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RESUMO

A mensuração sistemática e de alta frequência do crescimento das árvores fornece subsídios fun-
damentais para estudos de ecologia e manejo florestal. Medições repetidas do tamanho da árvore, 
tomadas diretamente com suta ou fita diamétrica, podem ser fontes de alguns erros de observação. 
As fitas dendrométricas são normalmente usadas para minimizar os efeitos dessas limitações meto-
dológicas de medições repetidas do crescimento secundário do fuste. No entanto, a literatura florestal 
brasileira carece de um guia prático para a construção, e posterior processamento e aplicação de 
dados de fitas dendrométricas. Assim, os objetivos deste trabalho são: i) selecionar e preparar as 
árvores para o monitoramento do crescimento; ii) construir, instalar e ler as fitas dendrométricas. 
São apresentados três estudos de caso, com a aplicação de fitas dendrométricas em relevantes 
experimentos de programas cooperativos de pesquisa da silvicultura brasileira.

Palavras-chave: dendrômetro, inventário florestal, ecologia florestal, meteorologia florestal, balanço 
hídrico.

ABSTRACT

Systematic and high frequency measurements of tree growth provide key support for studies on 
forest ecology and management. Repeated measurements of tree size directly with calipers or dia-
metric tapes may result in sources of errors. Dendrometer bands are typically used to minimize the 
effects of methodological limitations of repeated measures on secondary stem growth. However, 
the Brazilian forest literature lacks a practical guide for construction, processing and application of 
dendrometer bands. Thus, the objectives of this study were: i) to select and prepare trees for moni-
toring growth, ii) to construct, install and read dendrometer bands. Three study cases are presented 
with the application of dendrometer bands in relevant experiments of Brazilian silviculture research 
cooperative programs.

Keywords: dendrometer, forest inventory, forest ecology, forest meteorology, water balance.
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INTRODUÇÃO

A produtividade de florestas plantadas ou nativas é determinada geralmente por inventários 
anuais ou bianuais, impedindo a interpretação detalhada do efeito da sazonalidade climática in-
tra-anual sobre o crescimento das árvores. O método mais comum para capturar a sazonalida-
de do crescimento individual das árvores é aumentar a frequência das medições de diâmetro do 
tronco em períodos mais curtos de tempo (WUNDER et al., 2013). No entanto, medições diárias, 
semanais ou mensais podem levar a potenciais erros metodológicos (CATTELINO et al., 1986; KE-
ELAND; YOUNG, 2015), como por exemplo: i) a impossibilidade de posicionar com precisão o 
equipamento de medição no mesmo local do tronco durante as repetidas mensurações; ii) a rotati-
vidade de mensuradores nas avaliações de longo prazo é fonte de imprecisão, pois a leitura pode 
variar de pessoa para pessoa; iii) o uso de diferentes equipamentos para realizar as medições do 
diâmetro do tronco (suta ou fita diamétrica); iv) o desgaste de equipamentos de medição, espe-
cialmente as fitas métricas não-metálicas.

Para superar estes possíveis problemas, a aplicação adequada de dendrômetros tem um gran-
de potencial, resultando em medições precisas da periodicidade de crescimento secundário do 
fuste, mantendo a consistência ao longo do tempo.

Os dendrômetros são equipamentos usados para medir as variações de crescimentos radiais 
ou perimetrais do tronco. No entanto, há também dendrômetros específicos para monitoramento 
de outros componentes das plantas, como frutos (LINK et al., 1998) e raízes (TURCOTTE et al., 
2011).

Os dendrômetros radiais são de uso pioneiro (REINEKE, 1932; DAUBENMIRE, 1945; BROWN 
et al., 1947; BYRAM; DOOLITTLE, 1950; ALVIM, 1956). No entanto, o dendrômetro radial tem al-
gumas limitações por i) capturar o incremento em apenas um ponto do diâmetro do fuste; ii) ser 
considerado invasivo pois necessita ser ancorado no tronco por parafusos; iii) ter construção e 
instalação mais onerosa e trabalhosa que dendrômetros perimetrais.

Os dendrômetros perimetrais têm uso um pouco mais recente (HALL, 1944; LIMING, 1957; AL-
VIM, 1975). Estes são confeccionados com fitas metálicas, antigamente feitos em alumínio ou zin-
co e mais recentemente em aço inoxidável, possuem uma escala graduada de leitura, são manti-
dos levemente tracionados de forma permanente em torno da circunferência do tronco por meio 
de uma mola, e em alguns casos podem ter um colar para a fixação da fita. No Brasil, os dendrô-
metros perimetrais são mais conhecidos pelos termos faixas dendrométricas (VETTER; BOTOS-
SO, 1988), fitas dendrométricas (MATTOS, 1999), bandas dendrométricas (SILVA, 2001) e também 
por cintas dendrométricas (FIGUEIREDO FILHO et al., 2003).

Nos últimos anos tem surgido o desenvolvimento e aplicação de dendrômetros automatizados 
(HERRMANN et al., 2016), e pacotes estatísticos para consistir, processar, analisar e plotar séries 
dendrométricas coletadas em frequência sub horária (van der MAATEN et al., 2016). No entanto, 
com quase um século de aplicação, os dendrômetros analógicos, radiais e perimetrais, são os 
mais usados.

No Brasil, as fitas dendrométricas artesanais são ainda hoje amplamente utilizadas (CAMPOE 
et al., 2016; BLAGITZ et al., 2016; ANDREACCI et al., 2017), e mesmo quando comparadas aos 
dendrômetros industriais apresentam: i) precisão semelhante nas medições; ii) custos de cons-
trução inferiores; iii) facilidade na manipulação e instalação no campo; iv) e ausência de alguns 
danos nos troncos provocados pelos dendrômetros industriais, no caso os dendrômetros radiais 
(CARVALHO; FELFILI, 2011). Tais vantagens permitem estudar o efeito das variáveis climáticas so-
bre o crescimento da floresta em intervalos diários, semanais ou mensais, dependendo da espé-
cie, do ambiente e do objetivo do estudo.

Embora haja diversos estudos que usaram fitas dendrométricas artesanais no Brasil (MORAES, 
1970; ALVIM, 1975; ALVIM; ALVIM, 1978; BOTOSSO; TOMAZELLO FILHO, 2001; FERREIRA-FEDE-
LE et al., 2004; LISI et al., 2008; SETTE JUNIOR et al., 2012; KANIESKI et al., 2013; CASTRO et al., 
2017), nenhum abordou métodos claros de construção, instalação e leitura dos dendrômetros uti-
lizados. Desta forma, o objetivo deste trabalho é servir de guia técnico para a construção e uso de 
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fitas dendrométricas, incluindo: i) selecionar e preparar as árvores; ii) construir, instalar e ler as fitas 
dendrométricas. São apresentados três estudos de caso, com a aplicação de fitas dendrométricas 
em relevantes experimentos de programas cooperativos de pesquisa da silvicultura brasileira.

DESENVOLVIMENTO DA FITA DENDROMÉTRICA

Os materiais e ferramentas necessários para construir as fitas dendrométricas caseiras estão 
na Figura 1.

Figura 1. Materiais e ferramentas usados para construir fitas dendrométricas. 1 = fita de aço inoxidável; 2 = 
mola; 3 = conjunto de adesivos para o sistema nônio (escala 1:5); 4 = fita diamétrica; 5 = caneta de 
tinta permanente; 6 = tesoura de aviação; 7 = martelo; 8 = prego ou punção. As características dos 
materiais estão descritas no texto. 

i) Os dendrômetros são confeccionados com fitas de aço inoxidável relaminada a frio medindo 0,2 
mm x 12,50 mm, respectivamente, de espessura e largura, AISI 301, encruada, dureza 38-42 HRC, 
e superfície brilhante. A fita de aço inoxidável é de baixo custo, resistente aos danos físicos carac-
terísticos das condições de campo e à corrosão, molda-se suficiente bem no tronco da árvore e é 
fácil de trabalhar;

ii) Mola de aço inoxidável medindo 8 mm x 110 mm, respectivamente, diâmetro e comprimento, 
com fio de 0,8 mm, e capacidade de carga de 2,5 kg. A especificação indica que a mola deve ter 
tração para manter o dendrômetro abraçado à árvore, e estiramento suficiente que permita a árvo-
re crescer sem impedimento. Importante usar mola em aço inoxidável pois é resistente ao enferru-
jamento e à corrosão, evitando a sua quebra e a inutilização da fita dendrométrica;
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iii) Conjunto de adesivos em material tipo lona perfazendo o sistema nônio, sendo: i) um adesivo 
maior, chamado de escala fixa, com 100 mm de comprimento por 10 mm de largura, tendo 10 divi-
sões grandes e 50 divisões pequenas, graduado de 0 a 50. Assim, a escala fixa tem unidade míni-
ma de 2 mm; ii) um adesivo menor, chamado de nônio, com 18 mm de comprimento por 5 mm de 
largura, com 10 divisões pequenas. Assim, o nônio tem unidade mínima de 1,8 mm. É recomen-
dado o uso de adesivos brancos com as marcações em preto para facilitar a leitura em qualquer 
condição de luminosidade natural. Em florestas de dossel fechado, em dias nublados, e no início 
e final do dia, pode ser difícil a leitura de dendrômetros com marcações arranhadas diretamente 
na fita de aço. O sistema nônio recomendado para dendrômetros caseiros apresenta resolução de 
0,2 mm, conforme Equação 1:

                     Eq. 1

iv) Tesoura de aviação, fita diamétrica, caneta, martelo, prego ou punção são as ferramentas bási-
cas para a construção das fitas dendrométricas.

As fitas dendrométricas são construídas de forma customizada para cada árvore. Um dendrô-
metro confeccionado sob medida é mais eficiente, pois aumenta o tempo de uso da mesma fita, 
reduzindo a necessidade de substituições por outras fitas maiores devido ao crescimento das ár-
vores. A economia de material e tempo é especialmente importante em avalições de árvores de 
rápido crescimento.

O primeiro passo na construção das fitas dendrométricas é identificar as árvores de interesse 
no monitoramento e medir a circunferência do tronco na altura onde o equipamento será instala-
do. Essa altura do tronco pode variar de acordo com o objetivo do estudo e com a espécie avalia-
da. Geralmente, em árvores de crescimento monopodial e com fustes retilíneos típicas de planta-
ções florestais, o dendrômetro é instalado na circunferência à altura do peito (CAP). Em espécies 
nativas com bifurcação abaixo de 1,30 m, utiliza-se o dendrômetro abaixo do CAP, normalmente 
entre 0,3 m a 0,5 m acima do solo (Figura 2). 

No entanto, fitas dendrométricas instaladas em posições muito baixas ou muito altas no tronco 
é de difícil leitura, principalmente em estudos que requerem alta frequência de medição. Impor-
tante também verificar atentamente o local do tronco onde será realizada a medição, evitando-se 
qualquer deformidade oriundas de galhos, nós, cancros, podridões e raízes. Em espécies sube-
rosas deve-se raspar a casca do local da instalação da fita antes da coleta da circunferência. A 
remoção de parte da casca deve ser realizada com cuidado a fim de evitar qualquer dano à zona 
cambial (Figura 2). 

A intensidade da raspagem da casca dependerá da espessura da camada suberosa. Em es-
tudos de longo prazo deve-se atentar à manutenção da escarificação da casca realizada entre as 
trocas dos dendrômetros. Acúleos e espinhos do tronco também devem ser removidos do local 
de instalação da fita dendrométrica. Uma vez determinada a posição e o preparo da superfície do 
tronco, deve-se medir a sua circunferência, marcar e codificar a árvore. A lista de códigos deverá 
ser levada ao laboratório para identificar as fitas dendrométricas que serão construídas.
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Figura 2. Fitas dendrométricas construídas com o presente protocolo e instaladas em Eucalyptus citriodora em 
Piracicaba, SP (a), Eucalyptus dunnii em Piracicaba, SP (b), Tectona grandis em Piracicaba, SP (c), 
Heliocarpus americanus em Anhembi, SP (d), Pinus caribaea var. hondurensis em Itatinga, SP (e), 
Araucaria angustifolia em Itapetininga, SP (f), Hymenaea courbaril em Itapetininga, SP (g), Eucalyptus 
grandis na Colômbia (h), Eucalyptus benthamii na Carolina do Norte, EUA (i), e em Pinus taeda na 
Virgínia, EUA (j). 
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Após a coleta das circunferências das árvores selecionadas deve-se iniciar a confecção dos 
dendrômetros. Para a sua montagem:

i) deve-se cortar a fita de aço com comprimento da circunferência do tronco mais um segmento de 
170 mm (Figura 3). Cada fita deve ser cortada individualmente para cada árvore e imediatamente 
identificada. Atenção ao manusear a mola e a fita de aço inoxidável após o seu recorte, pois apre-
sentam rebarbas que podem causar corte na pele;

Figura 3. Design e dimensões básicas para a construção de uma fita dendrométrica. 

ii) com auxílio de um martelo e um prego faz-se dois orifícios na fita, sendo o primeiro a 2mm de 
uma das extremidades e um outro à CAP-110 mm a partir da extremidade do primeiro furo. Os fu-
ros deverão ter diâmetro aproximado de 1 mm, e servirão de pontos de apoio onde a mola será fi-
xada e tracionada. Cuidado ao fazer o primeiro furo muito próximo da extremidade da fita, a fim de 
evitar que o metal se rasgue. Quando fizer os orifícios observar que o prego ou punção deve ser 
batido na face oposta da fita a qual serão colados os adesivos, pois as rebarbas do metal poderão 
arranhá-los durante o crescimento da árvore;

iii) o adesivo menor deve ser colado rente à parte inferior da fita a partir de 40 mm da extremidade 
furada;

iv) acima do adesivo menor usar a tesoura para fazer um recorte na fita metálica no formato de um 
trapézio, como demonstrado na Figura 3. Esse recorte é a janela de leitura do sistema nônio;

v) para concluir a construção da fita dendrométrica, deve-se colar o adesivo maior (escala fixa) a 
partir de 130 mm da outra extremidade e rente à parte superior da fita metálica. Após estas etapas, 
os dendrômetros estarão prontos para serem instalados nas árvores.

De volta ao campo, levar as fitas dendrométricas identificadas, as molas, a fita diamétrica e a 
ficha de dados. Antes da instalação do dendrômetro faça uma nova medição da circunferência do 
tronco. Esta medida será a CAP no tempo zero. Durante a instalação verifique também o ajuste da 
mola e o correto posicionamento da fita dendrométrica no tronco. Após a fixação da fita dendro-
métrica deve ser realizada a primeira leitura.

As leituras do dendrômetro são simples e baseadas nas duas escalas de medição: a fixa e o 
nônio (Figura 4). A leitura deve ser iniciada verificando-se a posição do zero do nônio em rela-
ção às marcas grandes da escala fixa. Esta leitura resultará em um valor inteiro, multiplicando-se 
a contagem por 10 (1 cm = 10 mm). A segunda leitura deve ser contada a partir da posição do 
nônio em relação às marcas pequenas da escala fixa. Esta leitura resultará em um valor inteiro, 
multiplicando-se a contagem por 2 (1 unidade = 2 mm). A posição de alinhamento do nônio com 
uma das marcas da escala principal resultará em uma medida decimal. 

Uma maneira simples de executar este passo é contar quantos intervalos entre as marcas o 
zero do nônio deixou à sua esquerda. O resultado dessa contagem deverá ser multiplicado pela 
resolução do sistema nônio, que neste caso é de 1:5, ou 0,2 mm. Como observado na Figura 
4A, o zero do nônio está alinhado ao zero da escala principal, assim a leitura é igual a 0 mm. No 
exemplo seguinte, o zero do nônio passou da primeira marca grande da escala fixa (1 * 10 = 10 
mm), mas não chegou na primeira marca pequena da escala fixa (0 * 1 = 0 mm). No nônio, a 
quinta marca está alinhada a uma das marcas da escala fixa (5 * 0,2 = 1 mm). A leitura final so-
mou 11 mm (Figura 4B). No último exemplo, o zero do nônio passou da terceira marca grande da 
escala fixa (3 * 10 = 30 mm), e passou da terceira marca pequena da escala fixa (3 * 2 = 6 mm). 
No nônio, a quarta marca está alinhada a uma das marcas da escala fixa (4 * 0,2 = 0,8 mm). A lei-
tura final somou 36,8 mm (Figura 4C).
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Figura 4. Exemplos de leituras de fitas dendrométricas, com detalhes na escala graduada e no nônio de res-
olução 1:5. a) Leitura = 0 mm. b) Leitura = (1 * 10) + (0 * 2) + (5 * 0,2) = 11 mm. c) Leitura = (3 * 10) 
+ (3 * 2) + (4 * 0.2) = 36,8 mm. 

As fitas dendrométricas devem ser substituídas quando o sistema atingir 90% da escala de me-
dição. Quando o zero do nônio passar da nona marca grande da escala fixa (9 * 10 = 90 mm) 
deve-se medir o CAP para a construção do novo dendrômetro. A cada troca de fita dendrométrica, 
a leitura da fita antiga e a leitura da nova fita devem ser registradas na ficha de medição para ajus-
tes e cálculos posteriores. Caso sejam necessários a substituição de adesivos, a leitura anterior e 
posterior à troca destes também devem ser anotadas.

APLICAÇÕES DA FITA DENDROMÉTRICA

Caso 1: Efeitos dos regimes hídricos e nutricionais no crescimento de um clone E. urophylla 
x E. grandis

O experimento pertence à rede do Projeto BEPP-IPEF (www.ipef.br/bepp) e está localizado na 
região de Bocaiúva, Minas Gerais (STAPE et al., 2010). Em fevereiro de 2005, o experimento foi 
instalado com um clone híbrido de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis com espaçamento 
de 3 m x 3 m. O delineamento experimental foi de blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 2 
com dois níveis de fertilização: tradicional e extra; e dois níveis hídricos: não irrigado e irrigado. Os 
tratamentos foram: CN = fertilização tradicional sem irrigação; FN = fertilização extra sem irriga-
ção; CI = fertilização tradicional com irrigação; FI = fertilização extra com irrigação. A chuva média 
da região é 850 mm ano-1. Os tratamentos irrigados receberam aproximadamente 2000 mm ano-1, 
sendo este montante a soma de chuva mais a lâmina da irrigação, quantidade suficiente para su-
prir a evapotranspiração potencial da localidade. Para detalhes adicionais do experimento consulte 
Stape et al. (2010). Aos 12 meses de idade, fitas dendrométricas foram instaladas em 3 árvores de 
cada tratamento, sendo uma árvore média, uma árvore inferior (média - 1 desvio padrão) e uma 
árvore superior (média + 1 desvio padrão) (CARNEIRO et al., 2007). 

As leituras das fitas foram realizadas a cada 15 dias. A área da seção transversal (AST) inicial 
média de cada tratamento foi: CN = 45,7 cm2 árvore-1; FN = 50,6 cm2 árvore-1; CI = 64,9 cm2 ár-
vore-1; FI = 74,7 cm2 árvore-1. A fertilização adicional não foi significativa. Os tratamentos irrigados 
apresentaram crescimentos acumulados superiores aos tratamentos não irrigados durante todo o 
período avaliado. A disponibilidade hídrica é o fator limitante da produtividade nesta região, nota-
damente no período típico de estiagem de maio a outubro (Figura 5).
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Figura 5. Incremento e crescimento acumulado da AST (área da seção transversal, cm²) de um clone de Eu-
calyptus urophylla x Eucalyptus grandis na região de Bocaíuva, Minas Gerais, dos 12 aos 24 meses 
de idade, em diferentes regimes hídricos e nutricionais. CN = fertilização tradicional sem irrigação; 
FN = fertilização extra sem irrigação; CI = fertilização tradicional com irrigação; FI = fertilização extra 
com irrigação. Dados originais apresentados por Carneiro et al. (2007). 

Caso 2: Estimativa da temperatura basal mínima do Pinus taeda em Telêmaco Borba, PR

A temperatura do ar é uma das principais variáveis meteorológicas moduladora da produtivida-
de florestal. Sua sazonalidade está ligada à época do ano, à latitude, à altitude, à distância do mar, 
e ainda pelos aspectos topo e microclimáticos. Por isso, a temperatura do ar pode variar drastica-
mente, tanto temporariamente como espacialmente, e, portanto, a sua disponibilidade pode real-
mente ser muito alta ou muito baixa para controlar o crescimento das árvores.

Cada espécie ou genótipo tem uma temperatura ótima para o seu pleno crescimento, e ainda 
duas outras temperaturas basais, a temperatura máxima (TB) e a temperatura mínima (Tb), fora das 
quais as árvores cessam o seu crescimento (YIN, et al., 1995). Existem poucas referências sobre 
as temperaturas basais para espécies florestais (RAWAL et al., 2014; WATT et al., 2014) e no Bra-
sil, essas temperaturas limiares ainda seguem desconhecidas para a maioria das espécies e genó-
tipos.
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Em condições de campo nas regiões tropicais e subtropicais de nulo ou baixo déficit hídrico, 
a Tb de uma espécie pode ser determinada, especialmente, em áreas de elevada altitude ou em 
regiões de maior latitude combinada à altitude elevada durante o final do outono e o inverno. No 
Brasil, as regiões adequadas para determinar a Tb de uma espécie estão localizadas principalmen-
te nos tipos climáticos Cfa, Cfb e Cfc do sistema de classificação de Köppen (ALVARES et al., 
2013). Tais regiões geralmente têm chuvas bem distribuídas e o déficit hídrico é nulo ou baixo, o 
que contribui para isolar os efeitos da temperatura do ar no crescimento das árvores.

Telêmaco Borba, Paraná, combina as características climáticas ideais para estimar a Tb de di-
ferentes espécies florestais em condições de campo. A região classificada como Cfb é climatica-
mente apta à cultura do Pinus taeda. Nesta localidade estão instalados experimentos do Projeto 
Produtividade Potencial do Pinus no Brasil PPPIB-IPEF (www.ipef.br/pppib). Em janeiro de 2007, o 
experimento foi instalado com mudas seminais de Pinus taeda (procedência Três Barras, SC, Rige-
sa) com espaçamento 3 m x 2 m. 

O delineamento experimental foi de blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 2 com dois 
níveis de manejo: com desbaste e sem desbaste; e dois regimes de fertilização: não fertilizado e 
fertilizado. Para detalhes adicionais do experimento consulte Campoe et al. (2016). Aos 5 anos de 
idade, fitas dendrométricas foram instaladas em 24 árvores (proporção 1:1:1, dominada, média, 
dominante) apenas de parcelas não desbastadas e não fertilizadas. As leituras das fitas dendro-
métricas ocorreram a cada 30 dias durante 2 anos. Dados meteorológicos diários locais foram 
resumidos para escala do mês e calculado o balanço hídrico (THORNTHWAITE; MATHER, 1955) 
sequencial mensal (ROLIM et al., 1998). Meses que apresentaram déficit hídrico foram desconside-
rados do estudo. O incremento da AST (área da seção transversal, cm2) do Pinus taeda e a tempe-
ratura mínima média mensal (ºC) em Telêmaco Borba, PR, apresentaram relação significativa (R2 
= 0,90, p <0,0001) (Figura 6). 

Figura 6. Relação entre o incremento da AST (área da seção transversal, cm²) de Pinus taeda e a temperatura 
mínima média mensal (ºC) em Telêmaco Borba, PR. 
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Nos meses de maior favorabilidade climática (entre o final da primavera e o início do verão), o 
incremento de AST para P. taeda alcançou médias superiores a 5 cm2 de árvore-1 mês-1. No inver-
no, sem déficit hídrico, o incremento de AST é inferior a 1,5 cm2 de árvore-1 mês-1 e, no final desta 
estação, a produtividade é quase nula. Assim, para um incremento de AST nulo, ou seja, quando y 
= 0, a temperatura basal mínima é x = 8,6492 / 0,8305, definindo-se assim a Tb = 10,4ºC para o P. 
taeda, que é a temperatura mínima média mensal necessária para interromper o crescimento des-
ta espécie. Esse método para obter Tb, em condições de campo, tem sido usado há muito tempo 
para culturas agrícolas (PEDRO JÚNIOR et al., 1990) e florestais (BOYER, 1970).

Caso 3: Variabilidade do crescimento de uma plantação de Eucalyptus grandis

Estudos de ecologia florestal utilizando fitas dendrométricas objetivam fornecer uma alta frequ-
ência de medições da circunferência do tronco para avaliar os efeitos da sazonalidade climática 
sobre o crescimento de árvores individuais. No entanto, os resultados dessas numerosas medi-
ções são tipicamente deficientes quando o assunto é o crescimento sequencial no nível de hecta-
re ou do talhão, levando-se a uma questão-chave: como extrapolar as séries temporais de cresci-
mento com fitas dendrométricas de uma amostra de árvores para a sua população? Para respon-
der essa pergunta deve-se primeiramente amostrar a população para conhecer a distribuição dos 
indivíduos e a sua variabilidade de crescimento.

Nos inventários florestais contínuos de plantações comerciais e nos experimentos de ecologia 
e manejo florestal, normalmente aplicam-se parcelas de 200 m2 a 800 m2 para inferir sobre o vo-
lume ou a biomassa de madeira das parcelas, dos talhões e dos povoamentos. Assim, as árvores 
têm CAP e altura total medidas, anualmente ou bianualmente, e com uso de equações alométricas 
o volume de madeira ou biomassa para cada árvore dentro da parcela são estimados. As árvores 
são então somadas e com isso é possível extrapolar a produção de madeira para uma unidade 
padrão (por exemplo, o hectare). Contudo, em estudos de frequência de medição mais alta (dias, 
semanas ou meses), as fitas dendrométricas são colocados em um número reduzido de árvores 
dentro das parcelas de inventário (geralmente em 10 a 15%), diminuindo o tamanho de amostra-
gem disponível para calcular o crescimento em área.

Para tratar deste assunto, são apresentados dados de crescimento dendrométrico do Pro-
jeto Eucflux-IPEF (www.ipef.br/eucflux), localizado na região de Itatinga, São Paulo. Foltran et 
al. (2009), com apoio de mais de 20 estudantes integrantes do Grupo Florestal Monte Olimpo 
(GFMO), realizaram o censo da CAP em uma área 90 ha, totalizando mais de 145.000 árvores de 
Eucalyptus grandis seminal (Coff’s Harbour) aos seis anos de idade plantadas com espaçamento 
de 3,75 m x 1,6 m. A população foi dividida em função da distribuição diamétrica em três classes 
de tamanho: árvores dominadas (AST média = 122 cm2 árvore-1), árvores médias (AST média = 
239 cm2 árvore-1) e árvores dominantes (AST média = 398 cm2 árvore-1). Ao longo do gradiente na-
tural de produtividade da área (CAMPOE et al., 2013) foram instaladas 300 fitas dendrométricas na 
proporção 1/6:4/6:1/6. 

As leituras dos dendrômetros foram realizadas quinzenalmente, de setembro de 2008 a setem-
bro de 2009. O balanço hídrico sequencial foi calculado com dados de precipitação e temperatura 
da estação meteorológica local e seguiu metodologia de Thornthwaite e Mather (1955). Para maio-
res informações da área experimental consulte Campoe et al. (2016). Com exceção do veranico de 
novembro a dezembro de 2009, as árvores de todas as classes de tamanho apresentaram alguma 
taxa de crescimento (Figura 7). Nestas quinzenas de déficit hídrico acentuado, entre o fim da pri-
mavera e início do verão, período em que climatologicamente eram esperados excedentes hídri-
cos, a maioria das árvores cessaram o ritmo de crescimento. No trimestre seguinte, entre janeiro 
e março de 2009, com a ausência de déficit hídrico as árvores apresentaram elevadas taxas de 
crescimento.
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Figura 7. Incremento e crescimento acumulado da AST (área da seção transversal, cm²) de E. grandis seminal 
(Coff’s Harbour) dos 70 aos 82 meses de idade, em um povoamento comercial na região de Itatinga, 
São Paulo. Dados originais de crescimento foram apresentados por Foltran et al. (2009) e Campoe 
et al. (2016). Balanço hídrico sequencial conforme Thornthwaite & Mather (1955). 

Resultados do Eucflux e de outros estudos mostraram que a taxa de crescimento do tronco está 
estreitamente relacionada ao tamanho da árvore (KOZLOWSKI; PETERSON, 1962; BINKLEY et al., 
2006, STAPE et al., 2010, CAMPOE et al., 2013; 2016; MATTOS, 2015). Essa relação é observada 
principalmente durante os períodos de alta favorabilidade das condições ambientais ao crescimen-
to (bióticas e abióticas) (Figura 8). Portanto, a metodologia de amostragem e classificação das ár-
vores são cruciais para uma estimativa confiável do crescimento no nível do povoamento.
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Figura 8. O incremento quinzenal da AST (área da seção transversal, cm²) aumenta com a AST inicial. Perío-
dos (quinzenas) com maior disponibilidade de recursos ambientais resultam em regressões mais 
inclinadas. AST média inicial das classes de árvores foram: dominadas (122 cm² árvore-1), médias 
(239 cm² árvore-1), dominantes (398 cm² árvore-1). Amostra composta de 300 árvores de E. grandis 
seminal (Coff’s Harbour) na região de Itatinga, São Paulo. 

Se todas as árvores em uma parcela ou talhão crescessem exatamente na mesma taxa, então 
50% das árvores menores teriam 50% do incremento total. Contudo, o que naturalmente ocorre 
é que as árvores dominantes crescem proporcionalmente mais do que árvores médias, e estas, 
mais que as dominadas (Figura 9). Portanto, amostrar apenas árvores de tamanho médio pode le-
var a estimativas imprecisas. Assim, deve-se considerar a distribuição diamétrica da parcela ou do 
povoamento na amostragem das árvores em todas as classes de tamanho.
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Figura 9. Percentual acumulado do incremento da AST (área da seção transversal, cm²) (PV50) de 50% das 
menores árvores em função do percentual de árvores acumuladas ordenadas pela AST inicial. 
Amostra composta de 300 árvores de E. grandis seminal (Coff’s Harbour) aos 5,8 anos na região 
de Itatinga, São Paulo, selecionadas com base na distribuição diamétrica natural da plantação. A 
dominância entre as árvores aumenta à medida que a linha pontilhada (real) diverge da linha contínua 
1:1 (teórica). Observar que 50% das menores árvores representam 20% do crescimento da amostra 
(seta indicando as posições). 

Um método confiável para extrapolar as medições das fitas dendrométricas para o nível do 
talhão é relacionar o tamanho da árvore contra o seu incremento ao longo de um determinado pe-
ríodo de tempo (Figura 8). As regressões obtidas são aplicadas às todas outras árvores do povo-
amento, extrapolando corretamente o crescimento em todas as classes de tamanho. Em caso de 
relação não significativa, o incremento médio do período é aplicado em todas as árvores, indepen-
dente da classe de tamanho. Medições periódicos da CAP das parcelas de inventário ou parcela 
experimental também são importantes para validar os dados extrapolados, e também ser um pon-
to temporal para aplicar as equações de extrapolação do crescimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia de construção de fitas dendrométricas apresentada neste trabalho vem sendo uti-
lizada há quase 15 anos pelo GFMO (http://www.gfmo.esalq.usp.br). Milhares de dendrômetros já 
foram construídos pelo grupo e aplicados em diversos estudos no Brasil e também no exterior, como 
nos Estados Unidos da América e na Colômbia (CARNEIRO et al., 2007; 2008; FOLTRAN et al., 2009; 
GONÇALVES et al., 2010; RODRIGUES et al., 2012; CARMO et al., 2014; WENZEL et al., 2014; DE-
LIBERALI et al., 2015; ESTEVES et al., 2015; HALL, 2015; MATTOS, 2015; MIYAGAWA et al., 2015; 
PAULA et al., 2015; WARD et al., 2015; PIZZI, 2016; CAMPOE et al., 2016; FOLTRAN, 2017).
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Atualmente, para o monitoramento de 100 árvores com DAP médio de 25 cm, usando 100 m 
de fitas de aço inoxidável (55% custo), molas (40%) e adesivos (5%), o custo unitário da fita den-
drométrica é de aproximadamente R$ 5,00. A simplicidade de construção, leitura, manutenção, e 
o baixo custo da fita dendrométrica, diante dos relevantes resultados obtidos encorajará o seu uso 
em diversos outros estudos em ecologia e manejo florestal no país.
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