3,92 e 

desvio padrão de 1,82. Neste sentido, com a seleção de árvores competidoras em relação a 

cada uma das objetivo, fez-se a quantificação do grau de competição com os índices de 

competição dependentes e independentes da distância (Tabela 3). Nesta etapa, valeu-se da 

análise de correlação de Pearson entre as variáveis dimensionais em função dos índices de 

competição para verificar o grau de associação entre elas (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6 ─ Análise de correlação de Pearson entre as variáveis dimensionais avaliadas para 
araucária em função dos índices de competição dependentes e independentes da distância em 
floresta natural, em Lages, SC. 
 
Variáveis IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 

DAP 0,1372 0,5345 -0,3034 -0,7033 -0,5494 -0,4715 -0,6278 0,1066 
0,0160 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0617 

h -0,0735 -0,2307 0,0034 -0,4316 -0,2828 -0,1551 -0,3712 0,3133 
0,1981 <0,0001 0,9527 <0,0001 <0,0001 0,0064 <0,0001 <0,0001 

hic -0,2953 -0,0090 0,1854 -0,1841 -0,1069 0,0386 -0,1659 0,3970 
<0,0001 0,8755 0,0011 0,0012 0,0610 -0,4997 0,0035 <0,0001 

h/DAP -0,2478 0,6426 0,4102 0,7617 0,6208 0,5647 0,7267 0,0208 
<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,7158 

cc 0,4284 -0,4187 -0,3501 -0,4617 -0,3290 -0,3673 -0,3826 -0,1708 
<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0026 

 
Em que: DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; h = altura total, em m; hic = altura de inserção de copa, em m; 
relação h/DAP; cc = comprimento de copa, em m; [IC1..IC8] = índices de competição. 

 

 

±



80 

 

Segundo a análise de correlação de Pearson, das 40 relações avaliadas, houve associação 

moderada em 57,5% (|0,3|<σ<|0,7|), forte em 7,5% (σ>|0,7|) e fraca ou inexistente em 35,0% 

(σ<|0,3|) dos casos (Tabela 6). A variável DAP da árvore objetivo foi a que apresentou maior 

correlação com os índices de competição, seguido do comprimento de copa, relação h/DAP, 

altura total e altura do ponto de inserção de copa. Estes resultados confirmam o DAP como uma 

variável importante na composição de modelos de regressão por apresentar alta correlação com 

índices de competição e, usualmente, ser medido em inventários florestais. 

Assim, a correlação de Pearson foi importante para definir o grau de associação entre as 

variáveis, não permitindo identificar o melhor índice de competição para ajuste da expressão 

(3). Por este motivo, fez-se o ajuste individual da expressão (3) para cada índice de competição, 

formando 32 equações sendo, em seguida, selecionada a melhor equação para cada variável 

dimensional (Tabela 7). 

Com base nos critérios de ajuste e precisão dos modelos para a variável altura total, o 

melhor modelo foi obtido com a inclusão do IC6 (Tabela 7), que é um índice de competição 

dependente da distância (Tabela 3), porém, diferindo pouco quanto às estatísticas avaliadas dos 

modelos ajustados com os IC2 e IC3, que são independentes da distância (Tabela 3). A inclusão 

da variável índice de competição no modelo selecionado permitiu um aumento no valor de 

ajuste (R² em 6%) com uma redução do erro (Syx em ±0,15 m), quando comparado a mesma 

relação ajustada apenas como função do DAP da árvore objetivo (Tabela 4). 

No gráfico de superfície da altura total (Figura 2a), observou-se que, com o aumento da 

competição, ocorreu uma diminuição do DAP das árvores e, consequentemente, um aumento 

da crescimento em altura. Apesar do índice de competição apresentar em seu cálculo final um 

peso para cada árvore objetivo, esse peso pode obter valores semelhantes para uma outra árvore 

objetivo de diferente DAP, esse resultado pode ser influenciado pelo número de árvores 

competidoras, suas dimensões, suas distâncias horizontais, uma vez que é comum árvores 

apresentarem diferentes formas e dimensões em floresta natural inequiânea. 

Assim, este resultado deve ser interpretado com cautela, pois, quando se avalia a 

influência da posição sociológica na relação hipsométrica de araucária, observa-se que, nas 

classes diamétricas iniciais, as árvores codominantes e dominadas investiram mais no 

crescimento em altura, por falta de luz na copa, e, consequentemente, apresentaram menor 

incremento em diâmetro. Com o aumento da idade, o crescimento em altura foi estabilizando, 

refletindo na diminuição do vigor das árvores, sendo esse comportamento mais evidente em 

árvores codominantes e dominadas e, por esta razão, foram observadas diferentes alturas para 

um mesmo diâmetro (COSTA et al., 2014). 
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Tabela 7 ─ Coeficientes e estatísticas de ajuste e precisão de variáveis dimensionais avaliadas 
para araucária em função do DAP e índices de competição dependentes e independentes da 
distância em floresta natural localizado em Lages, SC. 
 

Variáveis β0 β1 β2 R² Syx Prob.>F 
h = f (DAP, IC1) 4,1730 0,4005 -2,2944 0,617 2,235 <0,0001 
h = f (DAP, IC2) 2,9088 0,4658 0,0104 0,635 2,184 <0,0001 
h = f (DAP, IC3) 3,2724 0,4243 0,0217 0,636 2,182 <0,0001 
h = f (DAP, IC4) 2,4427 0,4941 0,1167 0,623 2,220 <0,0001 
h = f (DAP, IC5) 2,9080 0,4607 0,1037 0,625 2,214 <0,0001 
h = f (DAP, IC6) 2,8824 0,4555 0,0600 0,640 2,170 <0,0001 

h = f (DAP, IC7) 2,7981 0,4790 0,0497 0,624 2,216 <0,0001 
h = f (DAP, IC8) 3,9387 0,3743 0,0033 0,626 2,209 <0,0001 

hic = f (DAP, IC1) 2,4722 0,5076 -10,2076 0,552 2,460 <0,0001 
hic = f (DAP, IC2) 1,1392 0,6132 0,0231 0,515 2,559 <0,0001 
hic = f (DAP, IC3) 1,5314 0,5124 0,0476 0,502 2,594 <0,0001 
hic = f (DAP, IC4) 0,6327 0,7171 0,3022 0,521 2,544 <0,0001 
hic = f (DAP, IC5) 1,2238 0,5856 0,2156 0,465 2,689 <0,0001 
hic = f (DAP, IC6) 1,1577 0,5814 0,1309 0,506 2,582 <0,0001 
hic = f (DAP, IC7) 1,0682 0,6372 0,1094 0,481 2,648 <0,0001 
hic = f (DAP, IC8) 2,3860 0,3992 0,0064 0,457 2,708 <0,0001 

h/DAP = f (DAP, IC1) 326,2293 -0,5257 -2,7645 0,731 7,722 <0,0001 
h/DAP = f (DAP, IC2) 231,4982 -0,4696 0,0107 0,759 7,319 <0,0001 

h/DAP = f (DAP, IC3) 261,0008 -0,5183 0,0268 0,757 7,342 <0,0001 
h/DAP = f (DAP, IC4) 180,4608 -0,4214 0,1224 0,743 7,549 <0,0001 
h/DAP = f (DAP, IC5) 240,8928 -0,4783 0,0785 0,726 7,803 <0,0001 
h/DAP = f (DAP, IC6) 229,2667 -0,4811 0,0636 0,752 7,416 <0,0001 
h/DAP = f (DAP, IC7) 216,4251 -0,4448 0,0436 0,736 7,647 <0,0001 
h/DAP = f (DAP, IC8) 312,8999 -0,5670 0,0041 0,736 7,469 <0,0001 

cc = f (DAP, IC1) 1,6100 0,2467 5,8003 0,205 1,705 <0,0001 
cc = f (DAP, IC2) 5,4712 0,0164 ns -0,0392 0,200 1,711 <0,0001 
cc = f (DAP, IC3) 3,2524 0,1651 -0,0577 0,154 1,760 <0,0001 
cc = f (DAP, IC4) 17,9833 -0,1973 -0,5624 0,257 1,648 <0,0001 

cc = f (DAP, IC5) 3,9434 0,0964 ns -0,2486 0,122 1,792 <0,0001 
cc = f (DAP, IC6) 3,9994 0,1091 ns -0,1419 0,148 1,766 <0,0001 
cc = f (DAP, IC7) 6,3391 -0,0344 ns -0,1811 0,166 1,747 <0,0001 
cc = f (DAP, IC8) 2,0698 0,2716 -0,0067 0,108 1,806 <0,0001 

 
Em que: DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; h = altura total, em m; hic = altura de inserção de copa, em m; 
relação h/DAP; cc = comprimento de copa, em m; [IC1..IC8] = índices de competição; β0..β2 = coeficientes de 
regressão estimados; R² = coeficiente de determinação; Syx = erro padrão da estimativa; Prob. > F = probabilidade 
de significância para o valor de F; ns = coeficiente de regressão estimado não significante a α = 5%. *Valores em 
negrito representam a equação selecionada. 
 

Ao analisar a relação dimensional da altura de inserção de copa com as variáveis 

descritoras, o melhor modelo foi obtido com a inclusão do IC1 (Tabela 7), que é um índice de 
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competição independente da distância (Tabela 3). A inserção da variável índice de competição 

no modelo selecionado permitiu aumentar o valor de ajuste (R² em 17,8%), e uma redução do 

erro (Syx em ±0,45 m), quando comparado à mesma relação ajustada como uma função do 

DAP da árvore objetivo (Tabela 4). No gráfico de superfície da altura de inserção de copa 

(Figura 2b), observou-se que, com o aumento da competição, neste caso representada pelos 

menores valores de IC1, por ser inversamente proporcional à variável dependente, ocorreu o 

aumento da altura de inserção de copa das árvores, refletindo para uma mesma altura uma maior 

recessão da copa. 

O melhor modelo para a relação h/DAP foi obtido com a inclusão do IC2, que é 

independente da distância (Tabela 7), proporcionando aumento no valor de ajuste (R² em 5,9%) 

e redução do erro (Syx em  ±0,81), em comparação com equação ajustada como função do DAP 

da árvore objetivo (Tabela 4). 

 
  



83 

 

  

  

 
Figura 2 ─ Superfície de resposta das variáveis dimensionais avaliadas em função do DAP e de 
índices de competição dependentes e independentes da distância de araucária em floresta 
natural, em Lages, SC. Variáveis dimensionais: (a) h - altura; (b) hic - altura de inserção de 
copa, (c) - relação h/DAP; e (d) cc - comprimento de copa. 

 

 

No gráfico de superfície da variável h/DAP (Figura 2c), verificou-se que o aumento da 

competição, expresso pelo IC2, aumenta o valor da relação h/DAP. O resultado caracteriza a 

estabilidade das árvores, de modo que, quando a relação é alta, indica que o crescimento em 

diâmetro é menor em comparação à altura, sendo a árvore menos estável. Esta relação pode ser 

utilizada como indicador de instabilidade da árvore contra ventos ou mesmo servir como 

referência para desbastes (COSTA et al., 2015). 

Para a variável dimensional comprimento de copa, o melhor modelo incluiu o IC4, que 

é independente da distância (Tabela 7). A inclusão da variável IC4 no modelo aumentou o valor 
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de ajuste (R² em 19,5%) e diminuiu o erro (Syx em ±0,26 m), quando comparado à mesma 

relação, contendo apenas o DAP da árvore objetivo no modelo (Tabela 4). 

No gráfico de superfície referente ao comprimento de copa (Figura 2d), constatou-se 

que, com o aumento da competição, representado pelo IC4, ocorreu uma redução do 

comprimento de copa das árvores de araucária de forma mais acentuada, principalmente, nas 

árvores situadas nas classes diamétricas inferiores a 30 cm. 

O resultado confirma que, apesar do caráter ontogênico da espécie de modificar a forma 

geométrica da copa com o avanço da idade (SEITZ, 1986), o efeito de competição reflete 

diretamente no comprimento de copa, logo variáveis de tamanho da copa são importantes 

medidas de vigor (ASSMANN, 1970), sendo, muitas vezes, essenciais para utilização em 

modelos de mortalidade, crescimento e produção florestal (WEISKITTEL et al., 2011). 

 

CONCLUSÕES 

 

Não é possível usar uma única equação de regressão para estimar as variáveis altura 

total, altura de inserção de copa, relação h/DAP e comprimento de copa entre o grupo de árvores 

sem competição e com competição em floresta natural, sendo necessário o emprego de equações 

independentes para obter maior precisão nas estimativas. 

A inclusão da variável índice de competição nos modelos para estimar a altura, a altura 

do ponto de inserção de copa, a relação h/DAP e o comprimento de copa melhora o ajuste e a 

precisão das equações dimensionais. A diminuição da competição favorece o aumento do 

comprimento de copa e uma redução da altura do ponto de inserção de copa de araucária em 

floresta natural. As equações ajustadas podem ser usadas no auxílio a atividades silviculturais 

de araucária em áreas de ocorrência natural. 
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CAPÍTULO 3 ─ MODELAGEM DE ÍNDICES DE COMPETIÇÃO PARA 

Araucaria angustifolia 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo objetivou modelar índices de competição para árvores individuais de 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze em floresta natural. Um total de 397 árvores objetivo 

foram amostradas, recobrindo uma larga amplitude diamétrica, destas, 308 árvores foram 

amostradas no município de Lages (SC) e o restante, 89 árvores, em São Francisco de Paula 

(RS). Em cada árvore objetivo e suas competidoras, foram obtidos atributos dendrométricos, 

morfométricos de copa e índices de competição dependentes e independentes da distância. A 

análise de regressão não linear foi usada para modelagem de 22 índices de competição em 

função do diâmetro à altura do peito e altura relativa, esta é dada pela razão entre a altura total 

da árvore objetivo com a altura dominante. A análise de regressão quantílica foi usada para 

determinar a altura dominante das árvores. As equações ajustadas dos índices de competição 

em função do diâmetro à altura do peito da árvore objetivo alcançaram valores de R² ≤ 0,546 e 

Syx% ≥ 15,0. A entrada da variável independente altura relativa melhorou expressivamente as 

estimativas das equações, alterando os valores de R² ≤ 0,638 e Syx% ≥ 14,6, além de permitir 

definir diferentes níveis de competição com a variação da altura da árvore objetivo em relação 

à dominante do local. Em geral, os índices de competição dependentes e independentes da 

distância que consideram, no cálculo, apenas as variáveis: diâmetro à altura do peito da árvore 

objetivo, diâmetro à altura do peito dos competidores, e suas distâncias horizontais, 

apresentaram performance superior aos índices de competição que avaliam altura, variáveis de 

dimensão de copa, de sobreposição de áreas de copas, sendo assim indicados para uso na 

modelagem do crescimento de araucária devido à facilidade e à praticidade de aplicação em 

floresta natural. As equações desenvolvidas podem ser usadas como estimativas médias do grau 

de competição em nível de árvore individual de araucária com apenas o DAP medido, ou com 

maior precisão se utilizada também a altura da árvore objetivo. 

 

Palavras-chave: Pinheiro-Brasileiro. Modelagem biométrica. Concorrência entre árvores. 
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INTRODUÇÃO 

 

Alguns conceitos devem ser interpretados com cuidado quando se referem à interação 

com o crescimento das espécies. Esses conceitos podem ser descritos em termos de competição, 

redução da competição e facilitação. A competição ocorre quando diferentes plantas ou 

populações interagem de tal forma que uma exerce um efeito negativo sobre o crescimento ou 

a sobrevivência do outro; a redução competitiva ocorre quando a concorrência interespecífica 

é menor do que a competição intraespecífica devido a uma diferenciação interespecífica na 

utilização dos recursos; a facilitação ocorre quando as plantas interagem sendo que, pelo menos, 

uma espécie influencia positivamente o crescimento ou a sobrevivência de outra 

(FORRESTER, 2014). 

Neste sentido, a competição quando estabelecida entre seres da mesma espécie é 

chamada de competição intraespecífica ou de espécies diferentes de competição interespecífica. 

O processo biológico que envolve a competição entre árvores é mais complexo do que pode ser 

descrito por um único índice de competição matemático (DANIELS et al., 1986). Apesar dos 

índices de competição apresentarem limitações quanto ao uso, são, frequentemente, utilizados 

na modelagem do crescimento e produção de árvores (BURKHART; TOMÉ, 2012). 

Muitos índices de competição quantificam as dimensões das árvores objetivo em relação 

às competidoras, sendo necessário, para a quantificação desta magnitude, definir um método 

adequado de seleção de indivíduos competidores. Estudos relatam a influência de diferentes 

métodos de seleção de árvores competidoras na quantificação da concorrência expressa com 

uso de índices de competição na modelagem do crescimento de árvores (PUKKALA, 1989; 

ÁLVAREZ TABOADA et al., 2003; CORRAL RIVAS; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, 2005).  

Assim, com o desenvolvimento de diversos índices de competição com os mais variados 

níveis de complexidade, destacam-se os que utilizam, no cálculo, as variáveis DAP entre a 

árvore objetivo e competidora (DANIELS et al., 1986; CORONA; FERRARA, 1989; 

LORIMER, 1983; MUGASHA, 1989), os que adicionam, no cálculo, as suas distâncias 

horizontais (HEGYI, 1974; ROUVINEN; KUULUVAINEN, 1997), os que agregam outras 

variáveis, como a área basal, altura e diâmetro de copa (EK; MONSERUD, 1974; GLOVER; 

HOOL, 1979; PUKKALA; KOLSTRÖM, 1987; PRODAN et al., 1997; ROUVINEN; 

KUULUVAINEN, 1997). Existem índices que se valem da área de projeção horizontal de copa 

sobre o solo, da superfície de intersecção de copas da árvore objetivo e suas competidoras 

(GERRARD, 1969; BELLA, 1971; ÁLVAREZ TABOADA et al., 2003; CASTAGNERI et al., 

2008), e também índices que empregam a área de projeção de copa potencial sobre o solo, 
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determinada em árvores de crescimento livre de competição para a espécie avaliada (ARNEY, 

1973). 

A importância de modelar os índices de competição em floresta natural advém da 

necessidade de obter subsídio para o auxílio de funções matemáticas que expressam o 

crescimento, a produção e a mortalidade das árvores, pois grande parte desses modelos valem-

se da variável competição como sendo uma variável independente que compõe essas funções.  

Com a necessidade de conhecer a interação de diferentes índices de competição com os 

mais variados níveis de complexidade aplicados para a espécie de Araucaria angustifolia 

(Bertol.) Kuntze, o presente estudo modelou índices de competição para árvores individuais de 

araucária em floresta natural. Especificamente, objetivou-se: (a) caracterizar os índices de 

competição calculados; (b) definir a altura dominante das árvores; (c) ajustar modelos de 

regressão para descrever a relação entre os índices de competição em função do DAP da árvore 

objetivo; (d) inserir e avaliar o comportamento da variável altura relativa no modelo de 

competição e verificar sua influência quanto ao ajuste e à precisão das estimativas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracterização das áreas de estudo 

 

Árvores crescendo sob competição na floresta natural foram amostradas nos municípios 

de Lages (SC) e São Francisco de Paula (RS). O clima destes municípios, de acordo com a 

classificação de Köppen, é subtropical úmido, sem estação seca e com verão temperado (Cfb). 

Na Tabela 1, indica-se a localização e as características climáticas dos locais estudados 

(ALVARES et al., 2013). 

 

 

Tabela 1 ─ Localização e características climáticas das áreas estudadas. 
 

Municípios Latitude Longitude Altitude (m) TAM PAM 

Lages -27°48' -50°19' 987,0 15,2 1684,7 

São Francisco de Paula -29°26' -50°35' 854,0 15,0 2016,4 
 
Em que: TAM = temperatura anual média, em ºC; PAM = precipitação anual média, em mm. 
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Em Lages, SC, o estudo foi conduzido em uma propriedade rural particular com 83,5 

hectares de Floresta de Araucária, localizada próximo à Fazenda Pedras Brancas, um ponto 

turístico da região a 30 km de distância da sede do município, no Planalto Central do estado de 

Santa Catarina. Na floresta amostrada, foram identificadas 28 espécies de acordo com 

levantamento realizado para o desenvolvimento do Plano de Manejo Florestal do local no ano 

de 2000 (Tabela 2). Com 10 espécies de maior valor de importância (VI), foi possível obter 

82,9% do total, as outras 18 espécies representam 17,1%. 

Em São Francisco de Paula, o estudo foi realizado na Floresta Nacional de São Francisco 

de Paula (FLONA - SFP), localizada a 27 km distante da sede do município, no nordeste do 

estado do Rio Grande do Sul, região dos Campos de Cima da Serra. Na Floresta de Araucária 

da FLONA, foram amostradas árvores pertencentes às parcelas (1546; 1537; 1539; 1543 e 

1545) instaladas pelo Programa Brasileiro de Pesquisa Ecológicas de Longa Duração (PELD). 

Para as parcelas estudadas, foram identificadas 74 espécies, sendo que as 10 espécies de maior 

valor de importância (VI) permitiram obter 71,4% do total e as outras 64 espécies representam 

28,6%, deste valor (Tabela 2). 
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Tabela 2 ─ Análise fitossociológica horizontal: densidade, dominância, frequência e valor de 
importância dos locais estudados na floresta de Araucária, em Lages, SC e São Francisco de 
Paula, RS. 
 

N Local Nome científico DR DoR FR VI 
1 

Lages, 

SC 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 30,5 34,0 19,2 27,9 
2 Ocotea spp. 27,2 29,6 13,7 23,5 
3 Sapium glandulosum (L.) Morong 5,4 4,4 8,9 6,3 
4 Piptocarpha sp. 4,5 3,5 8,9 5,6 
5 Lamanonia ternata Vell. 5,7 5,6 2,7 4,7 
6 Lithraea brasiliensis Marchand 2,9 2,7 6,8 4,2 
7 Styrax leprosus Hook. & Arn. 3,7 3,5 2,7 3,3 
8 Myrsine umbellata Mart. 2,9 2,2 3,4 2,9 
9 Ilex brevicuspis Reissek 1,4 1,2 4,8 2,5 

10 Myrceugenia euosma (O.Berg) D. Legrand 1,5 1,3 3,4 2,1 
.. 28 Outras spp. 14,2 11,9 25,3 17,1 

    Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 

São 

Francisco 

de Paula, 

RS 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 26,2 67,6 15,4 36,4 
2 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg 8,1 5,2 7,8 7,0 
3 Casearia decandra Jacq. 7,7 1,7 7,5 5,6 
4 Sebastiania brasiliensis Spreng. 7,3 1,4 7,0 5,2 
5 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 4,1 1,8 5,1 3,6 
6 Matayba elaeagnoides Radlk. 3,9 2,2 4,4 3,5 
7 Ilex brevicuspis Reissek 2,7 2,2 3,2 2,7 
8 Cryptocarya aschersoniana Mez 2,9 1,5 3,4 2,6 
9 Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 2,6 1,5 3,2 2,4 

10 Luehea divaricata Mart. & Zucc. 2,7 1,5 2,5 2,2 
.. 74  Outras spp. 31,8 13,4 40,5 28,6 

    Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Em que: N = número de espécies; DR = densidade relativa, em %; DoR = dominância relativa, em %; FR = 
frequência relativa, em %; VI = valor de importância, em %; NI = não identificada. 
 

 
Levantamento dos dados 

 
Um total de 397 árvores objetivo, distribuídas nas classes de diâmetro, foram 

selecionadas  intencionalmente no interior da floresta natural, procurando obter árvores amostra 

em toda a amplitude diamétrica, considerando o menor centro de classe de 10 cm, sendo que os 

intervalos entre classes diamétricas foram de 10 cm. A seleção intencional das árvores justifica-

se, uma vez que se pretendeu avaliar as características intrínsecas de cada indivíduo. As árvores 

de araucária selecionadas foram denominadas de “árvore objetivo” e as árvores circunvizinhas, 

que exercessem concorrência efetiva, consideradas como “árvores competidoras”. Das 397 

árvores objetivo, 308 (77,6%) foram medidas no município de Lages, SC, e as demais 89 

(22,4%) árvores na Flona de São Francisco de Paula, RS. 
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O critério de seleção de árvores competidoras em relação à árvore objetivo foi baseado 

na dimensão da copa e, consequentemente, a altura das árvores avaliadas quanto à capacidade 

de competir por luz e espaço de crescimento. As árvores circunvizinhas, em um giro de 360° 

da árvore objetivo, que tivessem o contato entre as copas, foram consideradas competidoras. 

Quando a árvore competidora apresentava altura acima ou abaixo da árvore objetivo e não 

ocorresse o contato entre copas, a árvore foi desconsiderada durante a seleção, pois buscava-se 

selecionar apenas árvores que exercessem competição efetiva. Para os locais estudados, devido 

à elevada dominância da espécie de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, encontrou-se, nas 

árvores objetivo, a influência da competição intraespecífica (Tabela 2). Assim, ao considerar o 

contato entre as copas, o critério de seleção de árvores competidoras pode ser representado pela 

expressão (1): 

 

distij < (rci + rcj)                                                           (1) 

 
Em que: distij = distância horizontal entre a árvore objetivo (i) com a árvore competidora (j); 
rci = raio de copa da árvore objetivo (i), em m; rcj = raio de copa da árvore competidora (j), em 
m. O raio de copa das árvores (rc) foi calculado dividindo pela metade o valor obtido da 
estimativa do modelo de diâmetro de copa (dc) em função do DAP para os locais: Lages, SC. - 
[dc = 1,3149 + 0,2112.DAP] - R² = 0,838; Syx % = 13,7%, São Francisco de Paula, RS. - [dc 
= 0,8947 + 0,2032.DAP] - R² = 0,853; Syx % = 15,4%. 
 

Em cada árvore objetivo e suas respectivas competidoras, foram medidos o diâmetro à 

altura do peito (DAP), a altura total (h), a altura de inserção de copa (hic), os oito raios de 

projeção de copa na direção dos pontos cardeais: norte (N), nordeste (NO), leste (L), sudeste 

(SE), sul (S), sudoeste (SO), oeste (O) e noroeste (NO). 

A altura de inserção de copa foi definida como a altura do nível do solo à inserção da 

copa viva. O diâmetro foi medido com fita diamétrica, em centímetros, e as distâncias 

horizontais (distij) e alturas, ambas corrigidas de declividades com o hipsômetro Vertex IV, em 

metros; assim como o raio de copa das araucárias, com precisão de centímetros. O diâmetro de 

copa (dc) foi determinado dobrando o valor médio quadrático dos oito raios medidos na copa 

(rcm). A área de projeção horizontal da copa (APHC) das araucárias foi calculada considerando 

a forma circular por - APHC = π.rcm². 

 

Índices de competição 

 

Os índices de competição calculados foram os que consideram entre a árvore objetivo 

(i) e suas respectivas competidoras (j) as variáveis dimensionais: diâmetro à altura do peito 

(DAP), distâncias horizontais (dist), área basal da árvore individual (g), altura total (h), 
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diâmetro de copa (dc), área de projeção horizontal de copa (APHC), área de projeção horizontal 

de copa potencial para araucária (APHCpot), área de sobreposição de copas (ASC) e raios de 

copa médio (rcm), (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 ─ Índices de competição avaliados para Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze na 
floresta natural, em Lages, SC e São Francisco de Paula, RS. 
 

Índices Expressão Variáveis Fonte 
IC1 = �����. � 	∑ �������� ��   DAP Daniels et al. (1986) 

IC2 = ∑ 	����� �����⁄ ����   DAP Corona e Ferrara (1989) 

IC3 = 	∑ ������� � ����⁄   DAP Lorimer (1983) 

IC4 = 	∑ ������� ����⁄ � �⁄   DAP Mugasha (1989) 

IC5 = ∑ ����� �����. �������⁄ ����   DAP, dist Hegyi (1974) 

IC6 = ∑ ����� �����. �������,��⁄ ����   DAP, dist 
Hegyi (1974) - 

modificado 

IC7 = ∑ �	���� ����⁄ �� ������� ����   DAP, dist 
Rouvinen e Kuuluvainen 

(1997) 

IC8 = ∑ 	���� ������⁄ ����   DAP, dist 
Rouvinen e Kuuluvainen 

(1997) 
IC9 = ∑ *����   g BAL modificado 

IC10 = ∑ 	ℎ� ℎ,-⁄ ����   h Glover e Hool (1979) 

IC11 = ∑ 	�����ℎ� ���,�ℎ,..........� ����   DAP, h Glover e Hool (1979) 

IC12 = ∑ �	ℎ� ℎ�⁄ �/01�/�*	ℎ� ������⁄ �����   h, dist 
Rouvinen e Kuuluvainen 

(1997) - modificado 

IC13 = ∑ /01�/�*�	ℎ� − ℎ�� ������⁄ ����   h, dist 
Pukkala e Kolström 

(1987) 

IC14 = ∑ ��1� ��1�. �������,��⁄ ����   dc, dist 
Hegyi (1974) - 

modificado 

IC15 = ∑ ���34� ���34�. �������⁄ ����   APHC, dist 
Álvarez Taboada et al. 

(2003) 
IC16 = ∑ ���34� ��34�⁄ ����   APHC Castagneri et al. (2008) 

IC17 = ∑ ���34�ℎ� ��34�ℎ�⁄ ����   h, APHC Castagneri et al. (2008) 

IC18 = ∑ ���34�ℎ� ��34�ℎ�⁄ � ������⁄���   h, APHC, dist Castagneri et al. (2008) 

IC19 = 100 ∑ ��74�� + ��3489:���� ��3489:�   
APHCpot, 

ASC 
Arney (1973) 

IC20 = ∑ ��74�� ��34�⁄ ����   APHC, ASC Gerrard (1969) 

IC21 = ∑ �	�74������� ���34� �����⁄ ����   
DAP, APHC, 

ASC 
Bella (1971) 

IC22 = ∑ ��74��	01;�ℎ� 01;�ℎ�⁄ ����� ��3489:�   
h, rcm, 

APHCpot, 
ASC 

Ek e Monserud (1974) 

 
Em que: DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; dist = distância horizontal, em m; g = área basal da árvore 
individual, em m²; h = altura total, em m; dc = diâmetro de copa, em m; APHC = área de projeção horizontal da 
copa, em m²; APHCpot = área de projeção horizontal da copa potencial para araucária, foi usada a equação: 
dcpot=4,8601+0,2038.DAP, sendo assim: APHCpot = π (dcpot/2)², em m²; ASC = área de sobreposição das copas, 
em m²; rcm = raio de copa médio, em m; i-ésima árvore objetivo; j-ésima árvore competidora. 
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O cálculo das áreas de sobreposição de copa (ASC) entre a árvore objetivo (i) com cada 

uma das competidoras (j) foi realizado por algoritmo desenvolvido em linguagem Visual Basic, 

na macro do editor de planilha Microsoft Excel 2013. Para isto, foi programada a expressão da 

área de sobreposição de copas apresentada por vários autores (LEE; GADOW, 1997; GADOW, 

2003; ÁLVAREZ TABOADA et al., 2003), com o algoritmo adaptado para situações em que 

a APHC estava secantes entre si, disjuntas externamente e internamente, e ainda foi averiguado 

os casos de copas tangentes externamente, internamente e disjuntas concêntricas, as quais não 

ocorreram em nenhuma das 1560 árvores analisadas. 

 

Altura dominante (hdom) 

 

A altura dominante (hdom) é a altura média das maiores árvores de um povoamento, 

com diferentes formas de cálculo e interpretação segundo o autor que a definiu (FINGER, 1992; 

HUSCH et al., 2003). Apesar da altura dominante ser pouco influenciada por desbastes, pode 

não ser representativa para povoamento multiâneo, pois, neste caso, é determinada sobre as 

árvores velhas e localizadas normalmente sobre os melhores sítios (FINGER, 1992). Dessa 

maneira, a altura dominante das árvores medidas na floresta no presente estudo foi definida 

utilizando técnicas de regressão quantílica (DAVINO et al., 2014), considerando-se a tendência 

ajustada da relação entre a altura/DAP, equivalente a um quantil de 90% (τ = 0,9) da variável 

dependente (h). Apesar da relação altura/DAP sofrer o efeito da idade e densidade, o uso desta 

relação para classificação de sítios em florestas naturais não pode ser rejeitado (VANCLAY; 

HENRY, 1988; HUANG; TITUS, 1993; HERRERA-FERNÁNDEZ et al., 2004, TEMESGEN 

et al., 2007). Este ajuste, hdom em função do DAP, com técnicas de regressão quantílica, foi 

possível com auxílio de um algoritmo computacional desenvolvido no Sistema de Análise 

Estatística (SAS) com a PROC NLP (SAS, 2004). O comportamento da relação entre a hdom 

com o DAP foi descrito com o modelo (2) de Michailoff (1943): 

 

ℎ�<; = 1,3 + !� exp >− $?@ABC + &                                        (2) 

 

Em que: hdom = altura dominante, em m; DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; β0, β1 = 
coeficientes de regressão estimados; ε = erro residual. 
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Modelagem de índices de competição 

 

Para descrever a relação dos índices de competição (IC) em função do DAP da árvore 

objetivo, foi ajustado o modelo de potência na forma não linear (3): 

 

D4 = !����$? + &                                                        (3) 

 

Em seguida, inseriu-se, no modelo (3), a variável altura relativa (hrel), dada pela razão 

entre a altura (h) com a altura dominante (hdom), conforme a expressão (4): 

 

D4 = !����$?exp �!� ℎ0EF� + &                                            (4) 

 

Em que: IC = índices de competição; DAP = diâmetro à altura do peito da árvore objetivo, em 
cm; hrel = altura relativa (h/hdom), dada pela razão entre a altura total sobre a altura dominante; 
β0, β1, β2 = coeficientes de regressão estimados; ε = erro residual. 

 

O modelo (4) permite definir diferentes níveis de competição com a variação da altura 

da árvore objetivo em relação à dominante definida para o local. 

 

Análise dos dados 

 

As estatísticas foram processadas no Sistema de Análise Estatística (SAS, 2004) e os 

modelos ajustados foram avaliados quanto ao coeficiente de determinação (R²), ao erro padrão 

da estimativa em porcentagem (Syx%) e à probabilidade do valor de F da análise de variância. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características dos índices de competição 

 

O cálculo dos índices de competição (Tabela 3) para as 397 árvores objetivo de araucária 

permitiu caracterizar cada um com a análise de estatística descritiva (Tabela 4). Os valores de 

coeficiente de variação para os 22 índices de competição oscilaram dentro de uma amplitude 

de 17,3% a 650,2%, indicando elevada variabilidade dimensional (DAP, distâncias horizontais, 

alturas, áreas basais, diâmetros de copa, áreas de projeção horizontal das copas, áreas de 
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interseção das copas) das araucárias, consideradas objetivo com cada uma de suas 

competidoras. 

Os valores negativos do IC13 (Tabela 4) ocorreram quando a altura da árvore objetivo 

foi menor que a de suas competidoras. O valor mínimo de 100,0 para o IC19 e zero para os 

IC20, IC21 e IC22 resultaram de nove araucárias objetivo que tinham suas copas assimétricas, 

o que provocou a redução do raio médio de copa usado no cálculo, reduzindo este valor a ponto 

de não ocorrer mais a interseção de copas, contradizendo os resultados encontrados a campo. 

Mesmo medindo oito raios de copa, o método não permitiu descrever totalmente essa dimensão 

para a araucária. Neste estudo, esse resultado foi considerado como natural e de possível 

ocorrência a campo, não sendo averiguados outros métodos de cálculo de áreas de projeção 

horizontal de copa como os polígonos de Voronoi (GOUDIE et al., 2009; GSPALTL et al., 

2012), entre outros, o que talvez pudesse proporcionar resultados mais eficazes. 

Segundo Costa et al. (2013), estudo sobre a influência da posição sociológica e o número 

de raios para a determinação da área de projeção horizontal de copa de árvores de araucária 

indicaram que copas simétricas, comumente, encontradas em árvores dominantes, poderiam ter 

apenas quatro raios medidos para obter boa precisão nas estimativas da área de projeção 

horizontal sobre o solo, enquanto que, nas árvores codominantes e dominadas, mais sujeitas ao 

contato lateral de copa e, por isso, têm maior irregularidade, recomendaram, para estimativas 

mais acuradas, a medição de oito ou mais raios de copa. 
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Tabela 4 ─ Resumo estatístico dos índices de competição calculados para Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze amostradas em floresta natural, em Lages, SC e São Francisco de 
Paula, RS. 
 

Índices de competição Mínimo Q1 Média Mediana Q3 Máximo CV% 
IC1 0,0032 0,0129 0,0219 0,0171 0,0254 0,1717 84,1 
IC2 0,2756 2,9939 7,6037 5,5728 9,9499 49,0338 90,2 
IC3 0,5250 2,9270 4,8242 4,4493 6,3861 14,9270 51,1 
IC4 0,4259 0,8893 1,3154 1,1675 1,6056 4,1888 45,5 
IC5 0,0802 0,4588 0,9084 0,7682 1,1875 6,6738 74,4 
IC6 0,2297 1,2094 2,0071 1,7875 2,5896 7,6860 55,5 
IC7 0,0527 0,4706 1,4511 0,9231 1,7761 16,2760 119,0 
IC8 1,8000 19,8475 29,9132 29,5466 39,0074 82,0129 45,7 
IC9 0,0076 0,3774 0,7182 0,6923 0,9996 2,5379 60,2 

IC10 0,3265 0,8661 0,9672 0,9605 1,0546 1,6606 17,3 
IC11 0,0343 0,3102 0,9514 0,6114 1,2117 8,2041 108,1 
IC12 0,6888 3,4579 4,9677 4,7188 6,4183 11,2471 43,6 
IC13 -4,8905 -0,6872 0,2270 0,2359 1,1765 4,4658 650,2 
IC14 0,1504 1,2267 1,9826 1,8226 2,5088 6,3517 53,1 
IC15 0,0227 0,4438 1,4023 0,9251 1,6887 12,0646 116,5 
IC16 0,1857 2,9447 7,5925 5,6378 8,5478 54,2230 98,3 
IC17 0,1881 2,9177 8,9063 6,0036 10,6166 90,0655 114,0 
IC18 0,0229 0,4564 1,6517 0,9486 1,9035 16,9717 129,8 
IC19 100,0 308,2 440,0 433,7 564,6 1205,1 45,7 
IC20 0,0 0,4357 0,9888 0,9433 1,4492 3,1824 65,5 
IC21 0,0 0,4743 1,4442 1,0333 1,9936 7,8866 94,4 
IC22 0,0 0,1761 0,7056 0,5130 1,0370 3,1804 93,8 

 
Em que: [IC1..IC22] = índices de competição; Q1 = primeiro quartil; Q3 = terceiro quartil; CV% = coeficiente 
de variação. 
 

Altura dominante (hdom) 

 

Com a determinação da hdom para os locais estudados, usando técnicas de regressão 

quantílica (Figura 1a), foi definida uma nova variável a ser usada na modelagem dos índices de 

competição denominada altura relativa (hrel), dada pela razão entre a altura da árvore objetivo 

pela hdom estimada para uma árvore objetivo de igual DAP. Na Figura 1b, observa-se a 

distribuição de frequências das hrel das árvores objetivo de araucária com comportamento 

similar de uma distribuição normal. 

Esse procedimento de classificação por meio da hrel possibilitou distinguir classes de 

copas (NICHOLAS el al., 1991; STERBA; AMATEIS, 1998) que podem ser usadas na 

categorização da posição sociológica das árvores. Neste sentido, árvores com hrel acima de 1,0 

(Figura 1a) indicariam as maiores árvores da floresta localizadas acima da tendência média 
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estimada para a hdom; por outro lado, para hrel de 0,87, as árvores estariam em estrato 

intermediário e, hrel de 0,57, em estrato inferior comparado às árvores dominantes. 

 

 

 

 
Figura 1 ─ (a) - Estimativa da relação entre a altura dominante (hdom) em função do DAP; (b) 
- Porcentagem das frequências observadas em classes de hrel; para árvores de Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze amostradas em floresta natural, em Lages, SC e São Francisco de 
Paula, RS. 
 

 

Modelagem de índices de competição 

 

O ajuste do modelo (3) possibilitou descrever a variação dos índices de competição para 

árvore objetivo em função do seu DAP. Em três equações testadas, não foi encontrada a 

significância para um dos dois coeficiente de regressão estimados (α = 5%), contudo, todas 

apresentaram regressão, com ajustes (R²) variando de 1% a 54,6%, e precisão (Syx%) entre 

15,0% a 600,2% (Tabela 5). Essas equações são importantes, principalmente, quando se deseja 

determinar o grau de competição médio para a árvore objetivo e, para isso, foi necessário 

determinar variáveis de difícil obtenção, tanto para árvores objetivo quanto para as 

competidoras. Essas variáveis podem conter erros elevados, dependendo do equipamento 

usado, maior tempo para medição e custos adicionais, principalmente, quando levantadas em 

florestas mistas e inequiâneas. A altura, variáveis que quantificam a dimensão de copa, áreas 
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de sobreposição de copas, entre outras, são exemplos de variáveis não habitualmente medidas 

para todas as árvores em inventário de floresta natural. 

 

 

Tabela 5 ─ Coeficientes estimados e estatísticas de ajuste e precisão dos índices de competição 
calculados em função do DAP da árvore objetivo para Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 
amostradas em floresta natural, em Lages, SC e São Francisco de Paula, RS. 
 

Índices de competição β0 β1 R² Syx% Prob.>F 
IC1 0,0111 0,1880 0,011 83,6 <0,0001 
IC2 183,0338 -0,9066 0,315 74,7 <0,0001 
IC3 15,5515 -0,3288 0,106 48,4 <0,0001 
IC4 13,5422 -0,6622 0,546 30,7 <0,0001 
IC5 18,0592 -0,8540 0,358 59,7 <0,0001 
IC6 14,4389 -0,5581 0,267 47,6 <0,0001 
IC7 137,5439 -1,3128 0,419 90,9 <0,0001 
IC8 26,5090 0,0335 ns 0,001 45,8 <0,0001 
IC9 0,0661 0,6526 0,253 52,1 <0,0001 

IC10 0,4966 0,1845 0,247 15,0 <0,0001 
IC11 0,0069 1,3216 0,271 92,3 <0,0001 
IC12 4,3687 0,0356 ns 0,002 43,6 <0,0001 
IC13 279,5 ns -1,9371 0,151 600,2 <0,0001 
IC14 9,3463 -0,4369 0,178 48,2 <0,0001 
IC15 56,3952 -1,0561 0,274 99,4 <0,0001 
IC16 95,3375 -0,7169 0,163 90,0 <0,0001 
IC17 212,1718 -0,9030 0,199 102,2 <0,0001 
IC18 127,1095 -1,2490 0,321 107,1 <0,0001 
IC19 171,1700 0,2610 0,076 44,0 <0,0001 
IC20 2,4286 -0,2518 0,040 64,3 <0,0001 
IC21 20,2096 -0,7475 0,200 84,5 <0,0001 
IC22 3,3465 -0,4373 0,068 90,7 <0,0001 

 
Em que: [IC1..IC22] = índices de competição; β0, β1 = coeficientes de regressão estimados; R² = coeficiente de 
determinação; Syx% = erro padrão da estimativa em porcentagem; Prob. > F = probabilidade de significância para 
o valor de F; ns = coeficiente de regressão estimado não significante a α = 5%. 

 

 

Ao incluir a variável hrel além do DAP para descrever a variação encontrada em cada 

índice de competição (Tabela 6), verificou-se que todas as equações apresentaram regressão e, 

de forma geral, tiveram melhoria quanto aos critérios de ajuste e precisão, como, por exemplo, 

a equação de IC3 alcançou ajuste (R²) de 63,8%, e com o IC10 alcançou a maior precisão 

(Syx%), na ordem de 14,6%. 
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Tabela 6 ─ Coeficientes estimados e estatísticas de ajuste e precisão dos índices de competição 
calculados em função do DAP e altura relativa da árvore objetivo para Araucaria angustifolia 
(Bertol.) Kuntze amostradas em floresta natural, em Lages, SC e São Francisco de Paula, RS. 
 

Índices de competição β0 β1 β2 R² Syx% Prob.>F 
IC1 0,0432 0,3248 -2,2354 0,110 79,5 <0,0001 
IC2 53,0641 -1,0737 2,1171 0,480 65,2 <0,0001 
IC3 7,5770 -0,4147 1,2047 0,213 45,5 <0,0001 
IC4 7,5674 -0,7200 0,9438 0,638 27,4 <0,0001 
IC5 7,2029 -0,9750 1,5680 0,468 54,4 <0,0001 
IC6 6,4945 -0,6503 1,3208 0,386 43,6 <0,0001 
IC7 34,8671 -1,5832 2,6213 0,605 75,0 <0,0001 
IC8 14,8023 -0,05062 ns 1,0412 0,082 43,9 <0,0001 
IC9 0,0375 0,0539 1,1539 0,305 50,3 <0,0001 

IC10 0,4185 0,1638 0,2909 0,287 14,6 <0,0001 
IC11 0,0125 1,4170 -1,1127 0,286 91,5 <0,0001 
IC12 3,9873 0,0232 ns 0,1611 ns 0,004 43,6 <0,0001 
IC13 314,2 ns -1,8930 -0,3048 ns 0,151 600,8 <0,0001 
IC14 4,3604 -0,5257 1,2661 0,293 44,8 <0,0001 
IC15 14,3279 -1,2532 2,3769 0,417 89,2 <0,0001 
IC16 29,7188 -0,8499 1,9118 0,267 84,3 <0,0001 
IC17 79,0682 -1,0348 1,6926 0,267 97,8 <0,0001 
IC18 39,9865 -1,4532 2,1438 0,426 98,6 <0,0001 
IC19 153,9635 0,2431 0,2019 ns 0,0790 43,9 <0,0001 
IC20 2,0025 -0,2814 0,3531 ns 0,0446 64,2 <0,0001 
IC21 9,2319 -0,8545 1,3571 0,2507 81,9 <0,0001 
IC22 4,0193 -0,4093 -0,3364 0,0705 90,7 <0,0001 

 
Em que: [IC1..IC22] = índices de competição; β0..β2 = coeficientes de regressão estimados; R² = coeficiente de 
determinação; Syx% = erro padrão da estimativa em porcentagem; Prob. > F = probabilidade de significância para 
o valor de F; ns = coeficiente de regressão estimado não significante a α = 5%. 
 

 

Os resultados permitiram descrever os índices de competição da árvore objetivo para 

diferentes níveis de complexidade de cálculo (Tabela 3), com as equações ajustadas, apenas 

medindo o DAP (Tabela 5) e com a altura medida da árvore objetivo (Tabela 6) para obter 

maior precisão nas predições. A altura dominante foi determinada a partir da relação 

hipsométrica das árvores do local (Figura 1a). 

A competição sofrida pelas árvores objetivo, estimada segundo o IC4 (Figura 2a) e IC7 

(Figura 2c) como uma função do DAP (Tabela 5), mostrou que, com o aumento do DAP, ocorre 

a diminuição da intensidade da competição. A mesma relação foi obtida para os mesmos índices 

com a inclusão da variável hrel no modelo (Figura 2b e 2d), o que trouxe maior ajuste e precisão 

nas estimativas. 
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Figura 2 ─ (a) e (c) - Valores observados e estimados dos índices de competição (IC4) e (IC7) 
em função do DAPi da árvore objetivo; (b) e (d) - Valores observados e estimados dos índices 
de competição (IC4) e (IC7) em função do DAPi e altura relativa da árvore objetivo; para 
árvores de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze amostradas em floresta natural, em Lages, 
SC e São Francisco de Paula, RS. 
 

 

CONCLUSÕES 

 

Em geral, os índices de competição dependentes e independentes da distância que 

consideram no cálculo apenas as variáveis DAP da árvore objetivo, DAP de suas competidoras 

e distâncias horizontais, apresentaram performance superior aos índices que avaliam altura, 

variáveis de dimensão de copa, de sobreposição de áreas de copa entre a árvore objetivo e 

competidoras, sendo assim, os primeiros são os mais indicados para a modelagem do 

crescimento de araucária devido à facilidade e à praticidade de aplicação a campo em floresta 

natural. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 20 40 60 80 100

IC
4

DAPi (cm)

Observado Estimado

(a)

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

0 20 40 60 80 100

IC
7

DAPi (cm)

Observado Estimado

(c)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 20 40 60 80 100

IC
4

DAPi (cm)

Observado Estimado

(b)

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

18,0

21,0

24,0

0 20 40 60 80 100

IC
7

DAPi (cm)

Observado Estimado

(d)



104 

 

As equações desenvolvidas podem ser usadas como estimativas médias do grau de 

competição em nível de árvore individual de araucária com apenas o DAP medido, e com maior 

precisão pode ser alcançado com a medição da altura da árvore objetivo. A modelagem de 

índices de competição é importante por comporem modelos de crescimento e produção em nível 

de árvore individual. 
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CAPÍTULO 4 ─ INFLUÊNCIA DE ÍNDICES DE COMPETIÇÃO NO 

INCREMENTO EM ÁREA BASAL DE Araucaria angustifolia 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo avaliou o efeito da competição no incremento em área basal de árvores 

individuais de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze em floresta natural. Foram medidas 397 

árvores objetivo, recobrindo uma larga amplitude diamétrica. Destas, 308 árvores foram 

amostradas no município de Lages (SC) e o restante, 89 árvores, em São Francisco de Paula 

(RS). Em cada árvore objetivo e suas competidoras, foram obtidos atributos dendrométricos, 

de dimensão de copa, calculados 22 índices de competição dependentes e independentes da 

distância, além de rolos de incremento extraídos radialmente do tronco ao nível do diâmetro à 

altura do peito. A relação existente entre as variáveis dos modelos de incremento periódico 

anual em área basal em função dos índices de competição permitiu obter valores de R² até 0,425 

e Syx% ≥ 50,2. A técnica multivariada de análise de componentes principais, usada para reduzir 

o número de variáveis de índices de competição e verificar a influência de cada uma em relação 

a variância total, mostrou que três componentes principais possibilitou explicar 78,43% da 

variância total. O primeiro componente foi responsável por explicar 52,95%, com carga de 

autovetor parecidos em onze índices de competição, demonstrando que, mesmo com distintas 

variáveis e expressões matemáticas no cálculo, podem ser empregados na descrição desta 

característica para a espécie. A análise de componentes principais indicou a redução do número 

de índices de competição e possibilitou distinguir, de forma eficiente, a variância desta grandeza 

para os dados. Os resultados podem servir de auxílio à modelagem do crescimento que utilizem 

outras variáveis independentes, além do fator competição para a predição do desenvolvimento 

de araucária em nível de árvore individual. 

 

Palavras-chave: Quantificação. Concorrência. Crescimento das árvores. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das informações mais importantes para a simulação do crescimento das árvores é 

a avaliação dos efeitos da competição, ou seja, a influência das características do povoamento 

onde a árvore insere-se. Estas características podem ser mensuradas por meio dos índices de 

competição, que são relações algébricas usadas para quantificar o efeito da maior ou menor 

disponibilidade de um recurso de uma árvore objetivo em relação as outras árvores consideradas 

competidoras. A utilização de índices de concorrência tornou-se parte importante da gestão 

florestal em todo o mundo (PEDERSEN et al., 2013). 

Na literatura, encontram-se muitos índices de competição com variada complexidade e 

formas de cálculo relatados, destacando-se os descritos por Gerrard (1969), Bella (1971), Arney 

(1973), Hegyi (1974), Ek e Monserud (1974), Glover e Hool (1979), Lorimer (1983), Corona e 

Ferrara (1989), Mugasha (1989), Rouvinen; Kuuluvainen (1997), Castagneri et al. (2008), entre 

outros. Estes índices de competição podem ser divididos em duas classes: (a) índices 

independentes da distância que utilizam medidas não espaciais, baseadas na distribuição dos 

tamanhos das árvores em uma determinada área; (b) os índices dependentes da distância, em 

que os competidores são identificados baseados em seu tamanho e distância em relação à 

árvore-objetivo (WIMBERLY; BARE, 1996). 

A avaliação de índices e a sua influência sobre o crescimento de árvores foram 

investigados por diversos autores (DANIELS et al., 1986; PUKKALA; KOLSTRÖM, 1987; 

HOLMES; REED, 1991; BIGING; DOBBERTIN, 1995; CORRAL RIVAS; ÁLVAREZ 

GONZÁLEZ, 2005; CASTAGNERI et al., 2008; CONTRERAS et al., 2011; ÁLVAREZ 

TABOADA et al., 2003), entre outros. Alguns estudos relatam a modelagem do incremento em 

diâmetro e área basal de árvores individuais de araucária crescendo em florestal natural 

(ZANON, 2007; CHASSOT, 2009), porém, esses autores usaram alguns índices de competição 

que utilizam, no cálculo, apenas atributos de diâmetro (DAP), área basal (g), altura (h) e a 

distância horizontal (distij) entre a árvore objetivo (i) e suas competidoras (j), o que demonstra 

a necessidade de informações que considerem e verifiquem seu comportamento com outras 

variáveis dimensionais importantes, como: diâmetro de copa (dc), área de projeção horizontal 

de copa (APHC), área de projeção horizontal de copa potencial para araucária (APHCpot), área 

de sobreposição de copas (ASC) e raios de copa médio (rcm). 

Neste contexto, a aplicação da Análise de Componentes Principais (ACP) objetiva 

reunir a maior parte da informação original (variação) em uma quantidade mínima de fatores 

para fins de predição (HAIR et al., 2009), essa análise reduz o conjunto de dados a ser analisado, 
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especialmente, quando são constituídos de um grande número de variáveis inter-relacionadas 

(JOBSON, 1992). Com essa análise, determinam-se as primeiras componentes responsáveis 

pela maior parte da variação nos dados originais, as quais podem ser usadas para sintetizar os 

dados com pouca perda de informação (EVERITT; DUNN, 2010). Resumidamente, para a 

determinação das componentes principais, é necessário calcular a matriz de variância-

covariância, ou a matriz de correlação, encontrando os autovalores e os autovetores e, por fim, 

escrever as combinações lineares, que serão as novas variáveis, denominadas de componentes 

principais, sendo que cada componente principal é uma combinação linear de todas as variáveis 

originais, independentes entre si e reterão, em ordem de estimação, a maior parte da variação 

contida nos dados iniciais (GOTELLI; ELLISON, 2011). 

O presente estudo procurou avaliar o efeito da competição no incremento periódico em 

área basal de árvores individuais de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze em floresta natural 

e, especificamente: (a) ajustar modelo estatístico para descrever o incremento periódico anual 

em área basal, como função de índices de competição dependentes e independentes da distância; 

(b) aplicar a técnica multivariada de Análise de Componentes Principais (ACP) nos índices de 

competição visando reduzir o número de variáveis, interpretando a influência de cada um na 

composição da variância do conjunto de dados. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracterização das áreas de estudo 

 

Árvores crescendo sob competição em floresta natural foram amostradas nos municípios 

de Lages (SC) e São Francisco de Paula (RS). O clima destes municípios, de acordo com a 

classificação de Köppen, é subtropical úmido, sem estação seca e com verão temperado (Cfb). 

Na Tabela 1, indica-se a localização e as características climáticas dos locais estudados 

(ALVARES et al., 2013). 
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Tabela 1 ─ Localização e características climáticas das áreas estudadas. 
 

Municípios Latitude Longitude Altitude (m) TAM PAM 
Lages -27°48' -50°19' 987,0 15,2 1684,7 
São Francisco de Paula -29°26' -50°35' 854,0 15,0 2016,4 

 
Em que: TAM = temperatura anual média, em ºC; PAM = precipitação anual média, em mm. 
 

 

Em Lages, SC, o estudo foi conduzido em uma propriedade rural particular com 83,5 

hectares de floresta de araucária, localizada próximo à Fazenda Pedras Brancas, um ponto 

turístico da região localizado a 30 km da sede do município, no Planalto Central do estado de 

Santa Catarina. Na floresta, foram identificadas 28 espécies de acordo com levantamento 

realizado para o Plano de Manejo Florestal, no ano de 2000 (Tabela 2), onde se verifica que 10 

espécies expressam 82,9% do valor de importância (VI) total, outras 18 espécies representam 

17,1%. 

Em São Francisco de Paula o estudo foi realizado na Floresta Nacional de São Francisco 

de Paula (FLONA - SFP), a 27 km da sede do município, na região dos Campos de Cima da 

Serra, no nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Na floresta de araucária, foram amostradas 

árvores pertencentes as parcelas (1546; 1537; 1539; 1543 e 1545) do Programa Brasileiro de 

Pesquisa Ecológicas de Longa Duração (PELD). Nas parcelas estudadas, foram identificadas 

74 espécies, obtendo-se com 10 espécies de maior valor de importância (VI) 71,4% do total, 

sendo que outras 64 espécies representaram 28,6% (Tabela 2). 
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Tabela 2 ─ Análise fitossociológica horizontal: densidade, dominância, frequência e valor de 
importância dos locais estudados na floresta de Araucária em Lages, SC e São Francisco de 
Paula, RS. 
 

N Local Nome científico DR DoR FR VI 
1 

Lages, 

SC 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 30,5 34,0 19,2 27,9 
2 Ocotea spp. 27,2 29,6 13,7 23,5 
3 Sapium glandulosum (L.) Morong 5,4 4,4 8,9 6,3 
4 Piptocarpha sp. 4,5 3,5 8,9 5,6 
5 Lamanonia ternata Vell. 5,7 5,6 2,7 4,7 
6 Lithraea brasiliensis Marchand 2,9 2,7 6,8 4,2 
7 Styrax leprosus Hook. & Arn. 3,7 3,5 2,7 3,3 
8 Myrsine umbellata Mart. 2,9 2,2 3,4 2,9 
9 Ilex brevicuspis Reissek 1,4 1,2 4,8 2,5 

10 Myrceugenia euosma (O.Berg) D. Legrand 1,5 1,3 3,4 2,1 
.. 28 Outras spp. 14,2 11,9 25,3 17,1 

   Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 

São 

Francisco 

de Paula, 

RS 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 26,2 67,6 15,4 36,4 
2 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg 8,1 5,2 7,8 7,0 
3 Casearia decandra Jacq. 7,7 1,7 7,5 5,6 
4 Sebastiania brasiliensis Spreng. 7,3 1,4 7,0 5,2 
5 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 4,1 1,8 5,1 3,6 
6 Matayba elaeagnoides Radlk. 3,9 2,2 4,4 3,5 
7 Ilex brevicuspis Reissek 2,7 2,2 3,2 2,7 
8 Cryptocarya aschersoniana Mez 2,9 1,5 3,4 2,6 
9 Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 2,6 1,5 3,2 2,4 

10 Luehea divaricata Mart. & Zucc. 2,7 1,5 2,5 2,2 
.. 74  Outras spp. 31,8 13,4 40,5 28,6 

   Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Em que: N = número de espécies; DR = densidade relativa, em %; DoR = dominância relativa, em %; FR = 
frequência relativa, em %; VI = valor de importância, em %; NI = não identificada. 
 

 

Levantamento dos dados 

 

Um total de 397 árvores objetivo distribuídas nas classes de diâmetro foram 

selecionadas intencionalmente no interior da floresta natural, procurando obter árvores amostra 

em toda a amplitude diamétrica, considerando o menor centro de classe de 10 cm, sendo que os 

intervalos entre classes diamétricas foram de 10 cm. A seleção intencional das árvores justifica-

se pela necessidade de avaliar as características intrínsecas de cada indivíduo. As árvores de 

araucária em competição foram denominadas de “árvore objetivo” e as árvores circunvizinhas, 

que exercessem concorrência efetiva, consideradas como “árvores competidoras”. Das 397 
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árvores objetivo, 308 (77,6%) foram medidas no município de Lages, SC; e as demais, 89 

árvores (22,4%), na Flona de São Francisco de Paula, RS. 

O critério de seleção de árvores competidoras em relação à árvore objetivo foi baseado 

na dimensão da copa e, consequente, a altura das árvores avaliadas quanto à capacidade de 

competir por luz e espaço de crescimento. As árvores circunvizinhas, em um giro de 360° da 

árvore objetivo, que tivessem o contato entre as copas foram consideradas competidoras. 

Quando a árvore competidora apresentava altura acima ou abaixo da árvore objetivo e não 

ocorresse o contato entre copas, a árvore foi desconsiderada durante a seleção, pois buscava-se 

selecionar apenas árvores que exercessem competição efetiva. Para os locais estudados, devido 

à elevada dominância da espécie Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, encontrou-se, nas 

árvores objetivo, a influência da competição intraespecífica (Tabela 2). Assim, ao considerar o 

contato entre as copas, o critério de seleção de árvores competidoras pode ser representado pela 

expressão (1): 

 

distij < (rci + rcj)                                                         (1) 

 

Em que: distij = distância horizontal entre a árvore objetivo (i) com a árvore competidora (j); 
rci = raio de copa da árvore objetivo (i), em m; rcj = raio de copa da árvore competidora (j), em 
m. O raio de copa das árvores (rc) foi calculado dividindo pela metade o valor obtido com o 
modelo de diâmetro de copa (dc) em função do DAP para Lages, SC. - [dc = 1,3149 + 
0,2112.DAP] - R² = 0,838; Syx % = 13,7% e São Francisco de Paula, RS. - [dc = 0,8947 + 
0,2032.DAP] - R² = 0,853; Syx % = 15,4%. 
 

Em cada árvore objetivo e suas respectivas competidoras, foram medidos o diâmetro à 

altura do peito (DAP), a altura total (h), a altura de inserção de copa (hic), os oito raios de copa 

na direção dos pontos cardeais: norte (N), nordeste (NO), leste (L), sudeste (SE), sul (S), 

sudoeste (SO), oeste (O) e noroeste (NO). A altura de inserção de copa foi definida como a 

altura do nível do solo à inserção da copa viva. O diâmetro foi medido com fita diamétrica, em 

centímetros, e as distâncias horizontais (distij) e as alturas com o hipsômetro Vertex IV, em 

metros, ambas com declividade corrigidas, assim como os raios de copa, com precisão de 

centímetros. O diâmetro de copa (dc) foi determinado dobrando o valor médio quadrático dos 

oito raios medidos na copa (rcm). A área de projeção horizontal da copa (APHC) das araucárias 

foi calculada considerando a forma circular por - APHC = π.rcm². 
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Índices de competição 

 
Os índices de competição calculados foram os que consideraram, entre a árvore objetivo 

(i) com suas respectivas competidoras (j), as variáveis dimensionais: o diâmetro à altura do 

peito (DAP), as distâncias horizontais (dist), a área basal da árvore individual (g), a altura (h), 

o diâmetro de copa (dc), a área de projeção horizontal de copa (APHC), a área de projeção 

horizontal de copa potencial para araucária (APHCpot), a área de sobreposição de copas (ASC) 

e os raios de copa médio (rcm) (Tabela 3). 

 
 
Tabela 3 ─ Índices de competição avaliados para Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze na 
floresta natural, em Lages, SC e São Francisco de Paula, RS. 
 

Índices Expressão Variáveis Fonte 
IC1 = �����. � 	∑ �������� ��   DAP Daniels et al. (1986) 

IC2 = ∑ 	����� �����⁄ ����   DAP Corona e Ferrara (1989) 

IC3 = 	∑ ������� � ����⁄   DAP Lorimer (1983) 

IC4 = 	∑ ������� ����⁄ � �⁄   DAP Mugasha (1989) 

IC5 = ∑ ����� �����. �������⁄ ����   DAP, dist Hegyi (1974) 

IC6 = ∑ ����� �����. �������,��⁄ ����   DAP, dist Hegyi (1974) - modificado 

IC7 = ∑ �	���� ����⁄ �� ������� ����   DAP, dist 
Rouvinen e Kuuluvainen 

(1997) 

IC8 = ∑ 	���� ������⁄ ����   DAP, dist 
Rouvinen e Kuuluvainen 

(1997) 
IC9 = ∑ *����   g BAL modificado 

IC10 = ∑ 	ℎ� ℎ,-⁄ ����   h Glover e Hool (1979) 

IC11 = ∑ 	�����ℎ� ���,�ℎ,..........� ����   DAP, h Glover e Hool (1979) 

IC12 = ∑ �	ℎ� ℎ�⁄ �/01�/�*	ℎ� ������⁄ �����   h, dist 
Rouvinen e Kuuluvainen 

(1997) - modificado 
IC13 = ∑ /01�/�*�	ℎ� − ℎ�� ������⁄ ����   h, dist Pukkala e Kolström (1987) 

IC14 = ∑ ��1� ��1�. �������,��⁄ ����   dc, dist Hegyi (1974) - modificado 

IC15 = ∑ ���34� ���34�. �������⁄ ����   APHC, dist Álvarez Taboada et al. (2003) 

IC16 = ∑ ���34� ��34�⁄ ����   APHC Castagneri et al. (2008) 

IC17 = ∑ ���34�ℎ� ��34�ℎ�⁄ ����   h, APHC Castagneri et al. (2008) 

IC18 = ∑ ���34�ℎ� ��34�ℎ�⁄ � ������⁄���   h, APHC, dist Castagneri et al. (2008) 

IC19 = 100 ∑ ��74�� + ��3489:���� ��3489:�   APHCpot, ASC Arney (1973) 

IC20 = ∑ ��74�� ��34�⁄ ����   APHC, ASC Gerrard (1969) 

IC21 = ∑ �	�74������� ���34� �����⁄ ����   
DAP, APHC, 

ASC 
Bella (1971) 

IC22 = ∑ ��74��	01;�ℎ� 01;�ℎ�⁄ ����� ��3489:�   
h, rcm, APHCpot, 

ASC 
Ek e Monserud (1974) 

 
Em que: DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; dist = distância horizontal, em m; g = área basal da árvore 
individual, em m²; h = altura total, em m; dc = diâmetro de copa, em m; APHC = área de projeção horizontal da 
copa, em m²; APHCpot = área de projeção horizontal da copa potencial para araucária, foi usada a equação: dcpot = 
4,8601+0,2038.DAP, sendo assim: APHCpot = π (dcpot/2)², em m²; ASC = área de sobreposição das copas, em m²; 
rcm = raio de copa médio, em m; i-ésima árvore objetivo; j-ésima árvore competidora. 
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O cálculo das áreas de sobreposição de copa (ASC) entre a árvore objetivo (i) com cada 

uma das competidoras (j) foi realizado por algoritmo desenvolvido em linguagem Visual Basic, 

na macro do editor de planilha Microsoft Excel 2013. Para isto, foi programada a expressão da 

área de sobreposição de copas apresentada por vários autores (LEE; GADOW, 1997; GADOW, 

2003; ÁLVAREZ TABOADA et al., 2003), com o algoritmo adaptado para situações em que 

a APHC estavam secantes entre si, disjuntas externamente e internamente, e ainda foi 

averiguado os casos de copas tangentes externamente, internamente e disjuntas concêntricas, as 

quais não ocorreram em nenhuma das 1560 árvores analisadas. 

 

Reconstrução do incremento periódico 

 

O incremento periódico foi delimitado, anualmente, no período dos últimos cinco anos 

pelos anéis de crescimento medidos nos rolos de incremento amostrados radialmente do tronco 

utilizando o trado de Pressler. Foram retirados dois rolos de incremento em cada árvore e 

acondicionados em canudos de plástico perfurados e identificados com o número da árvore. 

Quando necessário, devido à dificuldade de quantificação dos incrementos nas amostras de 

indivíduos em elevada competição, voltou-se a campo e coletou-se mais dois rolos de 

incremento da mesma árvore. 

Em laboratório, fixou-se as amostras de rolos de incrementos com cola em suportes de 

madeira. Após a secagem, fez-se o acabamento com lixadeira manual na superfície dos rolos 

de incrementos com intuito de tornar mais fácil a visualização dos anéis de crescimento. Com 

a prévia delimitação dos anéis de crescimento, efetuou-se a etapa de digitalização das amostras 

por meio de um scanner em arquivo com formato de imagem e resolução de 1200 pixels. 

Seguido da digitalização das amostras, fez-se a medição dos anéis de crescimento com 

o Software Image Pro-Plus com a escala de medida em milímetros, registrando, em arquivo de 

texto, os incrementos radiais de cada uma das árvores. O incremento periódico anual em área 

basal de cada árvore foi calculado pela expressão: 

 
                                                       (2) 

 
Em que: IPAg = incremento periódico anual em área basal, em cm²/ano; g = área basal da árvore 
individual no final do período; em cm²; g5 = área basal da árvore individual no início do período; 
em cm²; t = número de anos avaliados: para o presente estudo foi definido um período dos 
últimos 5 anos, conforme indicado para este tipo de modelagem (HASENAUER, 2006; 
PRETZSCH, 2009). 
 
 

t/)gg(IPAg 5−=
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A influência da competição no incremento periódico em área basal 

 

Para avaliar a influência da competição (IC) no incremento periódico anual em área 

basal (IPAg) da árvore objetivo, foi ajustado o modelo alométrico na forma não linear (3): 

 

D��* = !�D4$? + &                                                        (3) 

 

Em que: IPAg = incremento periódico anual em área basal, em cm².ano-1; IC = índices de 
competição; β0 e β1= coeficientes de regressão estimados; ε = erro residual. 
 

Análise dos dados 

 

Todas as estatísticas foram processadas no Sistema de Análise Estatística (SAS, 2004). 

Os modelos ajustados foram avaliados quanto ao coeficiente de determinação (R²), ao erro 

padrão da estimativa em porcentagem (Syx%), ao valor de F e à sua probabilidade da análise 

de variância. A análise de componentes principais foi usada para reduzir o número de variáveis, 

verificar a influência de cada um dos 22 índices de competição nos componentes principais e 

sua importância em relação à variância total dos dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A influência da competição no incremento 

 

Com o ajuste do modelo de regressão (3), verificou-se a relação existente entre os 

modelos de incremento periódico anual em área basal em função dos 22 índices de competição 

calculados para araucária (Tabela 4). Os resultados revelaram que todas as equações 

apresentaram regressão, o incremento em área basal em nível de árvore individual chegou a 

alcançar valores de R² até 0,425 e Syx% ≥ 50,2. 
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Tabela 4 ─ Coeficientes estimados e estatísticas de ajuste e precisão dos modelos de incremento 
periódico anual em área basal (IPAg) em função dos índices de competição (IC) para Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze na floresta natural, em Lages SC, e São Francisco de Paula, RS. 
 

IC Coeficientes Erro padrão Valor de t Prob.>|t| R² Syx% Valor de F Prob.>F 
IC1 β0 113,9954 17,0998 6,67 <0,0001 0,227 61,0 597,3 <0,0001 

β1 0,4613 0,0404 11,41 <0,0001 
IC2 β0 33,4093 1,1734 28,47 <0,0001 0,368 55,1 776,3 <0,0001 

β1 -0,3936 0,0256 -15,35 <0,0001 
IC3 β0 34,0032 1,7326 19,63 <0,0001 0,224 61,1 594,3 <0,0001 

β1 -0,4595 0,0410 -11,20 <0,0001 
IC4 β0 20,3166 0,5335 38,08 <0,0001 0,402 53,6 832,0 <0,0001 

β1 -1,0229 0,0659 -15,52 <0,0001 
IC5 β0 15,0501 0,6092 24,70 <0,0001 0,292 58,3 671,4 <0,0001 

β1 -0,4574 0,0358 -12,76 <0,0001 
IC6 β0 22,8504 0,6355 35,96 <0,0001 0,280 58,9 655,9 <0,0001 

β1 -0,4936 0,0390 -12,64 <0,0001 
IC7 β0 16,2088 0,5425 29,88 <0,0001 0,418 52,9 858,8 <0,0001 

β1 -0,4022 0,0248 -16,24 <0,0001 
IC8 β0 45,9523 7,1428 6,23 <0,0001 0,070 66,9 463,6 <0,0001 

β1 -0,2843 0,0497 -5,72 <0,0001 
IC9 β0 17,5660 0,7510 23,39 <0,0001 0,009 69,1 422,2 <0,0001 

β1 -0,0723 0,0355 -2,04 0,0425 
IC10 β0 19,1023 0,5564 34,33 <0,0001 0,321 57,1 708,4 <0,0001 

β1 2,1793 0,1537 14,18 <0,0001 
IC11 β0 21,0590 0,5275 39,92 <0,0001 0,425 52,6 873,2 <0,0001 

β1 0,4407 0,0270 16,32 <0,0001 
IC12 β0 30,5181 2,3364 13,06 <0,0001 0,085 66,3 474,3 <0,0001 

β1 -0,3535 0,0548 -6,45 <0,0001 
IC13 β0 12,5849 0,6417 19,61 <0,0001 0,147 50,2 261,5 <0,0001 

β1 -0,2126 0,0311 -6,84 <0,0001 
IC14 β0 22,4605 0,6610 33,98 <0,0001 0,223 61,1 594,1 <0,0001 

β1 -0,4499 0,0410 -11,22 <0,0001 
IC15 β0 16,5609 0,5638 29,37 <0,0001 0,336 56,5 729,2 <0,0001 

β1 -0,3621 0,0252 -14,37 <0,0001 
IC16 β0 32,2109 1,2560 25,65 <0,0001 0,293 58,3 672,8 <0,0001 

β1 -0,3711 0,0278 -13,36 <0,0001 
IC17 β0 32,4127 1,1222 28,88 <0,0001 0,350 55,9 748,3 <0,0001 

β1 -0,3638 0,0241 -15,07 <0,0001 
IC18 β0 16,7209 0,5428 30,80 <0,0001 0,391 54,1 812,7 <0,0001 

β1 -0,3630 0,0227 -15,98 <0,0001 
IC19 β0 31,7654 11,8255 2,69 0,0075 0,005 69,2 420,0 <0,0001 

β1 -0,0922 0,0628 -1,47 0,1430 
IC20 β0 17,9658 0,6642 27,05 <0,0001 0,026 68,2 432,5 <0,0001 

β1 -0,0850 0,0275 -3,09 0,0021 
IC21 β0 18,0675 0,6219 29,05 <0,0001 0,111 65,1 492,8 <0,0001 

β1 -0,1442 0,0214 -6,75 <0,0001 
IC22 β0 16,8927 0,7290 23,17 <0,0001 0,053 67,2 450,7 <0,0001 

β1 -0,0925 0,0207 -4,48 <0,0001 
 
Em que: [IC1..IC22] = índices de competição; β0, β1 = coeficientes de regressão estimados; R² = coeficiente de 
determinação; Syx% = erro padrão da estimativa em porcentagem; Prob.>|t|= probabilidade de significância para 
o valor de t; Prob. > F = probabilidade de significância para o valor de F. 
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De acordo com os critérios estatísticos de ajuste (R²) e precisão (Syx%) usados para 

avaliação da performance dos modelos de incremento em área basal de araucária (Tabela 4), 

foram selecionados as quatro melhores equações, por meio dos valores observados e os 

estimados em função dos índices de competição: IC4, IC7, IC11 e IC18 (Figura 1). 

Os índices de competição (Figura 1a, 1b, 1d) mostraram relações inversamente 

proporcionais ao crescimento, ou seja, a medida que aumentou a competição, ocorreu 

diminuição do incremento em área basal das araucárias. Por outro lado, o IC11 foi diretamente 

proporcional ao crescimento da árvore, mostrando que o aumento de valor repercute na menor 

influência das árvores competidoras sobre a árvore objetivo. 

 
 

 

Figura 1 ─ Valores observados e estimados do incremento periódico anual em área basal (IPAg) 
em função de índices de competição; (a) - IC4; (b) - IC7; (c) - IC11; (d) - IC18; para árvores 
de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze amostradas em floresta natural, em Lages, SC e São 
Francisco de Paula, RS. 
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A pouca diferença na capacidade preditiva dos quatro modelos de incremento em área 

basal em função dos índices de competição (Tabela 4) não permitiu definir o melhor índice de 

competição para descrever o crescimento de araucária, pois a adição de novas variáveis, 

independentes ao modelo, pode ocasionar um efeito de interação diferente, passando esses 

índices de competição anteriormente mostrados com melhor performance quanto aos critérios 

estatísticos usados, a ser inadequados para compor o modelo de crescimento. 

 

Análise de componentes principais 

 

Esta análise usada para reduzir o número de variáveis possibilitou identificar que dos 

22 índices calculados, o primeiro componente (Figura 2a) apresentou autovalor de 11,65, 

contribuindo com 52,95% da variância total explicada (Figura 2b). Na mesma relação, o 

segundo componente principal alcançou autovalor de 3,67, com 16,68% da variância total 

explicada e o terceiro componente, uma variância explicada acumulada de 78,43% (Figura 2b), 

sendo assim, realizou-se uma discussão com base nesses três compotentes, por explicarem a 

maior parte da variabilidade dos dados observados. 

 

 

 
 
Figura 2 ─ (a) - Valor do autovalor em função do componente principal; (b) - % da proporção 
da variância explicada e a acumulada em função do componente principal; para árvores de 
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze amostradas em floresta natural, em Lages, SC e São 
Francisco de Paula, RS. 
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O primeiro componente (CP1) foi responsável por explicar 52,95% da variância total 

dos dados, com carga dos autovetores parecidos em 11 índices de competição, estes variando 

entre 0,23 a 0,27 (Tabela 5), aproximadamente, confirmando que, mesmo com variáveis 

distintas e expressões matemáticas usadas no cálculo, os índices de competição podem ser 

empregados na descrição da concorrência para a espécie. 

Ao comparar com o ajuste dos modelos (Tabela 4), verificou-se que esses índices de 

competição (incluídos no CP1) apresentaram ajustes (R²) intermediários e com moderada 

precisão (Syx%). No segundo componente (CP2), destacaram-se outros quatro índices de 

competição com cargas entre os valores 0,32 a 0,48, explicando somente 16,68% da variância 

total dos dados. Conforme os valores da Tabela 5, nesse componente, foram agrupados índices 

de competição com os menores ajustes (R²) e maiores erros (Syx%), de acordo com a Tabela 4. 

O terceiro componente principal (CP3) foi responsável por 8,81% da variância total explicada, 

onde tiveram maior importância os IC1, IC10 e IC11, com maiores valores de carga. Neste 

componente, foram agrupados os índices de competição diretamente proporcionais ao 

incremento em área basal da araucária (Tabela 4). 

 

 

Tabela 5 ─ Autovetores dos componentes principais (CP) para os índices de competição de 
árvores de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze amostradas em floresta natural, em Lages, 
SC e São Francisco de Paula, RS. 
 

Índices CP1 CP2 CP3 
IC1 -0,1553 0,0843 0,4780 
IC2 0,2650 -0,0495 0,0287 
IC3 0,2467 0,1942 -0,0970 
IC4 0,2166 -0,2853 -0,0518 
IC5 0,2545 0,0210 0,1407 
IC6 0,2727 0,1110 0,0300 
IC7 0,2522 -0,0996 0,1528 
IC8 0,1847 0,3464 0,0083 
IC9 0,0605 0,3241 -0,3043 

IC10 -0,1666 0,2294 0,3895 
IC11 -0,1748 0,1792 0,4357 
IC12 0,1572 0,3872 -0,1558 
IC13 0,1808 -0,1971 -0,2638 
IC14 0,2688 0,1096 0,1049 
IC15 0,2484 -0,1283 0,2378 
IC16 0,2372 -0,0867 0,1193 
IC17 0,2367 -0,1284 0,1134 
IC18 0,2474 -0,1610 0,2132 
IC19 0,0807 0,4820 -0,0728 
IC20 0,1884 0,1817 0,1479 
IC21 0,2436 -0,0156 0,1383 
IC22 0,1813 0,0783 -0,0080 

 

Em que: [IC1..IC22] = índices de competição; CP1, CP2, CP3 = componente principal 1, 2 e 3. 
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De forma geral, sugere-se dar maior atenção aos índices de competição de menor 

complexidade de cálculo com análise de seu significado ecológico e não somente sua habilidade 

estatística em predizer o crescimento em curto prazo, pois observou-se que a habilidade 

preditiva não depende da complexidade, nem da quantidade de dados coletados para o cálculo, 

mas sim da espécie estudada. 

 

CONCLUSÕES 

 

Os índices de competição explicam a variação do incremento periódico anual em área 

basal de forma moderada e com erros de estimativa elevados. Com apenas três componentes 

principais, foi possível explicar a maior parte da variação total dos 22 índices de competição 

avaliados, com cargas de autovetores parecidos em 11 índices de competição, confirmando que, 

mesmo com distintas variáveis, estes índices podem auxiliar na descrição da competição para 

araucária. 

Os resultados servem de auxílio na modelagem do crescimento junto a outras variáveis 

independentes que caracterizem o tamanho da árvore, a vitalidade de copa, o sítio, entre outros 

fatores. 
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CAPÍTULO 5 ─ MODELAGEM DO INCREMENTO EM ÁREA BASAL 

DE ÁRVORES DE CRESCIMENTO LIVRE DE Araucaria angustifolia 

EM LAGES, SC 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo objetivou desenvolver um modelo de incremento periódico anual em área basal 

individual em função de variáveis de tamanho, dimensão de copa e características de sítio de 

árvores em crescimento livre de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze em Lages, SC. Em 

114 árvores crescendo livre sem competição, foram medidos atributos dendrométricos, 

morfométricos da copa e extraídos rolos de incremento radialmente do tronco ao nível do DAP. 

A técnica de Modelos Lineares Generalizados (MLG’s) foi usada testando dois campos 

aleatórios: Normal e Gamma e as funções de ligação identidade (μ) e logarítmica ln (μ). As 

estatísticas usadas para seleção do melhor modelo ajustado foram o Critério de Informação de 

Akaike (AIC), o Critério de Informação Bayesiano (BIC) e a análise gráfica dos resíduos em 

porcentagem em função dos valores estimados. A correlação de Pearson foi positiva entre o 

incremento periódico anual em área basal com as variáveis independentes: diâmetro à altura do 

peito no início do período (ρ = 0,45), proporção de copa (ρ = 0,66) e altura total (ρ = 0,71). O 

melhor MLG foi alcançado com o campo aleatório Gamma e função de ligação identidade (μ), 

menores valores de AIC = 947,6 e BIC = 961,3, além de apresentar uma dispersão relativa dos 

resíduos regular ao longo da amplitude dos valores estimados. 

 

Palavras-chave: Pinheiro-do-Paraná. Modelos de regressão. Crescimento potencial. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Determinar os fatores que influenciam no crescimento refletidos pela variação do 

tamanho e forma da árvore permite definir estratégias adequadas para o planejamento 

sustentável dos recursos florestais. Em árvores livres de competição, a modelagem do 

crescimento permite descrever o crescimento potencial por uma função “Potencial-

Modificadora” (QUICKE et al., 1994; ZHANG et al., 2004; WEISKITTEL et al., 2011). 
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O conhecimento de características e relações interdimensionais das árvores pode ser 

uma alternativa eficaz quando se pretende melhorar a produtividade das florestas (COLE; 

LORIMER, 1994; MONSERUD; STERBA, 1996; SCHRÖDER et al., 2002; CUNHA et al., 

2013). 

O tamanho da copa é uma importante medida de vigor das árvores (ASSMANN, 1970). 

A copa atual de uma árvore reflete o nível acumulado de competição do passado 

(HASENAUER, 2006), também pode indicar o potencial que uma árvore pode ter para utilizar 

os recursos disponíveis, como aumentar o espaço de crescimento (PRETZSCH, 2009). 

Assim, muitos modelos de crescimento de árvore individual usam o tamanho da copa 

(proporção de copa ou comprimento de copa) como preditor do incremento em altura e 

diâmetro, bem como a mortalidade de árvores (VOSPERNIK et al., 2010). Árvores saudáveis 

apresentam maior incremento anual em diâmetro do que as árvores não saudáveis ao longo de 

todos os gradientes de qualidade (sítio, classe de copa, idade da árvore), podendo ser empregado 

como variável qualitativa em modelos de crescimento das árvores para estimar a biomassa e os 

estoques de carbono (ATTIS BELTRÁN et al., 2013). 

A qualidade do sítio refere-se à combinação dos fatores físicos e biológicos que 

caracterizam uma determinada localização geográfica, a qual pode envolver uma classificação 

descritiva. Os fatores que determinam a qualidade do sítio, geralmente, são inerentes ao próprio 

sítio, mas podem ser influenciados pelo manejo (SKOVSGAARD; VANCLAY, 2008). 

A variável altura das árvores é usada para estimar o volume de madeira, índice de sítio 

e outras variáveis importantes relacionadas com o crescimento e a produção da floresta, estágios 

sucessionais e modelos para estimativa de carbono (PENG et al., 2001, SCHMIDT et al., 2011). 

Algumas pesquisas mostraram o aumento do crescimento em altura com o aumento da 

qualidade do sítio (BIGING, 1985; NEWNHAM, 1988). Apesar da relação altura/DAP sofrer 

o efeito da idade e densidade, o uso desta relação para classificação de sítios em florestas 

naturais não pode ser rejeitada (VANCLAY; HENRY, 1988; HUANG; TITUS, 1993; 

HERRERA-FERNÁNDEZ et al., 2004, TEMESGEN et al., 2007; SKOVSGAARD; 

VANCLAY, 2013; BONTEMPS; BOURIAUD, 2014). 

Um Modelo Linear Generalizado (MLG) é uma extensão do modelo linear tradicional, 

sendo aplicável a uma gama mais ampla de problemas de análise de dados. Um MLG é 

constituído pelos seguintes componentes: distribuição resposta, preditor linear e  função de 

ligação. A distribuição resposta dos valores  (i = 1,..., n) são variáveis aleatórias iY
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independentes, com média, . Compartilha distribuições de densidade da família exponencial 

com parâmetro de escala constante  (MCCULLOCH; SEARLE, 2001). 

Para o preditor linear pressupõem-se um conjunto de p, geralmente, de parâmetros 

desconhecidos β, e um conjunto de variáveis explicativas conhecidas  

sendo a forma da matriz: 

 
                                                                (1) 

 
Em que: Xβ = é a estrutura linear que descreve a localização da distribuição resposta com a mudança das 

variáveis explanatórias. 

 

A função de ligação quando assume , a definição do MLG é completa 

(LINDSEY, 1997). A relação entre a média da i-ésima observação com o seu preditor linear é 

dado por uma função de ligação, : 

 

                                                              (2) 

 

                                                                 (3) 

 
A função de ligação deve ser monótona e diferenciável (DOBSON; BARNETT, 2008). 

Normalmente, a mesma função de ligação é usada para todas as observações. Em seguida, a 

função de ligação canônica é a função que transforma a média para um parâmetro de localização 

canônico, membro da família de distribuição exponencial (LINDSEY, 1997). 

Assim, o objetivo do presente estudo foi modelar o incremento em área basal de árvores 

de crescimento livre de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, em função de variáveis de 

tamanho, dimensão de copa e característica de sítio, utilizando técnicas de Modelos Lineares 

Generalizados (MLG). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O dados foram coletados em uma propriedade rural, no município de Lages, SC (27° 

48’S e 50° 19’O). O clima, de acordo com a classificação de Köppen, é subtropical úmido, sem 
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estação seca e com verão temperado (Cfb). A altitude do município é de, aproximadamente, 

987 m, com temperatura anual média de 15,2 ºC e precipitação anual média de 1685,7 mm 

(ALVARES et al., 2013). Os solos predominantes na região são Nitossolos Háplicos e 

Cambissolos Húmicos, desenvolvidos a partir de rochas basálticas (EMBRAPA, 1999). 

 

Levantamento dos dados 

 

Um total de 114 árvores de araucária de crescimento livre (sem competição) foram 

amostradas em área de campo aberto. As árvores estavam distribuídas dentro de um raio de 6 

km. Em cada árvore, foi medido o diâmetro à altura do peito (DAP) com fita diamétrica, a altura 

total (h) e a altura do ponto de inserção de copa (hic) com o hipsômetro Vertex IV. O 

comprimento de copa (cc) foi obtido pela diferença entre a h-hic. A proporção de copa foi obtida 

pela razão entre o cc pela h. 

Em cada árvore, foram medidos quatro raios de copa (considerado a partir do eixo 

central da árvore ao nível do DAP), nas posições cardeais: norte (N), leste (L), sul (S) e oeste 

(O), orientadas com bússola. Em todas as árvores, os raios de copa foram mensurados por uma 

única pessoa para evitar possíveis tendências de interpretação. Assim, o diâmetro de copa (dc) 

foi calculado duplicando o valor do raio médio de copa (rcm) pela seguinte expressão 4: 

 

                                                           (4) 

Em que: rcm = raios de copa médio, em m; rc = raio de copa segundo as posições cardeais, em 
m. 
 

Reconstrução do incremento periódico 

 

O incremento periódico foi delimitado, anualmente, pelos anéis de crescimento medidos 

em dois rolos de incremento amostrados radialmente do tronco, utilizando o trado de Pressler 

para o período dos últimos cinco anos. Os rolos de incremento de cada árvore foram 

acondicionados em canudos de plástico perfurados e identificados com o número da árvore. 

Em laboratório, as amostras foram fixadas com cola em suportes de madeira. Após a 

secagem, fez-se o acabamento com lixadeira manual na superfície dos rolos de incrementos 

com intuito de tornar mais fácil a visualização dos anéis de crescimento. Com a prévia 
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delimitação dos anéis de crescimento, efetuou-se a etapa de digitalização das amostras em 

arquivo com formato de imagem e resolução de 1200 pixels por meio de um scanner. 

Com a digitalização das amostras, foi realizada a medição dos anéis de crescimento com 

o Software Image Pro-Plus na escala de medida em milímetros, registrando, em arquivo de 

texto, os incrementos radiais de cada uma das árvores. O incremento periódico anual em área 

basal foi calculado pela expressão: 

 

                                             (5) 

 
Em que: IPAg = incremento periódico anual em área basal, em cm²/ano; DAP = diâmetro à 
altura do peito no final do período; em cm; DAP-t = diâmetro à altura do peito no início do 
período; em cm; t = número de anos considerados. 
 

Modelos Lineares Generalizados (MLG’s) 

 

No ajuste MLG, foram testados dois campos aleatórios Normal e Gamma, valendo-se 

das funções de ligação identidade (μ) e logarítmica ln (μ). O modelo foi definido por: 

 
y = β0+β1.x1+β2.x2+β3.x3                                                    (6) 

 
Em que: y = incremento periódico anual em área basal (IPAg), em cm²/ano; x1 = variável de 
tamanho; x2 = variável de dimensão de copa; x3 = variável de caracterização de sítio; β0,..,β3 = 
coeficientes estimados. 
 

Análise dos dados 

 

Todas as estatísticas foram processadas no Sistema de Análise Estatística (SAS, 2004). 

A análise de correlação de Pearson foi usada para indicar o grau de associação entre o IPAg em 

função das variáveis independentes testadas e as estatísticas para seleção do melhor MLG foram 

o Critério de Informação de Akaike (AIC) e o Critério de Informação Bayesiano (BIC). O 

melhor modelo foi o que apresentou o menor valor em ambos os casos (AIC e BIC). Também 

foi avaliada a análise gráfica dos resíduos em porcentagem em função dos valores estimados: 

 

Res % =  �JKLJMN �
JK .100                                                      (7) 

 

Em que: Res % = resíduo em porcentagem;  = valor observado; = valor estimado. 

 

( ) tDAPDAPIPAg t 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amplitude de distribuição diamétrica das 114 árvores de araucária com crescimento 

livres amostradas foi de 18,0 a 68,1 cm (Tabela 1). No resumo estatístico das dimensões das 

árvores, observou-se que o cc foi a variável com a maior dispersão (CV% = 41,2), indicando 

estar diretamente relacionada com o estágio ontogênico característico da espécie e com a 

qualidade do sítio em que a árvore encontra-se, o que reflete na morfologia de copa. Araucárias 

crescendo livre de competição em melhores sítios apresentaram maior altura quando 

comparadas a árvores de mesmo DAP crescendo em sítios de menor qualidade. 

 

 

Tabela 1 ─ Resumo estatístico das características biométricas de árvores de araucária crescendo 
livre em Lages, SC. 
 

Variável Mínimo Média Mediana Máximo CV% 
DAP 18,0 41,4 41,1 68,1 24,5 

h 7,3 12,5 12,3 18,0 20,9 
hic 1,9 5,0 4,8 11,0 38,7 
cc 1,7 7,5 7,6 13,7 41,2 
dc 4,4 9,5 9,3 15,2 24,6 
Pc 14,7 58,6 61,5 85,7 29,3 

 
Em que: DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; h = altura total, em m; hic = altura de inserção de copa, em m; 
cc = comprimento de copa, em m; dc = diâmetro de copa, em m; Pc = proporção de copa; CV% = coeficiente de 
variação. 
 

 

O caráter ontogênico da araucária foi evidenciado com o aumento do DAP e 

consequente aumento na h (ρ = 0,77), o que também pode estar associado ao sítio conforme o 

valor do coeficiente de correlação de Pearson (Figura 1). Esta característica ontogênica ficou 

evidente a campo ao observar-se que árvores jovens possuem copas de forma geométrica 

cônica, enquanto que, em árvores maduras, as copas são hemisféricas e, em fase senil, 

apresentam forma de umbela. 

A hic mostrou baixa relação com DAP (ρ = 0,23) em árvores de crescimento livre. Este 

resultado pode estar relacionado com a maior intensidade de luz a que estão submetidas e com 

baixa modificação na variável hic com aumento do DAP, por não estarem sujeitas ao efeito de 

competição lateral, o que, em árvores na floresta, favorece o processo de recessão de copa. 

A análise de correlação de Pearson entre o IPAg e demais variáveis independentes 

testadas permitiu apenas inferir no grau de associação entre elas, duas a duas (Figura 1). Dessa 
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forma, para modelar a variação do IPAg, considerou-se a hipótese: “o IPAg é uma função de 

características de tamanho da árvore, dimensão de copa e atributos de sítio”. 

 

 

 
 
Figura 1 ─ Correlação de Pearson e dispersão dos valores do IPAg entre variáveis 
independentes testadas em Lages, SC. 
 

 

O IPAg das araucárias de crescimento livre apresentou maior correlação de Pearson com 

o DAP (ρ = 0,63) quando comparado ao DAP-t (ρ = 0,45). Porém, para a modelagem, optou-se 

pelo DAP-t para representar a variável independente de tamanho (x1) no modelo 6, uma vez 

que possibilita prognosticar o IPAg futuro em função de medidas realizadas no período atual. 

A Pc (ρ = 0,66) foi a variável selecionada de dimensão de copa (x2) e a h (ρ = 0,71) a de 

caracterização de sítio (x3) (Figura 1). A maior correlação de Pearson para dimensões de copa 

foi obtida com o cc (ρ = 0,80), porém, esta variável apresenta maior variabilidade (Tabela 1). 
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A correlação negativa entre o IPAg com a hic (ρ = -0,32) (Figura 1) confirmou que, para um 

mesmo DAP, árvores com maior Pc e h apresentaram maiores taxas de crescimento. 

Com as variáveis independentes selecionadas, foi possível prognosticar o crescimento 

considerando a seguinte hipótese: “o IPAg futuro de árvores de araucária de crescimento livre 

pode ser prognosticado para os próximos cinco anos em função das variáveis DAP-t, Pc e h 

medidas no período atual”. 

O ajuste do MLG de IPAg testado com os campos aleatórios Normal e Gamma e as 

funções de ligação identidade (μ) e logarítmica ln (μ) resultou entre os quatro MLG’s que os 

melhores critérios de AIC e BIC foram obtidos com o campo aleatório Gamma e função de 

ligação identidade (μ) (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 ─ Parâmetros estimados utilizando a técnica de Modelos Lineares Generalizados 
(MLG’s) com seus critérios de ajustes usados para descrever o IPAg de árvores de araucária 
crescendo livre em Lages, SC. 
 

MLG F.L. Parâmetros estimados Critério de ajuste 
β0 β1 β2 β3 AIC BIC 

Normal 

μ -72,9894 0,6896 0,9311 3,9822 985,1 998,8 
(<0,0001) (0,0063) (<0,0001) (0,0002) 

ln (μ) 1,8249 0,0060 0,0150 0,0828 999,3 1013,0 
(<0,0001) (0,1819) (<0,0001) (<0,0001) 

Gamma 

μ -56,0886 0,4455 0,9284 3,2815 947,6 961,3 
(<0,0001) (0,0037) (<0,0001) (<0,0001) 

ln (μ) 1,1430 0,0132 0,0237 0,0714 955,9 969,6 
(<0,0001) (0,0039) (<0,0001) (0,0002) 

 
Em que: MLG = modelo linear generalizados; F.L. = função de ligação; ( ) = em parênteses probabilidade de χ² de 
Wald dos parâmetros estimados; AIC = Critério de Informação de Akaike; BIC = Critério de Informação 
Bayesiano. 
 

 

O mesmo resultado foi alcançado ao avaliar-se a análise gráfica dos resíduos em 

porcentagem, em função dos valores estimados com o modelo (Figura 2c), que mostraram os 

menores desvios ao longo da amplitude estimada. 

Ao analisar os resíduos em porcentagem do modelo ajustado pelo campo aleatório 

Normal e função de ligação identidade (μ) (Figura 2a), constatou-se comportamento similar ao 

modelo com o campo aleatório Gamma e função de ligação identidade (μ) (Figura 2c), contudo, 

ao verificar-se os critérios de ajuste, ele foi classificado em terceiro lugar entre os quatro 

modelos testados (Tabela 2). 
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Figura 2 ─ Análise gráfica de resíduos em porcentagem em função do IPAg estimado utilizando 
a técnica de MLG’s para árvores de araucária crescendo livre em Lages, SC. 
 

 

Ao avaliar o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov para a frequência da variável 

observada IPAg com os modelos ajustados de distribuição de densidade Gamma (D = 0,0736; 

Pr > D = 0,145) e Normal (D = 0,0912; Pr > D = 0,020), verificou-se estatisticamente que a 

frequência da variável dependente ajustada (IPAg) não diferiu da observada por meio da função 

Gamma (Figura 3), justificando o emprego desta distribuição para a modelagem dos dados no 

presente estudo. A modelagem do crescimento de árvores com técnicas de MLG’s vem 

ganhando importância, principalmente, quando os dados biológicos proporcionam assimetria 

acentuada (GEA-IZQUIERDO; CAÑELLAS, 2009; CONTRERAS et al., 2011; LEDO et al., 

2014). 
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Figura 3 ─ Histograma da porcentagem da frequência observada do IPAg e o ajuste da 
frequência esperada utilizando o modelo de distribuição de densidade Gamma e Normal de 
árvores de araucária crescendo livre em Lages, SC. 
 

 

CONCLUSÕES 

 

O modelo de incremento periódico anual em área basal (IPAg) de árvores de 

crescimento livre de araucária ajustado em função das variáveis de tamanho (diâmetro à altura 

do peito no início do período), dimensão de copa (proporção de copa) e de característica de sítio 

(altura) pode ser usado com segurança para a predição do crescimento para a região de Lages, 

SC. O mesmo modelo também pode ser usado em outras regiões de ocorrência natural da 

espécie, no entanto, necessita ser validado. 

O MLG com o campo aleatório Gamma e função de ligação identidade (μ) apresentou 

melhores critérios de ajuste e maior regularidade na dispersão relativa dos resíduos ao longo da 

amplitude dos valores estimados. 
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CAPÍTULO 6 ─ INCREMENTO POTENCIAL EM ÁREA BASAL PARA 

Araucaria angustifolia 

 

 

RESUMO 

 

O incremento periódico anual potencial em área basal de árvores de araucária de crescimento 

livre foi determinado usando a metodologia proposta por Bragg (2001). Um total de 183 

araucárias foram medidas nos municípios de Canoinhas (SC) e Lages (SC). Cada árvore teve 

amostrados dois rolos de incremento extraídos radialmente do tronco ao nível do DAP. Um 

modelo não linear foi ajustado para descrever o incremento potencial. Os resultados indicam o 

limite potencial de incremento periódico em área basal de araucária em área de ocorrência 

natural. 

 

Palavras-chave: Pinheiro-do-Paraná. Análise de regressão. Crescimento máximo. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Árvores livres que crescem sem a influência de árvores competidoras podem apresentar 

crescimento e dimensão potencial para algumas variáveis morfométricas, constituindo um 

referencial decisivo quanto ao limite da espécie, quando comparado a árvores crescendo sob 

condições de concorrência na floresta. 

Nesse contexto, é importante conhecer o comportamento do crescimento e suas 

modificações interdimensionais em árvores de cresciento livre (HASENAUER, 1997), uma vez 

que auxiliam as estratégias para a elaboração de guias de manejo florestal. Na modelagem do 

crescimento florestal, árvores livres são usadas para descrever o crescimento potencial por uma 

função “Potencial-Modificadora” (EK; MONSERUD, 1974; PRETZSCH, 1992; ZHANG et 

al., 2004; PRETZSCH, 2009; WEISKITTEL et al., 2011). 

A respeito deste conceito de modelagem, o crescimento potencial busca definir o limite 

atingido em níveis de taxas de crescimento para uma espécie com base em suas características 

dimensionais: diâmetro, altura, altura de inserção da copa, comprimento de copa, proporção de 

copa, diâmetro de copa, entre outros (HASENAUER, 2006). 
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Em oposição, a função modificadora consiste em um componente de declínio do 

crescimento potencial, normalmente, decorrente da modelagem de árvores situadas na floresta, 

levando em consideração múltiplas influências ambientais: competição entre árvores; 

densidade do povoamento, limite de recursos, entre outros fatores (QUICKE et al., 1994). 

Assim, o presente estudo teve como objetivo definir uma equação para determinar o 

incremento periódico anual potencial em área basal de árvores de araucária, crescendo livre em 

campo aberto em locais de ocorrência natural. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Áreas de estudo 

 

Árvores crescendo livre de competição foram amostradas nos municípios de Canoinhas 

(SC) e Lages (SC). Para os municípios estudados, o clima, de acordo com a classificação de 

Köppen, é subtropical úmido, sem estação seca e com verão temperado (Cfb). Na Tabela 1, são 

apresentadas as coordenadas geográficas dos municípios estudados, a altitude média em relação 

ao nível médio do mar, em m, a temperatura anual média (TAM), em ºC, e a precipitação anual 

média (PAM), em mm (ALVARES et al., 2013). 

 

 

Tabela 1  ─ Localização e características climáticas das áreas estudadas. 
 

Municípios Latitude Longitude Altitude (m) TAM PAM 

Canoinhas -26°10' -50°22' 831,0 17,2 1607,4 

Lages -27°48' -50°19' 987,0 15,2 1684,7 
 
Em que: TAM = temperatura anual média, em ºC; PAM = precipitação anual média, em mm. 
 

 

Levantamento dos dados 

 

As árvores de araucária foram amostradas de forma intencional, visando cobrir toda 

amplitude de distribuição diamétrica que ocorrem nos locais estudados. Árvores de araucária 

crescendo livre foram 67 em Canoinhas (SC) e 116 em Lages (SC). Em cada árvore, foram 

medidos o diâmetro à altura do peito (DAP) com fita diamétrica, a altura total (h) com 



143 

 

hipsômetro Vertex IV e extraídos rolos de incrementos, usando o trado de Pressler na altura do 

DAP. 

Dois rolos de incremento de cada árvore foram acondicionados em canudos de plástico 

perfurados e identificados com o número da árvore. Em laboratório, fixou-se as amostras de 

rolos de incrementos com cola em suportes de madeira. Após a secagem, fez-se o acabamento 

com lixadeira manual na superfície dos rolos de incrementos com intuito de tornar mais fácil a 

visualização dos anéis de crescimento. 

O incremento foi delimitado, anualmente, pelos anéis de crescimento nos rolos em um 

período que compreendeu os últimos cinco anos. Após a delimitação dos anéis de crescimento, 

efetuou-se a etapa de digitalização das amostras por meio de scanner, armazenando as imagens 

em arquivo com formato de imagem e resolução de 1200 pixels. Com a digitalização das 

amostras, fez-se a medição dos anéis de crescimento com o Software Image Pro-Plus com 

escala de medida em milímetro, registrando os incrementos radiais de cada uma das árvores em 

arquivo de texto. 

 

Incremento periódico potencial em área basal 

 

O incremento periódico anual potencial em área basal de árvores de araucária crescendo 

livre foi determinado ajustando o modelo proposto por Bragg (2001): 

 
IPAg (%)= β1.DAP-t

β2 β3
DAP-t +ε                                             (1) 

 
Em que: IPAg (%) ={[(g-g-t)/g-t]*100}/t = incremento periódico anual potencial em área basal; 
g = π.DAP²/4; g-t = π.DAP²-t/4; DAP = diâmetro à altura do peito no final do período, em cm; 
DAP-t = diâmetro à altura do peito no início do período, em cm; t = número de anos 
considerados (últimos cinco anos); ε = erro residual. 
 

Para descrever o IPAg (%), foi obtido um subconjunto de dados distribuídos ao longo 

de toda a amplitude de classes diamétricas, que permitiu definir o limite quanto ao potencial de 

crescimento dessas árvores nos locais investigados. 

 

Análise dos dados 

 

Todas as estatísticas foram processadas no Sistema de Análise Estatística (SAS, 2004). 

O teste t para duas amostras independentes foi usado para comparar as médias de altura entre 

os dois municípios estudados. Esta análise só foi possível, após verificar que as alturas seguem 
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uma distribuição normal, de acordo com o teste de Kolmogorov-Smirnov. Os critérios usados 

para verificar a performance do ajuste do modelo de regressão foram o coeficiente de 

determinação (R²) e o erro padrão da estimativa (Syx). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amplitude de distribuição diamétrica de árvores de crescimento livres amostradas foi 

de 14,5 a 104,6 cm, considerando todo o conjunto de dados (Tabela 2). Nas áreas de campo 

aberto, constatou-se uma dificuldade de encontrar araucárias livres de grande porte (DAP >70,0 

cm), acreditando-se que a maioria dos exemplares tenha sido cortada devido à expansão de 

áreas para atividades de pecuária e agricultura. 

 

 

Tabela 2 ─ Resumo estatístico das características dendrométricas de árvores de araucária 
crescendo livre. 
 

Variável Município n Mínimo Média* Mediana Máximo CV% 
DAP 

Canoinhas (SC) 67 
14,5 37,3 37,2 92,3 38,0 

DAP-t 7,6 30,9 31,5 91,5 51,6 
h 8,3 15,7 a 16,3 23,4 23,9 

DAP 
Lages (SC) 116 

18,0 42,1 41,1 104,6 28,1 
DAP-t 14,1 37,6 36,8 104,0 31,8 

h 7,3 12,6 b 12,3 19,4 21,3 
DAP 

Todos 183 
14,5 40,4 39,9 104,6 32,0 

DAP-t 7,6 35,2 34,3 104,0 39,5 
h 7,3 13,7 13,3 23,4 25,1 

 
Em que: CV% = coeficiente de variação. Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para a variável h nos dois 
municípios; Canoinhas - (D = 0,0926; Pr>D= > 0,150); Lages - (D = 0,0698, Pr>D= > 0,150).*Teste t para duas 
amostras independentes, segundo a variável h. Médias com a mesma letra na coluna não diferem entre si (α = 5%). 
 

 

Ao avaliar as alturas de árvores livres, segundo o teste t, existe uma diferença 

significativa entre as médias de h de araucárias amostradas no município de Canoinhas (SC) 

quando comparado a Lages (SC) (t = -6,52, p<0,0001). Árvores livres de Canoinhas (SC) 

apresentam h média de 15,7 m, com valor médio 3,1 m maior que em relação a Lages (SC), 

onde alcançou a média de 12,6 m. Essas diferenças podem estar associadas às condições 

específicas de sítios dos locais, decorrente da combinação dos fatores ambientais, físicos e 
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biológicos que caracterizam uma determinada localização geográfica (SKOVSGAARD; 

VANCLAY, 2008; 2013). 

As características de clima para os municípios estudados (Tabela 1) comprovam que a 

altitude e a temperatura anual média (TAM) são as variáveis que mais diferenciam entre os dois 

locais, mas com valores parecidos de precipitação média anual (PAM). Em regiões de maior 

altitude, a h das árvores tende a diminuir, o que ocorreu em Lages (SC) quando confrontado a 

Canoinhas (SC). Esta é uma relação conhecida em áreas de florestas temperadas, onde as 

árvores crescem menos em altitudes mais elevadas (PAULSEN et al., 2000; COOMES; 

ALLEN, 2007; KING et al., 2013) e apresentam alturas inferiores (PAULSEN et al., 2000). 

O ajuste do modelo (1) definiu uma linha de referência para o crescimento potencial 

com os dados do presente estudo (Figura 1a). Esta linha independe de fatores inerentes ao sítio, 

já que os dados das árvores utilizados no ajuste pertenciam a um subconjunto de 10 árvores de 

araucária distribuídas ao longo de toda amplitude de DAP-t e representavam os níveis ótimos 

de taxas de crescimento. Bragg (2003) mostra que, normalmente, o conjunto de dados usado 

para o ajuste desta relação contém entre 6 a 12 árvores. A equação ajustada apresentou valor de 

coeficiente de determinação (R² = 0,9995) e erro padrão da estimativa (Syx = 0,6190). 

 

 

 
 
Figura 1 ─ Taxas de crescimento potencial de araucária crescendo livre. (a) - Relação entre 
IPAg (%) potencial estimado em função do diâmetro à altura do peito no início do período 
(DAP-t); (b) - IPAg potencial e reduções preestabelecidas em: 75%; 50%; 25%; 5%; em função 
do diâmetro à altura do peito no início do período (DAP-t). 
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O crescimento em DAP de árvores pode ser expresso como incremento em diâmetro ou 

incremento em área basal (VANCLAY, 1994), sendo a precisão da estimativa do diâmetro 

futuro a mesma, quando usadas as equações de crescimento em diâmetro ou área basal (WEST, 

1980). Dessa forma, a taxa máxima de IPAg encontrada foi 139,2 cm²/ano para um DAP-t = 

46,0 cm. As linhas com reduções: 75%, 50%, 25% e 5% da tendência do IPAg potencial foram 

arbitradas com intuito de obter números indicadores quanto ao crescimento de araucária, ao 

longo da amplitude de distribuição diamétrica amostrada (Figura 1b). Ao isolar a variável IPAg 

(%) (expressão 2) e fazer transformações matemáticas, obtém-se a relação simplificada 

(expressão 7), que permite prognosticar o crescimento valendo-se da seguinte hipótese: “o IPAg 

futuro de árvores de araucária crescendo livre pode ser prognosticado para os próximos cinco 

anos em função da variável DAP-t medida no período atual”. 

 

IPAg (%) = 204,8301.DAP-t
-0,42560,9665DAP-t                                                      (2) 

 

{[(g-g-t)/g-t].100}/t = 204,8301.DAP-t
-0,4256 0,9665DAP-t                                        (3) 

 

{[(g-g-t)/g-t].100} = (t.204,8301.DAP-t
-0,4256 0,9665DAP-t)                                      (4) 

 

[(g-g-t)/g-t] = [(t.204,8301.DAP-t
-0,4256 0,9665DAP-t)/100]                                       (5) 

 

(g-g-t) = g-t.[(t.204,8301.DAP-t
-0,4256 0,9665DAP-t)/100]                                          (6) 

 

IPAg futuro = (π.DAP²-t/4).[(t.204,8301.DAP-t
-0,4256 0,9665DAP-t)/100]                    (7) 

 

Em que: IPAg futuro = incremento periódico anual em área basal no futuro, em cm².ano-1; DAP-
t = diâmetro à altura do peito no início do período, em cm; t = número de anos considerados. 

 

CONCLUSÕES 

 

A equação ajustada permite definir o incremento potencial de araucária para a região de 

ocorrência natural. A transformação matemática da função ajustada possibilita estimar o 

incremento futuro de árvores de crescimento livre de araucária, cuja equação pode ser 

empregada na parametrização de uma função “Potencial-Modificadora”. 
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CAPÍTULO 7 ─ MODELAGEM DA FUNÇÃO MODIFICADORA PARA 

DESCREVER O INCREMENTO EM ÁREA BASAL DE Araucaria 

angustifolia 

 

 

RESUMO 

 

O crescimento de árvores individuais pode ser simulado pela multiplicação de uma função que 

descreve o potencial por outra modificadora “Potencial-Modificadora”. A função potencial 

modelada de árvores livres determina o limite ótimo de crescimento para a espécie, enquanto a 

função modificadora define um componente de declínio levando em consideração fatores 

ambientais. Neste sentido, no presente estudo, foi modelada uma função modificadora para 

descrever o incremento em área basal de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze em floresta 

natural. Um total de 397 árvores objetivo foram amostradas, recobrindo uma larga amplitude 

diamétrica; destas, 308 árvores foram amostradas no município de Lages (SC) e o restante, 89 

árvores, em São Francisco de Paula (RS). Em cada árvore, foram medidos atributos 

dendrométricos, morfométricos da copa, índices de competição dependentes e independentes 

da distância e rolos de incremento extraídos do tronco ao nível do DAP. A modelagem da 

função modificadora partiu da suposição que o incremento periódico anual em área basal pode 

ser explicado pelo tamanho atual da árvore, o histórico de vigor da copa e a concorrência atual. 

A função modificadora desenvolvida sofreu transformação na variável dependente, sendo 

expressa por ln (IPAg), visando obter boa performance nas estimativas com ajuste, alcançando 

R² = 0,5742 e distribuição residual homogênea. A função modificadora relatada neste estudo 

pode ser usada para simular o crescimento de araucária em floresta natural. 

 

Palavras-chave: Pinheiro-Brasileiro. Crescimento. Concorrência. Relações morfométricas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A modelagem tradicional do incremento periódico em área basal de árvores individuais 

parte do princípio de descrever o crescimento das árvores por uma função potencial 

multiplicada por uma função modificadora (PRETZSCH, 1992; HASENAUER, 1994; ZHANG 

et al., 2004). O crescimento “Potencial-Modificador” é considerado uma das alternativas mais 

adequadas para descrever a modelagem do crescimento das árvores, pois o resultado leva em 

consideração a interação de dois fatores: da multiplicação do seu potencial biótico e de um 

redutor que caracteriza os fatores ambientais. A função do crescimento potencial e 

modificadora, normalmente, é uma função do tamanho da árvore, das condições de sítio, da 

relação de proporção de copa e índice de competição local (HASENAUER, 2006). 

A função do crescimento potencial representa o máximo possível em níveis de taxas de 

crescimento, podendo ser calculada com árvores de crescimento livre (QUICKE et al., 1994). 

No entanto, poder-se-ia valer de dados oriundos de inventários florestais com a determinação 

de uma tendência máxima, conforme a metodologia proposta por BRAGG (2003). Apesar do 

crescimento em diâmetro de árvores individuais ser expresso como incremento em diâmetro ou 

incremento em área basal (VANCLAY, 1994), a precisão da estimativa do diâmetro futuro é a 

mesma, quando usadas as equações de crescimento em diâmetro ou área basal (WEST, 1980). 

Neste sentido, independentemente da forma de cálculo da função potencial, o ideal é 

que seja representativa em níveis de taxa de crescimento para a espécie crescendo em condições 

ótimas. Na literatura científica, são apresentadas diversas metodologias para a quantificação do 

crescimento potencial, destacando-se a proposta por Teck e Hilt (1991), que dividiram os dados 

em grupos definidos por várias combinações de diâmetro e índices de sítio. Dentro de cada 

grupo, árvores individuais foram classificadas em ordem decrescente de acordo com as suas 

taxas médias anuais de crescimento periódico em área basal, o limite superior de 10% das 

árvores em cada grupo foi utilizado para desenvolver a função de crescimento potencial. 

Pretzsch e Biber (2010) valeram-se de uma linha de crescimento máximo das árvores, usando 

técnicas de regressão quantílica, equivalente a um quantil de 99% da distribuição da variável 

dependente expressa pelo incremento em diâmetro. 

A modelagem da função modificadora define um componente de declínio do 

crescimento para o limite máximo estabelecido no crescimento potencial, considerando 

múltiplas influências ambientais (competição entre árvores, limitação de seus recursos, entre 

outros fatores). Os modificadores, geralmente, tentam caracterizar os fatores do sítio e da 

concorrência não contabilizados na equação do incremento potencial (WEISKITTEL et al., 
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2011). O modificador pode ser uma função do tamanho de uma árvore individual ou de tamanho 

relativo, de potencial fotossintético, e medida de concorrência dos vizinhos (DANIELS; 

BURKHART, 1988). 

Face o exposto, o presente estudo teve como objetivo modelar uma função modificadora 

para descrever o incremento periódico anual em área basal de árvores de Araucaria angustifolia 

(Bertol.) Kuntze em floresta natural. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracterização das áreas de estudo 

 

Árvores crescendo sob competição na floresta natural foram amostradas nos municípios 

de Lages (SC) e São Francisco de Paula (RS) (Tabela 1). O clima destes municípios, de acordo 

com a classificação de Köppen, é subtropical úmido, sem estação seca e com verão temperado 

(Cfb) (ALVARES et al., 2013). 

 

 

Tabela 1 ─ Localização e características climáticas das áreas estudadas. 
 

Municípios Latitude Longitude Altitude (m) TAM PAM 
Lages -27°48' -50°19' 987,0 15,2 1684,7 

São Francisco de Paula -29°26' -50°35' 854,0 15,0 2016,4 
 
Em que: TAM = temperatura anual média, em ºC; PAM = precipitação anual média, em mm. 
 

 

Em Lages, SC, o estudo foi conduzido em uma propriedade rural particular com 83,5 

hectares de Floresta de Araucária, localizado próximo à Fazenda Pedras Brancas, a 30 km de 

distância da sede do município, no Planalto Central do estado de Santa Catarina. Na floresta 

amostrada, foram identificadas 28 espécies de acordo com levantamento realizado para o 

desenvolvimento do Plano de Manejo Florestal, no ano de 2000 (Tabela 2). Com 10 espécies 

de maior valor de importância (VI), foi possível obter 82,9% do total, as outras 18 espécies 

representam 17,1%. 

Em São Francisco de Paula, o estudo foi realizado na Floresta Nacional de São Francisco 

de Paula (FLONA - SFP), a 27 km da sede do município, região dos Campos de Cima da Serra, 

no nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Na Floresta de Araucária da FLONA, foram 
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amostradas árvores pertencentes as parcelas (1546; 1537; 1539; 1543 e 1545) do Programa 

Brasileiro de Pesquisa Ecológicas de Longa Duração (PELD). Para as parcelas estudadas, foram 

identificadas 74 espécies, sendo que as 10 espécies de maior valor de importância (VI) 

descrevem 71,4% do total, as demais 64 espécies representam 28,6% (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2 ─ Análise fitossociológica horizontal: densidade, dominância, frequência e valor de 
importância dos locais estudados na floresta de Araucária em Lages, SC e São Francisco de 
Paula, RS. 
 

N Local Nome científico DR DoR FR VI 
1 

Lages, 

SC 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 30,5 34,0 19,2 27,9 
2 Ocotea spp. 27,2 29,6 13,7 23,5 
3 Sapium glandulosum (L.) Morong 5,4 4,4 8,9 6,3 
4 Piptocarpha sp. 4,5 3,5 8,9 5,6 
5 Lamanonia ternata Vell. 5,7 5,6 2,7 4,7 
6 Lithraea brasiliensis Marchand 2,9 2,7 6,8 4,2 
7 Styrax leprosus Hook. & Arn. 3,7 3,5 2,7 3,3 
8 Myrsine umbellata Mart. 2,9 2,2 3,4 2,9 
9 Ilex brevicuspis Reissek 1,4 1,2 4,8 2,5 

10 Myrceugenia euosma (O.Berg) D. Legrand 1,5 1,3 3,4 2,1 
.. 28 Outras spp. 14,2 11,9 25,3 17,1 

    Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 

São 

Francisco 

de Paula, 

RS 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 26,2 67,6 15,4 36,4 
2 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg 8,1 5,2 7,8 7,0 
3 Casearia decandra Jacq. 7,7 1,7 7,5 5,6 
4 Sebastiania brasiliensis Spreng. 7,3 1,4 7,0 5,2 
5 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 4,1 1,8 5,1 3,6 
6 Matayba elaeagnoides Radlk. 3,9 2,2 4,4 3,5 
7 Ilex brevicuspis Reissek 2,7 2,2 3,2 2,7 
8 Cryptocarya aschersoniana Mez 2,9 1,5 3,4 2,6 
9 Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez 2,6 1,5 3,2 2,4 

10 Luehea divaricata Mart. & Zucc. 2,7 1,5 2,5 2,2 
.. 74  Outras spp. 31,8 13,4 40,5 28,6 

    Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Em que: N = número de espécies; DR = densidade relativa, em %; DoR = dominância relativa, em %; FR = 
frequência relativa, em %; VI = valor de importância, em %; NI = não identificada. 
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Levantamento dos dados 

 

Um total de 397 árvores objetivo distribuídas em classes de diâmetro foi selecionado 

intencionalmente no interior da floresta natural, procurando amostrar árvores em toda a 

amplitude diamétrica, considerando o menor centro de classe de 10 cm, sendo que os intervalos 

entre classes diamétricas foram de 10 cm. 

A seleção intencional das árvores justifica-se pela necessidade de avaliar as 

características intrínsecas de cada indivíduo. As árvores de araucária em competição foram 

denominadas de “árvore objetivo” e as árvores circunvizinhas, que exercessem concorrência 

efetiva, consideradas como “árvores competidoras”. Das 397 árvores objetivo, 308 (77,6%) 

foram medidas no município de Lages, SC; e as demais 89 (22,4%) árvores na Flona de São 

Francisco de Paula, RS. 

O critério de seleção de árvores competidoras em relação a árvore objetivo foi baseado 

na dimensão da copa e consequente altura das árvores na capacidade de competir por luz e 

espaço de crescimento. As árvores circunvizinhas em um giro de 360° da árvore objetivo que 

tivessem o contato entre as copas foram consideradas competidoras. Quando a árvore 

competidora estava em altura acima ou abaixo da árvore objetivo e não ocorresse o contato 

entre copas, estas árvores foram desconsideradas durante o critério de seleção, pois buscou-se 

selecionar apenas indivíduos que exercessem uma competição efetiva. Para os locais estudados, 

devido a elevada dominância da espécie de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, encontrou-

se, nas árvores objetivo, a influência da competição intraespecífica (Tabela 2). Assim, ao 

considerar que houve um contato entre as copas, o critério de seleção de árvores competidoras 

pode ser representado pela seguinte expressão (1): 

 
distij < (rci + rcj)                                                          (1) 

 

Em que: distij = distância horizontal entre a árvore objetivo (i) com a árvore competidora (j); rci 
= raio de copa da árvore objetivo (i), em m; rcj = raio de copa da árvore competidora (j), em m. 
O raio de copa das árvores (rc) foi calculado dividindo pela metade o valor obtido na estimativa 
do diâmetro de copa (dc) em função do DAP para os locais: Lages, SC. - [dc = 1,3149 + 
0,2112.DAP] - R² = 0,838; Syx % = 13,7% e, São Francisco de Paula, RS. - [dc = 0,8947 + 
0,2032.DAP] - R² = 0,853; Syx % = 15,4%. 
 

Cada árvore objetivo e suas respectivas competidoras tiveram medidos o diâmetro à 

altura do peito (DAP), a altura (h), a altura de inserção de copa (hic), os oito raios de projeção 

de copa na direção dos pontos cardeais: norte (N), nordeste (NO), leste (L), sudeste (SE), sul 
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(S), sudoeste (SO), oeste (O) e noroeste (NO). A altura de inserção de copa foi definida como 

a altura do nível do solo à inserção da copa viva. 

O diâmetro foi medido com fita diamétrica, em centímetros, as distâncias horizontais 

(distij) e alturas, ambas com o efeito da declividade corrigidas com o hipsômetro Vertex IV, 

em metros; assim como o raio de copa das araucárias, com precisão de centímetros. O diâmetro 

de copa (dc) foi determinado dobrando o valor médio dos oito raios medidos na copa (média 

aritmética do rcopa). 

A área de projeção horizontal da copa foi calculada por - APHC = π. (média aritmética 

do rcopa)². Para cada árvore, foram calculadas as relações morfométricas: comprimento de copa 

- cc = (h-hic); proporção de copa - Pc = (cc/h*100), formal de copa - Fc = (dc/cc), relação 

h/DAP ou também definida como grau de esbeltez - GE = (h/DAP), índice de abrangência - IA 

= (dc/h) e índice de saliência - IS = (dc/d), sumarizadas na Tabela 3. 

 

 

Tabela 3 ─ Resumo estatístico das variáveis biométricas de Araucaria angustifolia (Bertol.) 
Kuntze amostradas em floresta natural em Lages, SC e São Francisco de Paula, RS. 
 

Variável Mínimo Média Máximo CV% 

DAP 9,9 40,2 93,0 43,8 
h 7,2 17,3 25,1 21,8 

hic 3,0 13,1 22,3 30,1 
dc 2,2 9,5 22,6 40,9 

APHC 3,8 82,6 401,1 78,9 
Pc 5,1 25,6 75,0 50,4 
cc 0,6 4,2 10,7 43,4 
Fc 0,61 2,54 6,70 48,8 

h/DAP 22,7 49,0 108,8 33,9 
IA 0,16 0,54 1,15 31,3 
IS 0,12 0,24 0,38 18,1 

 
Em que: DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; h = altura total, em m; hic = altura de inserção de copa, em m; 
dc = diâmetro de copa, em m; APHC = área de projeção horizontal da copa, m²; Pc = proporção de copa; cc = 
comprimento de copa, em m; Fc = formal de copa; IA = índice de abrangência; IS = índice de saliência; CV% = 
coeficiente de variação em porcentagem. 
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Índices de competição 

 

Os índices de competição avaliados foram os independentes e dependentes da distância, 

que utilizam o DAP e/ou distâncias horizontais entre a árvore objetivo (i) e seus competidores 

(j), devido à praticidade na determinação à campo (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 ─ Índices de competição independentes e dependentes da distância avaliados para 
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze.  
 

Índices Expressão Variáveis Fonte 

IC1 = �����. � 	∑ �������� ��   DAP Daniels et al. (1986) 

IC2 = ∑ 	����� �����⁄ ����   DAP Corona e Ferrara (1989) 

IC3 = 	∑ ������� � ����⁄   DAP Lorimer (1983) 

IC4 = 	∑ ������� ����⁄ � �⁄   DAP Mugasha (1989) 

IC5 = ∑ ����� �����. �������⁄ ����   DAP, dist Hegyi (1974) 

IC6 
=
∑ ����� ����� . �������,��⁄ ����   

DAP, dist Hegyi (1974) - modificado 

IC7 = ∑ �	���� ����⁄ �� ������� ����   DAP, dist 
Rouvinen e Kuuluvainen 

(1997) 

IC8 = ∑ 	���� ������⁄ ����   DAP, dist 
Rouvinen e Kuuluvainen 

(1997) 

 
Em que: [IC1..IC8] = índice de competição; DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; dist = distância horizontal, 
em m; i-ésima árvore objetivo; j-ésima árvore competidora. 
 

 

Reconstrução do incremento periódico 

 

No mínimo dois rolos de incremento foram extraídos radialmente à altura do DAP 

usando o trado de Pressler para a medição do incremento periódico nas araucárias. Quando 

necessário, devido à dificuldade de quantificação dos incrementos das amostras de indivíduos 

em elevada competição, voltou-se a campo e coletou-se mais dois rolos de incremento da 

mesma árvore. Os rolos de incremento de cada árvore foram acondicionados em canudos de 

plástico perfurados e identificados com o número da árvore. 
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Em laboratório, as amostras foram fixadas com cola em suportes de madeira. Após a 

secagem, fez-se o acabamento com lixadeira manual na superfície dos rolos de incrementos 

com intuito de tornar mais fácil a visualização dos anéis de crescimento. O incremento foi 

delimitado anualmente pelos anéis de crescimento nos rolos em um período que compreendeu 

os últimos cinco anos. Após a delimitação dos anéis de crescimento, efetuou-se a etapa de 

digitalização das amostras por meio de scanner, armazenando as imagens em arquivo com 

formato de imagem e resolução de 1200 pixels. 

Com a digitalização das amostras, fez-se a medição dos anéis de crescimento com o 

Software Image Pro-Plus com escala de medida em milímetro, registrando os incrementos 

radiais de cada uma das árvores em arquivo de texto. 

O incremento periódico anual em área basal de cada árvore foi calculado pela expressão: 

 
                                                        (2) 

 
Em que: IPAg = incremento periódico anual em área basal, em cm².ano-1; g = área basal da 
árvore individual no final do período; em cm²; g5 = área basal da árvore individual no início do 
período; em cm²; t = número de anos avaliados, para o presente estudo foi definido um período 
dos últimos 5 anos, conforme indicado por outros autores para este tipo de modelagem do 
crescimento (HASENAUER, 2006; PRETZSCH, 2009). 
 

 

Modelagem do incremento periódico anual em área basal 

 

A modelagem da função modificadora de árvores objetivo de araucária na floresta partiu 

da suposição de que o incremento periódico anual em área basal é uma função do tamanho 

atual, do histórico de vigor e da concorrência atual. Esta relação pode ser modelada com a 

expressão (3), usada para descrever a relação fundamental entre o incremento e o tamanho da 

árvore (WYKOFF, 1990): 

 

IPAg = β�DAP-tβ?e-βPDAP²-t                                                (3) 

 
Em que: IPAg = incremento periódico anual em área basal da árvore, em cm².ano-1; DAP-t = 
diâmetro com casca no início do período, em cm; DAP²-t = diâmetro com casca no início do 
período elevado ao quadrado, em cm, que representa um componente de declínio do modelo 
que faz com que aumente e diminua, impedindo o crescimento ilimitado para árvores de grande 
diâmetro (ZEIDE, 1993); β0,..,β2 = coeficientes de regressão estimados; e = base do logaritmo 
natural. 
 

t/)gg(IPAg 5−=
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O histórico de vigor da árvore objetivo foi avaliado mediante a multiplicação da 

expressão (3) pela exponencial de variáveis que caracterizam as dimensões da copa (VDC), 

sendo considerado o primeiro modificador de crescimento a seguinte forma: 

 
IPAg = β�DAP-tβ?e-βPDAP²-t+βQVDC                                           (4) 

 
Em que: IPAg = incremento periódico anual em área basal da árvore, em cm².ano-1; DAP-t = 
diâmetro com casca no início do período, em cm; DAP²-t = diâmetro com casca no início do 
período elevado ao quadrado, em cm; VDC = variável de dimensão da copa, em m; β0,..,β3 = 
coeficientes de regressão estimados; e = base do logaritmo natural. 
 

A intensidade da concorrência atual da árvore objetivo pelos seus competidores foi 

avaliada mediante a multiplicação da expressão (4) pela exponencial de um índice de 

competição (IC), sendo considerado o segundo modificador de crescimento da seguinte forma: 

 
IPAg = β�DAP-tβ?e-βPDAP²-t+βQVDC-βRIC                                        (5) 

 
Em que: IPAg = incremento periódico anual em área basal da árvore, em cm².ano-1; DAP-t = 
diâmetro com casca no início do período, em cm; DAP²-t = diâmetro com casca no início do 
período elevado ao quadrado, em cm; VDC = variável de dimensão da copa, em m; IC = índice 
de competição; β0,..,β4 = coeficientes de regressão estimados; e = base do logaritmo natural. 
 

A linearização do modelo de incremento periódico anual em área basal, aplicando 

propriedades dos logaritmos na expressão (5), proporcionou variância residual homogênea, 

passando a ser expresso como: 

 ln�IPAg� = ln�β�� + β�ln�DAP-t� − β�DAP²-t+βUVDC-βVIC+ε                   (6) 
 
Em que: ln (IPAg) = logaritmo do incremento periódico anual em área basal, em cm².ano-1; 
DAP-t = diâmetro com casca no início do período, em cm; DAP²-t = diâmetro com casca no 
início do período elevado ao quadrado, em cm; VDC = variável de dimensão da copa, em m; 
IC = índice de competição; β0,..,β4 = coeficientes de regressão estimados; ln = logaritmo natural; 
ε = erro residual. 
 

Análise dos dados 

 

Todas as estatísticas foram processadas no Sistema de Análise Estatística (SAS, 2004). 

A análise de correlação de Pearson (ρ) foi usada para indicar o grau de associação entre as 

variáveis independentes durante a modelagem do IPAg. A performance do ajuste e precisão do 
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modelo foi baseada no coeficiente de determinação (R²), o erro padrão da estimativa (Syx) e a 

distribuição gráfica dos resíduos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise de correlação de Pearson permitiu verificar a relação entre IPAg e suas 

descritoras, admitindo selecionar as variáveis de tamanho (DAP-t, h), de histórico de vigor (Pc) 

e de concorrência atual (IC3) como potenciais para a inclusão no modelo (Figura 1). 

 

 

 
 
Figura 1 ─ Correlação de Pearson e análise gráfica entre o IPAg em função de variáveis: (a) 
DAP-t: diâmetro à altura do peito no início do período, cm; (b) h: altura total, m; (c) Pc: 
proporção de copa, (%); (d) IC3: índice de competição; para Araucaria angustifolia (Bertol.) 
Kuntze amostradas em floresta natural em Lages, SC e São Francisco de Paula, RS. 
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A transformação de Box e Cox (1964) no IPAg apresentou valor conveniente de (λ = 

0), indicando a transformação logarítmica como a mais adequada para reduzir a variância da 

variável dependente (Figura 2). 

 

 

 

 
Figura 2 ─ Variáveis com Pr. F < 0.05 e o perfil de verossimilhança da seleção do valor 
conveniente de lambda para descrever o incremento periódico em área basal - IPAgλ, de 
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze amostradas em floresta natural, em Lages, SC e São 
Francisco de Paula, RS. 
 

 

O ajuste do modelo ln (IPAg) mostrou significância para todos os coeficientes de 

regressão (Tabela 5). As variáveis independentes incluídas no modelo tiveram FIV menores 

que 10,0, indicando ausência de inflação na variância (KUTNER et al., 2004). Dessa forma, 

aproximadamente, 57,0% da variação do ln (IPAg) pode ser explicada pela regressão, segundo 

o valor do coeficiente de determinação (R² = 57,42%) e erro padrão da estimativa (Syx = 

0,4688). 
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Tabela 5 ─ Análise de variância e parâmetros estimados do modelo logarítmico de incremento 
periódico anual em área basal - ln (IPAg) para Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 
amostradas em floresta natural em Lages, SC e São Francisco de Paula, RS. 
 

FV GL SQ QM Valor de F Pr.>F 
Modelo 5 115,8931 23,1786 105,47 <0,0001 

Erro 391 85,9244 0,2198   

Total 396 201,8175    

Variável Parâmetros Erro Padrão Valor de t Pr.>|t| FIV 

Intercepto -1,188797 0,34965 -3,40 0,0007 0 
ln (DAP-t) 0,879761 0,11684 7,53 <0,0001 6,16 

DAP²-t -0,000084 0,00003241 -2,59 0,0098 4,69 
h 0,032871 0,01091 3,01 0,0028 3,05 

Pc 0,025326 0,00218 11,62 <0,0001 1,41 
IC3 -0,066910 0,01144 -5,85 <0,0001 1,43 
R² 0,5742     

Syx 0,4688     
 
Em que: FV = fonte de variação; GL = graus de liberdade; SQ = soma de quadrados; QM = quadrado médio; Pr.>F 
= probabilidade de significância para o valor de F; Prob.>|t|= probabilidade de significância para o valor de t; FIV= 
fator de inflação de variância; DAP-t = diâmetro com casca no início do período, em cm; DAP²-t = diâmetro com 
casca no início do período elevado ao quadrado, em cm; h = altura total, em m; Pc = proporção de copa, em %; 
IC3 = índice de competição proposto por Lorimer (1983): D43 = 	∑ ������� � ����⁄ ; DAP = diâmetro à altura do 
peito, em cm; i-ésima árvore objetivo; j-ésima árvore competidora; R² = coeficiente de determinação; Syx = erro 
padrão da estimativa. 
 

 
O aumento da dimensão das variáveis que descrevem o tamanho atual [ln (DAP-t), h] 

(Figura 3a e 3c) e de características da copa [Pc] (Figura 3d) promoveram  o aumento do ln 

(IPAg), indicando que árvores com copa curta e larga tiveram menor incremento, quando 

comparadas com árvores de copa longa e estreita, estas consideradas como mais eficientes. 

Cole e Lorimer (1994) obtiveram aumento no ajuste das estimativas de seus modelos de 

incremento em área basal quando associado a variáveis de área de projeção de copa, 

porcentagem da área de copa exposta e altura relativa, com valores de R² variando de 0,77 a 

0,88, o que representou em aumentos de 13%-47% em comparação a equações semelhantes 

com variáveis de competição apenas baseadas no diâmetro para espécies Acer saccharum 

Marshall, Fraxinus americana L. e Tilia americana L. 

A competição exercida por outras árvores sobre a árvore objetivo, aqui quantificada pelo 

índice de competição [IC3], (Figura 3e), influiu na morfometria, sobretudo nas variáveis 

associadas à dimensão da copa, sendo potencial para uso na construção de modelos quando se 

deseja alcançar maior precisão. 
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Figura 3 ─ Valores observados e estimados do ln (IPAg) em função de cada variável 
independente: (a) ln (DAP-t) - logaritmo do diâmetro à altura do peito no início do período, em 
cm; (b) DAP²-t - o diâmetro à altura do peito no início do período elevado ao quadrado, em cm; 
(c) h - altura total, em m; (d) Pc - proporção de copa, em %; (e) IC3 - índice de competição; (f) 
resíduos em função do diâmetro à altura do peito no início do período (DAP-t), em cm. 
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Ao avaliar a seleção destas variáveis no modelo de ln (IPAg) aplicando o método de 

seleção stepwise, verificou-se que a primeira variável selecionada foi o ln (DAP-t), contribuindo 

com coeficiente de determinação parcial (R² parcial = 0,2880), seguida das variáveis Pc (R² 

parcial = 0,2420), IC3 (R² parcial = 0,0285), h (R² parcial = 0,0084) e, por fim, DAP²-t com (R² 

parcial = 0,0073). As variáveis de tamanho, aqui representadas pelo DAP-t e h, foram 

responsáveis por explicar 30,37% da variação do ln (IPAg), enquanto que a variável de vigor 

de copa, indicada pela Pc, foi de 24,20% e de competição, segundo o IC3, foi de 2,85%. Os 

resultados do presente estudo estão de acordo com as pesquisas realizadas para modelagem do 

incremento em área basal de árvores individuais de outras coníferas (WYKOFF, 1990; 

MONSERUD; STERBA, 1996). 

O incremento periódico anual em área basal (IPAg) das árvores individuais de araucária 

em floresta natural pode ser prognosticado pela expressão (7): 

 D��* =  0,339963 ���L:�,Z[\[]�EL�,����ZV@ABPL:^�,�U�Z[� _^�,���U�] B`L�,�]]\�� abU   (7) 
 
Em que: IPAg = incremento periódico anual em área basal da árvore, em cm².ano-1; DAP-t = 
diâmetro com casca no início do período, em cm; DAP²-t = diâmetro com casca no início do 
período elevado ao quadrado, em cm; h = altura total, em m; Pc = proporção de copa, em %; 
IC3 = índice de competição proposto por Lorimer (1983): D43 = 	∑ ������� � ����⁄ ; DAP = 
diâmetro à altura do peito, em cm; i-ésima árvore objetivo; j-ésima árvore competidora; e = 
base do logaritmo natural. 
 

A análise dos resíduos em função do diâmetro à altura do peito, no início do período 

(DAP-t) (Figura 3f), mostrou distribuição homogênea, sem a presença de erros sistemáticos que 

superestimassem ou subestimassem valores. Os resíduos foram homocedásticos pelo teste de 

White (Pr. > χ² = 0,8828), com distribuição normal pelo teste de Shapiro Wilk (Pr. = 0,1841), 

evidenciando uma boa performance do modelo com grande parte dos valores estimados 

sobrepondo os dados observados (Figura 3). 

Os modelos com transformação logarítmica na variável dependente devem ter suas 

estimativas sujeitas à discrepância logarítmica, por isso, antes do recálculo do erro padrão da 

estimativa (Syxrecalc.), corrigiu-se esta discrepância multiplicando o valor estimado de cada 

árvore pelo fator de correção proposto por Sprugel (1983), Fcor. = E�,�cde², que, no presente 

estudo, foi de: Fcor. = 1,1161. No entanto, independentemente do número de observações do 

preditor e de sua magnitude, o fator de correção calculado por Sprugel, usando transformações 

logarítmicas, deve ser corrigido para vieses, buscando evitar erros acumulados ou efeitos 

caóticos associados com modelos não lineares (STRIMBU, 2012). Dessa forma, o valor do 

recálculo do erro padrão da estimativa foi Syxrecalc. = 8,8455. 
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O índice de Schlaegel (IA) é uma estatística comparável ao R² que consiste em uma 

retransformação das predições dos valores estimados para a unidade original. Quando se trata 

de equações aritméticas, o valor de (IA) é igual ao valor de (R²), portanto, este índice serve 

como um comparador de equações de diferentes naturezas. O índice de Schlaegel: D� = 1 −
>�L�

�L8C >cghijílm9
cg:9:no C, no presente estudo, foi de: IA = 0,5203. 

 
 
CONCLUSÕES 

 

A função modificadora ajustada com transformação logarítmica na variável dependente 

ln (IPAg) proporciona boas estimativas e distribuição residual homogênea em todas as classes 

diamétricas. O efeito da competição entre árvores tem reflexo sobre as dimensões da copa, 

sendo estas variáveis recomendadas para o desenvolvimento de modelos de crescimento de 

araucária. A função modificadora relatada neste estudo pode ser usada para simular o 

crescimento de araucária em floresta natural. 
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CAPÍTULO 8 ─ EFICIÊNCIA DA COPA DE ÁRVORES DE Araucaria 

angustifolia 

 

 

RESUMO 

 

A eficiência da copa é a razão entre o incremento em volume ou em área basal com a área de 

projeção horizontal da copa da árvore. Esta medida permite determinar a capacidade de 

crescimento de cada árvore e, assim, a árvore a ser removida durante um desbaste. Neste 

contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a eficiência da copa de árvores de 

araucárias na floresta, segundo a posição sociológica: dominante, codominante, dominada e de 

árvores crescendo em campo aberto, livre de competição, em Lages, SC. Um total de 423 

árvores foram mensuradas quanto as suas variáveis biométricas e morfométricas da copa. O 

modelo ajustado por regressão não linear mostrou que árvores livres de concorrência são mais 

eficientes, seguida das dominantes, codominantes e dominadas. Assim, a eficiência da copa é 

maior para árvores livres e de melhor posição sociológica na floresta a medida que ocorre um 

aumento do comprimento de copa, refletindo de forma positiva em sua eficiência, logo copas 

estreitas e longas são mais produtivas, pois possibilitariam crescer em espaço reduzido, com 

maior número de árvores por unidade de área. Os resultados permitem inferir que o manejo da 

floresta deve ser baseado nas condições específicas das árvores, para maximizar a produção por 

unidade de área. 

 

Palavras-chave: Pinheiro-do-Paraná. Dimensões da copa. Eficiência do crescimento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As características da copa são importantes em muitos processos fisiológicos e 

influenciam a taxa de crescimento das plantas, como o aumento do crescimento em diâmetro 

do tronco, produção de frutos, sementes, entre outros (KOZLOWSKI; PALLARDY, 1996). O 

crescimento da árvore e do povoamento depende, em parte, da quantidade de luz absorvida 

pelas folhas, mas também da eficiência da conversão de luz absorvida em biomassa e da 

alocação de fotoassimilados para vários tecidos (BINKLEY et al., 2013). A captura de luz por 
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uma planta depende da quantidade de radiação e do arranjo arquitetônico de folhas dentro da 

copa da planta, da orientação foliar relativa às fontes de luz e do grau de auto-sombreamento 

resultante da sobreposição da folha em um plano ortogonal ao da fonte de luz (PEARCY et al., 

2004). 

A eficiência da copa refere-se à razão entre o incremento em volume ou em área basal 

com a área de projeção horizontal da copa da árvore (ASSMANN, 1970; STERBA et al., 1993; 

REID et al., 2004; GSPALTL et al., 2012). Assim, conhecendo as árvores menos eficientes, de 

acordo com esta definição, pode-se determinar as árvores a serem removidas durante desbastes 

(STERBA; AMATEIS, 1998). Nesse contexto, é possível definir as árvores que devam ser 

deixadas após o desbaste, buscando alcançar a máxima eficiência do espaço de crescimento e, 

consequentemente, o crescimento do volume por hectare (O’HARA, 1988), ou seja, inferir na 

previsão de crescimento em resposta a vários tratamentos silviculturais (WARING et al., 1981). 

O conhecimento da eficiência de uma árvore individual é essencial para estabelecer 

povoamentos estruturados, que aumentem a eficiência do uso de recursos da árvore e a 

produção em nível de povoamento (GSPALTL et al., 2013). 

Devido à importância de dispor de informações adequadas para direcionar as atividades 

silviculturais a serem conduzidas em florestas mistas e inequiâneas, estudos da eficiência de 

copa possibilitam definir quais árvores que crescem mais em relação a uma mesma área de 

projeção horizontal de copa. Quando este comportamento é avaliado, segundo a posição social 

ocupada pela árvore e a sua variação quanto ao comprimento de copa, possibilita selecionar as 

“árvores futuro”. 

Neste sentido, o presente estudo avaliou a eficiência da copa de árvores de araucárias 

crescendo em floresta natural nas posições sociológicas: dominante, codominante, dominada e 

árvores livres, crescendo em áreas de campo aberto, em Lages, SC. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O local de amostragem localiza-se em duas propriedades rurais, no município de Lages, 

SC (27° 48’S e 50° 19’O). Em uma das propriedades, foram medidas árvores de araucária sob 

competição na floresta natural e, na outra, apenas árvores crescendo livre de competição, em 

área de campo aberto. Estas propriedades encontram-se à distância média de 5 km, a 30 km da 

sede do município. 
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O clima, de acordo com a classificação de Köppen, é subtropical úmido, sem estação 

seca e com verão temperado (Cfb). A altitude do município é de, aproximadamente, 987 m, 

com temperatura anual média de 15,2 ºC e precipitação anual média de 1685,7 mm (ALVARES 

et al., 2013). Os solos predominantes na região são Nitossolos Háplicos e Cambissolos 

Húmicos, desenvolvidos a partir de rochas basálticas (EMBRAPA, 1999). 

 

Levantamento dos dados 

 

Um total de 423 árvores objetivo de araucária foram selecionadas intencionalmente. 

Destas, 308 árvores no interior da floresta natural distribuídas nas classes de diâmetro 

previamente estabelecidas por Hess et al. (2010) e o grupo restante, 115, foi de árvores fora da 

floresta, que cresciam livres em área de campo aberto. Em cada árvore, foi medido o diâmetro 

à altura do peito (DAP) com fita diamétrica, a altura (h) e a altura do ponto de inserção de copa 

(hic), com o hipsômetro Vertex IV. O comprimento de copa (cc) foi obtido pela diferença entre 

a h e hic. 

Além disso, por árvore, foram medidos quatro raios de copa em árvores livres e oito 

para árvores na floresta, considerando o eixo central da árvore ao nível do DAP, nas posições 

cardeais: norte (N), nordeste (NO), leste (L), sudeste (SE), sul (S), sudoeste (SO), oeste (O) e 

noroeste (NO). Em todas as árvores, os raios de copa foram mensurados por uma única pessoa 

para evitar possíveis tendências por outros operadores. O raio de copa médio (rcm) da árvore 

foi determinado pela seguinte expressão 1: 

 

01; = p�
q ∑ 01²q��                                                        (1) 

 
Em que: rcm = raios de copa médio, em m; rc = raio de copa segundo as posições cardeais, em 
m; número de raios de copa considerados, k = 4 para árvores livres e k = 8 para árvores na 
floresta. 

 

A área de projeção horizontal da copa das araucárias foi calculada considerando a forma 

circular por - APHC = π.rcm², a fim de minimizar erros nas estimativas (COSTA et al., 2013). 

Para a definição da posição social na floresta, foi considerado o critério silvicultural que avaliou 

a posição da árvore no estrato vertical da floresta, a presença de árvores vizinhas competidoras 

e o respectivo grau de exposição da copa a luz em: árvore dominante (PS1) - ocupava o estrato 

superior com alta exposição da copa a luz; árvore codominante (PS2) - ocupava o estrato 
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intermediário com média exposição da copa a luz; e árvore dominada (PS3) - posicionada no 

estrato inferior com baixa exposição da copa a luz solar (COSTA et al., 2014). 

 

Reconstrução do incremento periódico 

 

Dois rolos de incremento foram extraídos radialmente à altura do DAP, usando o trado 

de Pressler para a medição do incremento periódico nas araucárias. Quando necessário, devido 

à dificuldade de quantificação dos incrementos das amostras de indivíduos em elevada 

competição, voltou-se a campo e coletou-se mais dois rolos de incremento da mesma árvore. 

Os rolos de incremento de cada árvore foram acondicionados em canudos de plástico perfurados 

e identificados com o número da árvore. 

Em laboratório, fixou-se as amostras de rolos de incrementos com cola em suportes de 

madeira. Após a secagem, fez-se o acabamento com lixadeira manual na superfície com intuito 

de tornar mais fácil a visualização dos anéis de crescimento. Com a prévia delimitação dos anéis 

de crescimento, efetuou-se a etapa de digitalização das amostras, por meio de um scanner, em 

arquivo com formato de imagem e resolução de 1200 pixels. 

Com a digitalização das amostras, fez-se a medição dos anéis de crescimento com o 

Software Image Pro-Plus na escala de medida em milímetros, registrando, em arquivo de texto, 

os incrementos radiais de cada uma das árvores. Assim, foi possível determinar para cada árvore 

o incremento periódico anual em área basal (IPAg) das araucárias pela expressão (2): 

 D��* = �* − *L:�/�                                                       (2) 

 

Em que: IPAg = incremento periódico anual em área basal, em cm².ano-1; g = área basal obtida 
no final do período, em cm²; g-t = área basal obtida no início do período, em cm²; t = período 
de tempo considerado, neste estudo foi de cinco anos (t = 5). 
 

Eficiência da copa 

 

Para descrever a relação da eficiência da copa (Ec) em função da APHC, foi ajustado o 

modelo de potência, comumente chamado de alométrico na forma não linear (3): 

 

s1 = !���34$? + &                                                       (3) 
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Em seguida, inseriu-se, no modelo (3), a variável comprimento de copa (cc), dada pela 

diferença entre a altura (h) com a altura até o ponto de inserção de copa (hic), conforme a 

expressão (4): 

 

s1 = !���34$?11$P + &                                                   (4) 

 

Em que: Ec = (IPAg/APHC), em cm².m-2.ano-1; IPAg = incremento periódico anual em área 
basal, em cm².ano-1; APHC =área de projeção horizontal da copa, em m²; cc = comprimento de 
copa, em m; β0, β1, β2 = coeficientes de regressão estimados; ε = erro residual. 
 

Análise dos dados 

 

Todas as estatísticas foram processadas no Sistema de Análise Estatística (SAS, 2004) 

e os modelos ajustados, avaliados quanto ao coeficiente de determinação (R²) e o erro padrão 

da estimativa em porcentagem (Syx%). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características das árvores 

 

As árvores amostras cobriram larga amplitude de distribuição diamérica, que variou 

entre 9,9 cm a 85,8 cm em árvores de floresta, e 18,0 cm a 68,1 cm em árvores livres (Tabela 

1). O comprimento de copa de árvores da floresta apresentou uma redução de 2,9 m, em média, 

quando comparado a árvores de crescimento livre em áreas de campo aberto. Em árvores 

crescendo sob competição, houve uma redução de 2,95 vezes no valor médio de IPAg (Tabela 

1). 

Esse resultado pode estar associado à disponibilidade de água, luz, competição entre 

árvores, condições de sítio, entre outros fatores que limitam o crescimento de árvores crescendo 

sob competição. Assim, esses fatores, quando considerados sobre a árvore individual, atuam de 

forma conjunta não somente em relação a sua forma, tamanho, dimensões de copa, mas 

principalmente em suas taxas anuais de crescimento. 
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Tabela 1 ─ Características biométricas de árvores de crescimento livre e de floresta para 
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, em Lages, SC. 
 

Variável Tipo Mínimo Média Máximo CV% 
DAP 

Floresta 

9,9 37,8 85,8 41,4 
h 7,2 16,6 24,9 21,8 
cc 0,6 4,5 10,7 42,4 

APHC 4,1 77,3 404,2 77,8 
IPAg 3,1 19,1 79,7 67,8 

Ec 0,0269 0,3719 1,8211 92,2 
DAP 

Livre 

18,0 41,6 68,1 24,9 
h 7,3 12,5 18,0 20,9 
cc 1,7 7,4 13,7 42,4 

APHC 15,2 75,5 180,5 48,3 
IPAg 6,6 56,5 133,8 54,7 

Ec 0,0621 0,8388 2,5809 55,0 
 
Em que: DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; h = altura total, em m; cc = comprimento de copa, em m; 
APHC =área de projeção horizontal da copa, em m²; IPAg = incremento periódico anual em área basal, em cm².ano-

1; Ec = (IPAg/APHC) = eficiência da copa, em cm².m-2.ano-1. 
 

 

Eficiência da copa 

 

Com o ajuste do modelo (3), foi obtida a tendência média da eficiência de copa em 

função de sua APHC, segundo a sua posição sociológica na floresta e crescendo livre. Todas as 

equações foram significantes a um α=5% (Tabela 2), com valores de coeficiente de 

determinação entre 19,2% a 64,7% e erro padrão da estimativa em porcentagem entre 46,1% a 

56,6%. 
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Tabela 2 ─ Coeficientes estimados e estatísticas de ajuste e precisão do modelo de eficiência 
da copa de árvores, segundo a posição sociológica na floresta e crescendo livre para Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze, em Lages, SC. 
 

y x Tipo Coeficientes Erro padrão Valor de t Prob.>|t| R² Syx% 

Ec Intercepto PS1 (n=126) β0 6,0121 0,7672 7,8 <0,0001 0,647 56,6 
APHC β1 -0,6203 0,0370 -16,8 <0,0001 

Ec Intercepto PS2 (n=84) β0 3,2592 0,5338 6,1 <0,0001 0,570 50,6 
APHC β1 -0,5572 0,0517 -10,8 <0,0001 

Ec Intercepto PS3 (n=102) β0 5,6521 0,5953 9,5 <0,0001 0,780 46,1 
APHC β1 -0,8805 0,0404 -21,8 <0,0001 

Ec Intercepto Livre (n=116) β0 4,9421 1,6129 3,1 0,0027 0,192 50,4 
APHC β1 -0,4284 0,0816 -5,3 <0,0001 

Ec 
Intercepto 

PS1 (n=126) 
β0 1,4754 0,2305 6,4 <0,0001 

0,825 40,0 APHC β1 -0,7683 0,0341 -22,5 <0,0001 
cc β2 1,1412 0,0982 11,6 <0,0001 

Ec 
Intercepto 

PS2 (n=84) 
β0 1,9942 0,4182 4,8 <0,0001 

0,625 47,5 APHC β1 -0,5698 0,0486 -11,7 <0,0001 
cc β2 0,3831 0,1112 3,5 0,0009 

Ec 
Intercepto 

PS3 (n=102) 
β0 5,8091 0,6500 8,9 <0,0001 

0,781 46,3 APHC β1 -0,8758 0,0423 -20,7 <0,0001 
cc β2 -0,0425 0,0708 -0,6 0,5497 

Ec 
Intercepto 

Livre (n=116) 
β0 2,1729 0,4393 5,0 <0,00)1 

0,708 30,5 APHC β1 -0,7629 0,0581 -13,1 <0,0001 
cc β2 1,1067 0,0965 11,5 <0,0001 

 
Em que: y = Ec = (IPAg/APHC) = eficiência da copa, em cm².m-2.ano-1; APHC = área de projeção horizontal da 
copa, em m²; cc = comprimento de copa, em m; PS = posição sociológica, 1 – dominante; 2 – codominante; 3 – 
dominada; n = número de árvores; β0..β2 = coeficientes de regressão estimados; Prob.>|t|= probabilidade de 
significância para o valor de t; R² = coeficiente de determinação; Syx% = erro padrão da estimativa em 
porcentagem. 
 

 

As relações ajustadas mostraram a diminuição da eficiência da copa com o aumento da 

APHC sobre o solo (Figura 1). Árvores de crescimento livre foram as mais eficientes, quando 

comparadas ao grupo de árvores em competição. A tendência revelou que árvores de melhor 

posição sociológica foram mais eficientes, na sequencia dominante (PS1), codominante (PS2) 

e dominada (PS3). 
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Figura 1 ─ Eficiência da copa de árvores de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, segundo 
a posição sociológica na floresta e crescendo livre, em Lages, SC. 
 

 

Verificou-se também que, na Figura 1, para uma determinada área de projeção 

horizontal da copa, o incremento é maior na árvore de melhor posição sociológica de araucária: 

dominante (PS1); codominante (PS2) e dominada (PS3), respectivamente. Esse resultado 

também é descrito por Durlo (1996) e Mattos (2007) para as espécies Cedrela fissilis Vell., 

Cordia trichotoma (Vell.) e Cabralea canjerana (Vell.) Mart. no Sul do Brasil. 

A incluisão da variável comprimento de copa nas equações de eficiencia (Tabela 2) 

proporcionou aumento nos valores de ajuste entre 62,5% a 82,5%, e precisão entre 30,5% a 

47,5%, com exceção das árvores dominadas que, por sua vez, tendem a manter reduzido o seu 

comprimento de copa em razão do baixo vigor e luminosidade a que a copa está submetida. Em 

árvores livres, o aumento no valor de R² foi na ordem de 51,6%, o que confirmou a dependência 

desta variável na explicação da eficiência de copa das araucárias. 

O desenvolvimento das curvas de eficiência de copa, quando fixados o valor máximo, 

médio e mínimo do comprimento de copa, mostrou que o aumento da APHC reflete na maior 

eficiência da copa em árvores com maior comprimento de copa (Figura 2). Este comportamento 

foi evidente em árvores de crescimento livre (Figura 2d), seguida das posições sociológicas 

dominante – PS1 (Figura 2a) e codomiante – PS2 (Figura 2b). Em árvores dominadas – PS3, 
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sob maior efeito de competição, houve pouca influência do aumento do comprimento de copa 

na eficiência, com linhas de regressão quase sobrepostas (Figura 2c), o que refletiu no baixo 

vigor da copa destas árvores, na assimilação de fotoassimilados e sua conversão em biomassa. 

 

 

 
 
Figura 2 ─ Eficiência da copa de árvores de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze com 
relação ao valor mínimo, médio e máximo do comprimento de copa, segundo a posição 
sociológica na floresta e crescendo livre de competição, em Lages, SC. (a) - PS1: dominante; 
(b) - PS2: codominante; (c) - PS3: dominado; (d) - Livre. 
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CONCLUSÕES 

 

A eficiência da copa é maior para árvores livres, seguida de árvores de melhor posição 

sociológica na floresta. O aumento do comprimento de copa reflete no aumento de sua 

eficiência de copa, logo copas estreitas e longas são preferidas, pois possibilitam a árvore 

crescer em espaço reduzido, com maior número de árvores de araucária por unidade de área. O 

manejo da floresta deve ser baseado nas condições específicas das árvores, para maximizar a 

produção por unidade de área. 
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CAPÍTULO 9 ─ DENDROGRAMA DE MANEJO DA DENSIDADE 

PARA UMA FLORESTA DE ARAUCÁRIA EM LAGES, SANTA 

CATARINA 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi desenvolver dendrogramas de manejo da densidade para uma 

Floresta de Araucária, localizada no município de Lages, SC. Foram amostrados locais com 

predomínio de árvores de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze crescendo sob elevada 

competição para determinar a área basal por hectare, o número de árvores por hectare, diâmetro 

de área basal média, volume por hectare, altura dominante e altura média, aplicando o método 

de densidade pontual proposto por Spurr (1962). O modelo de Reineke (1933) foi ajustado e 

teve recalculado o valor de intercepto para definir a linha de máxima densidade. O volume 

médio comercial no ponto amostral foi estimado com o ajuste do modelo de Schumacher e Hall 

modificado (1933). Todos os modelos foram avaliados quanto a suas estatísticas de ajuste, 

precisão e análise gráfica dos resíduos. O coeficiente angular do modelo de Reineke (1933) foi 

de -1,5192, confirmando a Lei da Potência de -3/2 de autodesbaste. Dendrogramas de manejo 

desenvolvidos para área basal, volume comercial em função do número de árvores por hectare 

e diâmetro de área basal média, podem auxiliar nas intervenções florestais, otimizando a 

produção de acordo com a condição do local e características de crescimento das espécies. 

 

Palavras-chave: Pinheiro-do-Paraná. Densidade do povoamento. Produção florestal. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diagramas de manejo da densidade (DMD) são modelos em nível médio do povoamento 

que ilustram, graficamente, relações entre produção, densidade e mortalidade em todas as fases 

de desenvolvimento do povoamento, sendo usados para derivar planejamentos de controle da 

densidade, segundo o objetivo de manejo, e foram desenvolvidos para inúmeras espécies, de 

interesse comercial em todo o mundo (NEWTON, 1997). 

Existem diversos estudos que relatam a confecção e o uso de diagramas de manejo da 

densidade, destacando-se os trabalhos para Abies balsamea (L.) Mill. em florestas de Nova 

Brunswick, Canadá (PENNER et al., 2006), para Pinus sylvestris L. em florestas do oeste dos 

Alpes, Itália (VACCHIANO et al., 2008), para Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco no norte 

da Espanha (LÓPEZ-SÁNCHEZ; RODRÍGUEZ-SOALLEIRO, 2009), Pinus radiata D. Don 

em plantios da Galícia na Espanha norte-ocidental (CASTEDO-DORADO et al., 2009), em 

povoamentos misto de coníferas em Sierra Nevada, Estados Unidos (LONG; SHAW, 2012), 

entre outros. 

No Brasil, a confecção de DMD ainda é recente com trabalhos desenvolvidos para 

povoamentos de Pinus elliottii Engelm (SPATHELF; SCHNEIDER, 2000; THOMAS, 2009), 

povoamento de Pinus taeda L. (SCHNEIDER et al., 2009), de Hovenia dulcis Thunberg 

(SELLE et al., 2010), em Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze (LOUREIRO, 2013), para 

Eucalyptus grandis W. Hill. (MARANGON, 2015). 

Os estudos descrevem a relação do tamanho e o número de árvores de povoamentos 

como o de Reineke (1933) que propôs o índice de densidade e definiu o valor do coeficiente 

angular como constante e igual a -1,605, independente do sítio e da espécie. Contudo, estudos 

posteriores mostraram que o valor do coeficiente angular pode mudar com a espécie, a idade, a 

classe de copa, entre outros fatores (DEL RÍO et al., 2001; MÁRQUEZ-LINARES; 

ALVAREZ-ZAGOYA, 1995). Os estudos de Yoda et al. (1963), que estabeleceram a lei do 

autodesbaste, definiram o valor de -3/2 para o coeficiente angular. 

Apesar do DMD ser, frequentemente, desenvolvido para povoamentos puros, seu uso 

para florestas mistas não pode ser desconsiderado, pois, com os DMD, podem ser obtidas 

informações para o manejo de árvores individuais, de tal forma que estabeleçam critérios de 

máxima densidade pontual por hectare, diâmetro máximo alcançado, definição do número 

máximo de árvores que cresçem ao redor da árvore objetivo e que não prejudique o seu 

desenvolvimento, avaliar a necessidade de plantios de enriquecimento no local com espécies 

de maior valor comercial, entre outros. Meyer (2011) menciona que, com o conhecimento da 
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máxima densidade, é possível manejar a vegetação, evitando a mortalidade e aproveitando a 

madeira dos cortes seletivos. 

Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi desenvolver dendrogramas de manejo 

da densidade para uma Floresta de Araucária, em Lages, Santa Catarina. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracterização da área de estudo 

 

A floresta estudada localiza-se em propriedade particular com 83,5 hectares de Floresta 

de Araucária, no município de Lages, SC (27° 48’S e 50° 19’O). O clima, de acordo com a 

classificação de Köppen, é subtropical úmido, sem estação seca e com verão temperado (Cfb). 

A temperatura anual média (TAM), é de 15,2 ºC, a precipitação anual média (PAM) é de 1684,7 

mm e a altitude média em relação ao nível médio do mar é de 987,0 m (ALVARES et al., 2013). 

Os solos predominantes na região são Nitossolos Háplicos e Cambissolos Húmicos, 

desenvolvidos a partir de rochas basálticas (EMBRAPA, 1999). 

No local do estudo, a floresta encontra-se com frequência observada de 363 araucárias 

por hectare, abrangendo classes de distribuição diamétrica entre 10,0-70,0 cm, e área basal 

média de 28,3 m²/ha (HESS et al., 2010). Para o desenvolvimento do Plano de Manejo Florestal 

(PMF), no ano de 2000, foram identificadas 28 espécies (Tabela 1). 
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Tabela 1 ─ Análise fitossociológica horizontal: densidade, dominância, frequência e valor de 
importância das árvores amostradas na floresta de Araucária, em Lages, SC. 
 
N Nome científico Família DR DoR FR VI 
1 Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Araucareaceae 30,50 33,96 19,18 27,88 
2 Ocotea spp. Lauraceae 27,20 29,57 13,70 23,49 
3 Sapium glandulosum (L.) Morong Euphorbiaceae 5,44 4,45 8,90 6,26 
4 Piptocarpha sp. Asteraceae 4,54 3,50 8,90 5,65 
5 Lamanonia ternata Vell. Cunoniaceae 5,75 5,65 2,74 4,71 
6 Lithraea brasiliensis Marchand Anacardiaceae 2,89 2,73 6,85 4,16 
7 Styrax leprosus Hook. & Arn. Styracaceae 3,68 3,52 2,74 3,32 
8 Myrsine umbellata Mart. Primulaceae 2,90 2,24 3,42 2,86 
9 Ilex brevicuspis Reissek Aquifoliaceae 1,38 1,19 4,79 2,46 

10 Myrceugenia euosma (O.Berg) D. Legrand Myrtaceae 1,53 1,33 3,42 2,10 
11 Mimosa scabrella Benth. Fabaceae 2,42 1,79 2,05 2,09 
12 Gymnanthes klotzschiana Müll.Arg. Euphorbiaceae 2,40 2,03 1,37 1,93 
13 Handroanthus heptaphyllus (Mart.) Mattos Bignoniaceae 1,39 1,42 2,74 1,85 
14 NI1  1,76 1,25 2,05 1,69 
15 Zanthoxylum sp. Rutaceae 1,02 0,96 2,74 1,57 
16 Drimys brasiliensis Miers Winteraceae 0,76 0,54 2,05 1,12 
17 Ilex paraguariensis A. St.-Hil. Aquifoliaceae 0,64 0,43 2,05 1,04 
18 Casearia decandra Jacq. Salicaceae 0,77 0,64 1,37 0,93 
19 Gochnatia polymorpha (Less.) Cabr. Asteraceae 0,38 0,33 1,37 0,69 
20 Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae 0,25 0,45 1,37 0,69 
21 Psidium guajava L. Myrtaceae 0,38 0,26 1,37 0,67 
22 Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Fabaceae 0,64 0,54 0,68 0,62 
23 Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae 0,50 0,36 0,68 0,52 
24 Cedrela fissilis Vell. Meliaceae 0,26 0,24 0,68 0,39 
25 Eugenia pyriformis Cambess. Myrtaceae 0,26 0,19 0,68 0,38 
26 Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg Myrtaceae 0,12 0,20 0,68 0,34 
27 NI2  0,12 0,13 0,68 0,31 
28 Baccharis dracunculifolia DC. Asteraceae 0,12 0,08 0,68 0,30 

  Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Em que: N = número de espécies; DR = densidade relativa, em %; DoR = dominância relativa, em %; FR = 
frequência relativa, em %; VI = valor de importância, em %; NI = não identificada. 
 

 

Construção dos dendrogramas de manejo da densidade 

 

A amostragem de 82 unidades amostrais distribuídas no interior da floresta natural, 

aplicando o método de Densidade Pontual (SPURR, 1962), foi usada para quantificar a área 

basal por hectare (G), número de árvores por hectare (N/ha), diâmetro de área basal média (dg), 

volume por hectare (V/ha) e altura dominante (hdom). O critério de inclusão das árvores na 

parcela é o mesmo descrito por Bitterlich, que se baseia em um ângulo crítico que define um 



183 

 

fator de área basal (FAB), para calcular a distância da árvore em análise em relação às suas 

respectivas concorrentes, em função do DAP: 

 

t = �,� @AB
√vAw                                                                (1) 

 

Em que: L = distância radial da árvore análise em relação a árvore com suposição de ser 
concorrente, em m; DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; FAB = 2 ou 4, usado na 
amostragem. 
 

A área basal por hectare (G), segundo o método de Densidade Pontual proposto por 

Spurr (1962), é calculado por: 

 

x/ℎ/ = ∑ y��L�,��z�,��{|}~�|�� �P�����?
�                                               (2) 

 

Em que: G = área basal por hectare excluindo a árvore em análise; DHj = distância horizontal 
da árvore análise em relação à árvore com suposição de ser j-ésima concorrente, em m; DAPj 
= diâmetro à altura do peito da j-ésima árvore com suposição de ser concorrente, em cm; n = 
número total de árvores concorrentes situadas ao redor da árvore em análise; FAB = fator de 
área basal igual a 2 ou 4 usado na amostragem. 
 

O número de árvores por hectare (N/ha) foi obtido com base no método de Bitterlich, 

conforme apresentado em Finger (1992), calculado por: 

 

�/ℎ/ = ��� ∑ �
��

���                                                        (3) 

 

Em que: N/ha = número de árvores por hectare; gj = área basal da j-ésima árvore medida no 
ponto amostral, em m²; FAB = fator de área basal igual a 2 ou 4 usado na amostragem. 
 

O diâmetro de área basal média (dg) foi calculado dividindo a área basal de cada ponto 

amostral pelo número de árvores por hectare, conforme a expressão: 

 

�* = p�4. >�/_n
�/_nC �⁄ � . 100                                                  (4) 

 

Em que: dg = diâmetro de área basal média, em cm; G/ha = área basal por hectare; N/ha = 
número de árvores por hectare; π = constante aproximadamente 3,1416. 
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Para estimar o volume comercial de cada árvore de araucária amostrada, foi ajustado o 

modelo (5) de Schumacher e Hall (1933). Os dados para o ajuste da equação foram obtidos de 

cubagem rigorosa de 85 araucárias com o aparelho Criterion RD 1000 e aplicando o método de 

Hohenadl para as alturas específicas (hi) de 10%, 30%, 50%, 70% da altura total (h), bem como 

o diâmetro no ponto de inserção da copa (dic). O diâmetro a 90% da altura não foi considerado 

por estar sempre localizado dentro da copa e a presença de galhos impedia sua determinação 

dentro da floresta. O volume comercial das demais espécies folhosas foi calculado de forma 

direta para cada árvore pela expressão (6). 

 

Araucárias: 

�1 = 0,000063����,����[Uℎ�,[�����   ��� = 0,9805; 7 # = 0,2411�              (5) 

 

Folhosas: 

�1 = ��.@ABP�
V���� . ℎ�` . �̀                                                      (6) 

 

Em que: vc = volume comercial; em m³ com casca; π = constante aproximadamente 3,1416; 
DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; h = altura total, em m; hic = altura até o ponto de 
inserção da copa, em m; fc = fator de forma comercial médio (0,77), determinado para calcular 
os volumes individuais das espécies folhosas em floresta de araucária (BORSOI, 2004). 
 

O volume comercial por hectare (V/hac) do ponto amostral foi obtido pela multiplicação 

do fator de área basal (FAB) usado com o inverso da área basal da j-ésima árvore medida no 

ponto amostral, esta razão refere-se ao número de árvores por hectare que a árvore representa 

no ponto amostral, multiplicado pelo seu respectivo volume (vj), conforme a expressão: 

 

�/ℎ/` = ��� ∑ �
�� �����                                                     (7) 

 

Em que: V/hac = volume comercial por hectare para araucária e demais espécies folhosas, em 
m³ com casca; gj = área basal da j-ésima árvore medida no ponto amostral, em m²; FAB = fator 
de área basal igual a 2 ou 4 usado na amostragem; vj = volume calculado para cada árvore 
pertencente ao ponto amostral com as respectivas equações 5 e 6, em m³, com casca. 
 

Para estimar a altura dominante (hdom), foi calculada a média aritmétrica das alturas 

totais das três árvores mais grossas de cada ponto amostral, conforme a expressão: 
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ℎl9� = ∑ _
��U��                                                            (8) 

 

Em que: hdom = altura dominante, em m; h = altura total, em m. 
 

A amostragem das unidades amostrais distribuídas no interior da floresta natural 

permitiu descrever a relação entre o número de árvores por hectare (N/ha) em função do 

diâmetro de área basal média (dg), por meio do modelo de Reineke (1933), na forma linear, 

conforme a expressão: 

 ln��/ℎ/� = !� + !� ln��*� + &                                             (9) 

 
Em que: N/ha = número de árvores por hectare; dg = diâmetro de área basal média, em cm; β0 
e β1 = coeficientes de regressão estimados; ε = erro residual. 
 

No estabelecimento do DMD, a linha A, que descreve a máxima densidade de ocupação 

“linha de autodesbaste”, foi definida após o ajuste da equação (9) e do recálculo de novos 

valores de intercepto (β0) até o momento em que não houvesse mais dados acima deste limite. 

Para isso, foi considerado um diâmetro de área basal (dg) de 25,0 cm. Esta linha de máxima é, 

frequentemente, usada como indicador da capacidade máxima que o local suporta (SELLE et 

al., 2010). 

A faixa de manejo compreendida entre a linha B “início da mortalidade” com a linha C 

“máxima produtividade” foi fixada em relação à linha A, considerando valores de 57,5% para 

a linha B e 42,5% para linha C, ficando a faixa de manejo estipulada em uma amplitude de 

15%. Esta amplitude foi definida no presente estudo conforme os trabalhos de (SAUNDERS; 

PUETTMANN, 2000; SCHNEIDER et al., 2009; SELLE et al., 2010; SCHNEIDER et al., 

2011; LOUREIRO, 2013) que recomendaram valores entre 55,0% (Linha B) e 25,0% (Linha 

C) em relação à máxima (Linha A) como faixa ideal de manejo. No entanto, esta amplitude de 

manejo pode sofrer alteração conforme os objetivos estabelecidos no manejo da floresta. 

A linha D que descreve a “ocupação das copas” foi baseada no levantamento do 

diâmetro de copa (dc), de acordo com a metodologia proposta por Krajicek et al. (1961), que a 

definiu como uma medida de densidade própria de um povoamento independe da idade e da 

qualidade do sítio. 

Devido à amostragem dos dados ser em floresta com predomínio de árvores de 

araucária, utilizou-se um modelo de regressão do diâmetro de copa (dc) em função do DAP da 

espécie para descrever a linha D. De acordo com os resultados encontrados no Capítulo 1 do 
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presente estudo, onde não se encontrou diferenças significantes nesta relação entre árvores de 

crescimento livres e sob competição em floresta natural de diferentes locais no sul do Brasil, 

valeu-se da equação (10) como sendo a potencial para a espécie: 

 

�189:i�`�no = 4,8601 + 0,2038���                                         (10) 

 

Em que: dcpotencial = diâmetro de copa potencial, em m; DAP = diâmetro à altura do peito, em 
cm. 
 

Assim, a linha D que descreve a ocupação das copas foi estabelecida em função da 

equação (10), conforme a metodologia proposta por Krajicek et al. (1961), sendo calculada da 

seguinte forma: 

 

�/ℎ/ = V����
��l`������K���P                                                     (11) 

 

Em que: N/ha = número de árvores por hectare; dcpotencial = diâmetro de copa potencial, em m; 
π = constante aproximadamente 3,1416. 
 

Determinação do volume médio comercial no ponto amostral 

 

O volume médio comercial (vmc) das árvores no ponto amostral foi obtido pela razão 

entre o volume comercial por hectare (V/hac) (Expressão 7) pelo número de árvores por hectare 

(N/ha) (Expressão 3). Com estes valores calculados em cada ponto amostral, foi possível 

modificar o modelo de Schumacher e Hall (1933) (Expressão 12) e ajustar por regressão não 

linear esta relação em função das variáveis diâmetro de área basal média (dg) (Expressão 4), 

altura dominante (hdom) (Expressão 8) e a média aritmética das altura (hm) das árvores 

pertencentes ao ponto amostral. 

 

�;1 = !��*$? > _�
_�� C$P + &                                              (12) 

 
Em que: vmc = volume médio comercial no ponto amostral, em m³ com casca; dg = diâmetro 
de área basal média no ponto amostral, em cm; hm = altura total média das árvores no ponto 
amostral, em m; hdom = altura dominante no ponto amostral, em m; β0, β1, β2 = coeficientes de 
regressão estimados; ε = erro residual. 
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A relação entre a altura dominante (hdom) e o diâmetro de área basal média (dg) foi 

descrita com o ajuste do modelo de Michailoff (1943): 

 

ℎl9� = 1,3 + !� exp >− $?l�C + &                                           (13) 

 

Em que: hdom = altura dominante no ponto amostral, em m; dg = diâmetro de área basal média 
no ponto amostral, em cm; β0 e β1 = coeficientes de regressão estimados; ε = erro residual. 
 

A altura média (hm) das árvores de araucária e folhosas pertencentes ao ponto amostral 

foi descrito com o modelo modificado de Michailoff (1943): 

 

ℎ; = 1,3 + �!� + !�ℎl9�� exp >− $Pl�C + &                                  (14) 

 

Em que: hm = altura total média das árvores no ponto amostral, em m; hdom = altura dominante 
no ponto amostral, em m; dg = diâmetro de área basal média no ponto amostral, em cm; β0, β1, 

β2 = coeficientes de regressão estimados; ε = erro residual. 
 

Análise dos dados 

 

Os modelos foram ajustados no Sistema de Análise Estatística (SAS, 2004) e o 

coeficiente de determinação (R²), o erro padrão da estimativa (Syx) e a análise gráfica dos 

resíduos, em função dos valores estimados, foram usados para verificar a performance das 

equações. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Características das árvores amostradas 

 

A amostragem de 82 pontos amostrais com elevada competição distribuídos no interior 

da floresta natural, aplicando o método de Densidade Pontual de Spurr, permitiu encontrar em 

30 pontos amostrais somente a presença de araucária (Figura 1). Em média, foram medidos 

6,99 árvores de araucária em cada ponto amostral, com mínimo de 2,0 e máximo de 16,0. Em 

apenas 17,0% dos pontos amostrais, foram encontradas árvores folhosas, em média 1,57 
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folhosas em cada ponto amostral. Na Tabela 1, observa-se que 51,37% do valor de importância 

(VI) abrange apenas as espécies de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze e Ocotea spp.. 

 

 
 
Figura 1 ─ Número de pontos amostrais com apenas a presença de araucária, 1, 2, 3, 4 e ≥ 5 
indivíduos de folhosas em uma Floresta de Araucária, em Lages, SC. [..] = em colchetes o 
número de árvores de araucária ou folhosas medidas nos pontos amostrais. 
 

 
O resumo estatístico das características das árvores em cada ponto amostral (Tabela 2) 

mostrou a G/ha média de 30,6 m².ha-1 com máximo atingindo 62,5 m².ha-1, mostrando um 

povoamento bem estocado. Os maiores valores de hm e hdom foram 20,2 e 22,2 m, 

respectivamente, e o valor mínimo do V/ha foi 66,8 m³.ha-1, com média de 275,9 m³.ha-1 e 

máximo de 610,9 m³.ha-1. 

 
 
Tabela 2 ─ Resumo estatístico das características das árvores amostradas nos pontos amostrais 
em uma Floresta de Araucária, em Lages, SC. 
 

Variável Mínimo Média Máximo CV% 
dg 14,0 29,4 53,4 24,0 
hm 10,3 15,4 20,2 17,0 
hdom 10,7 17,5 22,2 17,5 
G/ha 5,6 30,6 62,5 48,0 
N/ha 90,2 469,8 904,1 44,7 
V/hac 66,8 275,9 610,9 48,1 
vmc 0,1508 0,6678 1,9650 53,4 

 
Em que: dg = diâmetro de área basal média, em cm; hm = altura total média, em m; hdom = altura dominante, em 
m; G/ha = área basal por hectare; N/ha = número de árvores por hectare; V/ha = volume por hectare, em m³ com 
casca; vmc = volume médio comercial, em m³ com casca; CV% = coeficiente de variação. 
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Determinação da Linha A 

 
Com o ajuste do modelo de Reineke (1933) na forma linear (expressão 9), foi possível 

descrever a tendência média do ln (N/ha) em função do ln (dg) (Figura 2). O valor do coeficiente 

angular foi de (β1 = 1,5192), confirmando a lei da “Potência”. A Linha A - “Autodesbaste” foi 

definida alterando o valor de intercepto de (β0 = 11,2507) para (β0 = 11,9507), estabelecido a 

partir de um dg padrão de 25,0 cm. 

 

 

 
Figura 2 ─ Ajuste do modelo de Reineke (1933) para descrever o ln (N/ha) em função do ln 
(dg). A linha A - “Autodesbaste” foi definida alterando o valor de intercepto (β0) do modelo 
para uma Floresta de Araucária, em Lages, SC. 
 

 
Ajuste de modelos para vmc, hdom e hm. 

 

Os três modelos ajustados para vmc, hdom e hm alcançaram significância (α = 5%) para 

todos os coeficientes de regressão estimados (Tabela 3). Os modelos de vmc e hm apresentaram 

os melhores valores quanto aos critérios de ajuste (R²) e precisão (Syx). O menor ajuste e 

precisão nas estimativas do modelo de hdom é comum neste tipo de relação quando se trata de 

florestas mistas e inequiânea, em decorrência da grande variabilidade nas formas e dimensões 

das árvores. 
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Tabela 3 ─ Coeficientes de regressão estimados e estatísticas de ajuste e precisão para o vmc, 
hdom e hm para uma Floresta de Araucária, em Lages, SC. 
 

Equação Variável β0 β1 β2 R² Syx 

12 
vmc 0,00188 1,76857 1,18245 0,7983 0,1623 

 (0,00075) (0,1097) (0,3457)   

13 
hdom 25,79118 12,98256 - 0,3866 2,4264 

 (1,8008) (1,9897) -   

14 hm 
3,15542 0,76060 4,57761 

0,8117 1,1438 
(1,1829) (0,0498) (1,3631) 

 
Em que: vmc = volume médio comercial, em m³ com casca; hdom = altura dominante, em m; hm = altura total 
média, em m; β0, β1, β2 = coeficientes de regressão; (..) valor em parênteses indica o erro padrão dos coeficientes 
estimados; R² = coeficiente de determinação; Syx = erro padrão da estimativa. 
 

 

A análise gráfica dos resíduos em função dos valores estimados (Figura 3) para os três 

modelos ajustados mostrou distribuição regular dos erros sem a presença de tendências 

sistemáticas, que superestimassem ou subestimassem valores, confirmando a seleção dos 

modelos da Tabela 3. 

 

 

 
 
Figura 3 ─ Dispersão dos resíduos em função dos valores estimados. (a) - vmc = volume médio 
comercial, em m³.cc; (b) - hdom = altura dominante, em m; (c) - hm = altura média, em m; para 
uma Floresta de Araucária, em Lages, SC. 
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Dendrogramas de Manejo da Densidade (DMD) 

 

 

O dendrograma de manejo desenvolvido para a área basal por hectare, a partir de 

interação das variáveis N/ha e dg, ficou definido na Figura 4. A faixa de manejo foi estipulada 

em uma amplitude de 15% entre as Linhas diretrizes B e C, preestabelecidas entre valores de 

57,5% e 42,5% em relação a Linha A (Expressão 9). 

 

 

 

 
Figura 4 ─ Dendrograma de manejo da área basal (G) relacionado com o número de árvores 
(N/ha) por hectare e diâmetro de área basal média (dg) para uma Floresta de Araucária, em 
Lages, SC. 
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De forma similar ao DMD anterior, foi desenvolvido o DMD para V/hac, dado pela 

interação das variáveis N/ha e dg (Figura 5). Com a expressão (12), foi estimado o volume 

médio comercial (vmc) de cada árvore pertencente ao ponto amostral e com as expressões (13) 

e (14), as alturas hdom e hm, permitindo simular a produção e definir estratégias apropriadas 

ao manejo e ao planejamento florestal. 

 

 

 

Figura 5 ─ Dendrograma de manejo do volume comercial (V/hac) relacionado com o número 
de árvores (N/ha) por hectare e diâmetro de área basal média (dg) para uma Floresta de 
Araucária, em Lages, SC. 
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CONCLUSÕES 

 

Os modelos ajustados para a confecção do DMD permitem expressar, graficamente, o 

desenvolvimento das variáveis de controle do crescimento. O coeficiente angular do modelo de 

Reineke (1933) confirma a Lei da Potência de -3/2 de autodesbaste. 

Os dendrogramas de manejo desenvolvidos para área basal, volume comercial em 

função do número de árvores por hectare e diâmetro de área basal média nessa floresta de 

Araucária possibilitam estabelecer estratégias de manejo florestal, buscando otimizar a 

produção florestal de acordo com as condições do local e as características de crescimento das 

espécies, com vistas ao estabelecimento de regime sustentado. 
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CAPÍTULO 10 ─ REGULAÇÃO DO ESTOQUE DE MADEIRA DE 

Araucaria angustifolia EM FLORESTA NATURAL: UM ESTUDO DE 

CASO 

 

 

RESUMO 

 

Este estudo foi desenvolvido com objetivo de propor a regulação do estoque de madeira de 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze de uma propriedade rural particular, com 83,5 ha de 

floresta de Araucária, em Lages, SC. Um total de 35 parcelas permanentes de 400 m², 

distribuídas de forma sistemática, teve todas as árvores com diâmetro à altura do peito (DAP) 

maior que 10 cm medidas. A proposta de Liocourt foi usada para descrever a distribuição de 

frequência balanceada. Em 308 árvores de araucária, foram amostradas, no mínimo, dois rolos 

de incremento, extraídos radialmente do tronco ao nível do DAP, utilizando o trado de Pressler. 

O incremento em volume das árvores foi determinado por meio de uma função de forma de 

tronco ajustada para as araucárias do local. A floresta apresentou distribuição de frequência, 

observada conforme o esperado na forma J-invertido. Foram encontradas 303 árvores por 

hectare, área basal de 21,9 m².ha-1 e volume comercial de 172,0 m³.ha-1. O quociente de 

Liocourt da floresta foi de 1,31. Nove cenários de manejo foram estabelecidos para uma área 

basal remanescente de 10,0; 14,0 e 18,0 m².ha-1, todos com DAP máximo desejado de 62,5 cm; 

com alteração dos quocientes de Liocourt: 1,1; 1,3 e 1,5. Para a sustentabilidade da floresta, 

usando um quociente de Liocourt de 1,3 e área basal remanescente de 14,0 m².ha-1, a intensidade 

de corte foi de 32,6%, referente a uma taxa de corte de 56,0 m³.ha-1, classificada segundo os 

sortimentos de madeira preestabelecidos, com ciclo de corte de 16,3 anos. Os diferentes 

cenários propostos permitem regular a produção de madeira da floresta de forma sustentada. 

 

Palavras-chave: Pinheiro-do-Paraná. Produção. Planejamento florestal. 
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INTRODUÇÃO 

 

A grande demanda de fontes de energia e matéria-prima proveniente de recursos naturais 

renováveis tornou-se uma meta mundial, sendo os recursos florestais uma das alternativas mais 

viáveis para suprir a demanda, porém isso causa grande pressão antrópica nos recursos ainda 

existentes. 

Dessa forma, práticas de manejo florestal adequadas têm por finalidade garantir que as 

florestas forneçam matéria-prima de forma contínua e sustentável (SCHNEIDER; 

SCHNEIDER, 2008), ou seja, conciliando benefícios econômicos, sociais e ambientais por 

meio de um planejamento eficaz que possibilite melhor gerenciar os recursos florestais 

disponíveis. 

Para manejar florestas, modelos de crescimento e produção são ferramentas importantes 

para o planejamento, pois possibilitam simular o desenvolvimento do povoamento e produção 

sob várias alternativas de manejo (VANCLAY, 1994). Cortar uma única árvore ou um pequeno 

grupo de árvores em uma área limitada cria espaços que podem melhorar as condições de luz 

no sub-bosque, promove o crescimento de plântulas e árvores jovens, e altera a composição de 

espécies de plantas e diversidade estrutural, formando habitats para espécies coexistirem e 

auxiliar na conservação da biodiversidade (WALTERS, 2005; WANG; LIU, 2011). 

A regeneração e o estabelecimento de plântulas e sua posterior transição para as classes 

de maior diâmetro têm que preencher os espaços deixados com a remoção de árvores maiores, 

intervalos de corte adequado e intensidade depende da rapidez dos processos de regeneração e 

das taxas de crescimento das espécies (PUKKALA et al., 2010). Nesse contexto, em especial 

na região Sul do Brasil, onde ocorre uma das formações florestais mais características do Bioma 

Mata Atlântica, a Floresta Ombrófila Mista (OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000), também 

conhecida como “Floresta de Araucária”, “mata-de-araucária” ou “pinheiral” (HUECK, 1953; 

VELOSO et al., 1991; IBGE, 2012), é importante obter informações que possibilitem manejar 

as florestas de maneira racional, executando planos e práticas direcionadas às características 

das espécies. 

A Floresta Ombrófila Mista é caracterizada pela presença da Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze, espécie arbórea mais abundante desta formação vegetal (REITZ; 

KLEIN, 1966), constitui o dossel superior e tem um caráter dominante nesta vegetação 

(HIGUCHI et al., 2012). Além da araucária, destacam-se outras espécies como: Ilex 

paraguariensis A. St.-Hil., Mimosa scabrella Benth., Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl., 

Myrcia spp., Myrceugenia spp., Eugenia spp., Myrciaria spp., Ocotea spp., Nectandra spp., 
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entre outras (NEGRELLE; SILVA, 1992; NASCIMENTO et al., 2001; BEHLING; PILLAR 

2007; SILVA et al., 2012; HIGUCHI et al., 2013; NEGRINI et al., 2014). Apesar da grande 

pressão, ao longo dos anos, pela extração da araucária devido às suas qualidades para uso 

madeireiro, a espécie ainda possui forte presença em muitos remanescentes florestais existentes 

(KANIESKI et al., 2010). 

Alguns estudos demonstram potencial de manejo de araucária regulando sua estrutura 

de distribuição diamétrica pelo quociente de Liocourt (SCHNEIDER; FINGER, 2000; HESS 

et al., 2010; HESS, 2012; HESS et al., 2014). Este quociente busca alcançar o conceito de 

sustentabilidade da floresta, por meio da maximização do crescimento das árvores individuais 

e, consequentemente, da produção. 

Acrescente-se à importância de obter informações sobre o crescimento das árvores, 

tanto em nível médio do povoamento quanto em nível de árvore individual. Expressar o 

crescimento das árvores por funções matemáticas e determinar quais as variáveis que influem 

em maior ou menor grau possibilita melhor gerenciar os recursos florestais disponíveis. Diante 

do exposto, o objetivo deste trabalho foi propor, por meio de um estudo de caso, a regulação do 

estoque de madeira de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze em Floresta Ombrófila Mista. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

A floresta estudada localiza-se em uma propriedade rural particular com 83,5 hectares 

de floresta de Araucária, no município de Lages, SC (27° 48’S e 50° 19’O). O clima, de acordo 

com a classificação de Köppen, é subtropical úmido, sem estação seca e com verão temperado 

(Cfb). A altitude do município é de, aproximadamente, 987 m, com temperatura anual média 

de 15,2 ºC e precipitação anual média de 1685,7 mm (ALVARES et al., 2013). Os solos 

predominantes na região são Nitossolos Háplicos e Cambissolos Húmicos, desenvolvidos a 

partir de rochas basálticas (EMBRAPA, 1999). 
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Distribuição de frequência balanceada 

 

Um total de 35 parcelas permanentes de 400 m², usando o método da área fixa, por meio 

de uma amostragem sistemática, com espaçamento entre parcelas de 50 m e entre linhas 100 m, 

foi instalado na área de estudo. Na medição todas as árvores de araucária com diâmetro à altura 

do peito (DAP) maior que 10 cm, foram quantificadas de acordo com levantamentos efetuados 

por Ricken (2014). 

A equação de Meyer (1952) foi ajustada aos dados da unidades amostrais para 

representar a distribuição de frequência observada por unidade de área (1): 

 

Ni = eβ0 + β1.DAPi + ε                                                         (1) 

 

Em que: Ni = frequência por hectare na classe de diâmetro i; DAPi = centro de classe de DAP, 
em cm; β0; β1 = coeficientes de regressão estimados; ε = erro residual. 
 

A distribuição de frequência balanceada foi aplicada conforme a proposta sugerida por 

Liocourt, demonstrando a proporcionalidade entre o número de árvores da classe atual com a 

posterior, esta razão denominada de quociente de Liocourt “q”. Com base no coeficiente 

angular (β1), da expressão ajustada (1) para as árvores de araucária foi possível determinar o 

quociente de Liocourt: 

 

q = e β1 
(DAP

i
 – DAP

i+1
)                                                        (2) 

 

Em que: q = quociente de Liocourt; DAPi = centro de classe de DAP atual, em cm; DAPi+1 = 
centro de classe de DAP posterior, cm; β1 = coeficiente de regressão estimado. 
 

Equação para descrever a forma e o volume do tronco 

 

O modelo de Kozak (1988) (Equação 3) foi ajustado para a mesma área do presente 

estudo com intuito de descrever a forma do tronco das araucárias em floresta natural (COSTA 

et al., 2015b). 
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Em que: di = diâmetro em posições relativas ao longo do fuste, em cm; h = altura total, em m; 
hi = altura relativa, em m; DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; β0 = 0,8944; β1 = 1,0361; 
β2 = 0,9994; β3 = 0,0 (ns); β4 = -0,1885; β5 = 1,1267; β6 = -0,2960; β7 = -0,0420; (ns) = 
coeficiente de regressão estimado não significante a α = 5%, portanto, foi reajustado o modelo 
sem o respectivo coeficiente; ε = erro residual; ln = logaritmo natural; p = ponto de inflexão 
considerado em 1,3/h. O modelo apresentou R² aj. = 0,980 e precisão expresso pelo Syx% = 
6,8. 

 

O modelo de Kozak (1988) (Expressão 3), por não ser analiticamente integrável, 

necessitou do emprego de técnicas de integração numérica para obter os volumes parciais (vi) 

e total até a inserção de copa (vtic) (THOMAS et al., 2010). Dessa maneira, o volume das 

araucárias em floresta natural foi obtido por meio da aproximação da integral numérica, 

programando um algoritmo computacional para o modelo Kozak (1988) (Expressão 3), usando 

o método da Regra de Simpson 1/3 em Linguagem Visual Basic (COSTA et al., 2015a). 

 

Determinação do incremento 

 

No mínimo, dois rolos de incremento foram extraídos radialmente à altura do DAP, 

usando o trado de Pressler para a medição do incremento periódico nas araucárias. Quando 

necessário, devido à dificuldade de quantificação dos incrementos das amostras de indivíduos 

em elevada competição, voltou-se a campo e coletou-se mais dois rolos de incremento da 

mesma árvore. Os rolos de incremento de cada árvore foram acondicionados em canudos de 

plástico perfurados e identificados com o número da árvore. 

Em laboratório, fixou-se as amostras de rolos de incrementos com cola em suportes de 

madeira. Após a secagem, fez-se o acabamento com lixadeira manual na superfície dos rolos 

de incrementos com intuito de tornar mais fácil a visualização dos anéis de crescimento. Com 

a prévia delimitação dos anéis de crescimento, efetuou-se a etapa de digitalização das amostras 

por meio de um scanner, em arquivo no formato de imagem e resolução de 1200 pixels. 

Depois da digitalização das amostras, fez-se a medição dos anéis de crescimento com o 

Software Image Pro-Plus. No software, calibrou-se a escala na unidade de medida em 

milímetros e procedeu-se à medição dos incrementos na imagem digitalizada, registrando, em 

arquivo de texto, os valores de incrementos radiais de cada uma das árvores de araucária. 

Com a reconstituição dos dados de incremento radial ao nível do DAP dos últimos cinco 

anos, efetuou-se, para cada araucária, o cálculo do volume com a equação (3). O incremento 

periódico anual percentual em volume até o ponto de inserção da copa (IPA%vtic) foi obtido 

pela expressão (4): 
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IPA%vtic = [(vtici+5 - vtici) / vtici].(100/n)                                        (4) 

 
Em que: IPA%vtic = incremento periódico anual percentual em volume até a inserção da copa 
com casca; vtici+5 = volume total até a inserção da copa no final do período, em m³ com casca; 
vtici = volume total até a inserção da copa no início do período, em m³ com casca; n = período 
de tempo considerado, neste caso 5 anos. 
 

Com os valores do IPA%vtic de cada araucária, foi ajustado o modelo (5), descrevendo a 

variação do incremento volumétrico em toda a distribuição diamétrica da floresta. 

 
ln (IPA%vtic) = β0 + β1 ln (DAP) +ε                                          (5) 

 
Em que: IPA%vtic = incremento periódico anual percentual em volume até a inserção da copa 
com casca; DAP = diâmetro à altura do peito; em cm; β0; β1 = coeficientes de regressão 
estimados; ε = erro residual. 
 

Com o ajuste do modelo (5), foi determinada a taxa média de corte (IPAM%vtic), dada 

pela ponderação do incremento estimado para o centro de classe de DAPi, com os volumes 

observados nas classes de DAPi, conforme a expressão (6) (SCHNEIDER; FINGER, 2000): 

 
IPAM%vtic = Σ Vti . IPA%vtici / Σ Vi                                         (6) 

 
Em que: IPAM%vtic = incremento periódico anual médio em percentagem do volume até a 
inserção da copa, com casca; Vti = volume total até a inserção da copa na classe de DAPi, em 
m³.ha-1 com casca; IPA%vtici = incremento periódico anual percentual em volume até a inserção 
da copa com casca na classe de DAPi. 
 

Determinação da altura total e altura até o ponto de inserção da copa 

 

Para descrever a relação entre a altura total em função do DAP, foi usado o modelo de 

Michailoff (1943), ajustado especificamente para a área do estudo, com R² = 0,541 e Syx = 

2,2701. 

ℎ = 1,3 + !� exp >− $?@ABC + &                                               (7) 

 
Em que: h = altura total, em m; DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; β0 = 23,0727; β1 = 
13,6800. 

A altura até o ponto de inserção da copa (hic) das árvores de araucária foi descrito com 

o ajuste do modelo modificado de Michailoff (1943): 
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ℎ�1 = 1,3 + �!� + !�ℎ� exp >− $P@ABC + &                                      (8) 

 

Em que: hic = altura até o ponto de inserção da copa, em m; h = altura total, em m; DAP = 
diâmetro à altura do peito, em cm; β0..β2 = coeficientes de regressão estimados; ε = erro residual. 
 

Ciclo de corte 

 

O ciclo de corte foi calculado com a expressão (9), que parte do pressuposto de que os 

crescimentos anuais volumétricos de uma árvore ou povoamento acumulam-se seguindo a lei 

de juros compostos (SCHNEIDER; SCHNEIDER, 2008): 

 

�: = �h �1 + ��``                                                          (9) 

 

Em que: Vt = volume total no final do período, em m³.ha-1 com casca; Vr = volume 
remanescente no início do período, em m³.ha-1 com casca; i = taxa anual de crescimento; cc = 
ciclo de corte, em anos. 
 

Sortimentos de madeira 

 

Embora os sortimentos possam ser redefinidos para qualquer dimensão com o uso da 

equação 3, para este estudo, foram considerados os sortimentos com casca: S1 = tora para 

serraria com diâmetro na ponta fina maior e igual a 40 cm e comprimento de 5,4 metros; S2 = 

tora para serraria com diâmetro na ponta fina maior ou igual que 30 cm e menor que 40 cm e 

comprimento de 2,7 metros; S3 = tora com diâmetro na ponta fina maior ou igual a 20 cm e 

menor que 30 cm e comprimento de 2,2 metros; S4 = tora para energia ou indústria com 

diâmetro na ponta fina menor que 20 cm e com restante do comprimento disponível do fuste. 

No estabelecimento dos sortimentos, foi priorizada a formação de toras com maior diâmetro e 

comprimento, na sequência S1, S2, S3 e S4. 
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Análise dos dados 

 

As análises foram processadas no Sistema de Análise Estatística (SAS, 2004). Na 

seleção dos modelos, foram considerados o coeficiente de determinação (R²) e o erro padrão da 

estimativa (Syx). A análise gráfica dos resíduos em função dos valores estimados foi usada para 

verificar a performance da equação selecionada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Distribuição de frequência balanceada 

 

O erro de amostragem relativo foi de 11,6% do valor da média do volume obtido por 

unidade de área, indicando que, na amostragem realizada, o erro ficou próximo ao, usualmente, 

proposto em inventários florestais (Ear ≤ 10,0%). Dessa forma, a este nível de precisão, foi 

inferida sobre as características da população. 

Com o modelo de Meyer (1), foi predito a distribuição de frequência balanceada para a 

população, com um valor de quociente de Liocourt (q) de 1,31 (Figura 1). A área basal 

observada foi de 21,9 m².ha-1. Nove cenários estabelecidos com a mudança dos valores do 

quociente de Liocourt (q = 1,1; 1,3; 1,5), considerando o DAP máximo de 62,5 cm e área basal 

remanescente de 10,0; 14,0; e 18,0 m².ha-1, mostraram que o aumento do valor de “q” levaria 

ao aumento do número de árvores a retirar de menor porte na floresta. 
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Figura 1 – Distribuição de frequência observada (FO) e ajustada (Freq. Ajust.) para Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze, visando ao conceito de sustentabilidade proposto por Liocourt, 
em classes diamétricas, considerando uma área basal remanescente de 10,0; 14,0; e 18,0 m².ha-

1; e alterando valores do quociente de Liocourt: 1,1; 1,3; 1,5; para a Floresta de Araucária, em 
Lages, SC. 
 

 

A escolha de uma área basal remanescente apropriada é muito importante do ponto de 

vista do aproveitamento do sítio e do favorecimento da vegetação após o corte, pode ser definida 

em função das frequências observadas por classe de diâmetro, considerando até o diâmetro 

máximo desejado (SCHNEIDER; FINGER, 2000). Esses autores mencionam ainda que a 

determinação do diâmetro máximo desejado pode ser definido por critérios de aproveitamento 

técnico, otimização do incremento em valor, juntamente associado aos aspectos de recreação e 

manutenção de habitat para a fauna. 
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Determinação do incremento 

 

O incremento periódico anual percentual em volume até a inserção da copa com casca 

(IPA%vtic) ao longo das classes diamétricas foi determinado com o modelo (5), com coeficientes 

de regressão altamente significativos, R² = 0,4475 e Syx = 0,5764 (Figura 2a). A análise gráfica 

de resíduos, em função dos valores estimados (Figura 2b), mostrou distribuição regular sem a 

presença de tendenciosidade nas predições. 

O modelo (8), que descreve a relação altura do ponto de inserção de copa (hic) em 

função da altura e do DAP da árvore, teve todos os coeficientes de regressão significantes, bom 

ajuste expresso pelo R² = 0,7351 e precisão pelo Syx = 1,7966, (Figura 2c). A análise dos 

valores preditos e observados (Figura 2c) mostrou a boa performance do modelo em estimar 

pontos extremos e com grande parte dos resíduos em torno de ± 4 m (Figura 2d). 

 

 

 

 
Figura 2 – Equações ajustadas e análise gráfica dos resíduos em função dos valores estimados 
para as variáveis: (a e b) - incremento periódico anual percentual em volume até a inserção da 
copa com casca (IPA%vtic); (c e d) - altura até o ponto de inserção de copa (hic); para Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze em Floresta de Araucária, em Lages, SC. 
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Taxa de corte 

 

O volume médio por hectare encontrado na floresta foi de 172,0 m³/ha e o incremento 

periódico anual médio em percentagem do volume até a inserção da copa (IPAM%vtic) de 

2,44%. Com estes valores, foi possível simular diferentes cenários de manejo para araucária 

(Tabela 1). 

 

 
Tabela 1 – Simulação de diferentes cenários, variando os valores de quociente de Liocourt (q = 
1,1; 1,3; 1,5) e de área basal remanescente (Gr = 10,0; 14,0; 18,0), visando ao manejo sustentado 
para Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze em Floresta de Araucária, em Lages, SC. 
 

Variáveis Unidades q = 1,1 q = 1,3 q = 1,5 

Gr m².ha-1 10,0 14,0 18,0 10,0 14,0 18,0 10,0 14,0 18,0 

Vr m³.ha-1 89,3 125,0 160,7 82,8 116,0 149,1 76,4 107,0 137,5 

cc anos 27,2 13,2 2,8 30,3 16,3 5,9 33,6 19,7 9,3 

IC % 48,1 27,3 6,6 51,8 32,6 13,3 55,6 37,8 20,0 

Taxa Corte m³.ha-1 82,7 47,0 11,3 89,1 56,0 22,9 95,6 65,0 34,4 

Total m³.83,5ha-1 6907,7 3926,7 945,7 7442,8 4675,9 1908,9 7980,1 5428,1 2876,0 
 
Em que: Gr = área basal remanescente, m².ha-1; Vr = volume remanescente, m³.ha-1; cc = ciclo de corte, em anos; 
IC = intensidade de corte, em %; q = quociente de Liocourt. 

 

 

Os valores da Tabela 1 variam de acordo com o valor de “q” e Gr considerados. Ao 

considerar um q = 1,3 e Gr = 14,0 m².ha-1, o Vr =116,0 m³.ha-1, aplicando uma IC = 32,6%, 

correspondente a taxa de corte de 56,0 m³.ha-1 do volume por hectare observado para a floresta, 

enquanto para o mesmo valor de q com a manutenção de Gr de 18,0 m2.ha-1, a taxa de corte cai 

para 22,9 m³.ha-1. Longhi (2011), avaliando o manejo experimental de uma Floresta de 

Araucária secundária no estado do Rio Grande do Sul, indicou a realização de cortes seletivos 

leves, redução em torno de 20% da área basal por classe de DAP, e com ciclos de corte curtos 

em torno de oito anos, como forma de conduzir a floresta com cortes frequentes a uma estrutura 

mais produtiva. 

Observou-se que o maior volume por hectare (V/ha obs.) encontra-se entre as classes de 

diâmetro de 22,5 a 57,5 cm (Figura 3a), e que, nos diferentes cenários analisados, aqueles que 

mantêm um q = 1,5, variando valores de Gr, tendem a manter maior número de árvores em 

classes menores, o que leva ao corte de um maior número de árvores nas maiores classes de 

DAP (Figura 3b). De forma contrária, acontece ao manter-se q = 1,1. 
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Na escolha do cenário ideal, deve-se considerar o favorecimento da regeneração natural 

das espécies, a Gr que permita um equilíbrio de plantas jovens (SCHNEIDER; FINGER, 2000). 

 

 

 

 
Figura 3 ─ Comportamento do volume remanescente e de corte por hectare para diferentes 
cenários, variando os valores de quociente de Liocourt (q = 1,1; 1,3; 1,5) e de área basal 
remanescente (Gr = 10,0; 14,0; 18,0), para Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze em Floresta 
de Araucária, em Lages, SC. 
 

 

Execução dos cortes 

 

 

Considerando os dados apresentados na Tabela 2 para o centro de classe diamétrica de 

27,5 cm, 4 árvores por hectare seriam cortadas, produzindo o volume de 1,6 m³.ha-1, árvores 

com 11,1 m de altura até o ponto de inserção de copa e 15,3 m de altura. Assim, a classificação 

dos sortimentos, por árvore, na classe, possibilitaria 0,0% de volume em sortimentos S1 e S2, 

três toras S3 com 72,1% do volume comercial, e 27,9% de sortimento classificado como 

madeira para energia ou indústria, S4, com 0,4406 m³.cc. Na mesma relação para um centro de 

classe 52,5 cm, apresentaria árvores com 19,1 m de altura com sortimentos distribuídos em uma 

tora em S1, representando 51,1% do volume comercial, três toras em S2 com 46,8 % do volume 

comercial, nenhuma tora em S3 e, em S4, foram classificados 0,0437 m³.cc ou 2,1% do volume 

comercial compreendido do nível do solo ao ponto de inserção da copa, 2,0796 m³.cc. 
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Tabela 2 ─ Simulação da execução das atividades no povoamento observado, remanescente e dos cortes a serem realizados segundo a classificação 
dos sortimentos de madeira, com valor de quociente de Liocourt (q = 1,3), área basal remanescente (Gr = 14 m².ha-1) e diâmetro máximo desejado 
de 62,5 cm, para Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze na Floresta de Araucária, em Lages, SC. 
 
Centro 

Classe 

(CC) 

Povoamento Observado Povoamento Remanescente Corte     Sortimentos 
hic h VS1 VS2 VS3 VS4 Vtic 

N/ha G/ha V/ha N/ha G/ha V/ha N/ha G/ha V/ha (m) (m) n % n % n % (m³.cc) % (m³.cc) 
12,5 81 0,9940 4,1 52 0,6339 2,6 30 0,3601 1,5 5,4 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0503 100,0 0,0503 
17,5 52 1,2507 7,0 40 0,9557 5,4 12 0,2951 1,7 8,1 11,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,1351 100,0 0,1351 
22,5 30 1,1928 7,9 31 1,2152 8,1 0 0,0000 0,0 9,9 13,9 0 0,0 0 0,0 1 32,3 0,1789 67,7 0,2644 
27,5 27 1,6037 12,0 24 1,3964 10,4 4 0,2072 1,6 11,1 15,3 0 0,0 0 0,0 3 72,1 0,1229 27,9 0,4406 
32,5 24 1,9910 15,7 18 1,5003 12,0 5 0,4907 3,7 12,0 16,4 0 0,0 1 33,6 3 53,0 0,0890 13,4 0,6656 
37,5 26 2,8716 24,2 14 1,5365 13,1 12 1,3351 11,1 12,7 17,3 0 0,0 2 56,4 3 40,8 0,0262 2,8 0,9408 
42,5 23 3,2628 29,0 11 1,5181 13,6 12 1,7447 15,4 13,3 18,0 0 0,0 3 73,6 2 23,5 0,0372 2,9 1,2674 
47,5 19 3,3669 31,8 8 1,4587 13,6 11 1,9082 18,2 13,7 18,6 1 52,5 3 46,9 0 0,0 0,0097 0,6 1,6466 
52,5 11 2,3812 22,3 6 1,3708 13,2 4 1,0105 9,1 14,1 19,1 1 51,1 3 46,8 0 0,0 0,0437 2,1 2,0796 
57,5 4 1,0387 9,2 5 1,2648 12,5 0 0,0000 0,0 14,4 19,5 2 83,9 1 12,7 0 0,0 0,0871 3,4 2,5674 
62,5 3 0,9204 8,9 4 1,1495 11,7 0 0,0000 0,0 14,7 19,8 2 82,7 1 12,8 0 0,0 0,1407 4,5 3,1112 
67,5 2 0,7157 8,0 3 1,0314 10,7 0 0,0000 0,0 14,9 20,1 2 81,6 1 12,9 0 0,0 0,2048 5,5 3,7121 
70,0 1 0,3848 5,8 3 0,9728 10,2 0 0,0000 0,0 15,0 20,3 2 81,1 1 13,0 0 0,0 0,2411 6,0 4,0343 

Total * 300 20,9 172,0 211 14,0 116,0 91 7,4 62,3            
 
Em que: CC = centro de classe de diâmetro à altura do peito, em cm; N/ha = número de árvores por hectare; V/ha = volume por hectare; G/ha = área basal por hectare; hic = 
altura na inserção da copa, em m; h = altura total, em m; Total * = somado até o centro de classe desejado de 62,5 cm; VS1, VS2, VS3 = proporção do volume de cada sortimento 
em relação ao total compreendido até Vtic, em %; VS4 = volume residual entre a última seção com restante do fuste, em m³.cc; Vtic = volume total até o ponto de inserção da 
copa, em m³.cc. 
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CONCLUSÕES 

 

Os modelos de incremento periódico anual percentual em volume até a inserção da copa 

com casca e o de altura até o ponto de inserção de copa obtiveram boas estatísticas de ajuste e 

precisão, permitindo sua aplicação a campo. Os diferentes cenários propostos para a regulação 

da produção de madeira devem levar em consideração a autoecologia da espécie, a sua interação 

com a fauna, as peculiaridades dos locais, entre outros fatores não citados no presente estudo. 

No entanto, para a proposta investigada, foi possível regular a produção de madeira de araucária 

em floresta natural de forma sustentada. 
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CAPÍTULO 11 ─ APLICAÇÃO DAS FUNÇÕES 

 

 

3.11.1 Seleção de árvores competidoras 

 

 

O critério de seleção de árvores competidoras em relação à árvore objetivo foi baseado 

na dimensão da copa e consequente altura das árvores na capacidade de competir por luz e 

espaço de crescimento. As árvores circunvizinhas em um giro de 360° da árvore objetivo que 

tivessem o contato entre as copas foram consideradas competidoras (Figura 1). Quando a árvore 

competidora tivesse a altura acima ou abaixo da árvore objetivo e não ocorresse o contato entre 

copas, estas árvores foram desconsideradas no critério de seleção, pois buscou-se selecionar 

apenas indivíduos que exercessem uma competição efetiva. Para os locais estudados devido à 

elevada dominância da espécie A. angustifolia, encontrou-se, nas árvores objetivo, a influência 

da competição intraespecífica, sendo, neste caso, representada apenas a relação do diâmetro de 

copa em função do DAP das árvores de araucária (Tabela 1). 

 
 

 

Figura 1 ─ Representação de árvores competidoras (C1; C2; C3 e C4) em relação à árvore 
objetivo (O1) de araucária. 

C4 

C1 

C2 

C3 
O1 
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Ressalta-se que o mesmo método pode ser válido em outros locais de diferente 

composição florística, necessitando, entretanto, estudar a relação do diâmetro de copa para as 

outras espécies ou grupos de espécies que apresentem tendências semelhantes dessa relação. O 

exemplo aqui apresentado para araucária crescendo em Lages, SC, foi definido a partir do DAP 

e distij aparente (em itálico) medido em campo (Tabela 1). Com o modelo para o dc de araucária 

definida para o local: [dc = 1,3149 + 0,2112.DAP] - R² = 0,838; Syx % = 13,7% (conforme 

observado no Capítulo 1 do presente estudo), foi determinado o dc e os raios de copa das árvores 

objetivo (rci) e competidoras (rcj) dividindo o valor estimado por dois. 

 
 

Tabela 1 ─ Variáveis dendrométricas (em itálico) medidas a campo para a quantificação de 
árvores vizinhas competidoras. 
 

Relação DAPi DAPj rci rcj distij aparente declividadeij distij  distij < (rci + rcj) 

O1 - C2 47,3 45,0 5,7 5,4 5,3 8,2 5,28 Entra 
O1 - C4 47,3 79,1 5,7 9,0 10,4 0,7 10,40 Entra 
O1 - C3 47,3 39,3 5,7 4,8 7,8 12,2 7,74 Entra 
O1 - C1 47,3 47,0 5,7 5,6 6,1 3,6 6,10 Entra 

 
Em que: DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; rc = raio de copa, em m; dist = distância horizontal, em m; i-
ésima árvore objetivo; j-ésima árvore competidora. 
 

 
A vantagem desse método é não estar sujeito a subjetividade, mantendo a estimativa da 

equação matemática como critério de seleção, permitindo também adaptações posteriores, 

segundo as condições dos locais. Admite também considerar como referência a equação de 

diâmetro de copa potencial (conforme observado no Capítulo 1 do presente estudo). 

Por meio de interpolações, foi construída uma tabela apresentada no Apêndice A, que 

possibilita avaliar a seleção de indivíduos competidores por meio das equações ajustadas do 

diâmetro de copa de araucária medidas no campo, com reduções para Lages, SC, São Franciso 

de Paula, RS, em relação ao diâmetro de copa potencial. 

Assim, ao considerar o contato entre as copas, o critério de seleção de árvores 

competidoras pode ser representado pela seguinte expressão (1): 

 
distij < (rci + rcj)                                                            (1) 

 
Em que: distij = distância horizontal entre a árvore objetivo (i) com a árvore competidora (j); rci 
= raio de copa da árvore objetivo (i), em m; rcj = raio de copa da árvore competidora (j), em m. 
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Aplicando um exemplo com os dados da Tabela 1 para árvores em Lages, SC, na 

avaliação entre a árvore O1 - C4, com dc estimado com a regressão [dc = 1,3149 + 

0,2112.DAP], tem-se o rc = 5,7 m para a árvore objetivo e 9,0 m para a árvore competidora. A 

distij entre a árvore objetivo com as competidoras foi corrigida com a multiplicação da distij 

aparente com o cosseno do ângulo de inclinação do terreno (declividadeij) em porcentagem. 

Dessa forma, averiguando a condição da expressão (1), concluiu-se que a árvore “Entra” de 

acordo com o critério de avaliação de árvores competidoras. O mesmo procedimento foi 

realizado para as demais árvores. 

A comparação realizada entre o método matemático de seleção de árvores competidoras 

e os valores medidos das copas a campo comprovou a eficiência da estimativa via modelos de 

regressão proposto anteriormente. A avaliação foi realizada considerando as 397 árvores 

objetivo medidas com as 1560 competidoras nas florestas naturais de Lages, SC, e São 

Francisco de Paula, RS, cujos resultados encontram-se na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 ─ Avaliação dos critérios de seleção por meio da medição dos raios de copa a campo 
e os estimados via modelos de regressão. 
 

Critérios de seleção Método Acertos Erros 
rc medido 

Medido a campo 
82,3% 17,7% 

rc medido + 0,5 σ 94,0% 6,0% 

rc medido + 1,0 σ 97,7% 2,3% 
rc estimado 

Estimado com regressão 
91,0% 9,0% 

rc estimado + 0,5 Syx 95,3% 4,7% 
rc estimado + 1,0 Syx 97,7% 2,3% 

 
Em que: rc = raio de copa, em m; desvio padrão dos raios de copa medido a campo de araucária: (i) – 397 árvores 
objetivo - σ = 1,7937 m; (j) – 1560 árvores competidoras - σ = 1,7324 m. Erro padrão da estimativa das equações 
estimadas para a relação dc em função DAP de araucária: (i) – Lages: com o ajuste de 552 árvores - Syx = 1,5892 
m; (j) – São Francisco de Paula: com o ajuste em 142 árvores - Syx = 1,5246 m. 
 

 

Os resultados demonstram que o critério de seleção de árvores competidoras, executado 

a campo, teve uma proporção de acerto na ordem de 82,3%, quando avaliado os raios de copa 

medidos. A diferença destes valores deve-se à irregularidade das copas desses indivíduos que 

estão associados aos diferentes níveis de competição na floresta, o que pode gerar erros 

expressivos nas estimativas. Costa et al. (2013), avaliando a influência da posição sociológica 

na determinação da área de projeção horizontal de copa, indicaram que deve ser usada a 
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medição de quatro raios de copa em árvores dominantes com copas simétricas, oito raios de 

copa em árvores de posições sociológica codominantes e dominadas, devido à maior 

variabilidade em suas dimensões e concluiram que o fator determinante quanto ao número de 

raios de copa a serem medidos está relacionado com a precisão requerida e a regularidade dos 

raios de copa nos quadrantes.  

Neste sentido, um aumento do valor em 0,5 desvio padrão na estimativa dos raios de 

copa medidas a campo para as árvores objetivos e competidoras alcançou acerto em quase a 

totalidade, 94,0% dos casos avaliados. Ao fazer a mesma analogia, porém considerando o 

método proposto neste estudo, via estimativa por meio de modelos de regressão, os melhores 

resultados foram confirmados (Tabela 2), ou seja, houve uma proporção de acertos em 91,0% 

dos casos na seleção de árvores consideradas competidoras a campo e que tinham, pelo menos, 

um contato entre as copas. Portanto, o critério de seleção de árvores competidoras de araucária 

via estimativa com modelos de regressão demonstrou boa performance, necessitando marcar as 

árvores circunvizinhas competidoras que estão em contato entre as copas com a árvore objetivo 

e medir suas distâncias horizontais, corrigidas da declividade do terreno a campo. 

 

 

3.11.2 Crescimento esperado 

 

 

O crescimento esperado das árvores de araucária pode ser obtido pela multiplicação do 

crescimento potencial obtido de árvores de crescimento livre com a multiplicação de uma 

função modificadora E¡�e�, que reduz a taxa de crescimento potencial para a taxa de 

crescimento atual: 

 

40E�1�;E��< E�¢E0/�< = 40E�1�;E��< ¢<�E�1�/F . E¡�e�                        (2) 

 

Em que: f (.) é a função de redução das taxas de crescimento pontencial que considera (x1..xn) 
variáveis indepentendes para expressar os fatores ambientais. 
 

Esta abordagem do crescimento esperado da árvore com a multiplicação do crescimento 

potencial com a função modificadora é, frequentemente, usada na modelagem do crescimento 

de árvores individuais (PRETZSCH, 2009). 



219 

 

Reescrevendo a expressão (2) para a estimativa dos parâmetros da função modificadora 

f (x), tem-se: 

 

F� >aBA� ij8ihnl9
aBA� 89:i�`�noC = ��#�                                                 (3) 

 

Em que: a variável dependente:  = F� >aBA� ij8ihnl9
aBA� 89:i�`�noC; e as variáveis independentes são dadas 

pela função modificadora f (x). 
 

Aceitar o pressuposto que Ed = >aBA� ij8ihnl9
aBA� 89:i�`�noC apresenta uma distribuição lognormal, 

segue-se da concepção de que o logarítmo é distribuído normalmente sobre o valor estimado. 

Isso é provável, já que os dados contêm apenas árvores que têm incremento acima de zero. 

 

Dessa forma, foi possível realizar a parametrização dos coeficientes do modelo do 

crescimento esperado com as funções desenvolvidas “Potencial” – “Modificadora”: 

 

Função Potencial: descrita pelo incremento periódico anual potencial em área basal (IPAg) de 

árvores individuais livres sem concorrência: 

 

IPAg = (π.DAP²-t/4).[(t.204,8301.DAP-t
-0,4256 0,9665DAP-t)/100]                     (4) 

 

Em que: IPAg = incremento periódico anual em área basal, em cm².ano-1; DAP-t = diâmetro à 
altura do peito no início do período, em cm; t = número de anos considerados. 
 

Função Modificadora: descrita pelo incremento periódico anual em área basal (IPAg) de 

árvores de araucária crescendo sob competição em floresta natural: 

 

D��* = 0,339963 ���L:�,Z[\[]�EL�,����ZV@ABPL:^�,�U�Z[� _^�,���U�] B`L�,�]]\�� abU�   (5) 

 

Em que: IPAg = incremento periódico anual em área basal, em cm².ano-1; DAP-t = diâmetro 
com casca no início do período, em cm; DAP²-t = diâmetro com casca no início do período 
elevado ao quadrado, em cm; h = altura total, em m; Pc = proporção de copa, em %; IC3 = 
índice de competição proposto por Lorimer (1983): D43 = 	∑ ������� � ����⁄ ; DAP = 
diâmetro à altura do peito, em cm; i-ésima árvore objetivo; j-ésima árvore competidora; e = 
base do logaritmo natural. 
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Para obter o crescimento esperado, verificou-se a distribuição dos dados da variável 

dependente (y) (Figura 2). Ao avaliar o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov para a 

frequência da variável observada y = (IPAg / IPAg potencial) com os modelos ajustados de 

distribuição de densidade Normal (D = 0,1267; Pr > D = 0,010) e Lognormal (D = 0,0384; Pr 

> D = > 0,150), verificou-se estatisticamente que a frequência da variável dependente ajustada 

não diferiu da observada por meio da função Lognormal (Figura 2), justificando o emprego 

desta transformação na variável dependente para a modelagem do crescimento esperado. 

 

 

 
 
Figura 2 ─ Histograma da percentagem da frequência observada do y = (IPAg / IPAg potencial) e 
o ajuste da frequência esperada, utilizando o modelo de distribuição de densidade Normal e 
Lognormal. 
 

 

O modelo reparametrizado teve recalculado o erro padrão da estimativa (Syx) para a 

mesma unidade da variável dependente sem transformação logarítmica, Syxrecalc. = 0,0753. O 

índice de Schlaegel (IA), que consiste em uma retransformação das predições dos valores 

estimados para a unidade original, sendo uma estatística comparável ao R²; foi de: IA = 0,4980. 

Dessa maneira, o modelo de crescimento esperado das araucárias, tendo como referência o 

máximo crecimento de árvores livres, pode ser prognosticado pela expressão: 
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40E�1�;E��< E�¢E0/�< =
 0,070947 ���L:L�,���UV�E�,����U� @ABPL:^�,�U�VV� _^�,����V� B`L�,�][\�� abU                       (6) 

 

Em que: Crescimento esperado = varia entre 0 a 1; valores próximos a 1 representam taxas 
iguais as obtidas por árvores de crescimento livre; DAP-t = diâmetro com casca no início do 
período, em cm; DAP²-t = diâmetro com casca no início do período elevado ao quadrado, em 
cm; h = altura total, em m; Pc = proporção de copa, em %; IC3 = índice de competição proposto 
por Lorimer (1983): D43 = 	∑ ������� � ����⁄ ; DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; i-
ésima árvore objetivo; j-ésima árvore competidora; e = base do logaritmo natural. 

 

A distribuição gráfica dos resíduos da expressão (6) em função dos DAP-t permitiu 

predições regulares, sem a tendência de erros sistemáticos, que superestimassem ou 

subestimassem as estimativas, confirmando, assim, uma boa performance do modelo (Figura 3). 

 
 

 

Figura 3 ─ Distribuição gráfica dos resíduos do crescimento esperado em função do DAP-t de 
árvores de araucária. 
 

 
3.11.3 Avaliação do crescimento de araucária 

 

A simulação do crescimento de árvores individuais de A. angustifolia foi realizada com 

o auxílio das equações ajustadas ao longo do presente estudo, apresentadas em capítulos. Na 

Tabela 3, foram agrupadas as equações com seus valores de coeficiente de determinação (R²) e 

o erro padrão da estimativa (Syx). 
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Tabela 3 ─ Equações ajustadas para avaliar e simular o crescimento em nível de árvore 
individual e para condições médias da população de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, 
em Lages, SC (LGS) e São Francisco de Paula, RS (SFP). 
 

Eq. Local Expressão R² Syx 

1 LGS ℎ = 1,3 + 23,0727exp �− 13,6800��� � 0,5409 2,2701 

2 SFP ℎ = 1,3 + 23,9607exp �− 9,4302��� � 0,6931 2,1315 

3 LGS e SFP ℎ�<; = 1,3 + 25,7602 exp �− 9,9469��� � - - 

4 LGS 11 = 1,8224����,��]� 0,0619 1,9057 

5 SFP 11 = 0,5562����,V[�U 0,3707 0,9921 

6 LGS e SFP 
D��* 
=  0,339963 ���L:�,Z[\[]�EL�,����ZV@ABPL:^�,�U�Z[� _^�,���U�] B`L�,�]]\�� abU 

0,5203 8,8455 

7 LGS e CNS IPAg = (π.DAP²-t/4)*[(t.204,8301.DAP-t
-0,42560,9665DAP-t)/100] 0,9995 0,6190 

8 LGS e SFP D43 = 7,5770 ���L�,V�V[exp �1,2047 ¤ ℎℎ�<;¥� 0,2130 +45,5% 

9 LGS e SFP 
40E�1�;E��< E�¢E0/�< 
=  0,070947 ���L:L�,���UV�E�,����U� @ABPL:^�,�U�VV� _^�,����V� B`L�,�][\�� abU 

0,4980 0,0753 

 
Eq. = equação; Local: LGS = Lages (SC); CNS = Canoinhas (SC); SFP = São Francisco de Paula (RS); h = altura 
total, em m; DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; hdom = altura dominante, em m; cc = comprimento de 
copa, em m; IPAg = incremento periódico anual em área basal, em cm².ano-1; DAP-t = diâmetro com casca no 
início do período, em cm; DAP²-t = diâmetro com casca no início do período elevado ao quadrado, em cm; Pc = 
proporção de copa, em %; IC3 = índice de competição proposto por Lorimer (1983): D43 = 	∑ ������� � ����⁄ ; 
i-ésima árvore objetivo; j-ésima árvore competidora; e = base do logaritmo natural; π = constante pi (3,1416); t = 
anos; R² = coeficiente de determinação; Syx = erro padrão da estimativa; +Syx% = erro padrão da estimativa em 
porcentagem. 

 

 
As relações apresentadas podem ser quantificadas para a árvore quando obtidos os 

atributos necessários de cada equação (Tabela 3). As tendências apresentadas devem ser 

interpretadas com atenção, pois refletem características médias das árvores e não 

especificamente de uma árvore. 

A relação entre a altura em função do DAP foi obtida de equações ajustadas 

especificamente para os locais de estudos. O comportamento desta relação em árvores de 

floresta natural evidenciou a existência de diferenças entre as tendências ajustadas em Lages 

(SC) e São Francisco de Paula (RS). O comportamento destas equações pode ser observado na 

Figura 4a. A altura dominante foi definida para ambos os locais, aplicando técnicas de regressão 

quantílica (ver detalhes no Capítulo 3 do presente estudo), o que permitiu definir uma tendência 

da altura dominante para ambos os locais. 

A relação entre o comprimento de copa em função do DAP foi ajustada para Lages (SC) 

(ver detalhes em Capítulo 2 do presente estudo), enquanto que, para as árvores de São Francisco 

de Paula (RS), foram determinadas com ajuste específico para o local. Destaca-se nessa relação 
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para os locais estudados o comportamento distinto, sendo que, para um mesmo DAP, árvores 

de araucária crescendo em Lages (SC) apresentaram maior comprimento de copa em 

comparação a de São Francisco de Paula (RS) (Figura 4b). 

Ao analisar a relação da concorrência entre árvores expressa por um índice de 

competição (IC3), verificou-se que árvores de araucária crescendo em São Francisco de Paula 

(RS) apresentaram maior competição em relação a Lages (SC), quando considerado um mesmo 

DAP (Figura 4c). Este resultado fica evidente quando verifica-se a competição atual expressa 

pelo índice, o aumento da competição refletiu nas dimensões de copa das araucárias, ou seja, 

em média as araucárias de São Francisco de Paula (RS) apresentam maior competição e, 

consequentemente, menor comprimento de copa para árvores de mesmo DAP. 

Com a equação comum para o incremento periódico anual em área basal de árvores 

crescendo na floresta em Lages (SC) e São Francisco de Paula (RS) (Função Modificadora), foi 

possível descrever a tendência média do incremento destas árvores com a variação de seus 

atributos de tamanho, vigor de copa e competição (ver mais detalhes em Capítulo 7 do presente 

estudo) (Figura 4d). O incremento de árvores livres em função do diâmetro tomado no período 

atual (DAP-t) foi obtido para o crescimento alcançado em condições ótimas (Função Potencial) 

em árvores livres de Lages (SC) e Canoinhas (SC) (ver mais detalhes em Capítulo 6 do presente 

estudo). Os resultados mostraram que ocorreu um ponto de máximo IPAg de árvores livres, em 

DAP-t = 46,0 cm, aproximadamente, com a taxa máxima de IPAg = 139,2 cm².ano-1 (Figura 

4d). Por outro lado, o ponto de máximo em árvores crescendo em floresta natural foi alcançado 

com DAP-t = 80,0 cm, aproximadamente, com maiores taxas em árvores crescendo em Lages 

(SC) quando comparado a São Francisco de Paula (RS) (Figura 4d). 

Ao estimar o crescimento esperado de araucária em floresta com base no máximo 

crescimento expresso pela Função Potencial, verificou-se que árvores em Lages (SC) 

apresentaram tendência de crescimento superior a de São Francisco de Paula (RS), devido à 

menor competição e limitação de recursos necessários para o desenvolvimento das árvores 

(Figura 4e). 

A relação entre o incremento periódico anual em diâmetro em função do DAP-t (Figura 

4f) mostrou que árvores de DAP-t = 10,0 cm, aproximadamente, apresentaram, em média, 

maior crescimento diamétrico em Lages (SC). Esse resultado pode ser decorrente da maior 

competição em que as árvores estão submetidas na floresta natural em São Francisco de Paula 

(RS), refletindo em menor comprimento de copa e menores taxas de crescimento neste local. 

Esses resultados estão de acordo com a observação encontrada durante a coleta de dados das 

araucárias a campo. 



224 

 

 

Figura 4 ─ Relações biométricas de árvores de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, em 
Lages, SC e São Francisco de Paula, RS. (a) – Relação entre altura total (h) e dominante (hdom) 
em função do DAP; (b) – Relação do comprimento de copa (cc) em função do DAP; (c) – 
Relação do índice de competição (IC3) em função da altura dominante (hdom) e DAP-t medido 
no período atual; (d) – Relação do incremento periódico anual em área basal de árvores 
individuais de araucária (IPAg) crescendo em floresta e livre em função DAP-t medido no 
período atual; (e) – Proporção do crescimento esperado de araucária em floresta em relação as 
crescendo livre em função DAP-t medido no período atual; (f) – Relação do incremento 
periódico anual em diâmetro de árvores individuais de araucária (IPAd) crescendo em floresta 
e livre em função DAP-t medido no período atual.  
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3.11.4 Simulação de desbastes com o Diagrama de Manejo da Densidade 

 
 

A simulação das atividades desenvolvidas no povoamento foram apresentadas com base 

nas equações ajustadas no Capítulo 9 do presente estudo. As árvores amostradas apresentaram 

G em média de 30,6 m².ha-1, hm e hdom de 15,4 m e 17,5 m, respectivamente. O valor mínimo 

do V/ha foi 66,8 m³.ha-1, com média de 275,9 m³.ha-1 e máximo de 610,9 m³. ha-1. De acordo 

com estas características, foram simulados desbastes (Tabela 4), considerando os objetivos de 

regular a produção da floresta, almejando o máximo aproveitamento da produção por meio do 

planejamento das atividades a serem implementadas. 

A título de exemplo, encontrou-se, no ponto amostral, uma G de 40,0 m².ha-1, dg de 30 

cm e N/ha de 550,0 aplicando o método de Densidade Pontual de Spurr. Com base nesses 

valores, foram definidos desbastes moderados, fazendo-se uma regulação de 35,0% da G, 

atualmente, encontrada, equivalente à redução de 14,0 m².ha-1 e N/ha de 175,0 (Tabela 4). 

 

 
Tabela 4 ─ Simulação da execução de desbastes em Floresta de Araucária, em Lages, SC. 
 

dg (cm) Anos hdom hm 
Remanescente Desbaste 

N/ha G (m²/ha) N/ha G (m²/ha) % N/ha % G (m²/ha) 
30,0 - 18,0 15,8 550,0 40,0     
31,0 - 18,3 16,0 375,0 26,0 175,0 14,0 31,8 35,0 
37,0 18,8 19,5 17,2 375,0 40,0     

45,0  20,6 18,3 200,0 32,0 175,0 8,0 46,7 20,0 
50,0 16,4 21,2 18,9 200,0 40,0     

 
Em que: dg = diâmetro de área basal média, em cm; hdom = altura dominante, em m; hm = altura total média, em 
m; N/ha = número de árvores por hectare; G = área basal por hectare. 
 

 

No DMD, foram inseridos os dados observados em campo. Eles contemplaram grande 

parte da amplitude de variação da população em relação as variáveis G, dg e N/ha (Figura 5). 

Com a simulação no DMD, evidenciaram-se a necessidade de dois desbastes até obter árvores 

com as dimensões desejadas, que foi delimitada em um dg de 50,0 cm e G de 40 m².ha-1. 

Com base nos dados de incremento periódico anual em diâmetro obtidos para árvores 

de araucária (determinados no item 3.11.3 do presente estudo), foi possível definir o incremento 

médio anual em diâmetro de 0,32 cm.ano-1, entre o dg atual de 31,0 cm a 37,0 cm, com 

estimativa de 18,8 anos para a recuperação do estoque (Figura 5). 
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Deve ser destacado que o incremento médio anual em diâmetro usado para o cálculo da 

estimativa da idade de recuperação do estoque da floresta foi estabelecido tendo como 

referência a média dos incrementos de árvores de araucária. Isso pode ser realizado em 

decorrência da maior dominância da araucária neste ambiente, e como forma de facilitar a 

exemplicação prática do DMD. Da mesma maneira, foram realizados os demais procedimentos 

para o segundo desbaste, sendo feito o corte até as dimensões desejadas. Estas intervenções têm 

como finalidade regular a floresta para que as árvores possam aumentar a dimensão, que, 

atualmente, encontra-se com crescimento estagnado, visando, então, alcançar a maximização 

da produção florestal. 

 

 

 

 
Figura 5 – Avaliação e simulação das atividades de desbastes no dendrograma de manejo da 
densidade da área basal (G) relacionado com o número de árvores por hectare (N/ha) e diâmetro 
de área basal média (dg), para uma Floresta de Araucária, em Lages, SC. 
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4 CONCLUSÃO GERAL 

 

 

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram chegar às seguintes conclusões: 

 

a) uma única equação pode descrever a relação entre o diâmetro de copa potencial em 

função do DAP de árvores de araucária crescendo livre e sob competição em floresta 

natural. Regressões independentes para os grupos de árvores não apresentam 

diferença estatísticamente significativa em nível e inclinação; 

b) árvores de araucária crescendo livre e sob competição apresentam diferença na 

regressão para as variáveis: altura, altura do ponto de inserção de copa, relação 

h/DAP e comprimento de copa, todas em função do DAP; necessitando, assim, 

equações distintas para o grupo de árvores livres e de floresta, a fim de obter maior 

precisão nas estimativas. Ao modelar essas relações morfométricas em árvores no 

interior da floresta e incluir a variável de concorrência, expressa por um índice de 

competição, ocorre melhoria no ajuste e precisão das estimativas desses modelos; 

c) a modelagem de índices de competição em função do DAP da árvore objetivo 

mostrou melhores resultados com os índices que avaliam, no cálculo, apenas as 

variáveis: DAP e distância horizontal entre a árvore objetivo e competidora. Ao 

agregar no modelo a altura relativa, dada pela razão entre altura da árvore objetivo 

pela altura dominante de uma árvore de mesmo DAP, há uma melhoria no ajuste e 

precisão das estimativas dos modelos; 

d) a avaliação da influência dos índices de competição no incremento periódico em 

área basal de araucária na floresta aponta boa correlação com o incremento da 

árvore, indicando a importância dessa variável na estrutura dos modelos de 

crescimento. Índices de competição dependentes e independentes da distância, com 

distintas formas de cálculo como os que se valem de alturas, dimensões de copa e 

sobreposição de áreas de copas entre a árvore objetivo e suas competidoras, 

descrevem a competição com diferente precisão, porém os que utilizam variáveis 

DAP e distâncias horizontais entre a árvore objetivo e competidora apresentam 

melhores resultados, além de sua facilidade de quantificação a campo e 

aplicabilidade em florestas mistas e inequiâneas; 
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e) a maior parte da variação do incremento periódico anual em área basal de árvores 

de araucária com crescimento livre pode ser descrita em função de variáveis como 

o DAP, a proporção de copa e a altura da árvore; 

f) uma função de incremento periódico anual potencial em área basal de árvores de 

araucária de crescimento livre foi determinada a partir do DAP, sendo independente 

do sítio para os locais amostrados, admitindo, assim, definir um limite quanto ao 

crescimento máximo da espécie em condições ótimas de crescimento; 

g) uma função modificadora foi modelada para araucária, considerando atributos de 

dimensão, variável de vigor de copa e índices de competição; expressos pelo DAP, 

altura, proporção de copa e índice de competição independente da distância. O 

modelo ajustado pode ser usado para descrever e simular o crescimento de araucária 

em floresta natural; 

h) a eficiência da copa, dada pela razão entre o incremento em área basal com a área 

de projeção horizontal de copa da árvore, é maior para araucárias livres, seguida das 

dominantes, codominantes e dominadas. O comprimento de copa da araucária está 

diretamente correlacionado com a eficiência da copa. Com o aumento do 

comprimento de copa, ocorre o aumento da eficiência, principalmente, de árvores 

livres, seguida das situadas em melhor posição sociológica na floresta; 

i) diagramas de manejo desenvolvidos para a área basal e volume comercial em função 

do número de árvores por hectare e diâmetro de área basal média para Floresta de 

Araucária, possibilitam, regular a produção e as intervenções silviculturais 

executadas na floresta, de acordo com as condições do local; 

j) o estoque de madeira de araucária em floresta natural simulado em estudo de caso, 

com o rebaixamento da área basal remanescente e a alteração nos valores do 

quociente de Liocourt para um diâmetro máximo desejado, possibilita estruturar e 

classificar a produção da floresta, conforme os sortimentos de madeira 

preestabelecidos de forma sustentada; 

k) ao considerar todos os estudos apresentados, os resultados permitem aprimorar as 

estratégias de manejo florestal de araucária, conforme suas características, nos locais 

estudados e outros de mesma tipologia florestal, tanto em nível de árvore individual, 
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quanto em nível médio do povoamento. A araucária apresenta potencial de 

crescimento quando manejada corretamente, tem importância cultural, ecológica, 

madeireira, entre outras. Para o manejo sustentado das florestas mistas e inequiâneas 

de araucária, é necessário considerar demais fatores não apresentados no presente 

estudo, que visem à regulação dos processos ecológicos e dinâmicos da floresta, de 

forma a tornar e manter produtiva, aliada aos quesitos social, ambiental e 

econômico. 
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Apêndice A – Tabela auxiliar para determinação de árvores competidoras (j) em relação 
a árvore objetivo (i) considerando a dimensão do diâmetro de copa potencial para 
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze no Sul do Brasil. 
 

 
 
Em que: LGS = Lages (SC); SFP = São Francisco de Paula (RS); DAP = diâmetro à altura do peito, em cm; rc = 
raio de copa, em m; dh = distância horizontal, em m; i-ésima árvore objetivo; j-ésima árvore competidora; θ = 
ângulo. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Potencial 13,8 15,8 17,9 19,9 21,9 24,0 26,0 28,1 30,1 32,1
LGS 49,7% 56,6% 62,0% 66,2% 69,7% 72,6% 75,0% 77,1% 78,9% 80,5%
SFP 42,4% 49,8% 55,5% 60,0% 63,7% 66,8% 69,3% 71,5% 73,5% 75,1%

Potencial 15,8 17,9 19,9 21,9 24,0 26,0 28,1 30,1 32,1 34,2
LGS 56,6% 62,0% 66,2% 69,7% 72,6% 75,0% 77,1% 78,9% 80,5% 81,9%
SFP 49,8% 55,5% 60,0% 63,7% 66,8% 69,3% 71,5% 73,5% 75,1% 76,6%

Potencial 17,9 19,9 21,9 24,0 26,0 28,1 30,1 32,1 34,2 36,2
LGS 62,0% 66,2% 69,7% 72,6% 75,0% 77,1% 78,9% 80,5% 81,9% 83,1%
SFP 55,5% 60,0% 63,7% 66,8% 69,3% 71,5% 73,5% 75,1% 76,6% 77,9%

Potencial 19,9 21,9 24,0 26,0 28,1 30,1 32,1 34,2 36,2 38,3
LGS 66,2% 69,7% 72,6% 75,0% 77,1% 78,9% 80,5% 81,9% 83,1% 84,2%
SFP 60,0% 63,7% 66,8% 69,3% 71,5% 73,5% 75,1% 76,6% 77,9% 79,0%

Potencial 21,9 24,0 26,0 28,1 30,1 32,1 34,2 36,2 38,3 40,3
LGS 69,7% 72,6% 75,0% 77,1% 78,9% 80,5% 81,9% 83,1% 84,2% 85,2%
SFP 63,7% 66,8% 69,3% 71,5% 73,5% 75,1% 76,6% 77,9% 79,0% 80,1%

Potencial 24,0 26,0 28,1 30,1 32,1 34,2 36,2 38,3 40,3 42,3
LGS 72,6% 75,0% 77,1% 78,9% 80,5% 81,9% 83,1% 84,2% 85,2% 86,0%
SFP 66,8% 69,3% 71,5% 73,5% 75,1% 76,6% 77,9% 79,0% 80,1% 81,0%

Potencial 26,0 28,1 30,1 32,1 34,2 36,2 38,3 40,3 42,3 44,4
LGS 75,0% 77,1% 78,9% 80,5% 81,9% 83,1% 84,2% 85,2% 86,0% 86,9%
SFP 69,3% 71,5% 73,5% 75,1% 76,6% 77,9% 79,0% 80,1% 81,0% 81,9%

Potencial 28,1 30,1 32,1 34,2 36,2 38,3 40,3 42,3 44,4 46,4
LGS 77,1% 78,9% 80,5% 81,9% 83,1% 84,2% 85,2% 86,0% 86,9% 87,6%
SFP 71,5% 73,5% 75,1% 76,6% 77,9% 79,0% 80,1% 81,0% 81,9% 82,7%

Potencial 30,1 32,1 34,2 36,2 38,3 40,3 42,3 44,4 46,4 48,4
LGS 78,9% 80,5% 81,9% 83,1% 84,2% 85,2% 86,0% 86,9% 87,6% 88,3%
SFP 73,5% 75,1% 76,6% 77,9% 79,0% 80,1% 81,0% 81,9% 82,7% 83,4%

Potencial 32,1 34,2 36,2 38,3 40,3 42,3 44,4 46,4 48,4 50,5
LGS 80,5% 81,9% 83,1% 84,2% 85,2% 86,0% 86,9% 87,6% 88,3% 88,9%
SFP 75,1% 76,6% 77,9% 79,0% 80,1% 81,0% 81,9% 82,7% 83,4% 84,1%

θ 0 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38
Cos (θ) 1,000 0,999 0,995 0,985 0,970 0,951 0,927 0,899 0,866 0,829 0,788
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