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Resumo 
A ocupação do espaço individual máximo com base no tamanho da copa é um critério coerente para a 
definição do momento ideal para realizar intervenções na floresta. O objetivo do trabalho foi gerar 
equações entre a densidade máxima de árvores por hectare e as variáveis de copa, visando propor 
intervenções silviculturais. O estudo foi realizado em uma floresta nativa com 84 hectares localizada no 
município de Lages, SC. Os dados foram medidos de 25 parcelas permanentes de 400m2, onde todas as 
árvores com diâmetro à altura do peito (dap) ≥ 10 cm foram mensuradas quanto ao dap, a altura total, a 
altura de inserção de copa e quatro raios de copa. Com o conjunto de dados foi calculado o diâmetro de 
copa, comprimento de copa, o fator de competição de copa, a área de superfície de copa, o volume de 
copa e número de árvores por hectare. A média de Fator de Competição de Copa foi superior a 95% 
evidenciando um alto grau de cobertura do solo pelas copas e fechamento do dossel. Esse resultado 
dificulta a regeneração da espécie e crescimento de árvores individuais, caracterizando a necessidade de 
intervenção silvicultural. A densidade máxima por hectare considerando a área de superfície de copa e 
o volume de copa foi de 171 árvores para um diâmetro médio de 32 cm. 

Palavras-chave: Manejo floresta; Morfometria; Mensuração florestal. 

Abstract 
Occupancy of the maximum individual space based on crown size is a coherent criterion for defining the 
optimal time to perform the forest intervention. This work aimed to generate equations between 
maximum tree density per hectare and the crown variables, allowing to suggest a silvicultural 
intervention and forest management. The study was carried out in a native forest of 84 hectares and it is 
located in the municipality of Lages, SC. Data were measured in 25 permanent plots of 400m2, where all 
trees with diameter at breast height (dap) greater than 10 cm were measured regarding the dap, total 
height, height of crown insertion and four crown radii. With the data set we calculated the crown 
diameter, the crown length, the crown competition factor, the crown surface area, the crown volume and 
the number of trees per hectare. The mean of the Crown Competition Factor was greater than 95%, and 
it evidences the high degree of crown cover and crown closure. Such a percentage value hinders the 
species regeneration and the individual tree growth, characterizing the need for silvicultural intervention. 
The maximum density per hectare, considering a crown surface area and crown volume, was 171 trees 
for a mean diameter of 32 cm. 

Keywords: Forest management; Morphometry; Forest measurement. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente as florestas de Araucária do sul do Brasil apresentam-se superestocadas 
(Hess et al., 2018a), contendo um baixo número de indivíduos de Araucaria angustifolia (Bertol) 
Kuntze nos estágios iniciais de desenvolvimento (Narvaes et al., 2005; Kanieski et al., 2012), 
bem como, um baixo ingresso de indivíduos para classes de porte adulto (Silveira et al., 2018). 

Diante do panorama atual das florestas de Araucária, cresce a preocupação sobre o 
futuro desses remanescentes florestais, uma vez que a elevada competição existente entre as 
árvores tem efeitos negativo sobre a dinâmica estrutural e diversidade de espécies (Schorr, 
2019). Portanto, efetiva-se a importância da determinação das dimensões das árvores para 
fins de manejo florestal e regulação da densidade ideal dessas florestas (Hess et al., 2018c). 

Sabe-se que determinar o espaço horizontal nas florestas e também a sua relação com 
as dimensões das árvores é objeto de estudo de vários pesquisadores (Pretzsch, 2014, 
Klein et al., 2017; MacFarlane & Kane, 2017; Hess et al., 2018a), considerando principalmente 
as relações estabelecidas entre as variáveis: diâmetro de copa, altura e diâmetro da árvore e 
diâmetro e comprimento de copa, as quais são de grande relevância nos estudos de 
competição em povoamentos florestais. 

O conhecimento dos efeitos da competição aliado ao da densidade máxima que o sítio 
florestal pode suportar são imprescindíveis para o bom gerenciamento florestal (Meyer et al., 
2013), uma vez que essas informações auxiliam no planejamento de intervenções 
silviculturais que buscam favorecer o desenvolvimento de toda floresta, controlando a 
mortalidade. 

A partir dessas afirmações, esse trabalho considera a hipótese de que a ocupação do 
espaço individual máximo com base no tamanho da copa é um critério coerente para a 
definição do momento ideal de realizar intervenções na floresta. Sendo assim, o objetivo do 
trabalho consiste em gerar equações que descrevam a relação da densidade máxima de 
árvores por hectare e as variáveis de copa para serem utilizadas como subsídios de manejo 
florestal sustentável para a realização de intervenções silviculturais em uma floresta de 
Araucária localizada em Lages, SC. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Caracterização da área de estudo 

O estudo foi realizado em um remanescente de Araucaria angustifolia, com área total de 
84 ha, situado nas coordenadas de 27°49’ S e 50°06’ O, no município de Lages - SC. Segundo 
a classificação de Köppen o clima é Cfb, ou seja, subtropical úmido, sem estação seca definida. 
A temperatura média anual é de 15,2 ºC, a precipitação média anual é de 1684,7 mm e a 
altitude média é de 987,0 m (Alvares et al., 2013). 

Este remanescente apresenta 330 árvores de araucária por hectare, sendo que as 
mesmas estão distribuídas em classes de diâmetro que variam de 10 a 70 cm. O diâmetro 
médio das árvores é de 29 cm, com altura média de 16,2 m e média de 5,5 m para o diâmetro 
de copa (Hess et al., 2018c). 

Coleta dos dados 

Os dados são provenientes de vinte e cinco (25) parcelas com dimensão de 20 x 20 m 
(400 m2). Para alocação das parcelas foi utilizado o método de amostragem sistemático, 
considerando uma distância entre parcelas de 50 m e entre linhas de 100 m (Figura 1). 
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Figura 1. Imagem aérea da área de estudo e distribuição das parcelas avaliadas. 

Em cada uma das parcelas, todas as árvores de araucária que apresentaram diâmetro à 
altura do peito (DAP) ≥ 10 cm foram mensuradas quanto ao DAP, altura total (H), altura de 
início de copa (HIC) e 4 raios de copa (RC) considerando o sentido de cada ponto cardeal: 
Norte, Leste, Sul e Oeste. Para a mensuração do DAP foi utilizada suta dendrométrica, 
enquanto para H, HIC e RC utilizou-se hipsômetro laser TruPulse. 

Posteriormente, para obtenção do raio médio de copa (calculou-se a média entre os 
4 raios de copa. A partir disso, calcularam-se as variáveis de copa, duplicando o valor do raio 
médio da copa: 

*DC rcm 2=  (1) 

Em que: DC o diâmetro de copa (m) e rcm  o raio médio de copa (m). 
Já com os valores de altura total e altura de início de copa, calculou-se o comprimento de 

copa (CC): 

CC H HIC= −  (2) 

Em que: CC o comprimento de copa (m), H a altura total (m) e HIC a altura de início de copa (m). 

Correlação das variáveis 
Complementarmente, as variáveis dendro-morfométricas (DAP, H, HIC, DC, CC) foram 

submetidas a análise de correlação de Pearson a um nível de significância de 0,05. A análise 
dos dados foi realizada com auxílio do software Statistical Analysis System – SAS 9.3. 

Competição das copas 
O Fator de Competição da Copa (FCC) foi calculado considerando as estimativas das áreas 

de copa das árvores que compõe o povoamento, se essas tivessem o mesmo diâmetro de 
copa das árvores crescendo livres de competição (Thomas, 2009). 

Para a obtenção do diâmetro de copa livre de competição (DCL), utilizou-se um modelo 
linear, onde o DAP foi considerando como variável independente. Essa modelagem considerou 
apenas os valores de árvores que crescem isoladas e que não estão sobre competição. O ajuste 
foi realizado no software Statistical Analysis System – SAS 9.3, sendo analisados os critérios 
estatísticos do coeficiente de determinação (R2) e o erro padrão de estimativa (Syx%). 
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*DCL 0 1 DAPβ β= +  (3) 

em que: DCL o diâmetro de copa Livre (m), os parâmetros do modelo e DAP o diâmetro à 
altura do peito (cm). 

Através do diâmetro de copa livre estimado, calculou-se a Área de copa livre (ACL) 
utilizando a equação 

* ²DCLACL
4

π
=  (4) 

em que: ACL a área de copa livre (m2) e DCL o Diâmetro de copa livre (m). 

Após obter a área de copa livre foi possível calcular o FCC através da equação: 

* ACLFCC 100
S

∑
=  (5) 

em que: FCC o fator de competição de copa, ACL a área de copa livre na unidade amostral 
(m2) e S a área da unidade amostral (m2). 

Determinação da densidade máxima por hectare 

Considerando o diâmetro de copa e comprimento da copa, pode-se calcular a Área de 
Superfície de Copa (ASC) e o Volume de Copa, assumindo que a copa é um sólido geométrico 
regular na forma de conóide. Para o cálculo da ASC foi utilizada a equação abaixo, citada por 
Burkhart & Tomé (2012). 

²

²πDC DCASC CC
2 2

 = +  
 

 (6) 

em que: ASC a área de superfície de copa (m2), DC o diâmetro de copa (m2) e CC o 
comprimento de copa (m). 

E para o volume de copa utilizou-se a Equação descrita por Burkhart & Tomé (2012). 

* *DC CCVC
12

π
=  (7) 

em que: VC o volume de copa (m3), DC o diâmetro de copa (m) e CC o comprimento de copa 
(m). 

Assim o número de árvores por hectare, através da ocupação das copas foi estabelecido 
em função da equação: 

/ 10000N ha
ASC

=  (8) 

em que: N/ha o número de árvores por hectare (arv/ha) e ASC a área de superfície de copa (m2). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Correlação das variáveis 
As variáveis mensuradas a campo (DAP, H, HIC), juntamente com o diâmetro de copa (DC) e 

o comprimento de copa (CC) foram correlacionadas e o resultado pode-se observar na Tabela 1. 

Tabela 1. Valores da Correlação de Pearson estabelecida entre as variáveis dendrométricas e 
morfométricas para Araucaria angustifolia em Lages, SC. 

 DAP H HIC DC CC 
DAP 1 - - - - 

H 0,73787 1 - - - 
HIC 0,49272 0,80787 1 - - 
DC 0,80239 0,54889 0,33099 1 - 
CC 0,51941 0,49776 -0,10904 0,46868 1 

em que: DAP o diâmetro à altura do peito (cm), H a altura total (m), HIC a altura de início de copa (m), DC o diâmetro 
de copa (m) e CC o comprimento de copa (m). 

Todas as variáveis apresentaram correlação positiva com o diâmetro à altura do peito, 
sendo que para as variáveis DC e CC a maior interdependência foi com o DAP. 

Mesmo com a verificação de uma grande variabilidade nas dimensões das copas de 
araucária, o DAP pode ser utilizado em modelo linear simples para descrever o diâmetro de 
copa, uma vez que este modelo é o mais indicado para explicar a relação seja para árvores de 
crescimento livre ou para árvores da floresta (Costa et al., 2018). 

Competição das copas 
A equação para o diâmetro de copa livre foi DCL = 0,92703 + 0,15794 * DAP, a qual 

apresentou valor para o coeficiente de determinação (R2) de 0,64 e erro padrão da estimativa 
de 31,88%. Os resultados quanto à área de copa livre, bem como o FCC em porcentagem para 
cada parcela, podem ser analisados na Tabela 2. 

Tabela 2. Valores da área de copa livre e do fator de competição de copa para cada parcela mensurada 
do fragmento de Araucaria angustifolia em Lages, SC. 

Parcela ∑ACL S FCC Parcela ∑ACL S FCC 
1 359,03 

400 

89,76 14 375,06 

400 

93,77 
2 333,25 83,31 15 576,63 144,16 
3 531,62 132,90 16 571,46 142,86 
4 389,23 97,31 17 344,63 86,16 
5 475,84 118,96 18 150,63 37,66 
6 430,18 107,50 19 446,38 111,59 
7 445,94 111,49 20 292,03 73,00 
8 208,67 52,17 21 382,20 95,55 
9 233,78 58,44 22 347,27 86,82 

10 301,39 75,35 23 448,72 112,18 
11 240,92 60,23 24 327,93 81,98 
12 560,09 140,02 25 520,96 130,24 
13 317,01 79,25 Média 384,43  96,11 

em que: ∑ACL o somatório da área de copa livre da unidade amostral (m2), S a área da unidade amostral (m2) e FCC o 
fator de competição de copa da unidade amostral (%). 
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Observa-se que a parcela 18 foi a que apresentou o menor valor de FCC (37,66%), o que 
se explica por nessa parcela ter somente duas árvores de araucária. Embora as araucárias 
dessa parcela tenham uma grande dimensão, com DAP superior a 50 cm e diâmetros de copa 
de 10,3 e 9,3 m, suas copas ainda tem espaço para se desenvolverem sem concorrência uma 
com a outra. Enquanto que, as parcelas 3, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 19, 23 e 25 apresentaram valores 
para o Fator de Competição de Copa maior que 100%. 

Quanto a competição, deve ser destacado que valor 100 para FCC indica que as copas das 
árvores fecharam completamente o dossel e valores acima sugerem que o espaço não é 
suficiente para que as copas se desenvolvam, caracterizando uma alta competição entre as 
mesmas (Schneider & Schneider, 2008). Essa competição, seja por luz, água e/ou nutrientes é 
considerada como uma restrição endógena chave no crescimento das árvores, uma vez que tem 
grande influencia sobre a probabilidade de mortalidade das árvores (Zhang et al., 2017, 2020). 

As parcelas que apresentaram valores de FCC acima de 100 se caracterizam por 
apresentar araucárias que no passado obtiveram um maior desenvolvimento e que agora 
compõe o dossel da floresta, ou seja, são árvores dominantes. Mesmo que a altura relativa de 
uma árvore tenha pouca influência na área de projeção da copa, essa variável apresenta 
grande influência no aumento do comprimento da copa viva das árvores (Forrester et al., 
2017), fator que ainda é acentuado quando a altura das árvores vizinhas diminuiu 
(Thorpe et al. 2010). Esse fator se torna importante para explicar o bom desenvolvimento das 
árvores de dossel, uma vez que árvores com maiores comprimentos de copa viva promovem 
maior desenvolvimento. Outra justificativa é que essas árvores se apresentam acima do nível 
de luz mínimo dentro do dossel que define o ponto de compensação de luz para o 
desenvolvimento de determinada espécie (Forrester et al., 2017), 

Por outro lado, as árvores as árvores que se encontram no subdossel estão limitadas 
quanto à luminosidade que incide até elas além de uma alteração na sua qualidade 
(Gonçalves et al., 2010). Isso ocorre pelo fechamento do dossel aliado às condições biológicas 
da espécie, que possui copas que interceptam aproximadamente 80% da radiação solar (Seitz, 
1976). Essa limitação da luminosidade tem influência negativa para a regeneração de 
Araucária, uma vez que plantas heliófilas possuem necessidade ecológica de luminosidade 
para que processo de regeneração natural ocorra normalmente (Avila et al., 2013). Também 
se ressalta que a disponibilidade de luz nos estratos inferiores das florestas tem importâncias 
centrais para vários processos do ecossistema florestal (Sercu et al., 2017), afetando o 
desempenho e a diversidade das plantas do sub-bosque (Bartels; Chen, 2010) 

Em termos gerais, quando consideramos a média de FCC de todas as parcelas (96,11%), 
é possível perceber que o dossel desse fragmento se encontra quase que fechado, o que 
caracteriza uma floresta em competição, corroborando com estudos de Silveira et al. (2018) e 
Hess et al. (2018a) os quais indicam um superestocamento da área de estudo. 

De acordo com Assmann (1970), o espaço médio disponível para o desenvolvimento de 
uma árvore em uma floresta é inversamente proporcional ao número de árvores por hectare 
e diretamente proporcional ao DAP dos indivíduos, pois com o aumento do diâmetro das 
árvores, consequentemente requer um aumento no tamanho médio das copas, requerendo 
dessa forma, um espaço maior para o crescimento. 

Importante enfatizar que deve ser considerado que em povoamentos muito densos, as 
árvores sofrem intensa competição com as árvores vizinhas, o que levaria a maiores taxas de 
mortalidade. Essa característica é explicada pois a densidade de árvores é negativamente 
associada à sobrevivência das mesmas, indicando que as árvores são mais propensas a morrer 
quando localizadas em locais de maior utilização do espaço (Zhang et al., 2020). Portanto, a 
estimativa da densidade máxima da floresta, que neste trabalho foi realizada a partir de variáveis 
de copa, é um requisito essencial para a regulação da densidade (Corral-Rivas et al., 2018). 

Determinação da densidade máxima por hectare 
Considerando a alta relação entre essas variáveis, concomitante ao modelo linear ajustado para 

o diâmetro de copa em função do DAP (Figura 2A), foi modelado o comprimento de copa também 
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tendo como variável independente o DAP, onde CC = 2,63978 + 0,08872*DAP, com R2 de 0,2698 e 
Syx%= 41,88 conforme apresentado na Figura 2B. 

 
Figura 2. A) Diâmetro de copa observado (DC Obs) e estimado (DC Est) com a equação ajustada em 

função do diâmetro a altura do peito (DAP) e B) Comprimento de copa observado (CC Obs) e estimado 
(CC Est) com a equação ajustada em função do diâmetro a altura do peito (DAP). 

Analisando a distribuição gráfica dos resíduos em função dos valores estimados para os 
modelos ajustados (Figura 3), nota-se que os erros se distribuíram de maneira regular, não 
apresentando tendências sistemáticas, que superestimassem ou subestimassem os valores. 

 
Figura 3. Distribuição dos resíduos para as equações ajustadas para obtenção do diâmetro de copa 

(DC est) e comprimento de copa (CC est) em função do diâmetro a altura do peito. 

A partir do ajuste dos modelos e com base nos diâmetros os quais variaram de 10 a 80 cm, 
com intervalos de 5 cm foi possível estimar as variáveis diâmetro de copa e comprimento de 
copa. Na Tabela 3, observam-se os resultados de diâmetro de copa, comprimento de copa, área 
de superfície de copa, volume de copa e o número de árvores por hectares em função da área 
de superfície de copa. 

Conforme o DAP aumenta também se observa um aumento da área de superfície de 
copa e do volume de copa (Tabela 3), resultante da tendência linear positiva entre essas 
variáveis. Em contrapartida, o número de árvores por hectare tem uma relação negativa com 
essas variáveis, tendo em vista que quanto maior for a copa da araucária, maior será o espaço 
requerido pela mesma e assim menor o número de árvores comportado por hectare. 
Do ponto de vista técnico, seja para produção ou conservação, há necessidade considerar 
o número médio estimado para essas variáveis, diante da execução da regulação da 
densidade em área de floresta natural. 



Variáveis de copa na determinação da densidade máxima de florestas de Araucaria angustifolia (Bertol) Kuntze 

 

Scientia Forestalis, 49(130), e3545, 2021 8/12 

Tabela 3. Diâmetro à altura do peito, diâmetro de copa, comprimento de copa, área de superfície de 
copa, volume de copa e número de árvores por hectare calculados para um fragmento de Araucaria 
angustifolia em Lages, SC. 

DAP DC CC ASC VC N/ha 
10 2,51 3,53 14,74 2,31 679 
15 3,30 3,97 22,26 3,43 449 
20 4,09 4,41 31,22 4,72 320 
25 4,88 4,86 41,62 6,20 240 
30 5,67 5,30 53,49 7,86 187 
35 6,45 5,74 66,81 9,71 150 
40 7,24 6,19 81,60 11,74 123 
45 8,03 6,63 97,86 13,95 102 
50 8,82 7,08 115,58 16,35 87 
55 9,61 7,52 134,77 18,93 74 
60 10,40 7,96 155,43 21,69 64 
65 11,19 8,41 177,56 24,63 56 
70 11,98 8,85 201,17 27,76 50 
75 12,77 9,29 226,24 31,08 44 
80 13,56 9,74 252,79 34,57 40 

em que: DAP o diâmetro à altura do peito (cm), DC o diâmetro de copa (m), CC o comprimento de copa (m), ASC a área 
de superfície de copa (m2), VC o volume de copa (m3) e N/ha o número de árvores por hectare (arv/ha). 

Para a definição da densidade máxima de indivíduos por hectare, pode ser utilizada a 
intersecção das linhas, ou seja, o ponto em que ASC e número de árvores por hectare ou VC e 
número de árvores por hectare se encontram. Com base nisso e verificando as Figuras 4A e 4B, 
tem-se no ponto de encontro um diâmetro médio de 32 cm, resultando em um número máximo 
de 171 árvores por hectare para esse fragmento. 

Atualmente, o fragmento de araucária em estudo possui 330 indivíduos por hectare, com 
um diâmetro médio de 29 cm. Considerando a densidade máxima estabelecida pela ASC ou 
VC, verifica-se que esse valor se encontra acima do ideal estimado (171 N/ha), embora 
o diâmetro médio das árvores do fragmento ainda esteja abaixo do calculado. Novamente, 
esse resultado está de acordo com estudos nessa área de floresta, os quais indicaram que a 
densidade está acima do ideal para o bom desenvolvimento das árvores presentes no local 
(Hess et al., 2018a; Silveira et al., 2018). 

Através da determinação do número de árvores por hectare considerando o DAP, a ASC 
e o VC foi possível estabelecer a densidade máxima por hectare para a floresta de araucária 
(Figuras 4A e 4B). O planejamento da densidade máxima pelas variáveis de copa (ASC e VC) 
considerando padrões de copa livre (sem competição) busca permitir condições ambientais 
subótimas para floresta. Portanto, esse planejamento além de considerar um espaço ótimo 
disponível para expansão lateral da copa, pode estar influenciando na maior disponibilidade 
de água, luz e nutrientes para as plantas, visto que estima o número de árvores por hectare 
considerando padrões de crescimento de árvores objetivo. 

Com base nas estimativas de densidade seria necessário a redução de 53% no número 
de indivíduos por hectare, para que as copas tivessem espaço adequado e suficiente para 
desenvolverem-se. Considerando que a densidade florestal é um dos principais fatores que 
influenciam a produção volumétrica (Padilla-Martínez et al., 2020), deve-se salientar que um 
número de árvores acima do comportado por hectare causa inúmeros efeitos negativos para 
o desenvolvimento da floresta, como as baixas taxas de incremento devido à competição 
exercida pelas árvores vizinhas (Aakala et al., 2013; Hess et al., 2018b). Portanto, sugere-se 
a redução do número de indivíduos por meio do manejo florestal sustentável, a fim de 
favorecer o crescimento das árvores remanescentes. 
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Figura 4. A) Densidade máxima de indivíduos considerando diâmetro a altura do peito (DAP) e as 

curvas de área de superfície de copa (ASC) e número de árvores por hectare (N/ha) para um fragmento 
de Araucaria angustifolia em Lages, SC e B) Densidade máxima de indivíduos considerando diâmetro a 
altura do peito (DAP) e as curvas de volume de copa (VC) e número de árvores por hectare (N/ha) para 

um fragmento de Araucaria angustifolia em Lages, SC. 

Deve-se enfatizar que o conhecimento do potencial produtivo desse ecossistema florestal 
é essencial para seu uso sustentável (Padilla-Martínez et al., 2020). Assim, pode-se definir quais 
seriam os pesos das intervenções que seriam realizadas em cada área do ecossistema. 

Conforme Curto et al. (2015), a primeira intervenção de indivíduos de araucária deve ser 
realizada nas classes intermediárias (30 a 50 cm), tendo em vista que a exploração dessas 
árvores não prejudicará a questão ecológica do fragmento e ainda possibilitará um retorno 
financeiro, devido ao seu alto valor comercial. Com a retirada das árvores da classe 
intermediária, ocorrerá a abertura de clareiras, fato que acelera o incremento das araucárias 
com menores diâmetros e que permite o desenvolvimento da regeneração natural. 
Consolidando isso, Reis et al. (2015) destacam que a abertura do dossel em decorrência 
de intervenção silvicultural de forma sustentável, faz com que tenha um aumento no 
crescimento das árvores remanescentes. 

O manejo florestal sustentável visando o aproveitamento de madeiras de espécies 
florestais importantes, como é o caso da araucária, torna-se imprescindível para manter 
as florestas em pé, pois as florestas manejadas vem contribuindo para a maximização 
da biodiversidade em florestas naturais (Spake et al., 2019) e conservação dos ecossistemas 
(Chaudhary et al., 2016), uma vez que em áreas protegidas são insuficientes para alcançar 
as metas globais de conservação da biodiversidade (Laurance et al., 2012). 

Contudo, destaca-se a necessidade de utilização de uma boa prática de manejo que vá 
além das dimensões e a classe social das árvores, mas verificando também a distribuição 
espacial das árvores remanescentes afim de evitar clareiras extensas e concentração irregular 
desta vegetação (Curto et al., 2015), pois distúrbios antrópicos sem planejamento são 
assuntos comumente relacionados com a degradação das florestas (Clark; Covey, 2012). 

CONCLUSÃO 

• Todas as variáveis apresentaram correlação positiva com o diâmetro à altura do peito, 
sendo que as variáveis diâmetro de copa e comprimento de copa apresentaram as 
maiores correlações, o que justifica a utilização DAP no ajuste das mesmas. 

• Dentre as 25 parcelas mensuradas, 10 apresentaram valores para o Fator de Competição 
de Copa acima de 100%, onde a média para o remanescente foi superior à 95%, indicando 
que o dossel desse fragmento está quase fechado. Esse fator caracteriza que o mesmo 
está em competição. 

• A área de superfície de copa ou volume de copa possibilitaram definir a densidade 
máxima de 171 indivíduos por hectare para esse remanescente, com um diâmetro médio 
de 32 cm, sendo necessário a redução de 53% no número de indivíduos por hectare, 
visando um espaço suficiente para o desenvolvimento ideal das copas de araucária. 
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