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As relações morfométricas retratam sobre o espaço que um indivíduo precisa para se 

desenvolver, e auxiliam em possíveis práticas de manejo. Assim, o presente estudo objetivou 

determinar os índices morfométricos e ajustar modelos para as relações entre os mesmos, a fim 

de conhecer as variações entre as diferentes idades de um povoamento de Eucalyptus dunnii 

Maiden., em Rio Negrinho, Santa Catarina. Para tanto, foram alocadas 49 parcelas (400m² cada). 

Entre o conjunto de árvores amostradas, para 20% de cada parcela mensurou-se: circunferência à 

altura do peito (Cap), altura total (h), altura de inserção de copa (hic) e raios de copa (Rc), do 

restante mediu-se apenas Cap. Com base nas variáveis mensuradas, determinaram-se: diâmetro à 

altura do peito (DAP), comprimento de copa (Cc), área de copa (Ac), percentual de copa (Pc%), 

diâmetro de copa (Fc), índice de abrangência (IA), índice de saliência (IS), grau de esbeltez (GE), 

formal de copa (Fc), número potencial de árvores/ha (Np) e número real de árvores/ha (Nr).  

Considerando o inventário florestal, obteve-se no povoamento com 2 anos de idade a 

média de 1.711 árvores por hectare, no povoamento com 3 anos encontraram-se 1.505 árvores 

por hectare, com 4 anos 1.433 árvores por hectare e com 5 anos 1.500 árvores por hectare. Nota-

se que dos 2 aos 4 anos idade, ocorreu uma redução no número de árvores por hectare, o que já 

era esperado, podendo ocorrer em virtude da própria ocupação física do terreno, uma vez que a 

taxa de crescimento das árvores é controlada pelo espaço entre as plantas, e com o tempo e 

aumento do crescimento, o espaço de ocupação passa a ficar reduzido. No entanto, percebe-se 

que do quarto para o quinto ano ocorreu um aumento da média da densidade do povoamento. 

Fato esse, que pode ser explicado pelo baixo número de parcelas necessárias para amostrar os 

indivíduos com 5 anos, uma vez que a área plantada correspondente a essa idade era pequena.  

Conforme a análise dos parâmetros dendrométricos e morfométricos, as médias para 

altura, diâmetro à altura do peito e altura de inserção de copa aumentaram com o avanço de idade 

das árvores. Entretanto, o aumento dessas variáveis do quarto para o quinto ano, apresentou-se 

pouco expressivo, quando comparado aos demais intervalos. Assim, com os resultados obtidos, 

ressalta-se que do segundo para o terceiro ano, os povoamentos ainda não se encontram em altas 

condições de competição, e que o desenvolvimento é satisfatório. A partir desse momento, 

intervenções silviculturais, como por exemplo, práticas de desbaste são necessárias, uma vez que 

os reflexos da alta competitividade ficam evidentes.  

Os valores médios das variáveis comprimento de copa, diâmetro de copa e área de copa 

não acompanharam a evolução de idade dos povoamentos avaliados, sendo que os mesmos 

oscilaram de uma idade para outra. Fato esse que pode ser explicado pelos diferentes graus de 

concorrência a que as árvores estão submetidas. Os maiores valores encontrados para variável 
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proporção de copa foram para os povoamentos de dois anos de idade, após isso, ocorreu uma 

redução dessa estimativa, indicando que as árvores passaram a sofrer com os fatores relacionados 

à competição.  

A proporção de copa é um indicativo de qualidade das árvores, ou seja, essa variável é 

capaz de indicar a vitalidade e também o grau de concorrência a que uma árvore está submetida, 

sendo que quanto maior seu valor, melhor a qualidade da copa. A variação entre os valores 

máximos e mínimos para proporção de copa foi alta (37,8%), decorrente da diferença da 

intensidade de competição a que cada árvore é submetida, mostrando que existem indivíduos de 

uma mesma idade que se sobressaem com relação aos demais.  

Considerando o formal de copa, percebe-se que o mesmo teve uma redução considerável 

do terceiro (0,96) para o quarto ano (0,54), onde se manteve constate até o quinto ano. Isso indica 

que as árvores dos povoamentos mais jovens possuem copas achatadas, possuindo maior 

capacidade de expansão lateral, o que não ocorre nos povoamentos mais maduros.  

Observou-se também, que o índice de saliência diminui com o passar do tempo (0,33 a 

0,18), ou seja, os indivíduos das florestas com cinco anos têm uma copa, em média 18 vezes 

maior que seu diâmetro à altura do peito, sendo que nas florestas jovens esse valor atinge em 

média 33 vezes. Portanto, com o passar do tempo, o indivíduo tende a apresentar um crescimento 

mais acelerado do tronco do que desenvolvimento da copa.  

O índice de abrangência teve comportamento semelhante ao índice de saliência, 

apresentando redução com o aumento da idade (0,27 a 0,12). Isso demonstra que as árvores 

investiram mais em altura do que no desenvolvimento da copa. Ao analisar o grau de esbeltez, a 

floresta com 5 anos apresentou os maiores valores (1,46) quando comparados aos das florestas 

mais jovens. Esse índice tende a diminuir com a idade das árvores, indicando que as mesmas 

estão em direção a uma condição de maior estabilidade. No entanto, no presente estudo, isso não 

foi detectado, uma vez que com o aumento da idade das árvores, o crescimento em altura foi 

maior que o crescimento diamétrico e os indivíduos tornaram-se menos robustos e mais instáveis. 

Em relação ao número potencial de árvores por hectare, nota-se que ele aumenta com o passar do 

tempo (1.673,34 a 3.746,35). Isso ocorre devido à diminuição da área de copa das árvores em 

função da forte competição, resultando em uma estimativa que não coincide com a realidade.  

Os resultados auxiliam à compreender o desenvolvimento de fuste e copa da espécie 

estudada assim como, as mudanças na dinâmica estrutural e temporal do povoamento, indicando 

que a partir do quarto ano o povoamento encontra-se em condições de competição e intervenções 

com desbastes precisam ser efetuadas.  

 

 
 

 

 

  


