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1 INTRODUÇÃO 

Num processo progressivo, extensas áreas com cobertura 

florestal são destruídas para: (1) suprir matérias primas às 

indústrias florestais, ás siderúrgicas a carvão vegetal e ás 

indústrias de cerâmicas; Ç2) ceder lugar aos pequenos, médios 

e grandes projetos agropecuários; ( 3 ) ceder lugar aos núcleos 

de colonização e mineração; C4) e, até mesmo, para implanta-

ção de reflorestamentos com espécies exóticas. 

As florestas naturais sao um patrimônio da nacao, 

mesmo assim poucos sao aqueles que dela usufruem, e muitos 

os que herdam os problemas ecológicos advindos de sua utili-

zação irracional. Mas, se a utilizassem segundo preceitos de 

produpão sustentada, certamente, seus benefícios econômicos, 

ecológicos e sociais seriam perpetuados. 

Tudo isto acontece, na maioria das vezes, em conivên-

cia com a própria legislação, e sob protestos da sociedade e 

das comunidades cientificas nacional e internacional. Por 

exemplo, muitos preferem burlar a legislação florestal e 

pagar as penalidades a seguir suas normas burocráticas. Um 

outro exemplo è a tributação das áreas com cobertura flores-

tal como terras improdutivas, o que è inadequado, pois não se 

considera suas funções ecológicas e sociais. 
\ 

As instituições governamentais, cabe tanto a responsa-

bilidade e a obrigatoriedade de legislar e de disciplinar 

todas as atividades relacionadas com a utilização dos recur-

sos naturais renováveis e não renováveis, como também a 
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alocapão dos recursos indispensáveis ás pesquisas básicas e 

aplicadas nessa área. A comunidade cientifica è legado o 

dever de desenvolver tecnologias que garantam a utilização 

racional desses recursos. É sabido que com os conhecimentos 

já adquiridos, è técnica e operacionalmente viável a explora-

ção racional das florestas naturais. 

Um dos primeiros requisitos para elaboração e execupâo 

de um programa de manejo florestal para produpão sustentada 

de madeira serrável è o levantamento criterioso, para se 

obter todas as informações pertinentes á floresta. Sendo 

assim, ao planejar e executar a amostragem, deve-se estar 

seguro e ciente do sistema de amostragem a empregar, como 

também deve-se assegurar que nenhuma unidade de amostra possa 

superpor dois ecôtones distintos, pois o objetivo da amostra-

gem è detectar as unidades ecológicas associadas ás comuni-

dades de árvores. 

A heterogeneidade inerente aos fatores ambientais, e 

conseqüentemente da floresta, aumenta com a área. Uma amostra 

mais compacta e sistematicamente distribuída sobre a área da 

floresta, è a ideal para os propósitos de identificação e 

mapeamento de tais variapões. 

Desta forma, a unidade de amostra deve ser de tamanho 

tal que a probabilidade de a mesma cair inteiramente dentro 

de um agrupamento homogêneo seja a maior possível. Assim, os 

resultados obtidos revelarão as relações existentes entre uma 

série especifica de condições ambientais e uma dada comunida-

de arbórea. 
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Para detectar e mapear as unidades homogêneas de 

manejo para produpão sustentada, ê imprescindível identificar 

e agrupar as unidades de amostra semelhantes nas caracterís-

ticas que realmente sejam portadoras de tais semelhanças. 

Para tal, os dados obtidos via amostragem sistemática foram 

submetidos ás análises estatísticas multivariadas: análise de 

agrupamento e análise discriminante. 

Tendo mapeadas as unidades homogêneas, base para a 

divisão da floresta em unidades administrativas de manejo, 

foram propostas alternativas de manejo para produção 

sustentada. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivos Gerais 

1) explorar as possibilidades e as potencialidades de 

utilização das tènicas de análise estatística 

raultivariada: análise de agrupamento e análise 

discriminante, para fins de manejo de florestas 

naturais. 

2) propor alternativas de manejo para produpão 

sustentada de madeira para serraria. 

1.1.2' Objetivos Específicos 

1) mostrar o potencial de utilização do sistema de 

amostragem sistemática nos levantamentos de flo-

restas naturais. 

2) quantificar e qualificar os estoques de regene-

rapâo, crescimento e explorapão, em termos de 

ntunero de árvores, área basal e volume por hectare 

e por classes de qualidade de fuste. 

3) propor alternativas de manejo, considerando-se a 

composição floristica e as classes de qualidade de 

fus te. 

4) identificar e mapear as unidades homogêneas, base 

para divisão da floresta em unidades administrati-

vas de manejo. 

5) construir e mapear agrupamentos homogêneos em 

espécies. 
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6) desenvolver um método de estratificapão de flo-

restas naturais com base nas variáveis: número de 

árvores, área basal, diâmetro médio, volume, altu-

ra comercial média e altura total média. 

7) selecionar o melhor critério e algoritmo de agru-

pamento, aplicável a matrizes de abundâncias. 

8) selecionar espécies com poder real de separa-

pâo(diseriminapâo) entre os agrupamentos. 

9) selecionar funpOes discriminantes; 
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Í.2 Justificativa 

A questão relativa ao uso racional das florestas natu-

rais vem sendo discutida há longas datas. No entanto, até o 

presente, nenhuma politica realística de apão que viabilizas-

se a utilização dessas florestas em beneficio da humanidade, 

e que ao mesmo tempo considerasse a otimização dos benefícios 

econômicos, ecológicos e sociais, foi estabelecida. 

A verdade è que os inúmeros interesses particulares, 

somados â complexidade das relações ecológicas entre os fato-

res físicos e biológicos que governam os processos de dinâmi-

ca de crescimento e desenvolvimento dessas florestas, têm-se 

constituído em sérios obstáculos ás pesquisas básicas e apli-

cadas nesse campo da ciência florestal. Aliado a isto, também 

está o desconhecimento de técnicas estatísticas que permitam 

a análise e o conhecimento dos múltiplos fatores e seus 

relacionamentos, como também o desconhecimento das práticas 

de manejo para produção sustentada dessas florestas. Entre-

tanto, com os conhecimentos científicos já adquiridos, e com 

os resultados parciais de pesquisas conduzidas, pode-se mane-

jar estas florestas para dela extrair seus produtos, sem 

sérios prejuízos ao meio ambiente. 

Essas constatações podem ser confirmadas tanto pela 

verificacâo dos resultados dos inventários florestais já 

efetuados nas florestas naturais brasileiras, que deram maior 

ênfase ao aspecto de exploração seletiva puramente comercial 

dessas florestas, como também pelas práticas de manejo inten-

sivo, em várias regiões tropicais. Ainda, é evidente a ausên-
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cia de adopão de técnicas de análise de dados que permita a 

descrição, sumarizacâo, classificação e estruturação da flo-

resta em termos dos relacionamentos de espécies e dos fatores 

ambi entai s. 

Todas essas informações, em conjunto, darão subsídios 

necessários á elaboração e execução de planos de manejo, para 

produção sustentada das florestas naturais. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

8 

2.1 Tamanho e forma da unidade de amostra 

Se a distribuição espacial dos indivíduos numa popu-

lação for completamente aleatória, a adopão de um determinado 

tamanho de parcela ou unidade de amostra não tem nenhuma 

implicapão estatística, exceto do ponto de vista de conveni-

ência. Então, pode-se empregar parcelas de menor tamanho se 

os indivíduos forem de pequeno porte e numerosos, ou parcelas 

de maior tamanho caso eles sejam de maior dimensão e estive-

rem muito dispersos sobre a área. 

Como numa floresta natural heterogênea e multiânea a 

distribuição espacial das espécies e seus indivíduos não se 

acham aleatoriamente distribuídos no terreno, o tamanho da 

unidade de amostra exerce substancial efeito sobre a magni-

tude das estimativas amostrais. Há uma tendência natural de 

os individuos se distribuirem segundo um padrão agregado. 

Portanto^ a variância dos dados amostrais alcança um máximo 

quando o tamanho das parcelas for aproximadamente igual á 

área média dos grupos. Uma vez que é difícil predeterminar a 

escala destes padrões de agrupamento natural, e visto que os 

mesmos se repetem em escalas maiores, KERSHAW 5 7 menciona que 

o tamanho da parcela deve ser o menor posslveil. 

Segundo COX*3, todos os métodos adotados para a des-

crição dos padrões de distribuição espacial são mais ou menos 

limitados na sua capacidade de expressão, pois os números 

indicativos ou as representações gráficas obtidas dependem do 
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tamanho e forma das parcelas. Os padrões de distribuição 

espacial dos indivíduos de uma dada espécie numa comunidade 

vegetal, conforme MATTEÜCCI 8, COLHA75, podem ser aleatório, 

regular e agregado. Assim, o tamanho de unidade de amostra 

representativa de uma comunidade relaciona-se diretamente com 

sua área mínima de expressão. Então, o conceito de área de 

uma comunidade relaciona-se, simultaneamente, com süa homoge-

neidade florlstica e distribuição espacial. 

O conceito mais difundido para se estabelecer a área 

mínima, segundo MUELLER-DOHBOIS & ELLEMBERG50, consiste em 

fixar um tamanho de unidade de amostra pequeno e registrar o 

número de espécies nele presente, para. então, duplicar este 

tamanho e prosseguir registrando o número de novas espécies 

incluídas na parcela duplicada. Deve-se repetir o procedi-

mento até que o número de espécies novas seja minimizado. 

Posteriormente, deve-se representar graficamente o número de 

espécies em funpão do tamanho da unidade de amostra. 

Outra técnica que possibilita a obtenção da curva 

espécie-área, consiste na seleção aleatória de unidades de 

amostra de diferentes tamanhos e na contagem do número de 

espécies incluídas em cada uma delas, sendo a área mínima 

determinada graficamente. 

HORAVEC76 definiu área mínima como sendo aquela 

acima da qual os Índices de homogeneidade e similaridade se 

mantêm relativamente constantes. Portanto, são calculados os 

Índices entre unidades de mesmo tamanho e representados 

graficamente em função dos tamanhos das unidades de amostra. 
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0 conceito de área mínima apresenta um problema que 

vai além dos procedimentos empregados para estimá-la. Como 

propriedade da comunidade vegetal, tal conceito seria válido 

somente se população fosse homogênea nas características 

avaliadas. Tal como foi abordado anteriormente, os padrões de 

distribuição espacial agregada são mais freqüentes que os 

aleatórios. Assim sendo, o conceito e a estimativa da área 

mínima da parcela não têm validade na caracterizapão da 

comunidade. E ütil sim, do ponto vista operacional, pois, 

área mínima seria a área abaixo da qual não teria sentido 

analisar os dados num estudo fitossociolôgico, porque a amos-

tra não representa a verdadeira florlstica da área. 

Sabendo-se da existência do nümero elevado de 

espécies, característica intrínseca das florestas naturais 

heterogêneas e multiâneas, associado á baixa representação da 

maioria delas. GREIG-SMITH et alii 3 4 constataram que para 

obter uma estimativa de densidade(N/ha) com coeficiente de 

variação de IO?«, para as espécies mais abundantes, seria 

necessário empregar um tamanho de parcela de, no mínimo, 10 

hectares. Tal tamanho transgrediria todos os requisitos de 

homogeneidade florlstica. 

FINOL21 utilizou o critério da curva espécie-área, 

sugerido por 00STING64 para definir o tamanho mínimo da 

unidade de amostra, concluindo que o tamanho de 1 hectare foi 

o suficiente para analisar a estrutura do povoamento, tendo 

avaliado todas as árvores com DAP i IO centímetros. BARROS6 

empregou um tamanho de unidade de amostra predefindo de 500 

m 2(20 x 25 m) no estudo fitossociológico de uma floresta 
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tropical, onde avaliou todos os indivíduos com DAP £ 5 cm 

e utilizou o critério da curva especie-amostra para verificar 

se o tamanho da amostra foi suficiente para cobrir a variação 

floristica da área. 

KONRAD64 utilizou unidades de amostra quadradas de 40 

ou 50 m de lado para avaliar crescimento de árvores com 

DAP i 20 cm, em floresta natural. 

H0S0KAWA40 trabalhou com amostragem em conglomerado na 

área 3 do Pólo Juruá-Solimões, usou parcelas de 2500 m2 

para árvores com CAP l 60 cm. Para estudar a regeneração 

natural, adotou parcelas circulares de 100 me e de IO m2, 

para avaliar árvores com CAP de 15,6 cm a 59,9 cm e árvores 

com CAP < 15,6 cm, respectivamente. 

FINOL 2 2- 2 3 utilizou unidades de amostras de 1,0 ha 

cada, 20 x 500 m. Cada unidade de amostra foi dividida em 20 

subunidades de 500 m2 , 20 x 25 m para amostrar as árvores com 

DAP l 10, O cm. Na avaliação da regeneração natural, empregou 

um total de 10 parcelas de 100 m2 cada, IO x 10 m, distribuí-

das sistematicamente na área da unidade primária de l.O ha. 

SILVA 9 9 recomendou para a região do Baixo Tapajós, 

Pará, para obtenção de estimativas médias por hectare de 

número de árvores, área basal e volume, a adoção do tamanho 

de 900 m2 para amostrar indivíduos com 15,0 <, DAP < 45,0 cm 

e o tamanho retangular de 2500 m2 para a avaliação de todas 

as árvores com DAP è 45,0 cm. 

QUEIROZ*30 estudando os efeitos da variação estrutural 

em unidades de amostras conglomeradas, na Floresta Nacional 
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do Tapajós, decidiu pela adopão do tamanho ótimo de O, 32 ha, 

FAO 1 7 recomendou para inventários de florestas tropi-

cais a adoção de unidades de amostra de O, 5 ha, porém, " men-

cionou que quanto menor for o tamanho da unidade, para igual 

intensidade de amostragem, maior è a precisão do levan-

tamento. 

Segundo NASH & ROGERS&1, as unidades de amostra re-

tangulares são as mais recomendadas para os levantamentos de 

florestas tropicais sendo que a largura destas não deve 

exceder a 30 m. Desaconselharam o uso de unidades de amostra 

muito alongadas quando se pretende obter estimativas por 

classes tipológicas, pelo fato de essas unidades abrangerem 

mais de uma tipologia. Os autores mencionam que o tamanho da 

unidade de amostra deve ser tal que inclua, em média, 7 a 15 

árvores. 

Observa-se, após esta revisão, que o problema relativo 

á definição do tamanho da unidade de amostra empregado na 

amostragem de florestas naturais ainda persiste. Para estas 

florestas, o tamanho da unidade de amostra, segundo FREESE26, 

é substancialmente influenciado tanto pelos agrupamentos 

naturais como pelo espaço entre eles. Ainda segundo FREESE26, 

as unidades de amostra cujo tamanho engloba alguns grupos e 

ecôtones apresentam menor variância, comparadas àquelas de 

menor tamanho que podem cair inteiramente dentro de um grupo 

ou dentro de um ecótone. Estas informações são fundamentais 

para planejamento de inventários destinados ao manejo ou 

simplesmente para fins de avaliações dos estoques de madeira. 
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As limitações e os problemas apresentados pela amos-

tragem por parcelas de área fixa, em estudos fitossociológi-

cos, requerem investigação de um procedimento dé amostragem 

que se adapte á densidade e distribuição espacial dos indi-

víduos na populapâo florestal. Essas possibilidades são 

oferecidos pelos métodos de distâncias de árvore a árvore e 

de ponto de amostragem a árvores. 

A adoção dos métodos de distância com fins de descri-

ção da distribuição espacial de árvores vem de há muito tempo 

e seu campo de aplicação, segundo COX13, è muito amplo. 

LOETSCH & HALLER 6 6 apresentaram uma extensa revisão biblio-

gráfica sobre os métodos de distâncias. Segundo os autores, a 

sensitividade dos métodos de distância com respeito á distri-

buição espacial pode ser vantajosa para a derivação dos 

Índices de agrupamento, sendo este fato explorado com fre-

qüência nos estudos ecológicos. Com as distâncias do ponto 

para os seis indivíduos mais próximos, a média harmônica das 

distâncias dá boas estimativas do número de árvores, não so-

mente para distribuições aleatórias e sistemáticas, como 

também para distribuições moderadamente agrupadas, porém, não 

completamente isentas de erros. 

2.2 Amostragem Sistemática 

A amostragem sistemática vem sendo amplamente usada 

nos levantamentos florestais, ao longo dos anos, apesar das 

divergências de opiniões a respeito da validade estatística 

das estimativas da variância propiciada pelo método. 
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As justificativas da adoção de tal método de amostra-

gem, mencionadas por COCHRAN13, LOETSCH 8, HALLER66, HUSCH et 

alíi 4 2 e outros, fundamentaram-se nos custos reduzidos, na 

simplicidade operacional de escolha das unidades de amostra e 

dos trabalhos de campo e na alta precisão, vima vez que as 

unidades de amostras são distribuídas uniformemente na área, 

abrangendo as condições existentes. Uma outra vantagem, 

talvez a maior delas, citada por LOESTCH & HALLER 6 6 e HUSCH 

et alii42, ê que com este método de amostragem pode-se mapear 

a populapão sem que seja necessário coletar informações 

adicionais. LAMBERT & DALE 6 3 mencionam que este é o método de 

amostragem aconselhado quando se buscam informações sobre as 

relações espaciais, pois as unidades de amostra cobrem 

igualmente toda a área; portanto, é um método imparcial. 

Uma das questões encontradas quando da adopão do méto-

do de amostragem sistemática, é sobre quais circunstâncias 

espera-se que a seleção sistemática de unidades de amostra 

produza uma média amostrai e um erro padrão que são estimati-

vas sem tendência. Quando os elementos (indivíduos) da popu-

lação são aleatoriamente distribuídos, LOETSCH & HALLER66 

afirmam que se pode aplicar qualquer processo de seleção 

objetivo sem correr o risco de restringir o valor das estima-

tivas da amostra. Para COCHRAN**, a amostragem sistemática è 

precisa quando as unidades dentro da mesma amostra são hete-

rogêneas e imprecisa quando elas são homogêneas. Isto è 

evidente, pois, se há pouca variação dentro de uma amostra 

sistemática, relativa á população, as unidades de amostra 



sucessivas estarão repetindo mais ou menos a mesma informa-

ção. Segundo HUSCH et alii42, a deficiência da seleção siste-

mática de unidades de amostra pode acontecer, principalmente, 

quando se trabalha com populações biológicas, dado que os 

seus elementos se encontram arranjados independente uns dos 

outros, mas mostram uma variação sistemática ou periódica de 

local para local. Caso as unidades de amostra sistemática 

coincidam com o padrão de variapáo da população, as variações 

nos valores observados não mais podem ser atribuíveis á 

aleatoriedade. 

Uma observação importante apontada por PAYANDEH & 

è que os padrões de distribuição das árvores, tanto nas 

florestas naturais como nas plantações, não seguem freqüente-

mente o padrão aleatório. Além disso, a não-aleatoriedade 

exigida quando dos agrupamentos nos povoamentos naturais, 

comumente aumenta a eficiência relativa da amostragem siste-

mática para alta intensidade de amostragem, para a qual a 

amostragem sistemática assegura heterogeneidade dentro da 

amostra. Por outro lado, a não-aleatoriedade exibida pelo 

espaçamento uniforme das plantações, tende a reduzir a preci-

são relativa da amostragem sistemática para altas intensi-

dades de amostragem. 

NYYSSONEN et aliifi2 mostraram que a precisão relativa 

da amostragem sistemática, para estimativa do volume cresceu 

com o aumento do tamanho da parcela. 

Fundamentados em revisão de literatura e em estudos 

empíricos feitos por vários autores, PAYANDEH & EK 6 & apresen-

taram as seguintes observações a respeito da amostragem sis-
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temática. Primeira, a precisão relativa da amostragem siste-

mática varia com o tamanho da unidade de amostra. Segunda, 

a precisão relativa da amostragem sistemática geralmente 

aumenta quando a intensidade de amostragem è aumentada. Ter-

ceira, a precisão relativa da amostragem sistemática, como 

qualquer outro procedimento de amostragem, varia com as vari-

áveis de interesse, como ntimero de árvores, área basal, 

volume e outras. 

Aqui, a precisão relativa da amostragem sistemática è 

definida como a razão da variância da média da amostragem 

aleatória simples para a variância da média da amostragem 

sistemática. 

HIGUCHI 3 0 comparou as estimativas do erro padrão das 

amostragens aleatória e sistemática para a variável área 

basal. A amostragem sistemática, analisada segundo o formulá-

rio apresentado por HUSCH et alii42, foi a que apresentou o 

menor erro padrão, mesmo comparada com as amostragens 

aleatórias efetuadas em cinco sorteios diferentes. 

PAYANDEH 6 7 e PAYANDEH & EK 6 0 verificaram o comporta-

mento da precisão relativa do procedimento de amostragem 

sistemática comparado com os procedimentos de amostragem 

aleatória simples e estratificada. Para tal, eles consi-

deraram o padrão de distribuição espacial das árvores, a 

intensidade de amostragem e as variáveis freqüência, área 

basal e área de copa. 

Os resultados do estudo realizado por PAYANDEH 8. 

indicaram que o desempenho da amostragem sistemática foi tão 



bom ou melhor do que aquele da amostragem aleatória, para 

populações com distribuição espacial aproximadamente 

aleatória ou grupada. Entretanto, em populações uniformemente 

espaçadas, tal como nas plantações, a amostragem aleatória 

simples mostrou ser mais precisa para a estimativa de 

freqüência. Para estimativa da área basal, os resultados 

foram menos evidentes. Contudo, eles mencionam que a amostra-

gem sistemática è tão precisa ou mais que a amostragem 

aleatória para a área basal. Quanto á intensidade de amostra-

gem, eles concluíram que as chances de grandes diferenças 

entre os dois métodos de amostragem são desprezíveis, se 

cuidados forem tomados para evitar periodicidades. 

PAYANDEH 0 7 trabalhou com populações de distribuipões 

espaciais semi-aleatória, aleatória, semi-uniforme, uniforme 

e uma populapão original. As populapões com padrão de distri-

buição espacial especifico foram geradas por simulação. Ele 

concluiu que a amostragem sistemática foi mais precisa que as 

amostragens aleatória simples e estratificada, para a esti-

mativa dos valores médios das variáveis: freqüência e área de 

copa, para todos os tipos florestais estudados. Para as 

populações aleatoriamente distribuídas, os três esquemas de 

amostragem foram igualmente precisos. A amostragem sistemáti-

ca foi o esquema menos preciso, quando aplicada ás populapões 

uniformemente espapadas para a estimativa de ambas as 

variáveis. 

REBER & E K 9 3 empregaram o procedimento de amostragem 

sistemática com múltiplos inícios aleatórios, desenvolvido 

por SHIÜE90, para estimar a variância do nômero de 
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árvores, área basal e volume por hectare. Os resultados 

indicaram que a amostragem sistemática, analisada como amos-

tragem aleatória simples, produziu estimativas da variância 

comparável com aquelas obtidas, quando a amostra foi tratada 

como amostragem em conglomerado. As estimativas da variância 

foram feitas pelo emprego do formulário apresentado por 

COCHRAN11. 

Vários métodos para o cálculo do erro da amostragem 

sistemática foram propostos, mas as estimativas assim obtidas 

são uma aproximação do verdadeiro valor do erro de amostra-

gem. Na opinião de HUSCH et alli42, as amostras sistemáticas 

são tratadas como se fossem uma amostra aleatória simples ou 

estatificada e o erro de amostragem é calculado considerando-

a como amostra aleatória. No entanto, PAYANDEHfi7 men-

cionou que, para a maioria das populações naturais, o trata-

mento das amostras sistemáticas como amostras aleatórias 

resulta numa super estimação do erro da amostragem. Segundo 

HUSCH et alii42, uma aproximação mais parcimoniosa do verda-

deiro valor do erro da amostragem è obtido pela aplicação do 

método das diferenças entre unidades de amostra sucessivas. 

LOETCH 8, HALLER e ô apresentam várias fórmulas de cál-

culo da estimativa da variância da amostragem sistemática, 

mas demonstram que Uma estimativa mais parcimoniosa do verda-

deiro erro padrão pode ser obtida pelo emprego do quadrado 

das diferenças entre as unidades sucessivas. 

Segundo HUSCH et alii42, também è possível tratar essa 

amostra como um sistema de amostragem em dois estágios, com 



as linhas formando as unidades primárias e as unidades nas 

linhas compondo as unidades secundárias. Entretanto, nem as 

unidades primárias, nem ás unidades secundárias foram 

aleatorizadas como è requerido na amostragem em dois 

estágios. 

Para que a média da amostragem sistemática seja uma 

estimativa imparcial da média da população, HUSCH et 

alli4*2 afirmam que alguma forma de seleção aleatória tem de 

ser incorporada no processo. Já a razão pela qual a amos-

tragem sistemática não produz uma estimativa válida do erro 

da amostragem, è que os cálculos de variância exigem, no 

minimo, que duas unidades de amostra sejam selecionadas 

aleatoriamente. Com uma amostragem sistemática que consiste 

de uma única seleção, um intervalo de amostragem, K, divide a 

população em K grupos ou K séries de unidades de amostra e, 

portanto, somente um desses grupos constitui a amostra. 

Ao longo dos anos em que a amostragem sistemática vem 

sendo empregada, particularmente nos levantamentos flores-

tais, várias fórmulas de cálculo da variância da média foram 

estabelecidas. 

Segundo COCHRAN44, Ysy ê uma estimativa sem tendência 

de Y, para uma amostra sistemática localizada aleatoriamente. 

0 procedimento de seleção das unidades de amostra que tem 

esta propriedade, consiste em extrair um número aleatório de 

1 a N e, dal, selecionar cada unidade de ordem k, progredindo 

tanto para frente como para trás na linha de amostragem. 

A variância da amostragem sistemática è calculada pelo 

emprego da fórmula apresentada por COCHRAN44 e YAMANE 4 4 5, 
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também empregada por PAYANDEHfi7 e PAYANDEH & EKfi6. Os autores 

exploraram as semelhanças da amostragem sistemática com a 

amostragem em conglomerado^luster), assim: 

_ n - 1 m 
v(Ysy) - s 2 ~ s 2wsy • sendo 

n n 

1 k ni _ s wsy " 2 2 CYjj - Yi_)2 
m i=l j=l 

ou simplesmente, 

1 k _ _ 
— 2 CYj - Y. . ) 2 
k i = l 

variância entre as unidades dentro da mesma linha; 

variância da amostragem aleatória; 

valor da variável Y medido na j-èsima unidade de 

amostra da i-êsima linha; 

valor médio da variável Y; 

média geral da população; 

número de linhas de amostragem; 

número de unidades de amostra na i-èsima linha; 

k 
2 (rii -1) z número de graus de liberdade; 
i = l 

k 
n = I rij : tamanho da amostra 

i = l 

1 ni 
Yi. = 2 Yjj , para i = 1. . . .. k 

«i J = i. . . .. ni 

1 k nj 1 k 
Y. . = 2 2 Y-ij = 2 Yi. 

n i -1 J = 1 k i = l 

vCYsy) 

onde : 

Yi. . = 
Y. . = 

k = 

ni 

m = 
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2.3 Estratificação 
s 

A es tratif i capão da população, segundo GOLDER 8. 

YE0MANS30, surge na maioria dos trabalhos de amostragem por 

três razões principais. Primeira, a estratificação produz 

estimadores mais eficientes, portanto, mais precisos nos 

casos em que as variáveis em consideração são homogêneas 

dentro dos estratos e heterogêneas na populapão como um todo. 

Então, a variância dentro de cada estrato ê reduzida á medida 

que a estratificação se torna mais eficiente. Deve ser obser-

vado, contudo, que mesmo que a estratificação seja eficiente, 

pode resultar em nenhum melhoramento nas estimativas se as 

variáveis em estudo não são correlacionadas com aquelas 

empregadas como fator de estratificação. Segundo LOETSCH & 

HALLER60, se as causas desta heterogeneidade são conhecidas, 

a estratificação tem de ser feita com estes fatores. O ideal 

è que a estratificação seja feita empregando a própria variá-

vel resposta como fator de estratificação. 

Segunda, a estratificação facilita a coleta e o pro-

cessamento das informações por estrato e, desta forma, para 

a população como um todo. E como terceira razão, a estratifi-

cação è mesmo conveniente, na prática, para o planejamento e 

execução dos trabalhos de campo. 

O procedimento de divisão da população total em subpo-

pulacões com o objetivo de redução da variância total, segun-

do LOESTCH 8. HALLER66, è denominado de estratificação e cada 

subpopulacâo individual è chamada de estrato. Segundo HUSCH 



et alii42, este procedimento permite obter maior homogenei-

dade das unidades amostrais dentro dos estratos do que da 

população como um todo. Estes mesmos autores afirmam que para 

uma dada intensidade de amostragem, este procedimento produz 

estimadores mais precisos e mais eficientes do que a amostra-

gem aleatória simples. Posto que a população heterogênea è 

dividida em subpopulacões homogêneas, COCHRAN14 afirma que 

estimativas mais precisas de médias e variâncias por estrato 

podem ser obtidas pelo emprego de uma pequena amostra. 

Com relação á amostragem de vegetação, COCHRAN11 reco-

menda que a estratificação seja feita empregando fatores da 

vegetação, como distribuição de freqüências, espécie, densi-

dade das árvores dominantes, altura, diâmetro, volume, 

idade, forma de fuste e fatores geográficos, geomorfolôgicos 

ou divisões administrativas, como formas de relevo, declivi-

dade, municípios, mi crorregiões homogêneas e bacias hidrográ-

ficas. Já LOETSCH & HALLER 6 0 recomendam para florestas tro-

picais, uma estratificação baseada em fatores topográficos, 

porque a distribuição volumétrica por espécie é altamente 

correlacionada com esta característica. SHIELD97, disse que 

em virtude do elevado número de espécies e da afinidade entre 

elas, uma estratificação adequada seria aquela que separasse 

áreas de composição botânica semelhante. Menciona também que 

uma estratificação ideal seria aquela que combinasse distri-

buição volumétrica com composição botânica. 

Na avaliação estrutural de uma floresta tropical, 

AUGUSTIN4 empregou o critério da estratificação volumétrica e 

a análise de dispersão das espécies. Contudo, seu procedimen-
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to de estratificação volumétrica não resultou num decréscimo 

substancial da variância da média estratificada. 

A justificativa teórica pára a estratificação, segundo 

GOLDER & YE0MANS30, è encontrada na redupao da variância da 

amostragem estratificada comparada com a amostragem 

aleatória. Quanto mais homogêneos forem os estratos resultan-

tes do procedimento da estratificação, maior será a variância 

entre estratos e menor será a variância dentro dos estratos 

e a variância da amostragem. 

YAMANE 4 4 5, mostrou que na estimativa do valor médio de 

vima variável e' 

Vxr = Vx p • Ca 2
b /N) 

onde: 

Vxr = variância de x resultante da amostragem aleatória; 

VXp = variância de x resultante da amostragem estratificada 

com uma fração constante de amostragem; 

aj>2 = variância entre médias estratificadas; 

N = número de observações. 

Certo de que as seções heterogêneas da população sao 

proporcionalmente representadas na amostra, a estratificação 
2 

alcança uma redução de a ^ N na variância das médias estrati-

ficadas, comparada á amostragem aleatória. 

A relação apresentada é idêntica àquela da análise da 

variância, onde a soma dos quadrados totalCSQT) é: 

SQT = Soma de Quadrados dentro dos estratos «- Soma de 

quadrados entre estratos. 

Comparando-se os procedimentos de estratificação e as 
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técnicas de análise de agrupamento, verifica-se total seme-

lhança entre os princípios básicos da estratificapâo e os da 

técnica de agrupamento™que emprega o critério de minimização 

da matriz de soma de quadrados. 

Seja a matriz X m de dados p x Nm. onde p representa o 

número de espécies e N m o número de parcelas. Faca ^hjm 

representar um dado elemento em Xm, os Índices h, j;m iden-

tificam, espécie, parcela e grupo. A média da espécie h no 

grupo m é Xftm. Nas análises de agrupamento, segundo GOLDER & 

YE0MANS30, ORLOCI^6 e TURNER 1 0 6 há uma regra para formar 

determinado número de grupos de observações que minimiza a 

variância dentro dos agrupamentos e maximiza a variância 

entre agrupamentos. A cada iteração uma observação j é exami-

nada e alocada àquele agrupamento m para o qual a Soma de 

Quadrados(Qm) 

Nm P _ • 
Q m = 2 2 CX h J m - X h m ) 2 , para j = 1, 2, . . . , Nra 

j = l h= 1 h = 1, 2, . . . , p 
ê a mínima possível. O procedimento continua até que nenhum 

individuo seja alocado a um novo agrupamento ou até que o 

número máximo de iterações tenha sido alcançado. 

0RL0CI 6 6 mostrou que a soma de quadradosCQm) pode ser 

calculada diretamente das distâncias estatísticas entre os 

vetores parcelas ou unidades de amostra, cuja fórmula é : 

1 
Q m = E 2 *>2Cj,k;m) • P*ra j = 1, 2 U m. í 

N m j k k = j + 1 NJU 

onde 02(j,k;m) ê 0 quadrado da Distância Euclidiana da par-

cela j á parcela k no grupo m. 
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IA Classificação ou ordenação 

A grande complexidade inerente aos fatores ecológicos, 

aliada às ações continuas do homem sobre os ecossistemas de 

vegetações naturais, nos trópicos, tem criado sérios obstácu-

los ás pesquisas básicas nessas regiões. 

Segundo WEBB et a 1ii 1 1 1• 1 1 2, as análises de tais pro-

blemas requerem um rápido desenvolvimento de novas técnicas 

para permitir as classificações dos sítios florestais e, ao 

mesmo tempo, garantir a estabilidade das condições tropi-

cais. Além disso os métodos de análise numérica de comunida-

des vegetais, principalmente desenvolvidos para as regiões 

temperadas, têm provado sua eficiência em estudos de floresta 

tr opica1(GREIG-SMITH et alii 3 4 e WEBB et alii*12). 

Para GREIG-SMITH et alii34, duas características ine-

rentes da floresta tropical impediram o sucesso da aplicação 

dos procedimentos tradicionais de classificação : o elevado 

número de espécies e a ausência de predominância de uma ou 

de determinadas espécies. 

Há duas técnicas eficientes de sumarizacão e classifi-

cação de dados que são: classificação e ordenação. Cada 

técnica tem suas vantagens e desvantagens. 

Em principio, a ordenação è capaz de evidenciar, 

satisfatoriamente, as principais relações da composição dos 

povoamentos de uma forma mais clara, onde as informações 

podem ser apresentadas graficamente. Se os dados forem predo-

minantemente heterogêneos, a projeção segundo um menor número 
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de eixos de gradientes ambientais, è sem dúvida desinfor-

ma ti va. 

WEBB et alii 1 1 2 mencionam que as análises numéricas de 

florestas tropicais apresentam sérias dificuldades, compa-

radas àquelas feitas nas comunidades de regiões temperadas, 

como: 

a) o elevado número de espécies demanda um tempo de 

processamento dos dados muito alto e, portanto, 

pode inviabilizar o processo. Qualquer método que 

requer a extração dos autovalores e autovetores de 

uma matriz de similaridade interespecifica è, com-

putacionalmente, impraticável; 

b) o grande volume de trabalhos de coleta de dados 

para as identificações das espécies de plantas 

jovens e adultas; 

c) a grande disparidade entre o número dé sitios e 

o número de espécies; 

d) a grande incidência de espécies que são, suspeita-

mente, ecologicamente semelhantes. Isto torna a 

matriz de dados difícil de concentrar, pois, cada 

espécie contém muito pouca informação. Dal, os 

autovalores de tal matriz decrescerem tão lenta-

mente. 

Apesar das técnicas de ordenação serem mais informati-

vas e mais precisas que as de classificação, WEBB et 

alii 1 1 2 e GREIG-SMITH34 recomendam o emprego da segunda, pelo 

fato de os programas modernos de computação serem mais sim-
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pies e rápidos. Para GREIG-SMITH34, a ordenação ê mais efi-

ciente quando aplicada a uma série de dados que são niti-

damente mais homogêneos, em termos de composipão botânica. Se 

estes forem predominantemente heterogêneos, aplicam-se téc-

nicas de classificação. 

Assim sendo, a classificação è mais eficiente no mais 

alto nível de variação na composição florlstica, enquanto a 

ordenação è mais eficiente num nivel de variação mais baixo. 

Em se tratando de dados heterogêneos, como è o caso das 

florestas naturais, WEBB et alii 1 1 4> 1 1 2 recomendam que a 

classificação seja conduzida primeiro e a ordenação seja 

reservada àqueles casos em que os métodos classificatórios 

provarem ser ineficientes. 

O problema de escolha entre classificapão e ordenação, 

segundo ORLOCCI66, não deve estar associado a pressuposições 

rígidas; ambas devem ser encaradas como técnicas de análise 

de dados que podem auxiliar o usuário a alcanpar seus obje-

tivos. Para evitar interpretapões errôneas de fenogramas, 

dado que eles são representapâo bidimensional de estruturas 

multidimensional, LAVEN 6 5 aconselha que a ordenapão deve 

suceder a análise de agrupamentos para auxiliar na interpre-

tação dos resultados. JESBERGER 8. SHEARD46, entre outros 

autores, mencionam que classificação e ordenação são técnicas 

mutuamente complementares. 
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2.5 Classificação 

Segundo MATTEUCCI 8. COLHA75, classificação è um proce-

dimento que consiste em dividir um sistema multidimensional 

em agrupamentos ou células nos quais se reúnem os pontos que 

apresentam maior s imi li lar idade entre si. Para GUACH 8, 

WHITAKER 2 6• 2 9 este sistema multidimensional é uma matriz 

primária espècies-parcelas que representa o "espapo espécie", 

no qual as espécies são os eixos do espaço multidimensional 

e as parcelas são os pontos locados por seus escores para 

cada espécie. 

segundo ORLOCI66, HATTEÜCCI 8, COLHA 7 5 e GAUCH 8, 

WHITAKER29, uma matriz secundária de distância ou de simila-

ridade pode ser computada para todos os possíveis pares de 

parcelas. Esta matriz secundária pode ser imaginada como um 

espaço multidimensional de distância ou de similaridade, onde 

as parcelas são pontos e as distâncias ou as similaridades 

são os eixos. Isto é, as amostras são pontos locados por suas 

similaridades com um eixo de amostra. Uma vez que as parcelas 

com composipâo botânica semelhantes ocupam posições próxima 

no espaço espécie, a aplicação de um procedimento adequado de 

classificação agrupará as parcelas que reúnem propriedades em 

comum. 

Para LAMBERT 8, DALE 6 3» 6 4 e MATTETJCCI 8. COLMA75, as 

técnicas de classificação são de dois tipos distintos. Aque-

las que alocam indivíduos a classes previamente estabele-

cidas(Análise Discriminante) e aquelas que constroem os agru-
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pamentos a partir das informações contidas nos dadosCAnàllse 

de Agrupamento). Em virtude da inexistência de classes 

universalmente aceitas, as técnicas de classificação emprega-

das são, usualmente, do segundo tipo. 

Segundo o procedimento adotado na formação dós agrupa-

mentos, as técnicas são aglomerativas ou subdivi sivas. As 

técnicas aglomerativas, conforme MATTEUCCI 8. COLMA75, SNEATH 

8. SOKAL103, ORLOCI 6 6 e GAÜCH Jr . 8, WHITTAKER29, comepam pela 

fusão sucessiva dos indivíduos que se combinam por súas 

semelhanças, repetindo-se o processo até que todos os "n" 

indivíduos estejam reunidos num único agrupamento. 

As técnicas divisivas iniciam com a populapâo completa 

e i>or divisões sucessivas formam-se agrupamentos cada vez 

menores. Em cada etapa de subdivisão procuram-se as diferen-

ças dentro dos agrupamentos para diferenciar aqueles que 

diferem entre si. Em resumo, os métodos de agrupamentos podem 

ser aglomerativos ou subdivisivos quando são formados, res-

pectivamente, por fusão ou por subdivisão. Assim, é evidente 

que as técnicas aglomerativas buscam a similaridade entre 

indivíduos, enquanto as técnicas divisivas buscam a dis-

similar idade. 

Segundo ORLOCI66, MATTEUCCI 8, COLMA 7 5 e GAUCH Jr . 8, 

WHITTAKER29, quando se consideram as características (pro-

priedades que descrevem um individuo e que podem assumir um 

valor ou um estado) que intervêm na formação.dos agrupamen-

tos, as técnicas de classificação são monotéticas ou polité-

ticas. 

As técnicas monotéticas, segundo LAMBRET 8. DALE 6 3- 6 4 e 
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GAMA27, empregam uma só característica em cada fusão ou 

subdivisão. Por outro lado, as técnicas politèticas empregam 

uma função de semelhança ou fUnçâo objetiva baseada num 

conjunto de caraterlsticas. LAMBERT & DALE 6 4 mencionam que as 

técnicas politèticas produzem classificações mais estáveis e 

mais informativas, apesar de exigirem mais cálculos computa-

cionais. Aqui. entende-se como função objetiva, a matriz de 

distâncias ou a matriz de similaridades, denominada generica-

mente por matriz de distâncias, cujos elementos da diagonal 

são nulos. 

Em se tratando de análise de vegetação, GAUCH Jr. & 

WHITTAKER29 definem as técnicas de agrupamento como hie-

rárquicas e não hierárquicas, divisivas ou aglomerativas, 

politèticas ou monotèticas. As técnicas hierárquicas divisi-

vas iniciam-se com todas as parcelas reunidas num tmico grupo 

e por divisões sucessivas formam-se agrupamentos que reúnem 

determinados números de parcelas. As técnicas hierárquicas 

aglomerativas começam com parcelas individuais e por fusões 

sucessivas constroem-se agrupamentos cada vez maiores até 

finalmente formar um só agrupamento que reúne todas as parce-

las. Nas partições monotèticas e politèticas, as caracterís-

ticas são geralmente representadas pelas espécies que compõem 

as parcelas. 

2.6 Critério de A2 r uP a m e n^° 

A resposta â questão relativa á 

mentos ou subconjuntos do conjunto de 
obtenção dos agrupá-

dados, representados 
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por uma matriz primária, X, è obtida mediante a aplicação de 

um determinado critério de agrupamento. Segundo SNEATH & 

SOKAL100, 0RL0CI66 e GAMA27, o critério de agrupamento empre-

gado, na maioria dos algoritmos, é uma medida de similaridade 

ou de distância estatística entre os elementos da matriz X. 

Essas medidas, segundo ORLOCI 6 6 e GAMA27, constituem 

na entradaCInput) para os vários algoritmos e definem uma 

função dos valores dos vetores representativos dos elementos 

de X, para os quais se calcula uma medida de similaridade ou 

distância, comumente denominada, respectivamente, Coeficiente 

de Similaridade e Medida de Distância. 

Para ORLOCI66, o termo semelhança, sinônimo de simila-

ridade, è vima propriedade mensurável dos objetos ou grupo 

destes que è usado como uma função das características que 

os objetos possuem. Os objetos podem representar espécies 

individuais, um povoamento ou alguma outra entidade. 

No caso especifico de análise de vegetação, o problema 

primordial consiste na definição da matriz primária de dados. 

Pode-se conceber vima matriz primária, X, conforme MATTEUCCI 

& COLMA75, como sendo uma tabela de dupla entrada, represen-

tada assim : 

X X . . . X 11 12 lp 

X = 

X X . . . X 21 22 2p 

xnl xn2 • • • xnp 
onde as n parcelas acham-se arranjados em linhas e as p 

espécies em colunas, isto é, cada linha descreve um vetor 



parcela transposto e cada coluna descreve um vetor espécie. 

Para HATTEUCCI 8. COLHA75, os vetores c o l u n a ( p a r c é l a s ) 

constituem as comunidades de plantas que serão comparadas 

entre si, sendo que cada uma delas pode provir de um conjunto 

de parcelas ou de uma única parcela. Os elementos da matriz 

podem ser a abundância ou a freqüência de cada atributo na 

comunidade. 

Com base na matriz primária, X, calculam-se os valores 

dos critérios de agrupamento que são arranjados na forma de 

uma matriz secundária de similaridade(S) ou de distância eu-

clidiana(D). A matriz D ou S è de ordem n x n onde os elemen-

tos da diagonal principal são, respectivamente, zero ou um. 

Conforme HATTEUCCI 8, COLHA 7 5 e ORLOCI06, depois de 

calculada a matriz S ou D entre parcelas ou entre espécies, 

faz-se a classificação ou a ordenação da vegetação. Has, 

primeiro, é necessária uma conceituação precisa do que é 

coeficiente de similaridade e distância, euclidiana. 

2.6.1 Coeficiente de Similaridade 

Segundo GAMA27, uma função de agrupamento permite deci-

dir se dois indivíduos , j e k , pertencem ou não ao mesmo 

agrupamento. As características associadas, a estes indivíduos 

podem ser representadas por três tipos de variáveis: dicotô-

mica, qualitativa e quantitativa. 

Variável dicotômica é aquela que pode apresentar-se de 

duas formas: presença e ausência. 
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Variável qualitativa è aquela que pode apresentar 

vários níveis ou alternativas possíveis. Para BOUROCHE & 

SAPORTA6, uma variável è qualitativa quando assume moda-

lidades não numéricas, tais como: sexo. profissão, escolari-

dade, religião, nível hierárquico, etc. 

Esses mesmos autores definem variável quantitativa 

como aquela que toma vários valores numa escala numérica. 

Hais precisamente, uma variável è quantitativa quando o con-

junto dos seus valores pertence ao conjunto dos números 

reais e se pode efetuar com ela as operações algébricas 

habituais: adição, subtração, multiplicação por um escalar, 

cálculo de médias, etc. 

Combinando-se a definição de coeficiente de similari-

dade apresentada por GAMA 2 7 e a notação matricial empregada 

por ORLOCI66, define-se coeficiente de similaridade como 

sendo uma função real, positiva, genericamente representada 

por: 
sjk = d( xhj • xhk) • P a r a h = 1 P 

j = 1, . . . , n 

onde Xftj e X^r são dois elementos quaisquer da matriz X e Sj^ 

define a medida de similaridade entre os indivíduos j e k, se 

as seguintes propriedades forem satisfeitas : 
sjk - °> P a r a t o d o xhj * xhk 

2- sjk " skj 
3. o < s J k * 1 , para j # k 

Segundo GAMA27, esta medida define um coeficiente de 

similaridade ou coeficiente de associação entre os elementos 

Xj e Xĵ  da matriz X. 
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Há na literatura especializada um número considerável 

de coeficientes de similaridade, entretanto, esta abordagem 

limitou-se ao Coeficiente de Similaridade de Gower que tem a 

vantagem de de manipular dados tanto quantitativos como 

qualitativos. 

Segundo GOWER31 e LAVEN65, a formulação deste 

coeficiente è a seguinte: 

p CI XK • " Xv,r P S r 2 tu ÜK. t p a r a j,k = 1, . . . , n 

h=l R h 

sendo, s o coeficiente de similaridade de Gower, X^j e X ^ o 

valor da h-èsima espécie na j-èsima e k-èsima parcela e R^ a 

amplitude de variação da h-èsima variável observada na 

amostra. 

2.6.2 Distância Euclidiana 

E o critério ou função de agrupamento de emprego mais 

freqüente nas análises de agrupamento. Esta medida, segundo 

GAMA27, permite verificar se dois indivíduos, j e k, podem 

ser alocados a um mesmo agrupamento, segundo o critério 

especificado. O conjunto de pontos.X^j define um espaço 

métrico se : 

a) há uma regra que determina, para dois pontos Xj e 

Xfc, um número dj^ = d^j ( , denominado de distância 

de Xj a X^; 

b) o número d Cj t k ), segundo SNEATH 8. SOKAL 1 0 0, MARDIA 

et alii 7 0 e GAMA 2 7 è uma métrica se obedece aos 

axiomas do espaço métrico : 
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d(J.k) = d(k.J) : 

dCJ.k) > O. P a r a Xj # Xk e d ( J t k ) = O se Xj = Xk; 

iii) d(j,k) * d(j,1) + d(l,k)« P a ra quaisquer valores 

de Xj, Xk e Xj. 
Uma funpâo de distância que satisfaz a todos os axio-

mas do espaço métrico è uma métrica, entretanto, aquela que 

satisfaz somente aos dois primeiros é uma semi-

mètricaCORLOCI06). 

Segundo GAMA27, a distância euclidiana é a métrica 

de maior emprego nas análises de agrupamento e apresenta 

enorme facilidade de cálculo. Para ORLOCI66, esta é a expres-

são mais comum de distância euclidiana 

P 
d(j, k) = C 2 CXhJ - X h k ) 2 . para h = i p 

h=l 

O autor menciona que, pelo fato desta fórmula não 

ter um limite superior fixo, ela pode produzir distâncias 

incompatíveis, sendo preferível então trabalhar com medidas 

relativas. Como o tamanho de d(.j,K) depende da magnitude das 

diferenças reais das freqüências de espécies nas parcelas, 

duas parcelas que não possuem espécies em comum, podem pare-

cer mais semelhantes que duas outras que têm espécies em 

comum. Para contornar tal problema, calculam-se as distâncias 

relativas do seguinte modo: 

a) padronizam-se os vetores parcela, por exemplo, pela 

soma de quadrados de suas espécies componentes; 

b) calculam-se as distâncias euclidianas com base 

nestes vetores padronizados. A distância euclidi-

ana, assim obtida, é denominada de Distância Cord. 
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Segundo o mesmo autor, a Distância Cord è calculada da 

expr essão 

d C J . k ) -- C2C1 - Qjk ' CQJJ. Q k k ) 

onde : 
P 

Qjk - s xhj Khk 
h~ 1 

P P 
Qjj •= 2 X 2

hj e Qkk = 2 X 2
h k , para h - 1 p 

h=l h-1 j.k = 1, . . . , n 

Esta métrica caracteriza-se pelas seguintes pro-

pr i edades: 

a) O S d ( J i k ) < j-~2~ ; 

b) d(j,k) = O se X hj / X^j = X h k > X i k, para todo h 

ou i; 

c) d(j i k) = >T 2 , se Xjjj = O implica que Xfjk > 0 , e 
xhk : ° implica que X^j > O 

Isto implica que para a Distância Cord ser zero, as 
duas parcelas não precisam ter a mesma quantidade de espè-

/ 

cies. E suficiente que as quantidades de espécies, nas duas 

parcelas comparadas, estejam nas mesmas proporções. Assim 

sendo, os vetores parcelas padronizados serão iguais. 

Uma outra métrica amplamente empregada nas análises 

multivariadas, principalmente nas análises de agrupamento, 

discriminantes e nos testes de significâncias estatísticas ê 
a Distância Generalizada OU D 2 de Mahalanobis. 

D 2 = CXj - Xk)'2-* (Xj - Xk) 



onde D 2 = d2(Xj,Xk), Z - 1 è a inversa da matriz de variância-

covariância. D 2 tem a característica de ser invariante para 

qualquer transformação linear não singular e, ao contrário da 

distância euclidiana, D 2 pode ser utilizada quando há corre-

lação entre as variáveis. Sendo os coeficientes de correlação 

não nulos, D 2 é equivalente á distância euclidiana para 

variáveis padronizadas. 

Em termos de análise de vegetação, ORLOCI 6 6 define 

a distância generalizada entre a j-èsima e k-ésima parcelas 

como sendo: 

d(j,k) - CCXj - Xk)'S-1CXj - X k)3* 

onde Xj e Xk representam, respectivamente, os vetores parcela 

j e k e S~i representa a inversa da matriz de variâncias-

covariâncias amostrai das espécies. 

No cálculo da matriz S, emprega-se a fórmula: 

n p _ _ 
S h i = 2 2 CXhJ - Xh)(Xij - Xi) / Cn-1) j = l h = l 
sendo X^ e Xj, respectivamente, a média da h-ésima e i-ésima 

espécie. 

O objetivo principal das análises de agrupamento é 

obter uma representação dos dados, pela construção de agrupa-

mentos que tenham significado real, isto è, que não sejam 

meramente teóricos. Para isto, os vários algoritimos desen-

volvidos utilizam-se de uma matriz secundária de coeficientes 

de similaridade ou de distâncias estatísticas. Segundo SNEATH 

& SOKAL*00, os taxonomistas têm maior simpatia pelas medidas 

de distância pelo fato de as mesmas serem mais simples de 
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calcular e mais fáceis de visualizar. Mas, segundo 

GAMA32, há uma diferença fundamental entre esses dois tipos 

de métricas. Os coeficientes de similaridade assumem valores 

entre O e 1, enquanto as distâncias euclidianas podem assumir 

quaisquer valores positivos. 

Para SNEATH 8, S0KAL100, as distâncias euclidianas são, 

de fato, medidas de dissimilar idade. 

Apesar das diferenças óbvias entre estas métricas, 

um coeficiente de similaridade pode ser apropriadamente 

transformado numa distância euclidiana e vice-versa. Fórmulas 

apropriadas de transformação podem ser encontradas em 

EVERITT16, GAHA 2 7 e GOWER32. 

Tanto as medidas de distância euclidiana como os 

coeficientes de similaridade são arranjados na forma de uma 

matriz triangular superior e empregados diretamente em qual-

quer um dos algoritimos de agrupamento, sem alterar os resul-

tados. 

2.6.3 Métodos de Análise de Agrupamento 

2.6.3.1 Método de Ligação Simples 

Este método, também denominado de método do vizinho 

mais próximo, foi introduzido em taxonomia ntimerica, segundo 

SNEATH 8. SOKAL400, por Floresk et alii, em 1951. Descrições 

completas deste algoritimo acham-se em ANDERBERG3, 

HARTIGAN36, GAMA27, ORLOCI*6, HARDIA et alii 7 0 e JOHNSON55. 
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Segundo GAMA 2 7 e ANDERBERG3, este ê um método de 

classificapão hierárquica aglomerativa e tem como principal 

característica não exigir que o número de agrupamentos seja 

fixado a priori. Outras vantagens foram apontadas por 

ORLOCI69, como a formação de agrupamentos discretos e a possi-

bilidade de detecao de agupamentos naturais. 

Como funcao de agrupamento, o método emprega tanto as 

medidas de distância como os coeficientes de similaridade. 

Uma vez que tenham sido determinandos os n(n-l ) / 2 diferentes 

valores de distância ou coeficiente de similaridade, arranja-

dos na forma matricial, o método agrupa os indivíduos, etapa 

por etapa, segundo a menor distância ou maior similaridade 

entre eles. 

Particularmente, MARDIA et alii 7 0 e GAMA 2 7 apre-

sentam toda a seqüência necessária ao desenvolvimento do 

método. 

2.6.3.2 Método de Ligação Completa 

Este método também conhecido como o método do 

vizinho mais distante, segundo SNEATH 8, SOKAL100, foi desen-

volvido por Sorensen, em 1948. Como funcao de agrupamento, o 

método emprega qualquer medida de distância ou de 

similar idade. 

Para GAMA27, esta ê uma das técnicas de hierarqui-

zação aglomerativa de maior emprego nas análises de agrupa-

mento. Como no método de ligação simples, aqui também não é 

exigida a fixação do número de agrupamentos. Sua descrição 
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completa pode ser encontrada em ANDERBERG3, GAMA27, «ARDIA et 

ali i70, 0RL0CI&6 e JOHNSON55. 

2.6.3.3 Método de Ligação Média 

Segundo 0RL0CIfi6, este è um método de hierarqui-

zação aglomerativo e politètico, proposto por Sokal 8, 

Hichener, em que os indivíduos ou agrupamentos são fundidos 

quando sua similaridade média é maior. Para JOHNSON55, o 

método utiliza qualquer medida de distância ou similaridade e 

pode ser empregado para agrupar objetos ou variáveis. E um 

método nao-ponderado de agrupamentos aos pares, de maior 

emprego nas análises de agrupamento. Segundo GAMA27, este è 

um caso particular do método da centrôide e foi elaborado 

para contornar o problema inerente ao método. 

No método da centrôide, a determinação da distância 

entre dois agrupamentos poderia eventualmente ficar entre os 

elementos do agrupamento com maior número, de elementos. Para 

suprir esta deficiência, GOWER 3 2 desenvolveu um procedimento 

de cálculo que pondera a medida da distância ou similaridade 

pelo número de elementos de cada agrupamento. Uma descrição 

detalhada do método acha-se, principalmente, em ORLOCI^6, 

GAMA 2 7 e ANDERBERG3. 

Segundo 0RL0CIfi6 e GAMA27, o método pode ser resumido 

em etapas: 

a) calculam-se os Índices de similaridade ou as dis-

tâncias entre os indivíduos e arranjam-se estes 
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valores na forma de uma matriz triangular; 

b) procura-se na matriz, o máximo valor do coeficien-

te de similaridade ou o minimo valor de distância, 

excluindo as autocomparações. Os dois elemen-

tos, j e k, mais semelhantes são reunidos num 

mesmo agrupamento; 

c) calcula-se a nova matriz de distâncias ou de simi-

laridades médias, segundo a fórmula seguinte, dada 

por GOWER 3 2 

Nj Np. NjNk 2 
DiCJ+k) = Djj - — D i K v C H l - D J K ) NJ+Nk NJ+Nk Nj+Nk 

onde, Dj representa a distância ou similaridade, 

Nj representa o tamanho do grupo e Di(j+k) repre-

senta a distância óu similaridade média do i-ésimo 

individuo ao novo agrupamento formado pela fusão 

dos j-ésimo e k-ésimo elementos. 

Nesta matriz, a coluna i é substituída pela nova 

coluna de coeficientes de similaridade ou de dis-

tâncias médias. A j-ésima linha e a k-ésima colu-

na, correspondentes aos elementos, j e k, que 

foram agrupados, são eliminadas. Isto significa 

que a nova matriz tem agora uma dimensão a menos; 

d) em seguida, identificam-se os elementos do agrupa-

mento mais próximo ou mais semelhante e constrói-

se novo agrupamento; 

e) verifica-se se o número de agrupamentos determi-

nados é igual ao valor máximo. Se for verdade 
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termina o processo, caso contrário, retorna-se à 

etapa b) . 

2.6.3.4 Método de Mínima Variância 

Este método introduzido por 0RL0CI65, opera exclu-

sivamente com uma função de distância euclidiana e usa a 

soma de quadrados dentro dos agrupamentos como um critério de 

agrupamento hierárquico, politético e aglomerativo. 

O autor testou o presente método em classificações 

de dados de vegetação, empregando as distâncias euclidianas 

padronizada é absoluta. HATTEUCCI & COLHA 7 5 empregaram a 

distância euclidiana corrigida, calculada a partir de uma 

matriz primária de dados quantitativos. ORLOCIfi6 apresenta um 

exemplo de aplicação do método, em estudos de vegetação, 

tendo empregado a Distância Cord como critério de agrupamento 

de parcelas. 

No Brasil, um exemplo de aplicação desse método numa 

floresta tropical, pode ser encontrado em BARROS6. O autor 

adotou a Distância Cord como função de agrupamento e agrupou 

unidades de amostra aleatórias, com base na abundância abso-

luta das espécies. 

Segundo ORLOCI0^ e HATTEUCCI 8« COLHA75, uma classi-

ficação hierárquica e aglomerativa è conduzida em fusões 

sucessivas de maneira tal que a soma de quadrados dentro dos 

agrupamentos è minimizada e, conseqüentemente, as diferenças 

entre os agrupamentos è maximizada nas fusões sucessivas. Em 
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todos os agrupamentos que são passíveis de formar e escolher 

como candidato aquele cuja dispersão intra-agrupamento è 

menor . 

ORLOCI&6 mostra que este método pode ser desenvolvido 

da seguinte maneira : 

Faca representar uma matriz de dados p x î ,; para p 

espécies nas ^ parcelas e representar um dado elemento 

de ><„„ onde h, j, m representa, respectivamente, espécie, 

parcela e grupo. A média da espécie h no grupo m è Xhm. Com 

esta simbologia, pode-se definir a Soma de QuadradosCQ™) como 

a quantidade 

Nm p _ 
«n,-- 2 2 <XhJm - > W 2 2 D2Cj,Xm), j = 1, . . . , Nm 

j h j = i h = 1 p 
m = 1 g 

Esta quantidade representa a Soma dos Quadrados das 

distâncias das parcelas a seus grupos centrôides comuns, 

especificados pelas coordenadas 

= t X1m i *2m» • • • . *pm 3 

• 
sendo Xffl o vetor médio transposto do grupo m. 

A quantidade Q^, que é a medida de dispersão intra-

grupo, também pode ser calculada diretamente das distâncias 

entre entre parcelas, pelo emprego da fórmula : 

1 
2 2 D 2 

N m j k C j, k; m) • P a r a J 
k 
m 

1. 
J + l 
1. g 
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sendo D 2(j,K;m) 0 quadrado da distância euclidiana das parce-

las j e k no grupo m. 

Considerando-se dois agrupamentos A, B e sua fusão 

(A+B) , pode-se definir a Soma dos Quadrados intra-agrupamento 

(A+B) como a quantidade: 

1 
qCA+B) = 2 s d 2(j,k; A+B) 

N a - N B j k 

J = 1 n A + n B - 1 

J = 1 N A+N B 

onde todos os indivíduos j, «<- são membros do agrupamento A+B 

Os símbolos N/,, e DCJ,k;A+B) representam os 

tamanhos dos agrupamentos A, B e o quadrado das distâncias 

das parcelas j e k dentro do grupo (A+B) . 

Para cada agrupamento, minimiza-se a quantidade 

N A N B _ _ 
«AB = «CA+B) ~ «A ~ «B = — 2 (XA - X B ) 2 = 

N A+ N b h 

H A N b 
q a b =

 d 2(A, B) • P a r a h = i. . . . . P 
n a - n b 

sendo d 2(a,B) 0 quadrado da distância euclidiana dos cen-

trôides dos agrupamentos; (AB) è 0 incremento da dispersão 

intra-agrupamento que resulta de um novo agrupamento, Q (A) e 

Q (p) são, respectivamente, as dispersões intra-agrupamentos 

A e B. 

Com as definições de distâncias e soma de quadrados 

precedentes, pode-se obter a análise de agrupamento por 
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e tapas: 

a) a partir da matriz, X, de dados, calcula-se a 

matriz de distâncias euclidiana D2; 

b) localiza-se na matriz D 2 o par de indivíduos, j e 

K, cuja distância euclidiana D 2(j,k) è mínima; 

c). numa primeira fusão reúnem-se os agrupamentos, j e 

k, formando um novo agrupamento, j+k; 

d) calcula-se o valor do incremento a ser obtido na 

matriz de dispersão c^ que è possivel formar pela 

reunião de quaisquer dos agrupamentos(individuo ou 

agrupamento), utilizando-se das expressões estabe-

lecidas; 

e) localiza-se na matriz Qm os dois agrupamentos que 

apresentam o mínimo incremento e retorna-se á 

etapa c). 

Quando os agrupamentos têm somente um individuo cada, 

o critério de agrupamento reduz-se a: 

1 
«jk = ° 2CJ.k) 

2 

que é a metade do quadrado da distância euclidiana. 

2.7 Analise Discriminante e Classificação 

As técnicas de análise estatística multivariada, deno-

minadas de análise discriminante e classificação, segundo 

JOHNSON55 relacionam-se com a separação de distintos objetos 

e com a alocação destes em grupos prèdefinidos. 

Como procedimento separatôrio, a análise discriminante 
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è empregada com a finalidade de investigar as diferenças 

observadas, caso estas não sejam bem entendidas. Os procedi-

mentos classificatórios são menos exploratórios, pois, levam 

a regras bem definidas, que podem ser empregadas para alocar 

novos objetos a um dos agrupamentos previamente estabele-

cidos. 

Assim sendo, o autor mostra que os objetivos da 

diserimimação e classificação são: descrever algebricamente 

e ou graficamente, num espapo reduzido, as características 

diferenciais dos objetos de vários agrupamentos conhecidos; 

ordenar os objetos dentro de. classes pr èdef inidas, sendo que, 

aqui, è dada ênfase á regra de alocação ótima de novos obje-

tos aos agrupamentos. 

Para MARRIOT7*, a análise discriminante consiste em 

investigar como e quanto è possível fazer distinções entre 

os membros de e agrupamentos, com base nas observações feitas 

sobre eles. As observações consistem de p variáveis 

aleatórias, Xj, medidas em n indivíduos que foram reunidos em 

g agrupamentos. Segundo o autor, os objetivos da análise 

discriminante são: testar diferenças estatísticas, signifi-

cantes a um dado nível de probabilidade, entre a agrupa-

mentos; determinar o número de funções discriminantes; cons-

truir regras de alocação para identificar um individuo como 

membro de um dos e agrupamentos e estimar as probabilidades 

de classificações corretas. 

Ainda, através da análise discriminante se pode testar 

a suficiência de uma série de variáveis discriminantes, feita 
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com base na metodologia desenvolvida por Rao, apresentada por 

LACHENBRUCH62, MARDIA et alii 7 0 e RAO 9 2. 

A suficiência de uma série de variáveis è testada pela 

análise discriminante stepwise, que è de grande utilidade, 

principalmente, quando há mais variáveis do que seriam neces-

sárias para se obter uma classificação satisfatória. 

COOLEY 8. LOHNES12 derivaram os testes estatísticos 

para seleção de funções discriminantes, cujas estatísticas 

são: WiIks Lambda (A), Coeficiente de Correlação Canônica(R) 

e Qui-quadrado (X 2) . 

Os testes estatísticos pertinentes aos procedimentos 

de seleção de.variáveis e de funções discriminantes, acham-se 

implementados no programa Statistics Package For The Social 

Science, SPSS. 

Embora haja diversos autores que tratam dos problemas 

relacionados com a análise discriminante, como: MORRISON79, 

MARDIA et alii70, MARRIOT71, LACHENBRUCH62, RAO 9 2, JOHNSON55, 

entre outros, pouco se conhece a respeito da eficácia de tal 

análise, no campo florestal, principalmente, uma análise que 

explora toda a potencialidade da técnica. 

Um estudo que envolveu as aplicações das técnicas 

multivariadas, como Análise da Variância Mutti variada, Aná-

lise de Componentes Principais, Analise de Agrupamento e 

Análise Discriminante, pode ser encontrado em KIRCHNER60. 

O autor explorou todos os recursos da análise discriminante, 

num estudo que envolveu a discriminação de tipos florestais 

pela análise densitomètrica de imagens multiespectrais. 

Uma outra pesquisa que lidou com a aplicação 
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cionados com a vegetação e com o ambiente, bem como as combi-

nações destes, è a de LAVEN65. Neste estudo, o autor empregou 

as técnicas de análise multivariada, Análise de Agrupamento, 

Componentes Principais e Análise Discriminante, para estabe-

lecimento de homogeneidade em estudos de sucessão florestal. 

Como KIRCHNER60, aqui, a análise discriminante também foi 

empregada para testar a integridade da análise de agrupamen-

to e selecionar funções e variáveis discriminantes, via pro-

cedimento s tepwi se. 

OMI et aliifi6 aplicaram as técnicas estatísticas 

multivariadas: Análise Fatorial, Análise de Agrupamento e 

Análise Discriminante na obtenção de unidades territoriais 

homogêneas para fins de manejo de uso da terra. 

Tanto KIRCHNER60 como LAVEN 6 5 e OMI 6 3 utilizaram o 

Statistical Package For The Social SeienceCSPSS) para efetuar 

as Análises Discriminante. 

Embora não trate especificamente sobre Análise Discri-

minante, os trabalhos de QUEIROZ91 e RIBEIRO94 são aqui 

apresentados, pois tratam da aplicabilidade das técnicas 

multivariadas. RIBEIRO 9 4 aplicou a técnica de Análise de 

Agrupamento, precedida pela Análise Fatorial, para fins de 

classificação climática, onde empregou dados meteorológicos. 

QUEIROZ91 estudou a operacionalidade do estabelecimento do 

Método da Máxima Verossimilhança na análise de fatores, com o 

objetivo de caracterizar a estrutura de um povoamento flores-

tal, localizado na Floresta Nacional do Tapajós. 
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Outro exemplo de aplicação dessas técnicas acha-se 

em 0RL0CI06. LACHENBRUCH62 fez menpão a vim exemplo possível 

de aplicação, em que a análise de uma amostra de espécies de 

procedência conhecida poderia revelar os efeitos das con-

dições locais sobre a qualidade da madeira produzida e, 

posteriormente, alocar amostras desconhecidas em sua locali-

dade apr opr iada. 

2.6 Práticas de manejo intensivo de florestas 

naturais heterogêneas e multiâneas 

Os recursos naturais são: renováveis e não renováveis. 

Dos recursos naturais renováveis, as florestas naturais hete-

rogêneas e multiâneas são um dos maiores récursos de que a 

humanidade dispõe. Vários produtos e benefícios diretos e 

indiretos são delas extraídos como: matéria-prima para supri-

mento industrial, energia, produtos farmacológicos, regulação 

do fluxo e suprimento de água no solo, manutenção das chuvas, 

renovapão e controle da qualidade do ar, controle de erosão e 

sedimentação, recreação e lazer, suporte para saúde pública, 

proteção á fauna, etc. A heterogeneidade inerente a essas 

florestas é que lhes possibilita gerar esta variedade de 

produtos e benefícios. O crescimento populacional das regiões 

sub-desenvolvidas e em desenvolvimento, aliado ás crescentes 

pressões de demanda de mercado por parte dos países ricos que 

consomem aproximadamente 90^ das madeiras tropicais, vem 

provocando a depredação e perturbação desse ecossistema. 
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Ironicamente, as florestas naturais heterogêneas, 

particularmente as florestas tropicais, acham-se em regiões 

onde se localiza a maioria dos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento. As florestas de folhosas das regiões tempe-

radas já foram depredadas ou estão sobre grande proteção 

devido ao seu interesse ambiental, e, conseqüentemente, as 

taxas de exploração das florestas tropicais estão crescendo. 

As causas de depredação das florestas tropicais são a 

extração seletiva da madeira, o crescimento populacional e a 

crescente atividade agropecuária extensiva. Na Asia Tropical, 

as causas de depredação têm sido as práticas de exploração 

intensiva de madeira, pois a região abastece, aproximada-

mente, 755í do mercado mundial de madeiras tropicais. Na 

Africa Tropical, a causa principal è o crescimento populacio-

nal aliado á agricultura nômade. Na América Latina, o fator 

principal de depredação das florestas è a atividade agropecu-

ária influenciada por pressões de mercado internacional e por 

politicas governamentais. 

HYERS 7 6' 7 7 e SEDJO & CLAWSOSN95 preconizaram que, se 

prevalecerem as atuais taxas de exploração intensiva das flo-

restas da Asia Tropical, certamente os seus estoques de 

madeira comercial serão brevemente exauridos e conseqüente-

mente, a demanda por madeira tropical passará a pressionar as 

outras regiões, principalmente as florestas acessíveis da 

Amazônia e do Zaire. 

Entretanto, todos esses fatos mencionados, aliados 

á crescente conscientização ecológica, realçam a importância 

e a necessidade de se manejar as floretas naturais para 



51 

produpão sustentada, usufruindo dos seus benefícios econô-

micos, ecológicos e sociais. Verdadeiramente, a única arma 

capaz de deter as tendências atuais de deterioração e depre-

dapão das florestas naturais heterogêneas è o manejo para 

produpão sustentada. 

Segundo estimativas da FAO feitas para o ano de 1982 e 

apresentadas por MASSON73, há 860.000.000 ha de florestas 

produtivas, assim distribuídas*. 59* na América Tropical, 19* 

na Africa Tropical e 22^ na Asia Tropical, incluindo as 

florestas de folhosas sem interferência, as exploradas e as 

manejadas intensivamente. Desse total, somente 37.900.000 ha 

são realmente de florestas manejadas, com 1.700:000 ha na 

Africa e 36.200.000 ha na Asia. Portanto, somente 4 , d a s 

florestas tropicais produtivas são manejadas para produção 

sustentada. 

Segundo BAURR7, os tratamèntos silviculturais aplicados 

no manejo das florestas tropicais originaram-se na índia, em 

1906, e foram as bases e a inspiração daqueles adotados nas 

outras regiões do mundo. Na Malásia, no período de 1910 a 

1920,. foram aplicados cortes de melhoramento numa área de 

49.000 acres, que forneceram as bases para a conceppão do 

Sistema Malaio Uniforme. 

No período de 1939 a 1945 tiveram inicio as operações 

silviculturais na Nigéria sob o nome de Sistema Tropical de 

Cobertura. Ainda segundo o BAURR7, este sistema adotado na 

Nigéria foi baseado no sistema de regeneração da Malásia que, 

posteriormente, teve duas revisões dentro da Nigéria e também 
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1945. Em 1939, um sistema silvicultural, também denominado de 

Sistema Tropical de Cobertura, foi introduzido em Trinidad e 

Tobago. As experiências de Trinidad e Togago levaram á adoção 

do Sistema de Seleção em Porto Rico, em 1943. 

Segundo as experiências adquiridas, ao longo dos anos, 

os sistemas silviculturais, Malaio Uniforme e Tropical de 

Cobertura, evoluíram e são aplicados, em versões modificadas, 

no manejo para produção sustentada de florestas tropicais em 

várias regiões do mundo(FOX25, KIO59, GRAAF 3 3 e HIGUCHI39). 

Para que esses sistemas sejam eficientes, eles devem ser 

aplicados num processo continuo visando, prioritariamente, 

favorecer o crescimento e desenvolvimento das espécies de 

valor comercial. Descrições dos Sistemas Silviculturais apli-

cados em florestas tropicais, incluindo-se os Sistemas Malaic 

Uniforme, Tropical de Cobertura e de Seleção, acham-se em 

INOUE45, TAYLOR 4 0 6 e FLOR 2 4. 

Segundo WORLD RESOURCES INSTITUTE114, são consideradas 

florestas manejadas aquelas para as quais há prescrições de 

cortes de regulação, tratamentos silviculturais e proteção, 

feitos com o objetivo de exploração comercial sustentada. O 

conceito de flores,ta manejada pode também incluir aquelas 

mantidas e usadas para produção de outros benefícios, inclu-

indo-se a proteção ambiental, as reservas florestais e outras 

florestas protegidas. Entretanto, WORLD RESOURCES INSTITUTE144 

especifica que. não são consideradas manejadas as florestas, 

onde se adotam práticas de abate controladas de alguma forma, 

mesmo que seja por um diâmetro mínimo fixado, pois não há 
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prescrições para subseqüentes tratamentos e manutenções. 

Assim sendo, os planos de manejo instituídos e disciplinados 

pela Lei nc 7.511, de 07 de julho de 1986, juntamente com o 

Art. 3s da Portaria ns ISó^Só-P do IBDF, alterado pelo Art. la 

da Portaria ns 501/86, não são considerados Planos de Manejo 

Sustentado. 

Particularmente no Brasil, há poucas experiências 

cientificamente testadas e comprovadas sobre as práticas de 

manejo para produção sustentada de florestas naturais. A não 

ser aquelas relatadas, respectivamente, por JESUS et 

alii4fi,49, 53f JESUS 8, MENANDRO 5 0• 5 1• 5 2 e HIGUCHI39, porém, 

todas elas estão em andamento e em fase de avaliação. Em 

escala comercial, não há nenhuma menção de aplicação dessas 

técnicas. Entretanto, em 1978, por iniciativa do governo 

brasileiro, segundo KING5ß, foi executado pela FAO um estudo 

das viabilidades técnica, econômica e ecológica do manejo 

sustentado da Floresta Nacional do Tapajós, Santarém, Pará. 

Esse trabalho foi conduzido por uma equipe de especialistas 

composta de 21 estrangeiros e 28 nacionais que concluíram ser 

tecnicamente possível, economicamente viável e ambientalmente 

válida a implementação de um projeto de manejo sustentado 

para utilização em escala industrial. 

Felizmente, alguns países já manejam as suas florestas 

em bases sustentadas, porém, o percentual das florestas tro-

picais produtivas efetivamente manejadas è muito baixo. Mui-

tas tentativas têm sido ma1-sucedidas, mas há resultados 

promissores em algumas regiões como: índia, Ghana, Congo, 
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2.6.1 Ásia Tropical 

Segundo MASSON73, o manejo intensivo na região é 

praticado segundo os Sistemas*. Monociclico e Policiclico. O 

Sistema Monociclico ou Sistema Tropical de Cobertura mais 

comumente empregado nas florestas de coníferas no sul da 

Asia, produz povoamentos amplamente uniformes. O Sistema 

Maláio Uniforme está sendo virtualmente abandonado e substi-

tuído por outros sistemas, na Malásia Peninsular e em Sara-

wak. Os Sistemas Policlclicos, isto é, Cortes de Selepao com 

ou sem operações de melhoramentos aplicados no povoamento 

residual, sao mais comuns nas florestas altas da região. 

Entretanto, muitas florestas exploradas estão sendo destruí-

das, o que reduz substancialmente as chances de implementação 

desse sistema de manejo. 

z.ò.i.i MALÁSIA - A Malásia, uma das três principais regiões 

produtoras de Dipterocarpus, segundo MASSON73, possui apro-

ximadamente 459.OOO ha de florestas intensivamente manejada 

e os sistemas de manejo variam de estado para estado. 

Entretanto, todos eles manipulam com a regeneração natural, 

que é a base dos sistemas silviculturais empregados na 

regiaoCTANG405). 

Segundo WORLD RESOURCES I N S T I T U T E * o sistema de 

manejo predominante na Asia Tropical è o Sistema de Seleção 

que è aplicado quase que exclusivamente pelo próprio Departa-
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mento Florestal. Segundo esse Sistema, deixa-se, no mínimo, 

33 árvores/ha com DAP > 30 cm, juntamente com outras árvores 

frutíferas que servem de alimento á população local. 

Na Halásia Peninsular, alguns estados exigem que os 

concessionários sejam os responsáveis pela regeneração da 

floresta apôs a exploração ou, alternativamente, cobram des-

tes uma taxa para eles próprios executarem tal trabalho. 

WORLD RESOURCES INSTITUTE 1 1 4 menciona que há estudos 

sobre o volume de espécies comercializáveis presentes apôs o 

abate seletivo, mas estimou a produtividade em 1 a 3 m 3/ha-

ano. O principal debate existente na Halásia è se a floresta 

manejada è economicamente viável ou não. No presente, è dada 

ênfase tanto á implantação de extensos reflorestamentos in-

dustriais, em Sabah e na Halásia Peninsular, como. também á 

expansão do níunero de espécies e á maior eficiência no pro-

cessamento de madeira. 

2.6 .1.2 indonésia - o total de área florestal da Indonésia, 

conforme HAT0S0EDIGD074, ê de 122.000.000 ha, provisoriamente 

alocados para os seguintes propósitos: 25.000.000 ha de 

reservas florestais e 97.000.000 ha de reservas administra-

das; destas 40.000.000 ha são destinados para produção, 

47.000.000 ha para proteção e 5.000,000 ha para recreapão. 

Tendo por base o Sistema de Corte Seletivo e um incremento de 

1 m3/ha-ano, estima-se um volume aproveitável de 150.000.000 

m 3. Porém, MASSON 7 3 estimou em 40. OOO ha a área de flo-

resta tropical intensivamente manejada na Indonésia, sob o 
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Sistema de Corte Seletivo. 

MAT0S0EDIGD074 e SOEKOTJO & DICKMANN101 afirmam que o 

Sistema Indonésio de Corte Seletivo foi considerado como 

sendo o sistema siIvicultural mais apropriado para o manejo 

das florestas tropicais heterogêneas em composição florlstica 

na Indonésia. O sistema propicia uma produção continua de 

madeira de espécies comerciais, mantém um razoável equilíbrio 

ecológico, garante uma regeneração natural adequada, mantém 

mais ou menos inalteráveis a composição florlstica e a estru-

tura originais da floresta e permite uma supervisão eficiente 

das concessões por parte do governo. 

Segundo os autores, o Sistema Indonésio de Corte Sele-

tivo, num ciclo de corte de 35 anos, consiste nas seguintes 

operações: 

a) remoção de todas as árvores com DAP > 50 cm; 

b) séletivãmente, são deixadas no povoamento todas as 

árvores de espécies comercial com DAP < 50 cm. 

Aproximadamente, 25 ârvores^ha com DAP l 35 cm são 

deixadas para garantir o estoque de espécies 

de valor comercial para o próximo ciclo de corte. 

2.6.1.3 Filipinas-- Segundo BAURR7, a Dipterocarpaceae é a 

família que reúne as espécies madeireiras mais importante das 

Filipinas, estimadas em 75^ do volume total de todas as 

espécies da região, onde se aplica o Sistema de Selepão sem 

posterior assistência siIvicultural. Este sistema silvicultu-

ral, segundo VIRTUCIO & TORRES110, foi implantado em 1950 e 

propicia, além de uma colheita futura, uma eficiente proteção 



57 

e conservação do solo e dos recursos hídricos. Segundo os 

autores, a avaliapão preliminar do sistema se mostrou promis-

sora para o manejo das florestas de Dipterocarpus. 

2.Ò.Í.4 Sarawak - Os Territórios Britânicos, Sarawak e Sa-

bah, anexados â Federapão da Malásia, em 1965, possui flores-

tas tropicais muito semelhantes àquelas da Malásia(BAURR7). 

Em Sarawak, segundo MASSON 7 3 e HUTCHINSON43, se pratica 

o Sistema de Selepão no manejo de, aproximadamente, 2.<M0.000 

ha de florestas tropicais. O sistema desenvolvido em 1975 è 

praticado nas florestas recèm-exploradas de Dipterocarpus, 

onde são efetuados cortes de liberação de árvores individuais 

pertencentes ás espécies de valor comercial(GRAAF33). Com a 

aplicação desse sistema silvicultural espera-se obter, uma 

segunda colheita num período de 30 anos. Os desbastes de 

liberação são aplicados somente uma vez no ciclo, poucos anos 

apôs a primeira exploração. 

2.Ô.1.5 Sabah - HIGUCHI 3 9 fez uma descrição sucinta do sis-

tema silvicultural adotado nas práticas de manejo das flores-

tas tropicais de Sabah. Segundo descrição do autor, a partir 

de 1975 o Sistema Malaio Uniforme foi abandonado e substituí-

do pelo Sistema de CAP Mínimo. O sistema compreende três 

tratamentos si lvi culturai s aplicados em três ocasitJes dife-

rentes: 

a) um corte de cipós, efetuado dois anos antes da 

operação de abate com o objetivo de reduzir os 
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danos desta operapâo; 

b) uma operapâo combinada do inventário da regene-

ração natural, pelo método de amostragem linear, 

com o envenenamento para eliminar a competição; 

c) uma operação que envolve o inventário da regene-

ração natural e um tratamento de liberação. 

2.6.1.6 índia - Segundo estimativas apresentadas por 

THANGAM107, as florestas tropicais da índia perfazem 75,5 

milhões de hectares, 22^ da área total, assim distribuídas: 

64,8 milhões de hectares pertencem ás florestas tropicais 

úmidas perenifolias e nós 10,6 milhões de hectares restantes 

se encontram outros tipos de florestas. 
/ 
E na índia onde se encontra a maior parte das flores-

tas tropicais manejadas, porém, o sistema de manejo varia de 

acordo com o tipo de floresta. Segundo WORLD RESOURCES 

I N S T I T U T E 1 v a r i a c õ e s do Sistema de Cobertura são empregadas 

nas florestas de Finus, Cedrus e de folhosas, enquanto as 

florestas de FJcea e AJbies são manejadas pelo Sistema de 

Seleção. Embora o manejo seja efetivo, a produtividade é 

ainda muito baixa, aproximadamente, O, 7 m^ha-ano nas flo-

restas de sal(Shorea robusta) e TeakCTectova grandis) e, 

aproximadamente, 2,9 m3/ha-ano nas florestas de coníferas. 

Nas florestas predominantemente de folhosas, o corte anual è 

de 1,0 m3/ha, que é a média para todas as florestas manejadas 

da índia. 

As florestas tropicais da região em regime de manejo 

intensivo pelos Sistemas Uniforme e Seleção, segundo MASSON 7 3 



59 

somam 29.440.000 ha, aproximadamente, 81« e 77«, respectiva-

mente, das florestas manejadas na Asia e no mundo. 

As espécies mais importantes, segundo THANGAM 1 0? são: 

Tectona grandis, Shorea robusta, Dipterocarpus sppTermina-

lia miri ocarpa. Terminal la tomen tosa, Fterocarpus marsupium, 

I>all>ergia sessoo, Dalbergia la ti folia, Fterocarpus dalJber-

giodes, Ar tocarpus chaplash, Alhizzia spp., Juglans regia, 

Soisltax ceil>a, fiangif era indica e JBorsewellia serra ta. Estas 

florestas ainda contem vima grande variedade de espécies se-

cundárias que diferem substancialmente nas suas propriedades 

físicas, mecânicas e tecnológicas, que são responsáveis por 

sua baixa utilização. 

2.6.2 Africa Tropical 

Segundo MASSON73, o manejo intensivo na Africa era 

praticado em: Ghana, Nigéria, Kenya, Sudan, Tanzania, Uganda, 

Malawi, Zâmbia, Zimbawe e Zaire, onde eram aplicados cortes 

de regulação geralmente acompanhados de tratamentos silvicul-

turais e possível enriquecimento. Os planos de manejo e os 

tratamentos siIviculturais foram implementados em 1960 numa 

área de, aproximadamente, 4 a 4,5 milhões de hectares, porém, 

em de terminadas regiões,como Nigéria, Zaire e Tanzânia, pode-

se dizer qüe os práticas de manejo intensivo não mais exis-

tem. Segundo o autor, tal fato foi devido ao crescimento popu-

lacional e à escassez de pessoal e de recursos financeiros. 

MASSON 7 3 considera que há somente cinco países africa-
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nos com florestas intensivamente manejadas: Ghana com 

1.167.000 ha; Ivore Coast com 1.000 ha; Kenya e Sudan com 

50.000 ha cada; Uganda com 410.000 ha e Zâmbia com 5.000 ha. 

No total, há 1.713.000 ha de florestas manejadas para um total 

de 163,5 milhões de hectares de florestas produtivas. 

2.6.2.1 Nigéria - Segundo BAURR 7 e KIO 5 9, as práticas de 

manejo intensivo na Nigéria datam de 1944, com a introdução 

do Sistema Tropical de Cobertura que produzia povoamentos 

mais ou menos uniformes. As operações silviculturais aplica-

das na ocasião foram: corte de cipós e assistência á regene-

ração no primeiro ano. Posteriormente, duas operações para 

remoção das árvores do estrato médio e, assim, promovendo a 

abertura da cobertura principal. No total, foram cinco cortes 

de limpeza em prè-exploração e cinco em pós-exploração. A 

abertura da copa foi efetuada cinco anos antes da exploração. 

A quantidade de regeneração presente foi usada para determi-

nar o grau de abertura da copa no 2 2 e 4 S anos do inicio dos 

tratamentos. 

O sistema, segundo KIO 5 9, foi revisado em 1953, 1955 

e 1961 por motivos de redução dos custos de tais tratamentos. 

Em 1966 o sistema silvicultural foi suspenso por medida de 

austeridade, aliadas à constatação do crescimento alarmante e 

expansão de cipós na maioria das reservas florestais maneja-

das. Os resultados frustrantes do sistema silvicultural foram 

atribuidos á uniformidade nas prescrições dos tratamentos, 

enquanto as condições ambientais eram mais variáveis. Infor-

mações detalhadas sobre a última versão do sistema sil-
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vicultural, reproduzida de LOWE69, acham-se em HIGTJCH39. 

Através de um estudo que englobou os problemas relati-

vos aos tratamentos da floresta alta, KIO 5 9 afirma que uma 

regeneração econômica e silviculturalmente atrativa pode ser 

obtida por meio de métodos de regeneração natural. Assim 

sendo, o crescimento do povoamento residual, apôs exploração, 

pode ser acelerado por tratamentos silviculturais apropria-

dos, por exemplo, corte de cipós e abertura da copa por 

envenenamento ou exploração. Ele também concluiu que tuna 

exploração controlada para reduzir os danos do abate, enquan-

to extrai as árvores de tamanho explorável e de espécies de 

valor comercial, pode efetivamente substituir as operações de 

envenenamento, reduzindo substancialmente os custos de imple-

mentação dos tratamentos. Ele sugeriu que, na aplicação dos 

tratamentos, devam ser consideradas as diferenças entre as 

capacidades de crescimento de diferentes espécies, especifi-

camente, com relação aos diferentes tratamentos. 

2.6.2.2 Ghana - A área de floresta densa, em Ghana, segundo 

estimativas apresentadas por BAIDOE5 mede aproximadamente 

8.225.830 ha, sendo 1.518.256 ha dedicados a floresta perma-

nente que foram demarcadas, inventariadas e são rigorosamente 

patrulhadas. As florestas produtivas ocupam uma área de apro-

ximadamente 1.182.075 ha. Os resultados de uma enumeração 

estratificada, feita nas áreas de florestas produtivas, se-

gundo o autor, indicaram que haviam 190 espécies de tamanho 

comercial, porém somente 26 destas são de valor econômico. 
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Com o propósito de manejo, as 190 espécies foram agru-

padas em quatro classes: classe I compreende as 1-4 espécies de 

valor comercial, com predominância da família Meleaceae e da 

espécie Triplochi ton scleroxi loir. Classe II reúne 12 espécies 

de menor valor comercial, onde a intensidade de exploração por 

parte dos concessionários é muito baixa; classe III consiste 

de 23 espécies com possível valor econômico; e a classe IV è. 

composta de 141 espécies sem nenhum valor econômico. 

Nas áreas com florestas tipicamente úmidas, caracteri-

zadas por uma precipitação média anual de 1750 a 3000 mm, a 

exploração é feita em bases selvagens, o que descarta quais-

quer possibilidades de manejo destas florestas por meio de 

sistemas naturais(BAID0E5) 

As referências ao Sistema de Seleção praticado em 

Ghana, desde 1956, podem ser encontradas em: BAIDOE5, 

BRITWÜM10, GRAAF 3 3 e HIGUCHI39. O principal objetivo do sis-

tema foi promover o crescimento e desenvolvimento de espécies 

de valor comercial. Todas as reservas florestais que apresen-

tam um estoque médio de, no mínimo, 9 árvores^acre de espé-

cies de valor comercial são manejadas pelo Sistema de 

Seleção. As operações envolvidas no sistema são: 

a) mapeamento do estoque de todas as árvores econômi-

cas com DAP > 67,9 cm(7 ft de CAP); 

b) desbaste de melhoramento do estoque de árvores 

imaturas, aplicado num raio de, aproximadamente, 

3,66 m(12 f t) da base da árvore a ser assistida 

com 9, 7 < DAP < 48,5 cm. As árvores com DAP > 48,5 

cm não são assistidas, pois não respondem signi-
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ficativamente a qualquer tratamento silvicultural. 

Esta operação envolve cortes ou envenenamento de 

todas as árvores inúteis, mesmo que elas pertençam 

às classes I e II. A operação pode ser executadas 

pôs ou prè-exploração numa operação combinada com 

o mapeamento do estoque de todas as árvores econô-

micas com DAP > 67,9 cm. Desde 1958, esta operação 

combinada è empregada pela Divisão Florestal de 

Ghana. 

c) corte seletivo das árvores do mapa de estoque, num 

ciclo de 25 anos, com uma produção calculada. A 

produção anual è removida através de uma série de 

cortes que è determinada pela divisão da área pelo 

ciclo de corte. Nás áreas que diferem significati-

vamente da média da reserva, os cortes são efetua-

dos por áreas equiprodutivas(BAIDOE5). 

2.6.3 América Tropical 

Segundo MASSON73, os 23 paises e territórios da América 

tropical contêm 56« das florestas de folhosas, aproximada-

mente 453.000.000 de ha, dos 76 paises estudados. Somente 

dez paises e territórios da América do Sul — Bolívia, Brasil, 

Colômbia. Equador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguai, Peru, 

Suriname e Venezuela — possuem 52« das florestas de folhosas 

do mundo. Entretanto, WORLD RESOURCES INSTITUE 1 1 4 menciona 

que poucas destas florestas são consideradas manejadas, exce-
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Rica. El Salvador, Suriname e Colômbia. Segundo MASSON73, em 

Trinidad Tobago há 14.000 ha de florestas intensivamente 

manejadas sob o Sistema de Seleção. Apesar da pequena propor-

ção de florestas sob manejo intensivo, a tendência do manejo 

das florestas tropicais da região ê crescente. 

2.6.3.1 Suriname - Todos os relatos das experiência sobre 

manejo das florestas tropicais no Suriname, aqui apresenta-

dos, foram extraídos, na integra, de GRAAF 3 3. Segundo o 

autor, o Suriname possui uma área de 16.000.000 ha com, 

aproximadamente, 80« de floresta tropical. O desenvolvimento 

florestal se concentra na região de Forestry Belt, com 

1.500.000 ha de florestas economicamente acessíveis. Várias 

técnicas têm sido adotadas para obter povoamentos que são 

mais economicamente produtivos do que a floresta alta mesofi-

tica apôs exploração. Entretanto, poucas delas passaram nos 

primeiros testes e foram aplicadas em extensas áreas. Dentre 

elas, há os plantios uniformes feitos apôs o corte raso, 

plantios em faixas feitos na floresta recèm-explorada, e os 

sistemas de regeneração natural. 

O Sistema Malaio Uniforme foi experimentado na região, 

mas os altos custos de implementação dos tratamentos numa 

rotação de 60 a 80 anos, aliados á ausência de espécies com 

características semelhantes ás Dipterocarpaceae, acabaram por 

inviabilizar o sistema. Em 1965, decidiram pela adoção de um 

sistema policiclico, em detrimento ao Sistema Monoclclico 

(Sistema Maláio Uniforme). Na ocasião, foram implementadas 
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pesquisas relacionadas com o manejo das florestas tropicais 

úmidas, culminando com uma série de experimentos que formaram 

as bases dO Sistema Silvicultura! CELOS. 

2.6,3.1.1 Sistema Si Ivicu IturaI CELOS - O sistema SilViCUl-

tural CELOS(Center for Agricut tural Research in Suriname) foi 

concebido para produzir madeira para serrarias e laminação. 0 

sistema originou-se, basicamente, das pesquisas silvicultu-

rais conduzidas pelo Serviço Florestal antes de 1965, cujos 

resultados indicaram o incremento das espécies desejáveis, em 

florestas exploradas, o qual poderia ser aumentado pela apli-

cação de tratamentos de refinamento e de liberação. 

Com base nessas constatações foram implantados vários 

experimentos com os objetivos de: monitorar o crescimento de 

florestas exploradas sem subseqüentes tratamentos silvicultu-

rais, investigar os efeitos da época de manutenção apôs a 

exploração e estudar técnicas de estimulação de crescimento e 

regeneração de espécies de valor comercial. 

Para monitorar o desenvolvimento de florestas leve-

mente exploradasi foi implantado, em 1967, o EXPT 67/2. Os 

resultados deste, experimento confirmaram a baixa produti-

vidade econômica das florestas exploradas. O incremento volu-

métrico das espécies de valor comercial foram muito baixos, 

aproximadamente, O. 2 m3/ha-ano. 

Para determinar o melhor esquema, de liberação foi 

implantado, em 1965, o EXPT 65/3, na região do Mapane. O 

experimento investigou os efeitos de tratamentos silvicul-
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turais, refinamentos e liberapao, para reduzir a populapao de 

espécies sem valor comercial. Com o refinamento, a área basal 

total foi reduzida de 28 m2/ha para 7 m2/ha, posteriormente 

com a liberação, esta foi reduzida para 4 m2/ha. O incremento 

volumétrico das árvores das espécies de valor comercial, nas 

parcelas submetidas ao esquema ótimo de liberação, foi de 2 a 

5 m3/ha-ano. 

No EXPT 67/QA foi testada uma série de técnicas silvi-

culturais para estimular o crescimento da população de espé-

cies de valor comercial. Os tratamentos aplicados foram menos 

intensivos do que aqueles do EXPT 65/3. 

Um esquema de refinamento inicial que reduziu a área 

basal total de 28 m2/ha para 17 a 7 m2/ha, sucedido por um 

segundo refinamento aplicado no oitavo ano do ciclo foi o 

requisito mínimo para o bom desenvolvimento da população de 

árvores de espécies de valor comercial. Tratamentos mais 

freqüentes aumentaram o .número de árvores de espécies de 

valor comercial, mas a produção volumétrica nao foi economi-

camente viável. Com base nos resultados do EXPT 67/9A foi 

implantado, em 1975, ts E&PT 

No EXPT 67/9B, o refinamento inicial reduziu a área 

basal total de 28 m2/ha para 10 m2/ha. Os incrementos em 

circunferência e volume foram melhores do que os previstos 

pelos resultados do EXPT 67/9A. Também a taxa de mortalidade 

foi menor. O incremento volumétrico foi de 2 m3/ha-ano. 

Em 1982, os resultados do EXPT 67/9A mostraram a 

necessidade de se efetuar uma terceira interferência no 

povoamento manejado, no 16E ano do ciclo silvicultural. As 
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condições de acessibilidade do povoamento mostravam ser pro-

missoras atè o 20e ano do ciclo, mesmo com uma leve interfe-

rência efetuada 4 anos antes da 2b colheita. 

O sistema CELOS constitui-se de: exploração, primeiro 

refinamento, segundo refinamento, terceiro refinamento e Uma 

colheita no 2G 2 ano. 

0 manejo propriamente dito è precedido por uma prè-

exploração, onde um concessionário extrai somente a madeira 

de primeiríssima qualidade. 

A área submetida a manejo è previamente dividida em 

compartimentos de 100 x 250 m, 10 ha cada. Esta operação 

consiste na abertura de linhas de 1 a 2 m de largura nas 

direções norte-sul e leste-oeste. Em seguida, uma equipe de 

cinco homens efetua a enumeração completa e o mapeamento de 

todas as árvores de valor comercial. As árvores de tamanho 

comercial são medidas e seu volume estimado, numeradas e 

mapeadas. 

A amostragem do estoque de crescimento das espécies 

desejáveis com DAP > 10 cm è feita num turno de,40 x 250 m, 

pois julgaram que um percentual de amostragem de 10 seria 

suficiente. Todas as árvores das espécies de valor comercial 

são reunidas e os dados grupados em classes. Para monitorar o 

desenvolvimento do povoamento manejado, foram estabelecidas 

duas parcelas permanentes de 1 ha cada, para cada 300 ou 400 

hec tar es. 

z.fi.3.1.1.1 Exploração - Esta exploração não engloba todas 

as árvores de tamanho comercial das espécies de valor comer-
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ciai. Normalmente são abatidas, no ano O, uma média de 10 

árvores por hectare, perfazendo um total de 20 m3/ha e propi-

ciando uma redução de área basal de 2 a 3 m2/ha, incluindo 

as árvores abatidas e aquelas destruídas pelo abate. O abate 

não deve concentrar-se nos agrupamentos naturais, para evitar 

formação de grandes clareiras. 

Durante a operação de abate è feita uma verificação do 

grau dè sanidade e de qualidade dos troncos. Todas as árvores 

com tronco oco e^ou extensas raízes tabulares são excluídas 

por apresentarem baixo valor comercial e para minimizar os 

danos de abate. Posteriormente, elas são mortas durante o 

refinamento. As copas das árvores abatidas são, preferencial-

mente, espalhadas por toda a área, evitando sua concentração 

em grandes clareiras. E dada prioridade ás direções de abate 

que forem mais convenientes para o transporte e que oferecem 

maior segurança, mesmo em detrimento á morte de árvores de 

espécies de valor comercial. 

2.6.3.1.1.2 Primeiro refinamento - As condições de cresci-

mento da população de árvores de valor comercial remanescen-

tes não são substancialmente melhoradas pela simples explo-

ração. Portanto, a exploração deve ser sucedida por um refi-

namento efetuado no ano O do ciclo silvicultural. O diâmetro 

limite foi fixado em 30 cm, resultando numa redução de área 

basal de 28 m2/ha para, aproximadamente, 12 m2/ha, que repre-

sentou mais de 50 « da biomassa total. Esta operação resultou 

tanto na diminuição da competição e no aumento dos nutri-
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entes e água disponíveis, como também no incremento em cir-

cunf er ênc ia. 

2.6.3.1.1.3 Segundo refinamento - Decorridos alguns anos do 

refinamento inicial, foram observados decréscimos acentuados 

no incremento em circunferência, o que indicava altos níveis 

de competição. Nesta ocasião, verificou-se que a área basal 

tinha crescido de 12 m2/ha para 20 m2/ha e, então, deveria 

ser reduzida para, aproximadamente, 10 m2/ha. 

O objetivo do segundo refinamento foi liberar as mudas 

e as pequenas árvores de espécies comercial, pois estes 

indivíduos sáo os mais vulneráveis aos danos de abate numa 

futura exploração. Portanto, incrementar o seu número resul-

tará numa distribuição diamétrica mais balanceada. Neste 

refinamento foi estabelecido um diâmetro limite de 10 cm, 

mesmo assim, muita biomassa foi morta, porém, menos do que no 

primeiro refinamento. 

2.6.3.1.1.4 Terceiro refinamento - As principais causas 

desta interferência no povoamento foram o acréscimo ocorrido 

na área basal e a presença de cipós. Neste refinamento são 

mortos, principalmente, pequenas árvores e, ocasionalmente, 

grandes árvores, porém, é dada prioridade á remopão de cipós 

com o intuito de reduzir os dados de abate das árvores onde 

estes se entrelaçam. Nesta operação executada aos 16 anos do 

ciclo silvicultural, a área basal foi reduzida de, aproxima-

damente, 18 m 2/ha para 15 m2/ha. Em todos os refinamentos é 

empregada uma mistura de arboricida 2, 5-T Cácido 2,4,5-
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Triclorofenoxiacético), 5 « do principio ativo dissolvidos em 

óleo diesel, para matar as árvores de espécies sem valor 

comercial. 

2.6.3.1.1.5 Segunda Colheita - Finalmente, muita madeira 

comercial foi produzida para se efetuar uma segunda colheita 

no 209 ano do ciclo siIvicultural. Nesta ocasião, o volume de 

madeira comercial é de aproximadamente 20 m3/ha, que é maior 

do que a média geralmente obtida da exploração de tais flo-

restas naturais. 

Para colher 20 m3/ha, estima-se que um volume total em 

pé de, ciHi oximadamente, 40 m 3/ha seja necessário. Portanto, é 

imprescindível que o incremento periódico anual médio, no 

ciclo de 20 anos, seja de, no mínimo, 2 m-^ha. Com as res-

trições impostas sobre o volume a ser colhido, a melhor forma 

de melhorar os resultados econômicos foi e è produzir toras 

de mais alta qualidade, sem comprometer o ciclo de nutri-

entes. Assim sendo, os fatores de produção têm de ser concen-

trados, prioritariamente, nos melhores indivíduos de espécies 

desejáveis e, ao mesmo tempo, deve-se promover a regeneração 

e o crescimento de árvores jovens e vigorosas para garantir a 

produçâo sustentada apôs cada colheita. 

2.6.3.2 Brasil - HIGTJCHI39 menciona que os primeiros ensáios 

visando á produção sustentada de florestas naturais, no 

Brasil, foram implantados em 1958 através de um acordo cele-

brado entre o governo brasileiro e especialistas da FAO. No 



ano de 1964, em Manaus, os pesquisadores do INPA também 

iniciaram estudos sobre enriquecimento, fenologia, produção 

de mudas e manejo de plantações de essências nativas e exóti-

cas. Outra iniciativa mencionada pelo autor foi o monitora-

mento, feito por pesquisadores da EMBRAPA e SUDAM.de uma área 

queimada em 1960, em Santarém, cujas observações continuam. 

Mais recentemente, em 1980, foram implantadas pesqui-

sas sobre manejo e regeneração natural, uma em Santarém, 

Pará e outra em Manaus(HIGUCHI39). Também em 1980, foi 

instalado um ensaio de manejo para produção sustentada na 

Reserva Florestal de Linhares, município de Linhares, Estado 

do Espirito SantoCJESUS et alii46). Posteriormente, a 

Florestas Rio Doce S-^A, subsidiária da Cia Vale do Rio 

Doce(CVRD) instalou ensáios de manejo em: Buriticupu, 

município de Santa Luzia, Estado do MaranhãoCJESUS et 

alii4q); Porto Trombetas, município de Oriximiná, Estado do 

Pará (JESUS 8, MENANDR050); Marabá. Estado do Pará. na área de 

influencia do Projeto CarajásCJESUS & MENANDRO51); Reserva 

Florestal de Linhares, município de Linhares, Estado do 

Espirito Santo(JESUS 8« MENANDRO52); e um ensáio de produção 

sustentada, no município de Serra Azul, Estado de Minas 

GeraisCJESUS et alii53). 

2.6.3.2.i Manejo e regeneração natural e m Santarém, Estado 

do Pará - Este experimento foi instalado em 1980 num bloco de 

ÍOO ha. Os tratamentos foram cortes de exploração, efetuados 

segundo os limites de DAP de 45 e 55 cm para o grupo de 

espécies de valor comercial. Numa operação de prè-exploração 
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foram efetuados cortes de cipós e da vegetação do sub-bosque. 

Os objetivos da pesquisa foram determinar os efeitos 

dos dois níveis de intensidade de corte sobre a regeneração e 

sobre o povoamento residual, bem como avaliar o crescimento e 

a produção do povoamento submetido a manejo. 

2.6.3.2.2 Manejo e regeneração natural e m Manaus, Estado do 

Amazonas - Este experimento foi implantado no ano de 1980, 

através de Convênio celebrado entre o INPA, o Banco Interamerica-

no de Desenvolvimento e a FINEP. O estudo teve como objetivos 

testar as possibilidades de manejo da floresta tropical Úmida 

submetida ao sistema de regeneração natural e determinar 

ciclos de abate, juntamente com as previsões de produção por 

espécie. 

O modelo experimental consta de 4 blocos de 

400 x 600 metros, 24 ha cada, perfazendo um total de 96 ha de 

área experimental, onde os tratamentos são as diferentes 

intensidades de corte. Os tratamento discriminados abaixo, 

foram aplicados em sub-blocos de 200 x 200 m, 4 ha cada. 

Trat. Descrição 

1 Controle(sem interferência) 

2 Remoção de 25« de área basal explorável 

3 Remoção de 50« da área basal explorável 

4 Remoção de 75« da área basal explorável 

5 Remoção de 100« da área basal explorável 

6 Remoção de 50« da área basal explorável, com 

plantio de enriquecimento. 
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Para monitorar os tratamentos foi estabelecida, para 

cada 2 ha, vima parcela permanente de ÍOO x 100 m, onde serão 

feitas as avaliações para o grupo de espécies: crescimento do 

grupo de espécies do povoamento residual, regeneração e de-

senvolvimento das mudas e as taxas de crescimento, sobrevi-

vência e incremento para se determinar os ciclos de cortes. 

2.6.3.2.3 Ensaio de produção sustentada na Reserva de Linha-

res Estado do Espirito Santo - Segundo JESUS et alii46, este 

experimento foi instalado no período de OI de Julho a 30 de 

setembro de 1980, na Reserva Florestal de Linhares, Espirito 

Santo, numa área de 22,5 ha, cuja formação florestal predomi-

nante è a floresta densa de tabuleiros sem nenhuma interfe-

rência. Os objetivos deste ensaio foram investigar as respos-

tas do ecossistema florestal a diversos tipos de interferên-

cias e desenvolver uma metodologia que permitisse explorá-lo 

comercialmente em base sustentada. 

Na implantação do experimento foram demarcados 8 blo-

cos, dos quais cinco foram sorteados e então eleitos os 

blocos A, B, C, D e E. Estes foram delimitados em zonas não 

interferidas, sempre paralelos ao eixo de uma estrada, dis-

tante desta de 75 m, para facilitar a extração da madeira. 

Cada bloco foi dividido em 9 parcelas experimentais de O, 5 ha 

cada e, posteriormente, foram sorteados os 9 tratamentos 

assim discriminados: 
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Trat. Descrição: 

1 Testemunha (sem qualquer interferência) 

2 Redução de 15« da área basal, a partir dos maiores 
indivíduos e seletivamente. 

3 Redução de 30« da área basal, a partir dos maiores 
indivíduos e seletivamente. 

4 Redução de 45« da área basal, a partir dos maiores 
indivíduos e seletivamente. 

5 Retirada dos indivíduos com DAP < 10 cm e DAP > 80 
cm. Em seguida, redução de 15« da área basal 
remanescente, a partir dos maiores indivíduos e 
seletivamente. 

6 Retirada dos indivíduos com DAP > 80 cm e redução 
de 25« na área basal remanescente, a partir dos 
maiores indivíduos e seletivamente. 

7 Corte raso. 

8 Retirada dos indivíduos com DAP > 80 cm e redução 
de 25« na área basal remanescente, a partir dos 
maiores indivíduos e seletivamente. 

9 . Retirada dos indivíduos com DAP > 50 cm e a partir 

dos maiores indivíduos e seletivamente. 

Em todos os tratamentos, exceto a testemunha, foram 

efetuados cortes dos cipós. Foi feito um inventário prévio 

onde foram medidos, para cada tratamento, todos os indivíduos 

com DAP > 5 cm. Com isto, foram avaliados os números de 

árvores e a área basal por espécies e totais por classe 
/ 

diamètrica e por tratamentos. E óbvio que, na prática, difi-

cilmente, a redução na área basal planejada era atingida, 

verificando-se distorções em torno de 5«. Posteriormente á 

aplicação de cada tratamento, eram feitas as avaliações de 

toda madeira serrável e lenha extraídas. 
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O presente experimento foi monitorado em 1980, 1982 e 

1987, cujos dados já foram analisados e os resultados, certa-

mente, serão divulgados pelos autores. 

2.6.3.2.4 Manejo florestal em Euri ticupu, Estado do 

Maranhão - Segundo JESUS et alii49, em agosto de 1983, a 

Floresta Rio Doce S-̂ A implantou um ensáio de manejo florestal 

na localidade denominada Buriticupu, município de Santa 

Luzia, Estado do Maranhão. Os objetivos da pesquisa foram 

quantificar e qualificar o produto final e estabelecer um 

sistema e um ciclo de extração, de modo a gerar vim sistema de 

manejo para produção sustentada. 

A reserva de Buriticupu possui uma área total de 

10.000 ha, com cobertura florestal primária denominada de 

Floresta Mesofldica Perenifôlia do Rio Pindarè. 

O modelo experimental constituiu-se de 4 blocos ao 

acaso com 5 tratamentos e 4 repetições cada. A área de cada 

parcela experimental foi de O,5 ha (50 X 100 m), espaçados 

entre si de 50 m e afastadas 75 m da estrada de acesso. 
i 

Previamente á aplicação dos tratamentos, foi feito um inven-

tário florestal, por bloco, de todos os indivíduos com 

DAP > IO cm. 

Os tratamentos foram escolhidos de modo a representar 

diferente tipos de interferências, variando desde um sistema 

de exploração mais brando até um sistema mais drástico que 

foi o corte raso. Os cinco tratamentos foram os seguintes: 



76 

Trat. Descrição: 

1 Testemunha (sem interferência). 

2 Eliminação de cipós. 

3 Corte raso. 

4 Abate e extração de todas as árvores com 

DAP > 4 5 cm. 

5 Abate e extração de todas as árvores com DAP < 10 

cm e DAP > 60 cm. No povoamento remanescente 

deixar somente os indivíduos com ótima formação 

fenotlpica, procedendo-se, ainda, á eliminação de 

todos aqueles mal-formados, mortos e em pê e os 

de valor comercial insignificante. 

De posse dos dados do inventário, obteve-se uma esti-

mativa de 44 dormentes por hectares, correspondente a 11 

m3/ha. Apôs a aplicação dos tratamentos, foram quantificadas 

todas as toras serráveis e toda a madeira apropriada para 

energia. O volume de madeira serrável extraído por tratamen-

to foi, em média, 19 m3/ha, 15 m3/ha e 15 m3/ha, respectiva-

mente, para os tratamentos 3 , 4 e 5. A quantidade de madeira 

para energia foi 380 estéreo/ha , 248 estèreo^ha e 161 esté-

reo/ha, respectivamente, para os tratamentos 3 , 4 e 5. 

2.6.3.2.5 Produção Sustentada em Floresta Amazônica, no 

município de Marabá, Estado do Pará - Este experimento foi 

instalado em Julho-^Agosto de 1984, em Marabá, numa área onde 

há, tradicionalmente, extrativismo de Castanha-do-Pará. 

O modelo experimental constitui-se de Blocos ao acaso 
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com 4 tratamentos e 4 repetições, onde os diferentes 

de interferências (tratamentos) foram aplicados: 

Trat. Descrição 

1 Testemunha (sem interferência) 

2 Corte raso, excetuando-se os indivíduos 
tanha-do-Pará. 

3 Retirada de todos os indivíduos com DAP 
excetuando-se os de Castanha-do-Pará. No 
cente, eliminar os danificados por esta 
rencia e corte de cipós. 

4 Retirada de todos os indivíduos com DAP l 60 cm. 
Independente do DAP, as Castanhas-do-Pará não 
serão abatidas. No remanescente, eliminar os.dani-
ficados pela interferência e os mal-formados. 

Em todos os tratamentos, exceto o de número 1, foram 

quantificados o número de árvores, a área basal e o volume em 

estéreo/ha e m3/ha, para todos os indivíduos com DAP > IO cm. 

Segundo JESUS & MENANDR051, a quantidade de lenha 

(estèr eo-^ha) e de madeira serrável (m^ha), extraídos dos 

3 e 4 foi respectivamente; 466, 36; 245, 30 e 

o volume de madeira inaproveitável, para os 

3 e 4 foi, respectivamente: 155, 116 e 

2.6.3.2.6. Produção Sustentada e m Floresta Primitiva do M é d i o 

Amazonas, m u n i c í p i o de Óriximi ná, Estado do Pará - Segundo 

JESUS & MENANDRO50, este experimento foi concebido em virtu-

de da necessidade, por parte da Mineração Rio Norte - MRN, de 

conhecer alternativas para a substituição do óleo utilizado 

na secagem de bauxita. Na oportunidade, apôs uma série de 

estudos de prè-viabilidade, optou-se pela utilização de bio-

massa florestal como insumo energético. 

s i s temas 

de Cas-

> 45 cm, 
r emanes-
interfe— 

tratamentos 2, 

191 e 27. Já 

tratamentos 2, 

Sfl m3/ha . 
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Em virtude dos altos custos da biomassa que chegava a 

Porto Trombetas, em 1984, a Floresta Rio Doce - FRD propôs a 

implantação de uma bateria experimental com objetivo de redu-

zir os custos da biomassa energética, da qual constava o 

ensaio de manejo florestal, para a produção sustentada de 

lenha e madeira serrável. 

Em síntese, os objetivos do experimento foram: 

a) quantificar e qualificar a biomassa florestal; b) estabe-

lecer um sistema auto-sustentável na utilização da biomassa; 

c) estabelecer a rotação do sistema. 

O modelo experimental consiste de blocos ao acaso, com 

4 repetições e 5 tratamentos, onde os seguintes sistemas de 

interferência (tratamentos) foram aplicados: 

Trat. Descrição 

1 Testemunha (sem interferência) 

2 Corte raso 

3 Retirada de todos os indivíduos com DAP maior ou 
igual a 45 cm. Independente do DAP deixar até duas 
árvores^parcela que possam funcionar como porta-
sementes. No remanescente retirar também todos os 
indivíduos quebrados ou danificados nessa inter-
venção . 

4 Retirada de todos os indivíduos com DAP menor ou 
igual a 20 cm e maior ou igual a 60 cm. Indepen-
dente do DAP, deixar até duas árvores/parcela que 
possam funcionar como porta-sementes. No remanes-
cente retirar também todos os indivíduos quebrados 
ou danificados na intervenção inicial e ainda 
todos os mal-formados. 

5 Retirada de todos os indivíduos com DAP menor ou 
igual a 20 cm e maiores ou igual a 60 cm. Indepen-
dente do DAP, deixar até duas áryores/parcela que 
possam funcionar como porta-sementes. No remanes-
cente deixar ÍOO ár vor es-^ha, considerando não sô o 
valor madeireiro como também os respectivos fenô-
tipos. 



79 

A quantidade de lenha (estéreo/ha) e de madeira serrá-

vel (m-^ha), extraída para tratamentos 2, 3, 4 e 5 foram, 

respectivamente: 5iO, 42; 257, 35; 295, 27; 268 e 15. 

2,6. 3.2.7 Produção Sustentada em liata Secundária de Transi-

ção , m u ni cIp i o de Serra AzuI , Es tado de Mi nas Gera is - Es te 

experimento, segundo JESUS et alii53, foi implantado numa 

mata de transição secundária com idade em torno de 15 anos, 

nos municípios de Serra Azul de Minas e Rio Vermelho, Estado 

de Minas Gerais, em propriedades da Floresta Rio Doce S-^A. 0 

experimento visa a identificação de um sistema de manejo e um 

cicló de interferência que propicia a produção sustentada de 

lenha e madeira serrável. 

0 modelo experimental è o de blocos ao acaso, com 

quatro repetições e quatro tratamentos, onde os diferentes 

sistemas de interferência (tratamentos) foram: 

Trat. Descrição 

1 ' Testemunha (sem interferência) 

2 Corte raso 

3 Corte seletivo, baseado na espécie e fenòtipo dos 
indivíduos, não havendo restrições quanto ás clas-
ses diamètricas ou frequências dos individuos^ha. 

4 Corte de todos os indivíduos com DAP < 10 cm e no 
remanescente, deixando as lOO melhores árvores^ha, 
segundo os padrões fenotlpicos e valor das espé-
cies. 

A quantidade média de lenha extraída (estèreo-^ha) apôs 

a aplicação dos tratamentos 2, 3 e 4 foi, respectivamente: 

180, 06; 165,62 e 191, 08. Entretanto, nenhuma madeira serrável 

foi encontrada na área. 
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2.&.3.2.Ò Produção Sustentada em Floresta Degradada, municí-

pio de Linhares, Estado do Espirito Santo - Este ensaio de 

manejo foi instalado, segundo JESUS & MENANDRO52, numa área 

explorada intensivamente há 20 anos atrás, localizada na 

Reserva Florestal de Linhares; município de Linhares, Estado 

do Espirito Santo. A cobertura florestal original era a 

Floresta Alta de Terra Firme (HEINSDISJK37). 

Os objetivos do experimento foram: quantificar e qua-

lificar o produto florestal, caracterizar o sistema e o ciclo 

de extrapão e promover a recuperação da floresta secundária, 

estabelecendo-se um sistema de produção sustentada de recurso 

florestal. 

O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso 

com 4 repetições e quatro tratamentos, onde os sistemas de 

interferências (tratamentos) foram: 

Trat. Descrição 

1 Testemunha (sem interferência) 

2 Eliminação dos indivíduos mal-formados, quebrados 
e mortos, dixando os 100 melhores-^ha. Em metade 
fez-se uma queima do resíduo florestal. 

3 Eliminação dos indivíduos mal-formadós, quebrados 
e mortos, deixando os 100 melhores/ha. Em metade 
da parcela, fez-se uma queima do resíduo flores-
tal. Em seguida, fez-se um enriquecimento com 
mudas de IO espécies florestais em toda a parcela, 
na intensidade de 500 mudas/ha, ou seja, no espaça-
mento de 5, O X O m e 50 mudas por espécies. 

4 Eliminação dos indivíduos mal-formados, quebrados 
e mortos, deixando os ÍOO melhores/ha. Em metade, 
da parcela, fez-se uma queima do resíduo flores-
tal. Em seguida, fez-se vim plantio de enr i quec iment 
com mudas de IO espécies florestais em toda parce-
la, com intensidade de lOOO mudas-^ha, ou seja, 
no espaçamento de 4, O X 2, 5 m e 100 mudas por 
espécie. 
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Cada parcela experiementai abrange uma área de 0,5 ha 

(50 X 100 m) e, portanto, o bloco ocupa uma área de 2,0 ha. 

As espécies empregadas em plantio de enriquecimento, 

efetuado em dezembro de 1985, foram: 

Nome Comum Nome C i ent1f i co Procedência 

AíCACIA Acácia im/yjiíM) AUSTRAL IA 

ADERNE AstrctTíLM graci le Eng 1. RFCVRD 

CECRO AUSTRAL IAN0 Toor&s ciliata AUSTRAL IA 

FARINHA SECA P terota br as i H&isis RFCVRD 

GCNÇALO ALVES Astrcnitm fraxinifo! ium Schott RFCVRD 

IPE CVO DE M\CUCO Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicho Is RFCVRD 

JEQUI Tl B^ ROGA Cariniatia lega tis (Mart.) 0. Ktze RFCVCR 

LOJRO Corai a trichotana Vell. RFCVCR 

PARAJÇj ÀV3/7/ ikara bei ia Monach RFCVCR 

PELADA Termitialia cf. KuhImani i RFCVDR 

2.6.4. Perspectivas do manejo para produção sustentada 

Atualmente, há muito boas informações sobre as técni-

cas de manejo para produção sustentada no Sudeste Asiático, 

na Africa e, particularmente, no Suriname. 

Com base nessas experiências poderia ser implementado 

um programa de manejo sustentado, periodicamente avaliado e 

alterado segundo os resultados obtidos de seu monitoramento. 

Paralelamente, deveria ser incentivada a implantação de in-

dústrias de processamento de madeiras que permitisse um apro-

veitamento integral das madeiras e promover um maior número 
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de espécies, nos mercados nacional e internacional, pois, 

sabe-se que sô aproximadamente 50 das espécies da Amazônia 

são amplamente exploradas, embora 400 delas apresentem algum 

valor comercial. 

Tal iniciativa não pode ser postergada por mais tempo, 

se prevalecerem as atuais taxas de exploração seletiva e 

desmatamento. Conforme mencionou GRAAF33, quanto mais depre-

dada estiver a floresta, menores serão as possibilidades de 

sucesso de aplicação do manejo. O autor afirma, ainda, que 

não basta criar um sistema silvicultural adequado às con-

dições existentes, mas que o manejo para produpão sustentada 

seja disciplinado e dirigido por uma politica florestal com 

base numa legislação realística. 

Segundo WORLD RESOURCES INSTITUTE*14, uma série de 

obstáculos impede as práticas de manejo das florestas natu-

rais como: baixa taxa de retorno dos investimentos; falta de 

conhecimento técnico; pressões exercidas pelo crescimento 

demográfico, pobreza e expansão de fronteiras agrícolas; 

falta de mão-de-obra experimentada e de materiais; e falta de 

comprometimento politico. 

Huitos desses problemas seriam solucionados se houves-

sem retornos financeiros e econômicos imediatos, pois altas 

taxas de retorno gerariam interesse politico e atrairiam a 

atenpâo da iniciativa privada. Entretanto, LESLIE 6 6 fez uma 

análise econômica comparatiava entre os manejos de florestas 

plantadas e naturais, concluindo que as práticas de manejo 

das florestas naturais são economicamente viáveis. 
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Particularmente na América Tropical, onde o percen-

tual de florestas manejadas è muito baixo, há boas perspec-

tivas de reversão desse quadro geral. Segundo MASSON73, 

vários países Já têm preparado seus planos de manejo de 

florestas naturais, como: Guatemala, Honduras, Belize, 

Brasil, Paraguai e Peru. O número de experimentos para ava-

liar os efeitos de tratamentos silviculturais e estudos de 

crescimento e produção tem aumentado nos últimos anos no 

México, Costa Rica, Honduras, Guiana Francesa, Brasil, Peru e 

Venezuela. 

Apesar das inúmeras experiências e das práticas reais 

de manejo das florestas naturais heterogêneas e multiâneas 

abordadas, o manejo dessas florestas ainda è considerado mais 

como uma arte do manejador do que propriamente uma ciência. 
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3 MATERIAL E ÍCTODOS 

3.1 Caracterização da área 

Este estudo foi desenvolvido na Reserva Florestal de 

Linhares, de propriedade da Companhia Vale do Rio Doce, 

localizada entre os municípios de Linhares e São Mateus, ao 

norte do Estado do Espirito Santo. A reserva está a 30 km de 

Linhares e a 45 km de São Mateus, via BR-101, cujo acesso se 

dâ á altura do km 122 da mesma rodovia. Esta localidade está 

a 19e06' e 19s18' de Latitude Sul, 39245' e 40219' de Longi-

tude W Gr e a uma altitude que varia entre 28 e 65 

metrosCFIGURAS 1 e 2). 

Segundo JESUS47, HEINSDIJK et alii 3 7 e JORGE56, a 

região que engloba a reserva apresenta clima quente úmido, 

pertencente ao grupo Aw, com estacão chuvosa no verão e seca 

no inverno. Quanto á precipitação, esta atinge em determi-

nados locais, aproximadamente, 2000 mm anuais. Os dados cole-

tados no Posto Meteorológico que funciona na reserva, desde 

setembro de 1974, segundo JESUS47, revelaram que a máxima e 

a mínima precipitação media anual foram, respectivamente, 

1639, 4 mm, em 1985 e 1091, 6 mm, em 1984, com uma média anual 

de 1396, 1 mm. 
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O solo onde se localiza a reserva ê classificado, 

segundo BRASIL9, Ministério da Agricultura, como sendo 

Latossolo Vermelho Amarelo Distròfico coeso podzôlico, tex-

tura argilosa fase floresta subperenefolia, relevo suave 

onduladoCplatOs litorâneos), solo com horizonte B textural de 

atividade baixa(não hidromòrficos). Segundo EMBRAPA15, este 

tipo de solo apresenta os seguintes graus de limitação*, 

moderada deficiência de fertilidade natural, ligeira defi-

ciência de água, excesso de água nulo, ligeira suceptibili-

dade á erosão e ligeiro impedimento á mecanização. 

A tipologia Floresta Alta de Terra Firme, foi classi-

ficada por HEINDSJIK et alli 3 7 como Floresta Tropical 

Pluvial; mais recentemente, FERREIRA20 a qualificou como 

Floresta Tropical Pluvial Atlântica. Entretanto, JESUS4fi 

menciona que, conforme terminologia adotada pelo Projeto 

RADAMBRASIL, ela pode estar inserida na "Região da Floresta 

Umbrófila Densa ou então na da Floresta Estacionai Semi-

Decidual, ambas das Terras Baixas". Esta tipologia ocupa, 

aproximadamente, 13.757 hectares, perfazendo 63,10« da área 

total da Reserva Florestal da Companhia Vale do Rio Doce. A 

seguir, TABELA 1, extraído de JESUS47, acha-se uma descrição 

sumarizada das diferentes tipologias que ocorrem na reserva. 

A área de estudo propriamente dita, com aproximada-

mente 1082, OO hectares, pertence á tipologia Floresta Alta de 

Terra Firme, sem. interferência, e acha-se discriminada na 

FIGURA 2. A referida área foi escolhida tanto por ser repre-

sentativa dessa tipologia, como também por ser considerada 

prioritária para futuras pesquisas. 
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TABELA 1 - Descrição das tipologias e características da 
infra-estrutura, da Reserva Florestal da Cia Vale 
do Rio Doce, Linhares, Espirito Santo. 

Tipos: Area (Ha) « 

Floresta densa de cobertura uniforme - Fd 13. , 757, 00 63, IO 

Floresta densa de cobertura 
com interferência -Fdi 

uniforme 
1. .098, OO 5, IO 

Floresta de várzea - Fv 860, OO 4. OO 

Mussununga - Hg 1. . 717, OO 7, 90 

Nativo - Nt 1. , 331, OO 6, OO 

Capoeira - Cp 257, 00 1. 20 

Brejo 1. 665, OO 7, 60 

Area de experimentação 848, 00 3, 90 

Estrada Federal - BR - ÍOI 25, OO o. 15 

Area habitacional 15, OO 0, IO 

Pomar de frutas tropicais IO, 00 o, 05 

Estrada interna (117.ÍOO x IO m) 70, 26 o, 30 

Aceiro perimetral (133.740 : x IO m) 133, 74 60 

Divisa natural - córregos e r ios(46.700 m) 

Area Total: 21. 787, OO ÍOO, OO 

Fonte: JESUS 4 7 

HEINDSJIK et alii 3 7 mostraram que das árvores com 

DAF l 25,0 cm, foram encontradas mais de ÍOO espécies e, que 

das 10.793 árvores amostradas, somente 52 ou 0,65« delas não 

puderam ser identificadas por ocasião do referido inventário. 

Comparando as florestas pluviais do norte do Espirito Santo 

com aquelas da região amazônica, os autores concluiram que 

elas tinham um mesmo habitat. Entretanto, as primeiras se 



87 

mostraram mais uniformes e com menor variabilidade especi-

fica, sendo a altura de suas árvores menos variável, pois as 

árvores mais altas e mais baixas são excepcionais. 

Quanto á distribuição diamètrica, esta floresta teve 

exatamente a mesma aparência que a encontrada nas florestas 

da Amazônia, isto è, apresenta uma distribuição balanceada 

com 128 árvores por hectare. As árvores com DAP > 25 cm foram 

distribuídas por classe de DAP, a intervalo de classe de 

10,0 cm, e o volume médio por hectare foi de 186,85 m3.-

Mais recentemente, JESUS 4 0 obteve as seguintes estima-

tivas médias por hectare: 45 espécies, 565 árvores, 34 me 

de área basal, 61m3 de volume e 554 metros estéreos. Segundo 

o autor, estas estimativas parecem evidenciar que, estrutu-

ralmente, esta formação florestal assemelha-se á floresta 

amazônica. Ainda, o autor apresenta um sumário de um inventá-

rio florestal conduzido segundo o sistema de amostragem sis-

temática, cujos resultados revelaram os seguintes: Rinorea 

bahiensisiTambor) com 9,1 indivíduos por hectare, hiorogaster 

trinervis (Bomba Dágua) com 5,1 indivíduos por hectare, 7rat-

tinickia sp (amescla), Eugenia invo iucrataÇ.Araçâ'), Pouteria 

sp(Bapeba branca), V iro ia garoner/(Bicuíba), Joannesia 

princepsiBo I e i ra), Ciai i um oivaricatumÇ. Jatai peba) e lermina-

iia spiPelada), todas com mais de dois indivíduos por hectare. 

Há determinadas espécies que alcançam DAP > 80,0 cm, como 

Pi tbece iobi um peoiceiiareCJueirana Branca), Pterocarpus vioia-

ceusfPau sangue), Paratecoma perobaíPeroba amarela) e Carro-

çar giabrumiPequi vinagreiro), porém, somente 15 indivíduos 

por hectare foram encontrados. 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA RESERVA FLORESTAL DA 

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. 
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3.2 Seleção de Tamanhos de Unidade de Amostra 

Os tamanhos de parcelas ou unidades de amostras, uti-

lizadas para seleção do tamanho adequado aos propósitos deste 

estudo, foram obtidos de combinações de subparcelas adjacen-

tes de 200 m2 (10 x 20m) cada, de forma tal que o tamanho 

subseqüente continha todas as árvores incluídas no tamanho 

precedente. Para tal, adotou-se o tamanho máximo de 4000 m2 , 

20 x 200 m, subdividido em subparcelas de 200 me cada. No 

campo, após demarcada a parcela de 4000 m2, o controle por 

subparcelas foi feito através do registro individual, isto é, 

adotou-se uma ficha de campo apropriada para cada subparcela. 

O tamanho de parcela empregado na abordagem do 

estoque de regeneração foi obtido de combinações de 

subparcelas de 200 m2 até 600 m2. Nas avaliapão do tamanho 

de parcela para abordagem do estoque de crescimento, foram 

utilizadas combinações de subparcelas de 200 m2 até 1200 m 2. 

Na avaliação do estoque de exploração, foram empregadas 

combinações de subparcelas de 200 m2 até 4000 m 2. 

Os três tipos de estoques foram definidos segundo a 

estrutura diamêtrica, da seguinte forma : Estoque de regene-

ração, englobava todos os indivíduos arbóreos com 

15, 7 < CAP < 47, 1 cm; Estoque de crescimento, compunha-se de 

árvores com 47,1 <, CAP < 141,4 cm; Estoque de exploração, 

cons tituia-se das árvores com CAP > 141,4 cm. 

A seleção dos tamanhos de unidades de amostra adotados 

na amostragem definitiva da população, fundamentou-se no 



critério de análise dos números mínimos, médios e máximo de 

árvores por unidades de amostra, conforme procedimento empre-

gado por HUSCH44, NASH & ROGERS61 e SILVA99. 

3.3 Amostragem e Coleta de Dados 

Definidos os tamanhos de parcelas para as abor-

dagens dos estoques de regeneração, crescimento e exploração, 

o sistema de amostragem empregado foi a amostragem sistemá-

tica unidimensional. Neste sistema de seleção, as unidades de 

amostra de área fixa acham-se eqtii tati vãmente distribuídas e 

igualmente espaçadas sobre a população, conforme FIGURA 3. 

As unidades de amostra foram locadas de forma tal 

que os seus centros geométricos foram coincidentes. Isto 

significa que a parcela de menor tamanho está contida na de 

tamanho sucessivamente maior. Tal fato garantiu maior repre-

sentatividade e, ao mesmo tempo, evidenciou as relações entre 

os indivíduos componentes dos três estoques, previamente 

estabelecidos para efeito de amostragem. 

Em cada parcela de área fixa, as árvores individuais 

foram avaliadas pelas características: nome vulgar, cicunfe-

rência(CAP), altura comercial(hç), altura total(ht) e a res-

pectiva qualidade de fuste(q). 

Para efeito de medição da altura comercial das árvores 

pertencentes ao estoque de crescimento, considerou-se a por-

ç ã o reta do fuste livre de galhos. Nas avaliações do estoque 

de exploração, considerou-se como sendo altura comercial a 

porção utilizável do tronco até o diâmetro mínimo 
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comercializável de aproximadamente 45 centímetros. 

O estabelecimento das classes de qualidade de fuste 

fundamentou-se nos seguintes padrões: 

a) ciasse l - fuste reto e livre de quaisquer defeitos 

e que permite obter toras de aproveitamento total; 

b ) c i a s s e l i - fuste com tortuosidade e sem outros 

defeitos, com aproveitamento parcial; 

c) ciasse III - fuste com tortuosidade e sérios de-

feitos, ocos, atacados por insetos, fungos e com 

aproveitamento mínimo ou mesmo nulo. 

Na avaliação do método de amostragem de seis árvores, 

desenvolvido por Prodan, em 1968, apresentado por LOETSCH 8. 

HALLER60 e PELZ69, o ponto de amostragem foi locado coinci-

dente com o centro geométrico das parcelas de área fixa. Em 

cada ponto de amostragem foram feitas as seguintes avaliações 

por árvore: distância hor izontal(d), em metros, circunf e-

rência(CAP), em centímetros, alturas comercial(hc) e 

total(ht), em metros e qualidade de fuste(q). 

Aqui, as árvores amostras foram os seis vizinhos 

mais próximos do ponto de amostragem. Assim sendo, foram 

avaliadas seis árvores para cada um dos três estoques, perfa-

zendo um total de dezoito árvores por ponto. 

Finalmente, próximo de cada ponto de amostragem ou 

centro geométrico das parcelas, foi coletada uma amostra de 

solo para análises químicas de rotina, feitas para as profun-

didades de O a 20 cm, determinando-se o pH, o fôsforo(P) e 

potássio(K) disponíveis, o alumlnio(Al), o cálcio(Ca) e 

magnèsio(Mg) trocáveis. 
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3.4 Estimativas Paramétricas por Espécie e Classe de 

Qual idade 

O volume com casca, Vc, para cada 

estoques de crescimento e exploração,foi 

go da equação desenvolvida por JORGE56, 

comercial com casca e m floresta tropical 

Espirito Santo", cujo modelo è: 

Vc = Po D ^ 1 h P 2 

que resultou na equação volumétrica seguinte: 

Log (Vc) z - 3,953574779 + 2,021673370 lo a(D) 

+ O. 726464573 lo S(H) 

com R2= O, 9889 e S y x = O, 05322 log(Vc) 

As estimativas médias e totais do número de árvores, 

área basal e volume comercial por espécie, por hectare e por 

classe diamètrica, para a amplitude de classe de IO,O centí-

metros, foram obtidas de um programa de computação elaborado 

na linguagem basic par a mi crocomputador PC. Este programa 

fornece como output as seguintes tabelas, elaboradas por 

classe diamétrica e ordenadas por código das espécies: 

a) números de árvores, área basal e volume por unidade 

de amostra; 

b) número de árvores, área basal e volume por hectare, 

excluindo-se as classes de qualidade de fuste; 

c) número de árvores, área basal e volume por hectare, 

árvore avaliada nos 

estimado pelo empre-

"Equação de volume 

pluvial no norte do 
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individualmente, para as classes de qualidade de 

fuste I. II e III; 

d) número de árvores, área basal e volume por hectare, 

individualmente, por agrupamentos e por classe de 

qualidade de fuste. 

Tais informações culminaram tanto numa análise con-

junta das estimativas dos parâmetros da população, isto è, 
número de árvores, área basal e volume por espécie e por 

hectare, como também na análise da distribuição das espécies 

nos estoques de regeneração, crescimento e exploração, 

segundo suás classes de qualidade de fuste. 

3.5 Análise de Agrupamento 

Em virtude da alta heterogenidade inerente às flores-

tas tropicais e a real necessidade de mapeamento dessas áreas 

em unidades homogêneas, para fins de manejo para produção 

sustentada, procurou-se agrupar as unidades de amostra siste-

máticas, segundo as variáveis de interesse. 

Para tal, os dados provenientes da amostragem do esto-

que de exploração, obtidos de parcelas de área fixa de O, 20 

ha, e pelo método de seis árvores foram arranjados na forma 

de uma matriz primária x ^ p ^ , onde cada elemento Xjj repre-

sentava o valor da j-ésima variável na i-ésima unidade de 

amostra, para i = i, 2, . . ., n parcelas e j = 1, 2, . . . , p 

var iáveis. 

Para efeito das análises estatísticas multivariadas 
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análise de agrupamento, aqui apresentada, e análise discri-

minante, apresentada posteriormente, foram elaboradas quatro 

matrizes primárias X. 

3.5.1 Matriz X de variáveis, método de a m o s t r a g e m por parce-

la de área fixa. 

As variáveis X;j foram: o número de árvores, a 

área basal por hectare, x,2, a média aritmétrica dos diâme-

tros, Xj 3, o volume comercial, x i 4, a altura comercial média, 

Xj 5, e a altura total média, X i 6, para i = 1,2,...,195 parce-

las de 0,20 hectares cada. 

3.5.2 Matriz X de Abundância, m é t o d o de amostragem por 

parcela de área fixa. 

Os elementos XJJ foram a abundância absoluta da 

j-ésima espécie na i-ésima unidade de amostra, para 

J = 1, 2 161 espécies e i = 1 , 2 195 parcelas de 

0,20 hectare cada. 

3.5.3 Matriz X de Abundância, método de seis árvores 

Os elementos XJJ foram a abundância absoluta da 

j-ésima espécie no i-èsimo ponto de amostragem associado ao 

método de seis árvores, para j = 1 , 2 p espécies e 

i = 1 , 2 196 unidades de amostra ou pontos. 
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3.5.4 Matriz X de Abundância-Di stância, método de seis 

árvores. 

Os elementos x } j foram definidos como sendo a dis-

tância horizontal do i-èsimo ponto de amostragem atè o centro 

da j-êsima árvore na altura de 1,30 m, para j = 1, 2 p 

espécies e i = 1, 2,..., 196 unidades de amostra ou ponto. 

Visto que o critério especificava distância máxima, nos casos 

em que eram amostradas mais de uma árvore de uma mesma espé-

cie, considerava-se aquela cuja distância fosse maior. 

O passo seguinte constitui o cálculo das Matrizes 

Secundárias de Distâncias Euclidianas, D, definidas segundo o 

critério de agrupamento. Em toda a análise, o critério de 

agrupamento foi a Distância Cord, cuja fórmula de cálculo 

dada por ORLOCI4,6 é: 

Qjk 
d 2

J k , 2 ( 1 ) 
CQjj Qkk)' / 2 

onde: 
P P P 

Qjk = 2 Xhj Xhk . Qjj = 2 X 2
h J e OfcK 3 s X 2 ^ 

h h h 

J. k = 1, . . n e Xjjj e Xj^ sSo, respectivamente, a 
abundância da h-èsima espécie na j e k-êsima unidade de 

amostra; 

Os elementos d 2jk reunidos numa matriz D 2 que 

constitui o i n p u t do algoritmo de análise de agrupamento. Os 

métodos de análise de agrupamento foram: i igação média e de 

mínima variância de orlfcci. Na aplicação do método de Ii gaçSb 

média, o algoritmo empregado foi: 
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1 nJ nk 
dCJ.k) = • s 2 dik nj n k J k 

onde : é a distância entre os agrupamentos j e k; nj e 

n k são. respectivamente, os números de elementos nos agrupa-

mentos j e k. 

O método de mínima variância desenvolvido por 

ORLOCI 0 5'® 6 ê calculado pela fórmula: 

WJ wk • , 
QCJ.k) = * CJ.k) 

Nj * % 

sendo Nj, <,2(j,k)« respectivamente, o número de elementos 

nos agrupamentos j e k e o quadrado da distância euclidiana 

entre todos os indivíduos envolvidos na fusão jk. 

Calculadas todas as fusües possíveis, o resultado 

final destas análises culmina na construção do» dendrogramas 

que m o s t r a m as C l a s s i f i c a ç õ e s Hierárquica Poli t&tica e Aglo-

merativa das unidades de amostra. Finalmente, os níveis de 

homogeneidade dos agrupamentos foram definidos pela Linha 

Penon estabelecida no maior ou menor valor de soma de quadra-

dos ou percentual de distância, respectivamente, para os 
métodos d e m í n i m a variância e I igaçSo média. 

Tanto as análises de agrupamento como também as cons-

trupOes dos dendrogramas foram executadas utilizando-se do 

Sistema para A n á l i s e s Estatísticas (SACG) , desenvolvido pela 

Universidade Federal d e Viçosa. Os procedimentos de análise 

de agrupamento: M é t o d o de Mínima Variância d e O r 1 6 c c i e a 

métrica Distância Cord foram implementados no SAEG, e todas 
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as Análises multivariadas foram executadas num Computador 

IETI-4331, na Central d e Processamento d e Dados (CPO) , da 

Universidade Federal d e Viçosa (UFV) . 

3.6 Analise Discriminante 

A análise discriminante é uma técnica multivariada que 

trata dos problemas relacionados com a distinção e classifi-

cação dos membros de e agrupamentos, com base nas observações 

feitas sobre eles. 

Seguindo esta linha de raciocínio, as unidades de 

amostra, indivíduos, são separadas e classificadas com base 

nas medi pões das p variáveis x (x|, x 2 x.p) , segundo 

definipão das matrizes de dados feita na análise de 

agrupamento. 

Neste estudo, a análise discriminante foi empregada 

visando atingir os seguintes objetivos: 

a) testar a integridade dos g agrupamentos feitos com 

base nas séries de variáveis originais, ao nivel de 

significância de O, OI. 

b) selecionar entre as p variáveis, aquelas com poder 

real de discriminapâo; 

c) determinar o número de funpões discriminantes ne-

cessário para descrever a série completa de pontos 

definidos pelos e agrupamentos; 

d) construir regras de alocapão para identificar pos-

teriores indivíduos como pertencentes a um dos 



e agrupamentos; 

e) estimar as probabilidades de classificapão cor-

retas; 

f) verificar a validade das classificaçOes prévias; 

g) elaborar os mapas territoriais dos agrupamentos e 

extrair informaçües sobre os relacionamentos variá-

veis-agrupamentos. 

XTma técnica estatística multivar iada que trata da 

classificação com base na matriz de dados, X, pode ser 

feita, segundo HARDIA70. desconsiderando qualquer forma para-

métrica particular da distribuição das g populapües (agrupa-

mentos), mas simplesmente procurando uma regra sensível de 

discriminação entre elas. risher sugeriu procurar pela combi 

nação, v'X, que maximiza a razão das Somas de Quadrados entre 

os agrupamentos e a Soma de Quadrados dentro dos agrupa-

mentos. Assim sendo, 

Y = v'X 

é uma comfc>i napao linear das variáveis X j , j = 1, 2, .. . p, que 

tem Soma de Quadrados Total , v*T v. Esta Soma de Quadra-

dros Total pode ser repartida em Soma de Quadrados dentro 

dos agrupamentos,- v'W v, mais a Soma de Quadrados entre 

agrupamentos, v*B v. 

D a A n á l i s e d a V a r i â n c i a Mui ti variada (MAISOVA), Sabe—Se 

que a M ü t r i z d e - S o m a de Quadrados e Produtos Total Corrigi-

dos, T, è igual â soma das Matrizes de Soma d e Q u a d r a d o s e 

Produtos e n t r e agrupamentos, B, e a Soma d e Q u a d r a d o s e 

Produtos d e n t r o d o agrupamento, w. A matriz Vf, denominada de 
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matriz de residuos è estimada dos dados amostrais, assim : 

e mi _ _ , 1 e 
W = Z Z CXij - X ^ C X i j - Xi) = 2 Crii - 1) Si 

i = l j = l 2 ni- g i-1 

onde Sj è a matriz de variância-covariância amostrai da 

i-èsima população ou agrupamento. 

Se v è o vetor que maximiza a razão, v'B v / v'W v, 
T 

pode-se denominar a combinação linear, v x , como sendo a 

funpão discriminante linear de Fisher ou a primeira variável 

canónica. O vetor, v, nesta funpão, è o autovetor da matriz 

produto de W - <B, associado ao maior autovalor(X) . 

Pela aplicação do cálculo diferencial, o máximo valor 

da razão è dado por : 

v'B v 
X = — 

V W v 

O máximo vaior(X) e seu vetor(v) associado, são o 

maior autovalor e seu autovetor, obtidos da solupão da 

equapão matricial 

CW"4B - XI)v = O 

sujeito á restrição 

v' V = 1 

tem no máximo s = min fe-i,p) autovalores positivos, isto è, 

há e-< ou p discriminantes linear de Fisher. 

As combinações lineares v)x, v^x, . . . , vĵ x 

são, respectivamente, a primeira, segunda, k-èsima discrimi-

nante, assoe iadas aos k autovalores, para k < s. Estas funções 



padronizadas geram os escores discriminantes e os centrôides 

dos agrupamentos, que representados graficamente num espapo 

bidimensional, definido pelas duas primeiras funções discri-

minantes,. resultam no mapa territorial dos agrupamentos. 

Uma vez que as discriminantes foram geradas, prosse-

guiu-se com a análise no sentido de obter as funções de 

classif icação. 

Embora haja várias maneiras de calcular estas funpões, 

tradicionalmente, as equações de classificação são obtidas da 

matriz de variâncias-covariâncias amostrai, S, e dos cen-

trôides dos agrupamentos. Ainda, as funções discriminantes 

são as bases para as regras de alocação, como: 

Alocar o individuo x ao agrupamento K. se 

r _ r _ r _ 
2 Cyj " Ykj) 2 - 2 Cvjcx - X k)3 2 í 2 Cvjcx -Xj)]2, i # k, r < s 

j = l j = l j = l 

sendo Yj = VjX e Y k j = vj X k 

Quando as probabilidades(P) forem, P^ = P 2 = . . . = P g = 1/g 

e r = s, esta regra de alocação equivale a: 

Alocar o individuo x ao agrupamento K se o seu escore dis-

criminante (X) for o maior dentre D^ (X) , d 2 (X), . . , 

DfcCX), definidos por: 

1 _. 
I>kCX) = X k S-< X CXk S-« Xk3 «- ln(Pk). 

para K = i , 2 e 

que também equivale a alocar o individuo x ao agrupamento no 
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qual ele tem a maior probabilidade de pertencer. 

Posto que há uma equação de classificação para cada 

agrupamento, haverá sempre, para cada individuo, X, tantos 

escores D k(X) quantos forem os números de agrupamentos. 

3.6.1 Seleção de variáveis discriminantes r> 

Do procedimento de seleção de variáveis discriminan-

tes, disponível no programa Stati stics Pac kage For The Social 

Scieneies (SPSS) , foram adotados os critérios: Wi I ks Lambda e 

0 Teste de Razão de V a r i â n c i a s Rao y. 

Wi I ks Lambda (A.) 

E a es ta ti s ti ca mui ti var i ada F que testa as diferen-

ças entre os centrôides dos agrupamentos. A variável discri-

minante que m a x i m i z a F, também maximiza I ambda (A) que ê Uma 

medida da discriminação dos agrupamentos. O teste considera 

tanto ás diferenças entre- os centrôides como a homogeneidade 

dentro dos agrupamentos. 

Segundo este critério, a variável incluída ê aquela 

que contribui com o maior incremento em Rao y, quando adicio-

nada á série de variáveis previamente selecionadas. Portanto, 

tal variável contribui para a maior separação geral dos 

agrupamentos. Por outro lado, a variável que contém uma 

grande quantidade de informação, já incorporada nas variáveis 

previamente selecionadas, è excluída da análise, pois, sua 

inclusão resultará no declínio do poder discriminante. Mais 
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importante è o incremento em Rao v, que tem distribuição de 

qui-quadrado(X2) com 1 grau de liberdade, de modo que sua 

significância estatística pode ser avaliada. 

Segundo RAO92, para testar a hipótese de que a 

série remanescente de variáveis contribui com nenhuma infor-

mação discriminante, emprega-se o teste de razão de 

var iâncias 

N ± * H 2 - p - I N;lN 2C I>2p " I>2q ) 
F = : . : 

p -q CNjL+Ng) CN1+N2-2) +NiH2D2q 

que tem (p-q) e ONf+t^ - p - gfauí de 1 iberdade. As medi-

das D2p e D 2^ são, respectivamente, as distâncias de 

mahalanobis calculadas POT 

D2p = CXj - X j / s ^ C X i - Xj) , para i # j 

Qualquer que seja o critério de seleção empregado, uma 

variável è considerada para seleção, somente se o seu F par-

cial for maior que um dado valor especificado pelo usuário. 

3.6.2 Seleção de funções discriminantes S í 

O número máximo de funções discriminantes cal-

culado com base numa série de e agrupamentos é min(£-l,p). 

Freqüentemente, o número de discriminantes necessários è 

s < r sendo r = miiiCg-l, p). Assim sendo, s discriminantes 

são selecionados da série r com base em determinados critérios, 

COniO". percentagem r e l a t i v a dos autova/ores C Q & f l C j e i J t & Ú& 
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correlação canbnica(R), wllks iazií2>da(A) e qul -quaiiratio(Xz). 

A importância de cada função discriminante è avaliada 

pela percentagem relativa dos autovalores e pelo coeficiente 

de corre IafSo canónica. A percentagem relativa è Uma medida 

da variância total incorporada a cada função. A soma dos 

autovalores(X) mede a variância total devido às 

variáveis discriminantes, 

0 Coeficiente de CorrelafSò Canónica (R) , calculado 

pelo emprego da fórmula 

XJ R = C 

avalia O grau de relacionamento entre a função e 0 grupo de 

variáveis discriminantes, isto è, ele è Um indicador da 

habilidade da função para discriminar èntre os agrupamentos. 

A estatística Lambda de Wilks(A) avalia O poder dis-

criminante contido na série de variáveis discri mi nantes que 

ainda não foi incorporado pelas funções geradas. Sendo aSSim, 

quanto maior for o valor de Lambda (A), menor será a infor-

mação discriminante remanescente. 

Uma vez que os autovaloresCX) e os autovetoresCv) 

foram calculados da solução da equação matricial 

cvr*B - xi)v = o , 

para simplificação de cálculo, esta estatística è obtida 

assim: 

n 1 
A = n 

j=l Cl • Ai) 
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A estatística qui-quadrado(X*) testa a significância 

do poder discriminante propiciado pelas n-k funções remanes-

centes, apôs a adoção das primeiras K funções discriminantes. 

Conforme apresentado por COOLEY & LOHNES*2, a estatís-

tica Lambda (A) pode ser transformada na estatística qui-

quadrado (X2) para obtenção do teste de significância, pela 

aplicação da fórmula 

p +• e 
X2 = - EN 13 ln (A) 

2 

COm graus de liberdade (p-k) (fi-k-1), sendo A' é calculado 

assim: 

n 1 
A" = n 

j=k+l Cl+Aj) 

onde, p = número de variáveis discriminantes; 

g - número de agrupamentos; 

R = número de funções geradas; 

n = número máximo de funções discriminantes; 
g 

N = número total de elementosf 2 Nj). 
i-1 

Todos os procedimentos e critérios estatísticos aqui 

apresentados, acham-se implementados no programa Statistics 

Package For The Social Sciences(SPSS*® 2) e apresentados em 

COOLEY & LOHNES 1 2. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análise da Flori stica 

4.1.1 A nivel de fami I ias 

Com base nos estudos floristicos, desenvolvidos na 

Reserva Florestal da CVRD, Linhares-E.S., notadamente, apôs o 

ano de 1978, e publicados por JESUS47, pode-se constatar, 

pela floristica apresentada no APENDICE A, que há 478 espé-

cies arbóreas identificadas e ou catalogadas na reserva. Uma 

análise parcimoniosa dessa floristica e dos dados relativos á 

distribuição das famílias na populapáo total, nos estoques de 

exploração, crescimento e regeneração, apresentados no 

TABELA 2, revela que as 478 espécies arbóreas se distribuem 

entre 68 famílias botânicas. Entretanto, sô 49 famílias 

representam 459 espécies que contribuem com 96,03* do total 

de espécies identificadas e ou catalogadas que ocorrem nas 

formações naturais: Floresta Densa de Cobertura Uniforme, 

Floresta de Várzea, Mussununga e Nativo. 

Entre as 19 famílias com uma única espécie que repre-

sentam somente 3,97^ do total de espécies, 10 delas não foram 

encontradas na área de estudo de 1082 ha, tanto nas amostra-

gens do estoque de exploração como no estoque de crescimento 

e regeneração. Além destas, a família STYRACACEAE com três 

espécies, também não foi encontada na área de estudo. Estas 
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famílias e suas respectivas espécies são: 

Faml Ii as: 

BIXACEAE 

CAPPAR IDACEAE 

EBENACEAE 

LYTHRACEAE 

MYRSINACEAE 

OCHNACEAE 

PHYTOLACACEAE 

POLYGALACEAE 

ROSACEAE 

STYRACACEAE 

SYMPLOCACEAE 

Espêc i es: 

Bixa arbórea Huber. 

Crataeva tapia L . 

Cfospiros s p . 

Lafoensia gUptocarpa Hoehne 

Rapanea s p . 

Ouarateae s p . 

Gappes/a integrifoUa (spreng.) Ha, 

Polygaia pul cher rima Kuhlman 

Prunus brasi //e/7S/s(Cham.&Schechtd. )0. Di ctr. 

Atioraoea floribunoa a I lern. 
Styrax s p . 

Symplocus luno i i A . D C . 

Na amostragem do estoque de exploração, foram encontra-

das 43 famílias com um total de 161 espécies, cujos indiví-

duos arbóreos apresentavam DAP > 45,0 cm. Entretanto, 27 

famílias com mais de uma espécie cada perfazem 90,06^ do 

total. com 145 espécies. Já. na amostragem dos indivíduos 

arbóreos com 15, O <, DAP < 45,0 cm, foram encontradas 50 

famílias com um total de 264 espécies. Aqui ocorreram IO 

famílias com uma única espécie, entretanto, entre elas há 6 

famílias que realmente possuem uma única espécie. As demais 

40 famílias representam 96,21^ do total de espécies 

amostradas. 

No estoque de regeneração, isto è, na abordagem dos 

indivíduos arbóreos com 5, O S DAP < 15, O cm, a amostragem 

revelou a presença de 55 famílias com um total de 261 espè-
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cies. Entre elas há 18 famílias com uma única espécie, mas 8 

delas possuem mesmo sô 1 espécie. 

Com relação aos indivíduos arbóreos nâo-identificados 

no campo e codificados com o número de ordem 478, um levanta-

mento efetuado nas 8 primeiras' linhas de amostragem, cujos 

resultados encontram-se no TABELA 3, mostrou que: primeiro, 

de um total de 668 indivíduos arbóreos com DAP > 45,0 cm, 

9,58* foram codificados como Desconhecido. Entretanto, 0,90* 

eram A r a ç á , 4, 64* Bapeba, O, 30« Bátinga, O, 75* Canela e 

somente 2,99* eram realmente Desconhecidos. Segundo, para os 

indivíduos arbóreos com 15, O < DAP < 45,0 cm, 3,02* eram 

A r a ç á , 2 , 9 7 * Bapeba, 3, 02* Batinga, 2,34* Canela e 9,59* 

•Desconhecidos, sendo o total de indivíduos amostrados igual a 

1752. Finalmente, para um total de 1863 indivíduos com 

5,0 < DAP < 15,0 cm, 3,86* foram Araçá, 1,61* Bapeba, 10,47* 

Batinga, 2,95* Canela e 11,86* eram realmente desconhecidos. 

E oportuno mencionar que, segundo a florlstica apre-
A 

sentada no APENDICE A, há: 12 espécies de Araçá, família 

MYRTACEAE; 8 espécies de Bapeba, família SAPOTACEAE; 8 

espécies de Batinga, família MYRTACEAE; e 19 espécies de 

Canela, família LAURACEAE. Portanto, sô aqui, acham-se incor-

poradas, no grupo codificado como desconhecido, 47 espécies. 
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TABELA 2: Distribuição das famílias e espécies na populapão e nos Estoques de 

Regeneração, Crescimento e Exploração. 

FAMÍLIA 
População Regeneração Crescimento Exploração 

Abs. * Abs. * Abs. * Abs. * 

ANACARDIACEAE 6 1, 26 5 1,92 5 1, 89 5 3,11 

ANNONACEAE 10 2,09 6 2, 30 9 3,41 3 1, 86 

APOCYNACEAE 12 2, 51 9 3, 45 11 4, 17 9 5, 59 

ARALIACEAE 2 0,42 1 2 0, 76 1 

BIGNQNIACEAE 12 2, 51 5 1, 92 6 2, 27 3 1, 86 

BIXACEAE 1 

BOMBACACEAE 6 1, 26 5 1, 92 5 1, 89 3 1, 86 

BORAGINACEAE 4 O, 84 3 1, 15 3 1, 14 

BDRSERACEAE 5 1,05 2 O, 77 3 1, 14 1 

CAPPARIDACEAE 1 

CARICACEAE 2 0,42 1 2 O, 76 1 

CARYOCARACEAE 1 1 1 

CELASTRACEAE 4 O, 84 3 1, 15 2 O, 76 1 

CHRY50BALANACEAE 17 3,56 5 1,92 6 2, 27 5 3,11 

COMBRETACEAE 4 O, 84 2 O, 77 4 1, 52 4 2,48 

COMPOSITEAE 1 1 1 

CONNARACEAE 2 0,42 1 

DICHAPETALACEAE 1 1 1 1 

EBUíACEAE 1 

ELAEORCARPACEAE 2 0.42 2 O, 77 1 2 1, 24 

ERYTHROXYLACEAE 3 O, 63 1 

EDPHORBIACEAE 16 3, 35 12 4, 60 9 3,41 4 2,48 

continua 
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continuação 

População Regenerção Crescimento Exploração 

Abs. % Abs. * Abs. * Abs. % 

FLACOURTIACEAE 

GUTTI FERAE 

HUMIRIACEAE 

ICACINACEAE 

LAC ISTEMACEAE 

LAÜRACEAE 

LECYTHIDACEAE 

LEG. CAESALPINIOIDEAE 

LEG. FABOIDEAE 

LEG. MIMOSOIDEAE 

LYTHRACEAE 

MALPIGHIACEAE 

MALVACEAE 

MELASTOMATACEAE 

MELIACEAE 

MONIMIACEAE 

MORACEAE 

MYRISTICACEAE 

MYRSINACEAE 

MYRTACEAE 

NYCTAGINACEAE 

OCHNACEAE 

OLACACEAE 

PHYTOLACACEAE 

11 2, 30 

9 1, 88 

1 

2 

1 

1 

9 

5 

3 

O, 42 

21 4. 39 

8 1, 67 

33 6, 90 

27 5, 65 

19 3, 97 

1,05 

1, 88 

1,05 

O, 63 

16 3. 35 

2 0,42 

1 

68 14, 23 

3 O, 63 

1 

4 O, 84 

1 

9 

4 

1 

1 

1 

7 

7 

19 

15 

14 

2 

1 

4 

5 

3 

3, 45 

1, 53 

2, 68 

2. 68 

7. 28 

5, 75 

5, 36 

0, 77 

1, 53 

1, 92 

1, 15 

8 3,07 

2 O, 77 

28 10, 73 

3 1, 15 

2 O, 77 

6 

3 

1 

1 

8 
7 

17 

17 

10 

3 

1 

5 

4 

2 

2, 27 

1, 14 

3,03 

2, 65 

6, 44 

6, 44 

3, 79 

1. 14 

1, 89 

1, 52 

O, 76 

11 4, 17 

2 O, 76 

25 9,47 

2 O, 76 

3 1, 14 

1 

1 

3 1, 86 

8 4, 97 

18 11, 18 

13 8,07 

6 3, 73 

2 1, 24 

6 3, 73 

2 1, 24 

IO 6, 21 

1 

continua 
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conclusão 

População Regenercão Crescimento Exploração 
FAMÍLIA 

Abs. * Abs. * Abs. * Abs. * 

POLYGALACEAE 

POLYGONACEAE 

QUI INACEAE 

RHAMNACEAE 

ROSACEAE 

RUBIACEAE 

RUTACEAE 

SAPINDACEAE 

SAPOTACEAE 

SIMARUBIACEAE 

SOLANACEAE 

STERCULIACEAE 

STYRACACEAE 

SYMPLOCACEAE 

TILIACEAE 

TRIGONIACEAE 

ULMACEAE 

URTICACEAE 

VERBENACEAE 

VIOLACEAE 

VOCHYSIACEAE 

DESCONHECIDO 

2 0,42 

1 

2 O, 42 

1 

21 4, 39 

11 2, 30 

10 2,09 

29 6,07 

2 O, 42 

2 O, 42 

3 O, 63 

3 O, 63 

1 

4 O, 84 

1 

2 0,42 

1 

4 O, 84 

2 0,42 

8 1.67 

2 0,42 

1 

1 

2 

2 

1 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

O, 77 

11 4, 21 

3 1, 15 

4 1, 53 

21 8,05 

O, 77 

1, 15 

1, 53 

. 77 

1 

1 

2 O, 76 

11 4,17 

5 1,89 

7 2, 65 

22 8, 33 

2 O, 76 

2 O, 76 

4 .1, 52 

1 

1 

2 O, 76 

3 1, 14 

2 O, 76 

2 1, 24 

5 3, 11 

1 

2 1, 24 

17 IO, 56 

2 1, 24 

3 1, 86 

2 1, 24 

2 1, 24 

1 

4 2,48 

Total : 478 96.03 261 93.10 264 96.21 161 90.06 

Programa : TABFAMI.ALS 
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TABELA 3 - Distribuição dos indivíduos codificados como 

desconhec ido. 

Estoque 

Espécie Exploração Cr esc imento Regeneração 

(DAP > 45) (1 5 < DAP < 4 5) (5 < DAP < 15) 

Ar açâ 6 53 72 

Bapeba 31 52 30 

Batinga 2 53 195 

Cane la 5 41 55 

Desconhec ido 20 168 221 

Total: 64 367 573 

Total Geral : 668 1752 1863 

1 1 . 2 A nív e l de espécies 

Uma das características mais importantes das florestas 

naturais heterogêneas e multiâneas è a sua diversidade de 

espécies. A heterogeneidade de classes de tamanho, aliada â 

composição floristica torna a compreensão do processo de 

dinâmica sucessional destas florestas muito difícil. 

Muitas de suas espécies arbóreas são ecologicamente 

adaptadas para permanecer, durante seus ciclos de vida, no 

estrato inferior, outras persistem temporariamente neste 

estrato e logo que ocorre um estimulo, natural ou artificial, 

elas retomam o seu ritmo de crescimento e passam a ocupar o 

dossel superior. 



Há um grande número de espécies tolerantes que se 

acham confinadas no dossel inferior, em virtude de suas 

adaptações genéticas e fisiológicas a este tipo de ambiente. 

Ainda, há indivíduos arbóreos de espécies tolerantes que 

residem permanentemente neste estrato por se acharem tão 

debilitados que não mais respondem a estímulos. Aqui, a 

definição mais apropriada de tolerância refere-se ao vigor 

da planta no dossel inferior, devido ás adaptações genéticas 

e fisiológicas a este tipo de ambiente(SPURR 8, BARNESi ° 3 ) . Os 

autores mencionam que o vigor das árvores de espécies tole-

rantes è evidenciado péla sua capacidade de responder a 

estímulos. 

As espécies intolerantes, pioneiras, possuem a habili-

dade de colonizar uma ampla variedade de condições de sítios. 

Elas são bem sucedidas, no processo sucessório, devido a dois 

fatores. Primeiro, elas se estabelecem rapidamente em áreas 

depredadas, devido á sua produção precoce de semente, ampla 

disseminação e rápido crescimento. Segundo, elas possuem 

grande capacidade de adaptação ás condições extremas de 

sltiosCSPURR & BARNES) 4 0 3. 

A distribuição das espécies nos estoques de regenera-

ção, crescimento e exploração, segundo suas classes de quali-

dade de fuste, quando presente, acha-se no TABELA A. Esta 

Tabela foi gerada por um programa de computação, cujos dados 

básicos foram os códigos das espécies obtidos das áreas 

basais, calculadas separadamente por espécie e por classe 

de qualidade de fuste e distribuídas nos estoques de regene-

ração, crescimento e exploração. 
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Uma análise parcimoniosa das informações contidas na 

TABELA 4 mostra que dentre as 323 espécies diferentes amos-

tradas na população: 57 estão confinadas no estoque de rege-

neração (5 < DAP < 15); 18 são exclusivas do estoque de 

crescimento (15 < DAP < 45) e da classe de qualidade de fuste 

II; 23 são exclusivas do estoque de exploração (DAP > 45). 

Dentre as espécies exclusivas do estoque de exploração, 6 são 

exclusivas da classe de qualidade de fuste I, 5 exclusivas da 

classe II e 5 exclusivas da classe III. 

As estimativas médias por hectare do número de 

árvores, área basal e volume, distribuídas por classe de 

qualidade de fuste e por classe diamétrica, vinculadas á 

composição florlstica apresentada no TABELA 4, acham-se, 

respectivamente, nas TABELAS 5, 6 e 7. 

As espécies exclusivas do estoque de regeneração são 

aquelas genética e fisiologicante adaptadas para permanecerem 

no estrato arbôreo inferior. Portanto, são espécies que nunca 

alcançarão o mínimo tamanho comercializável, fixado em 45 cm 

de DAP. Segundo FINOL2"1, estas são espécies sem interesse 

silvicultural. Já as espécies cuja presença se dá somente no 

estoque de crescimento ou no estoque de exploração, provavel-

mente, não mais se regeneram no presente estágio sucessional. 

Tal fato indica que com o decorrer do processo de dinâmica 

de sucessão natural, provavelmente, estas espécies serão 

exauridas. FINOL2* menciona que tais espécies, possivelmente, 

se encontram no estágio clímax. Porém, SPURR 8. BARNES 1 0 3 

afirmam que uma floresta nunca è estável, seja ela composta 
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de espécies intolerantes e ou tolerantes, sua composição e 

estrutura está constantemente se alterando. Há, obviamente, 

outros argumentos como mudanças significativas nos fatores 

ambientais, particularmente, alterações nos níveis de inso-

lação e no teor de umidade do solo. 

Ao contrário dos povoamentos eqüiâneos que são classi-

ficados por idade e tamanho, os povoamentos naturais hetero-

gêneos e multiâneos são estruturados por: volume, distri-

buição diamètrica e composição floristica. No manejo destes 

povoamentos, a idade de rotação, característica do manejo 

eqüiâneo, è substituída pelo ciclo de cortes periódicos. 

Entretanto, as variáveis volume, distribuição diamètrica, 

composição floristica e o ciclo de cortes são todas 

interdependentes ( DAVIS 1 4 e LEUSCHNER67). 

O problema crucial do manejo multiâneo reside na defi-

nição da composição floristica ideal. Soluções para definir o 

volume do estoque de crescimento, a distribuição diamètrica e 

o comprimento do ciclo de cortes foram apresentadas por ADAMS 

& EK*•2. Entretanto, para que o manejo multiâneo seja tratado 

como uma ciência, è preciso solucionar o problema da defi-

nição da composição flor1sticaCHANN & BARE 3 5) . 

A busca pela solução do problema do manejo sustentado 

multiâneo, obrigatoriamente, tem de passar pela definição da 

composição floristica. Assim sendo, procurou-se formular o 

problema vinculando a distribuição diamètrica e o volume do 

estoque de crescimento á composição floristica. 

A composição floristica adequada ao manejo sustentado 

è função dos objetivos do manejo, da demanda de mercado e das 
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características ecológicas das espécies. Qualquer que seja o 

objetivo do manejo, as características ecológicas das espé-

cies é que assegurarão as produções sustentadas. 

As espécies medianamente tolerantes são capazes de 

regenerar, crescer, desenvolver e manter sua composição flo-

rlstica continuamente. Geralmente, são espécies capazes de 

responder imediatamente a estímulos e retomar seu ritmo de 

crescimento, em virtude de suas adaptações genéticas e fisio-

lógicas mais amplas. Fundamentado em tais argumentos, elabo-

rou-se uma florlstica, cujas espécies ocorriam, simul-

taneamente, nos estoques de regeneração, crescimento e explo-

ração. Dal, foram obtidas as estimativas do número de árvo-

res, área basal e volume por hectare e por classe diamétrica, 

relacionados na TABELA 9. 

Tal composição florlstica foi obtida pelo emprego do 

mesmo programa de computação mencionado anteriormente, 

impondo-se a condição de presença simultânea nos três esto-

ques considerados. Na TABELA 8 acham-se as espécies presen-

tes, simultaneamente, em todos os estoques e classes de 

qualidade de fuste. Esta TABELA informa que, dentre as 323 

espécies amostradas, há 103 espécies que ocorrem, simultanea-

mente, nos estoques de regeneração, crescimento e exploração. 

Apesar do número de espécies ter sido reduzido em 68«, os 

dados da TABELA 9 mostram que as estimativas médias por 

hectare do número de árvores, área basal e volume foram 

reduzidas, respectivamente, em 19«, 20« e 20«. 

Em geral, pode-se afirmar que estas espécies têm sua 
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posição e participação assegurada na estrutura e composição 

floristica da floresta, durante todo o processo sucessional. 

Também, sao espécies que possuem o maior potencial silvicul-

tural, sao aptas a formar povoamentos multiâneos que podem 

ser submetidos a métodos silviculturais de selepao. 

Ecologicamente, esta è a composição floristica ideal, 

porém, ela deverá ser submetida a uma triagem para definir as 

espécies de valor econômico. 

Para fins de manejo florestal para produção sustenta-

da, esta seria a composição floristica ideal, pois, compõe um 

sortimento continuo e permanente de madeira dessas espécies, 

além de manter a tendência natural da distribuição diamètrica 

e dos volumes dos estoques de crescimento e de exploração. 

Como comparação, deve-se mencionar, aqui, que no Sistema 

SiIvicultural CELOS ê adotada uma lista de 50 espécies comer-

cializáveisCGRAAF33). Com o problema formulado e solucionado 

dessa maneira, a distribuição diamètrica e o volume do 

estoque de crescimento residual ótimos ficam vinculados á 

composição floristica. Assim sendo, o manejo pode ser otimi-

zado segundo o modelo de programação matemática desenvolvido 

por ADAMS & EK 1- 2. 

4.2 Estimativas Médias por Classe de Qualidade de Fuste 

Os dados relativo ás 195 unidades de amostra sistemá-

ticas lançadas nas 18 linhas de amostragens, foram empregados 

na obtenpao das estimativas médias do número de árvores/ha, 

área basal (m2 ̂ ha), vo lume (m^ha) por espécie e por classe 
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diamètrica, apresentados, respectivamente, nos APENDICES B, 

C e D. Em razão do número excessivo de tabelas, são apresen-

tados somente as estimativas médias e totais do número de 

árvores, área basal e volume, distribuídos em classes diamé-

tricas, respectivamente, para as classes de qualidade de 

fuste I, II e III. 

As estimativas médias do número de árvore, área basal 

e volume, por classe diamètrica, para toda a população, in-

cluindo todas as árvores com DAP > 15, O cm, respectivamente, 

para as classes de qualidade I, II e III, bem como os totais 

de cada classe diamétrica por qualidade e, ainda, as percen-

tagens individuais de cada classe de qualidade acham-se, 

respectivamente, nas TABELAS 5, 6 e 7. Pela observação da 

TABELA 5, verificou-se que o número total de árvores decres-

ceu de 164,68, 118,77 e 59,63, respectivamente, para as 

classes de qualidade I, II e III. E óbvio que as percenta-

gens também apresentaram comportamento semelhante, assim dis-

tribuídas: 48, OO« de fustes de qualidade I, 34,62« de quali-

dade II e 17,38« de qualidade III. 

O total de árvores por classe diamétrica, excluindo 

as classes de qualidade, segundo os resultados apresentados 

na TABELA 5, decresceu nas sucessivas classes diamétricas, 

seguindo uma progressão geométrica, característica das 

florestas naturais. Os números de árvores/ha e por classe 

diamétrica, considerando-se as classes de qualidade I, II e 

III, comportaram-se de forma análoga. 

A análise dos resultados apresentados nas TABELAS 6 
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e 7 mostrou que tanto a área basal como o volume por classe 

diamètrica, para as classes de qualidade I, II e III e os 

totais das classes de diâmetro, considerando-se todas as 

árvores com DAP l 15 cm, apresentaram a mesma tendência 

decrescente. Tal tendência se verificou porque as variáveis 

volume e área basal são altamente correlacionadas, positiva-

mente. As estimativas médias da área basal para as classes de 

qualidade I, II e III são, respectivamente, 16,15 , 7, 99 e 

4,96 m ^ h a e suas percentagens correspondentes são 55, 50*, 

27,46* e 17, 04*. De modo análogo, comportam as estimativas 

médias do volume, sendo 162,47, 67,55 e 40,79 m3/ha, respec-

tivamente, nas classes de qualidade I, II e III. Já as suas 

percentagens são 60,00*, 24,94 e 15,06*, respectivamente. 

Baseando-se nas informações obtidas via amostragem, 

a população objeto de estudo apresentou estimativas médias do 

número de árvores, área basal e volume, incluindo todos os 

indivíduos arbóreos com DAP > 5 , 0 cm, assim distribuídos: 

995, 90 árvores/ha na classe de diâmetro de 10 cm, Estoque de 

Regeneração, 303,07 árvores/ha nas classes de diâmetro de 20, 

30 e 40 cm, Estoque de Crescimento, e 40, 61 árvores por 

hectare nas classes de diâmetro superiores a 40 cm, Estoque 

de Exploração; 6,07 m2/ha na classe de diâmetro de IO cm, 

14,95 m ^ h a nas classes de diâmetro de 20 , 30 e 40 cm e 

14,23 m2^ha nas classes de diâmetro superiores a 40 cm, 

115,19 m3-^ha nas classes de diâmetro de 20 , 30 e 40 cm e 

156,36 m ^ h a nas classes de diâmetro superiores a 40 cm. 

Os valores que constam das TABELAS 5, 6 e 7, referen-

tes á classe de diâmetro de IO cm, não se relacionam com 
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quaisquer classes de qualidade porque em nenhum individuo 

arbóreo pertencente a esta classe de tamanho foi feita 

avaliação de qualidade de fuste. No que concerne á variável 

volume, vale a pena lembrar que a mesma foi avaliada somente 

nas árvores com DAP i 15,0 cm. 

As informações discriminadas nas TABELAS 4, 5, 6, 

7, 8 e 9 serão úteis na ocasião da elaboração das alternati-

vas de manejo. 

TABELA 4 - Distribuição das espécies nos estoques de Regeneração, Cresci-

mento e Exploração, segundo as classes de qualidade de fuste 

I, II e III. 

COD 

ESTOQUE 
Regeneração Crescimento Exploração 

II III II III 

2 
3 
4 
5 
7 
8 

11 
12 
14 
15 
16 
18 
22 
24 
25 
26 
30 
33 
34 
35 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
• 

•V 

+ 

+ 
+ 

continua 
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continuação 

COD 

ESTOQUE 
Regeneração Crescimento 

II III 

Exploração 

II III 

36 
38 
39 
40 
41 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
57 
58 
60 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
72 
73 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
97 
98 

+ 
• 

• 

• 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

• 

• 

-t-+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

« 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+• -t-
• +• 

+• * 

+• + 

+ +• 

• 

continua 
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continuação 

ESTOQUE 
Regeneração Crescimento Exploração 

I II III I II III 

99 + + •*-

101 + + + + +• + 

102 + + + + +• 

103 + + + + + +• 

105 + + + 

107 + 

108 + + 

109 i-
110 + + 

111 + 

112 + + 

113 • 

114 • a • 
116 • • 
117 + + + 

118 • 

119 + 

122 + + 

124 + + 

130 • 

131 • 

132 
133 + + + 

136 • • 
139 + + + 

141 • 

145 «-

147 + 

148 + 

151 + -t- + 
152 + + 

153 + + 

154 + 

155 -t-
156 +• 

157 + 

158 + + + 

159 
160 + + 

161 + 

162 • 

164 
165 + + + 

167 + + 

168 • 

continua 
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continuação 

ESTOQUE 
Regeneração 

COD 
Crescimento 

II III 

Exploração 

II III 

169 • 

170 
171 + + 

173 • 

174 + + + 

175 + + 

176 + + + 

177 + -t- + + + 

183 + 

186 • 

190 • a • 
191 • 

192 + +• + + + 

193 + 

195 + + + + 

196 a 

197 + 

198 + + + + + 

199 a 

201 a 

202 + 

203 a 

206 + + + + 

207 
208 • 
210 •h 
211 a 

212 • 
213 + 

214 + + 

215 + + 

216 + 

218 • 
219 + 

220 • 

221 + - + 

222 • 

227 • 

231 + 

232 + •t-
235 • 

236 + + + 

238 + + 

239 + + 

240 + • +• + 

continua 
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continuação 

ESTOQUE 
Regeneração 

COD 
Crescimento 

II III 

Exploração 

II III 

242 + + + + + + 

243 + 

244 + + + 

245 + + + + + 

246 + + 

247 + + 

248 + 

249 + -t-
250 • 
251 • 

252 • 

253 + + + + + 

254 + + 

255 • 
256 + 

257 • 

258 • 

259 + + + -t-
260 
261 + + 

262 • 
266 + 

267 + + 

269 + 

270 • 

271 + •t-
272 + + + 

273 + + 

274 + +- + 

275 + 

276 + 

277 • 
278 + 

279 + 

281 • • 
282 + + + 

283 + + + 

284 * 

285 • • 
289 + + + 

290 + + + + 

292 
293 + + + + 

294 
295 + + 

continua 
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continuação 

— ESTOQUE 
Regenerapâo Crescimento Exploração 

CQD 
I II III I II III 

298 • + + +• 
301 +• + + 
305 • 
306 +• +• + 
307 » 
308 + + +• «-
309 + " 
310 + 
312 + + •«- + 
314 + + 
315 • 
317 • 
318 + + + 
319 + + + + 
322 +• + + «• 
323 + + 
325 + + + + + +• 
327 • 
328 • 
329 + + + 
330 + + + + 
332 + + «• 
333 • 
335 • 
337 • 
341 + + 
342 + f H-
344 + «• «• 
345 • 
346 + + 
348 «• + 
349 » 
350 «• + 
351 • 
352 • 
353 + «• 
354 + + +• + + +• + 
355 + + +• + . 
356 +• + +• + 
357 +• + + + +• 
359 + + + + 
361 » 
362 +• «• «• 
364 +• +• + +• 
366 + + + + + + 

continua 
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continuação 

ESTOQUE 
Regeneração 

COD 
Crescimento 

II III 

Exploração 

II III 

367 
369 
372 
371 
375 
376 
377 
378 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
393 
394 
397 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
407 
409 
411 
413 
414 
417 
418 
419 
420 
421 
424 
425 
427 
430 
431 

+ 

+ 

• 
+ 

+ 

+• 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

-t-

+ 

+ 

continua 
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conclusão 
ESTOQUE 

Regeneração Crescimento Exploração 
W ü 

I II III I II III 

432 + + 

433 + + +• 

438 + + 

439 • 

441 + + + 

442 • 

443 «-

444 + + + 

445 -t-
446 + + 

448 + 

449 + 

450 a 
451 -t-
452 + + 

454 • 

455 • 

456 + + 

458 + + + 

460 + «-

461 • 

462 
463 + 

465 • 

466 • 

468 • 

469 • 

472 • 

474 • 

475 + + + 

477 + 

478 + + + -1-

Especie exclusiva: » 
Num. de Especies : 323 
Programa : TABQUAL1.ALS 
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TABELA 5 - Distribuição do nUmero de árvores por hectare e 

por classe de DAP, segundo as classes de 

qualidade de fuste. 

Classe 
de 

DAP-cm 

Classes de qualidade de fuste Classe 
de 

DAP-cm I II III Total 

10, 0 995, 90 

20, 0 85, 13 74, 20 35, 46 194,79 

30, 0 36, 41 24, 14 11, 73 71, 88 

40, 0 19, 23 11, 53 5, 65 36, 41 

. 50, 0 8, 10 4, 38 3, 39 15, 87 

60, 0 5, 97 2, 18 1, 95 10, 10 

70, 0 3, 95 1. 18 O, 79 5, 92 
80. 0 2, 18 O, 92 O, 49 3, 58 
90, O 1, 54 0, 31 O, 30 2, 15 

ÍOO. O O, 85 0, 10 O, 28 1, 23 
110, 0 O, 67 O, 20 O, 87 
120, 0 O, 28 0, 10 O, 03 O, 41 
130, 0 O, 21 O. 03 O, 04 • O, 28 
140, O 0, 03 O, 02 O, 05 
150, 0 O, 05 0, 05 
160, O 0. 03 O, 03 
170, O O, 03 0, 03 
180, O 0. 03 O, 03 
Total: 164, 63 119, 12 59, 94 1339, 58 
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TABELA 6 -- Distr ibui pêlo da área basal por hectare e por 

classe de DAP, segundo as classes de qualidade 

de íuste. 

Classe 
de 

DAP-cm 

Classes de qualidade de fuste Classe 
de 

DAP-cm I II 111 Total 

10, 0 6. 07 

20, 0 2, 51 2, 14 1. 03 5. 68 

30, 0 2, 42 1. 63 O, 78 4, 83 

10, 0 2, 38 1. 36 0, 70 4, 44 

50, O 1. 58 O. 85 O, 65 3, 08 

60, O 1, 67 O. 61 O, 54 2, 82 

70, O 1. 48 O. 45 0, 31 2, 24 
80, 0 1. 09 O. 46 0, 23 1, 78 

90, O O. 97 O, 19 O, 20 1, 36 
100, O O, 65 O, 09 O, 21 0, 95 
H O , O 0. 63 0. 19 0, 82 
120, 0 0, 32 O, 12 0, 03 0, 4 7 
130, O O, 27 O, 03 O, 06 O, 36 
lio, O 0. 04 O, 04 0, 08 
150, O O. 09 O, 09 
160, O O. OS 0, 05 
170. O O. 06 O, 06 
ISO, O O. 07 0, 07 
Total: .16, 15 8. 04 4. 99 35, 25 
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- Distribuição do volume por hectare e por classe 

de DAP, segundo as classes de qualidade de fuste. 

Classe 
de 

DAP-cm 

Classes . de qualidade de fuste Classe 
de 

DAP-cm I II III Total 

IO, O 

20, 0 17, 21 13, 39 5, 62 36, 22 

30, O 20, 66 12, 46 5, 48 38, 53 

40, O 22, 75 11, 67 5, 22 40, 44 

50, O 17, O 8, 31 5, 53 30, 84 

60, O 18, 64 6, 47 5, 22 30, 34 

70, O 16, 97 5, 06 3, 06 25, 09 

80, O 13, 14 4, 85 2, 28 20, 27 

90, O 11, 07 2, 03 2, 30 15, 40 

100, O 8, 07 0, 71 2, 33 11, 11 
110, O 7, 92 2, 14 IO, 06 
120, O 3, 87 1, 01 0, 41 5, 29 

130, O 3, 06 O, 31 O. 64 4, OI 
140, O O, 56 0, 52 1, 08 
150, 0 O, 99 0, 99 
160, 0 0, 57 O, 57 
170, 0 0, 55 O, 55 
180, 0 O. 76 0, 76 
Total: 162, 47 67, 55 40, 79 271,55 

Por C . : 60, OO 24, 94 15, 06 ÍOO, 00 
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TABELA 8 - Espécies presentes, simultaneamente, em todos os estoques e por 

classe de qualidade de fuste I, II e III. 

ESTOQUE 

COD 
Regeneração Crescimento 

II III 

Exploração 

II III 

continua 
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continuação 

-ESTOQUE-

Regeneração Crescimento Exploração 
COD 

II III II III 

154 • a a 

157 • a a a 

158 a 

160 a 

161 a a 

176 • a a 

177 • a a a a 

192 • a a a 

195 a a a 

198 a a a 

206 a a a a 

213 a a a 

214 a 

215 a 

236 a a 

240 a a a 

242 a a a a a 

243 a a a 

244 a a a a 

245 a a a a a 

253 a a a a 

259 i 
a a a a a 

261 a a 

267 a a a 

272 a a a 

274 a a a 

275 a a a a a 

282 a a a 

283 a a a a 

289 a a a a 

290 a a a a a 

293 a a a 

301 a a 

306 a a a 

322 a a a 

330 a 

332 a a 

354 a a a a a 

357 a a a a 

continua 
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conclusão 

-ESTOQUE 

Regeneração Crescimento Exploração 
COD = 

I II III I II III 

362 a a a 

364 • a a 

366 a a a 

369 a a 

376 a a a a 

377 a a a 

378 a a a a a 

382 a 

383 a a a 

386 a 

391 a a a a 

394 a a a a 

399 a a a 

402 a 

405 a a a a a 

420 a a 

421 a a a 

430 a 

431 a a a a a 

441 a a a 

444 a a a a a 

445 a 

446 a a 

448 a 

451 a 

463 a a a 

478 a a a a a 

Num. de Especies : 103 
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TABELA 9 - Distribuição do nünero de árvcres, área lasal e VOIEE das espécies presentes, sinultanea 

mente, nos estoques de regenerafâo crescimento e explcracâo, segurto as classes de 

qjalidade de fuste I, II e III. 

Classe 
de 
DAP-an 

tVKí Ĝ fe V4& TOTAL Classe 
de 
DAP-an I II III I II III I II III N4& <y&i VWL 

10 558,46 346 

30 59, C6 53 26 25 21 1,77 1,48 Q 74 12,08 9.32 4,12 134.53 399 2552 

30 29,57 18,12 8,72 1.97 1,22 Q 60 16 79 9,40 4,17 5641 379 30 36 

40 15,30 9.40 4,96 1.90 1,11 Q 62 18, C6 9.98 4,93 29,66 363 32,97 

50 695 3,74 3,00 1.35 Q 73 Q 58 14,60 7,15 4,86 1369 2,66 26 61 

60 5,10 1.05 1,77 1.43 Q 51 Q 49 15i90 5,43 4,72 8,72 2,43 26,06 

TO 3 36 Q 95 Q 67 1, 26 Q 36 Q 25 14,37 4,07 2,53 4,98 1.87 33 97 

80 1,95 Q 77 Q 36 098 Q 38 Q 17 11,95 3,98 1,66 3,C6 1.53 17,59 

90 1,38 Q 21 Q21 Q 88 Q 13 Q13 9,99 1,29 1.56 1,80 1,14 12,84 

100 Q 59 q c 6 Q 15 Q 46 QC6 Q12 587 Q 52 1.32 Q 82 Q 64 7,71 

110 Q 59 Q 06 Q 56 q or €\95 Q TO Q 67 Q 63 7,65 

130 Q 23 QC8 Q 17 qcb 2.QL Q 37 Q 26 Q 30 335 

IX) Q 13 qcb Q 17 qcb 2,01 Q 37 Q 16 Q 30 238 

140 QC8 q c b QOl Q04 Q 56 052 QC6 QC8 1,08 

150 qcb QCK Q49 q c b q04 Q 49 

160 

170 

180 q c 8 Q or Q 76 q c b Q07 Q 76 

Total 124,27 85,44 45,19 12.98 6.C9 3,83 131.63 E2.42 31,31 813 36 26,36 215 37 
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Com o intuito de verificar a variação da composição 

floristica em relação ao tamanho da amostra, para cada esto-

que, os dados relativos ao número acumulado de espécies foram 

confrontados com a área acumulada das unidades de amostras, 

variando de l a 195 u.a. Para tal, o número acumulado de 

novas espécies amostradas nos estoques de regeneração, cres-

cimento e exploração foi representado num sistema de coor-

denadas cartesianas, onde o eixo K expressa a.área acumulada 

das unidades de amostras, em hectares, e o eixo Y, representa 

o número acumulado de espécies advindo do incremento suces-

sivo no tamanho da amostra . 

As FIGURAS 4, 5 e 6 representam, respectivamente, a 

evolução floristica do povoamento, aqui expressada pelas 

curvas espécie-amostra, para todos os indivíduos arbóreos com 

5 < DAP < 15 cmCEstoque de Regeneração); 15 < DAP < 45 cm(Es-

toque de Crescimento) e DAP > 45 cm (Estoque de Exploração). 

• Pela análise das Figuras 4, 5 e 6, verificou-se que a 

evolução do número de espécies, segundo o tamanho acumulado 

da área amostrada, segue uma nitida tendência exponencial, da 

f orma v = <x xP. sendo, Y, o número acumulado de espécies, X, 

a área acumulada (ha), constante e, p, coeficiente da 

função. 

Nos estoques de regeneração e crescimento foram encon-

tradas, respectivamente, 261 e 264 espécies, de um total de 

3878 e 3546 árvores. Nas Figuras 4 e 5 observa que o ponto 

da -curva onde um incremento-de 10-* no tamanho da amostra 
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resulta em igual incremento no número de espécies, ocorreu 

para um valor de X, em torno de 60. Este valor sugere que 

deveriam ser medidas, no mínimo, 60 unidades de amostra, 

respectivamente, de 200 e de 600 m2, para avaliar a composi-

ção floristica dos estoques de regeneração e de crescimento. 

A evolução da composição floristica do estoque de ex-

ploração acha-se, graficamente, representada na FIGURA 6. 

Como foi determinado nas outras figuras, o tamanho mínimo da 

amostra para avaliar a composição floristica deste estoque è 

da .Al .unidades de amostra de 0,20 hectares. Aqui, foram 

encontradas 161 espécies diferentes, de um total de 1584 

árvores medidas. 

Finalmente, uma análise global das FIGURAS 4 e 5 

revela que o número de espécies componentes dos estoques de 

regeneração e crescimento, apresentou nítida estabilização 

assintôtica a partir de 150 unidades de amostra. Dal, um 

incremento de 45 unidades de amostra resultou somente no 

surgimento de, aproximadamente, 13 novas espécies. Referindo-

se- ao estoque de exploração, observou-se pela FIGURA 6, que o 

número de espécies tende a se estabilizar a partir de 174 

unidades de amostra. Dai, um incremento de 21 unidades de 

•amostra apresentou somente - 3 •novas espécies. Entretanto, 

foram avaliadas, em cada estoque, 195 unidades de amostra, 

resultando era 3, 90, 11,7 e 39,0 ha, respectivamente, para 

os estoques de regeneração, crescimento e exploração. Assim, 

a nivel de composição floristica, a amostragem foi, indis-

cutivelmente, eficiente em todos os níveis de abordagem 

empr egados. 
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Area - Ha 

Figura 6 : CURVA ESPÉCIE-AMOSTRA , ESTOQUE DE EXPLORAÇÃO. 
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As FIGURAS 7, 8, 9 e IO. respectivamente, representam 

os fenogramas ou dendrogramas produzidos pelo emprego das ma-

trizes primárias de dados amostrais: 1) matriz X de vari-

áveis, método de amostragem por parcelas de área fixa; 2) ma-

triz X de abundância, método de amostragem por parcelas de 

área fixa;3) matriz X de abundância, método de seis árvores; 

4) matriz X de abundância-distância, método de seis árvores. 

Os números no eixo vertical representam as percenta-

gens das distâncias euclidianas, distância cord, que segundo 

suas propriedades, variam de O (máxima similaridade) a 2 

(máxima dissimilar idade) e cujas percentagens variam de O a 

100 *. Os OTUs, Unidades Taxionfimicas O p e r a c i o n a i s OU indivi-

duos classificados, aqui representados pelo número de uni-

dades de amostra, estão locados no eixo horizontal. 

Os pontos de bifurcação de dois ramos, lidos no eixo 

vertical, indicam a semelhança entre dois OTUs, um OTU e um 

grupo de OTUs, ou entre dois grupos de OTUs. 

Uma vez que o dendrograma foi construído, seja por 

processo manual ou computacional, cabe ao pesquisador decidir 

sobre como definir os agrupamentos. Esta tomada de decisão, 

na maioria das vezes, segundo LAVEN65, OHI et ali ifi3, SEVERSON 

& T H I L E N I U S e IBGE44, è feita arbitrariamente, embora haja 

testes estatísticos, como apresentados por SNEATH & SOKAL 1 0 0, 

MARRIOT71, EVERITT16, GAMA27, STRAUSS 1 0 4 e TURNER 1 0 0. 

E usual definir o número de agrupamentos pelo traça-

mento de uma linha, linha fenon, paralela ao eixo horizontal, 
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interceptando qualquer número de ramos. O número de ramos 

interceptados è o número de agrupamentos formado. Conseqüen-

temente, este número varia, segundo o nível de homogeneidade 

selecionado. Se o pesquisador decidir por um maior refinamen-

to no nível de homogeneidade dos agrupamentos, ele irá esta-

belecer um nível mais baixo de heterogeneidade. 

A locação da linha fenon è uma função das necessidades 

do pesquisador. Para fins de manejo florestal, o número de 

-agrupamentos... è uma função .de fatores econômicos aliados, á 

operacionalidade dos trabalhos de campo, como as facilidades 

de aplicação dos tratamentos silviculturais, cortes de 

colheita e extração. 

Os critérios de definição dos agrupamentos foram a 

inspeção visual dos dendrogramas e o fato de que se deveria 

obter unidades administrativas de manejo, agrupamentos homo-

gêneos, que não fossem excessivamente pequenas. 

Face á grande heterogeneidade floristica, inerente 

às-f lorestas naturais,, -para efeito de análise de agrupamento, 

foram empregadas somente as árvores que apresentavam 

DAP > 15, O cm estoque de exploração. Tal fato fundamentou-se 

na pesquisa de WEBB et alii 1* 4«* 1 2, cujas conclusões foram: 

como as grandes árvores, DAP > 60 cm, estão expostas 

diretamente aos impactos do macroclima, espera-se que elas 

reflitam as diferenças nos fatores do sitio e, portanto, sáo 

as portadoras de toda a informação classificatôria. 

Um exame dos dendrogramas, FIGURAS 8, 9 e 10, 

•revelou a existência, de-sei s agrupamentos- bem. distintos, 
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quando a linha fenon foi trapada no nível de percentagem de 

25*. quaisquer que tenham sido as matrizes primárias 

utilizadas. Como se trata de uma matriz de dados e de um 

algoritmo de análise de agrupamento diferente dos demais, um 

corte estabelecido a 12* no dendrograma representado pela 

FIGURA 7, também revelou seis agrupamentos. Além dos 

critérios apresentados, os níveis de corte foram escolhidos 

porque delineavam agrupamentos bem distintos, pois ocorria 

uma considerável mudanpa de níveis. 

A morfologia de todos os dendr ogr amas .obtidos, das 

análises de agrupamento pelo emprego da distância eucli-

diana, distancia cord, foi mesmo muito semelhante. Contudo, 

-deve-se mencionar que foram feitas análises pelos, métodos de 

I i gaçSo simples, I igaçâo m é d i a p o n d e r a d a , I i g a ç â o m é d i a nâo 

ponderada e Iigapão completa, a S S O C i a d O S COE outros Critérios 

de agrupamento. Entretanto, • tais análises, não. . apresentaram 

resultados satisfatórios, porque todos os dendrogramas 

gerados apresentaram um número excessivo de agrupamentos num 

alto- nível de heterogeneidade, cujas ligações - aparentavam 

encadeamentos sucessivos. Tal problema foi contornado pelo 

emprego da D i s t â n c i a Cord a s s o c i a d a com O A l g o r i t m o de (iinima 

Variância que, em oonjunto, revelaram a habilidade, de.grupar 

grandes matrizes de dados heterogêneos, como as matrizes de 

abundâncias empregadas neste estudo. 

Fundamentado na- distribuição espacial sistemática 

unidirecional das unidades de amostra. conforme FIGURA 3, 

foi tecnicamente possível localizar e delimitar as unidades 

homogêneas de manejo(agrupamentos), sobre o- mapa da - área,. 
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individualmente, para cada análise efetuada, representadas 

pelas FIGURAS 11, 12, 13 e 14. Considerando-se que as técni-

cas de análise de agrupamentos possuem a habilidade de gerar 

agrupamentos de unidades de amostras homogêneas nas.caracte-

rísticas empregadas, observou-se que mesmo tratando-se de uma 

mesma fisionomia, Floresta Alta sem Interferência, a floresta 

como um todo, foi nitidamente heterogênea. Tal fato.è eviden-

ciado pelo padrão de distribuição espacial em mosaico dos 

agrupamen tos. 

A composição florlstica e a.estrutura de .uma floresta^ 

podem mostrar tanto mudanças abruptas, dentro de uma mesma 

tipologia, como também mudanças graduais, onde as caracterís-

ticas da floresta alteraram-se com a composição florls-

tica de suas espécies componentes(SPUR & BARNES103). Isto è, 

a comunidade florestal ou a tipologia florestal pode mudar 

drasticamente ou gradualmente, no terreno. 

Quanto á composição florlstica, pode-se observar pelas 

FIGURAS 12, 13 e 14, que não há uma distribuição espacial bem 

definida,- visto- que os agrupamentos obtidos não mostram um 

padrão de distribuição continuo. Operacionalmente, tais clas-

sificações são inviáveis para fins de manejo florestal, pois 

é praticamente' impossível localizar e delimitar- tais agrupa-

mentos, no campo. Uma classificação tipológica mais coerente 

com os objetivos de manejo, deveria ser efetuada, exclusiva-

mente, com aquelas espécies que se distribuem simultaneamente 

nos estoques de regeneração, crescimento e exploração. Entre-

tanto, as classificações obtidas da composição florlstica são 

valiosas- pára fins de estudos fitossociolôgicos. 
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Figura 11 : DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS AGRUPAMENTOS OBTIDOS DA MATRIZ X 
DE VARIÁVEIS, MÉTODO DE AMOSTRAGEM POR PARCELAS DE ÁREA FIXA. 
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Figura 12 : DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS AGRUPAMENTOS OBTIDOS DA MATRIZ X DE 
ABUNDÂNCIA , MÉTODO DE AMOSTRAGEM POR PARCELAS DE ÁREA FIXA. 
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Figura 13 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS AGRUPAMENTOS OBTIDOS DA MATRIZ X DE 
ABUNDÂNCIAS , MÉTODO DE SEIS ÁRVORES . 
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4.5 Ànàlise Discriminante 

4.5.< Matriz X de variáveis, método de amostragem por parce-

la de área fixa, 

0 procedimento de seleção de variáveis discriminantes 

inicia-se pela escolha de uma variável da série, k, que tem o 

mais alto valor do critério de seleção. Esta variável è então 

pareada com as demais, uma de cada vez, e o critério de 

seleção è completado. 

A nova variável que produz o melhor critério è sele-

cionada como a segunda melhor variável discriminante. Estas 

duas variáveis são combinadas com as outras remanescentes, 

uma de cada vez, para formar tripés que são avaliados no 

critério. O tripé que apresentar melhor critério define a 

terceira variável selecionada. O procedimento continua até 

que todas as variáveis sejam selecionadas ou que nenhuma 

variável contribua com o mínimo de informaçâo(SPSS102), 

Neste estudo, foi adotado o critério de seleção tviiKS 

LAMBDA, especificado via declaração METHOD, para verificar as 

diferenças entre os centrôides dos agrupamentos feitos com 

base nas análises de agrupamentos, considerando-se o nível de 

significância de O, 01. 

O critério final foi o teste Rao v, que é uma medida 

da distância generalizada. Segundo a estatística do teste, a 

variável selecionada è aquela que produz o maior incremento 

em Rao v, quando combinada com aquelas variáveis previamente 

selecionadas. Unia variável que contém uma grande quantidade 



de informação discriminante já incorporada pelas variáveis 

selecionadas, certamente, causa um decréscimo no valor de Rao 

V. Mas, o critério mais importante nas seqüências das sele-

ções è o incremento na estatística Rao v, que tem distribui-

ç ã o qui-quadrado com 1 grau de liberdade, portanto, pode-se 

testar sua significância estatística. 

A TABELA 10, mostra as estatísticas dos testes de 

seleção de variáveis: *¥iIks Lambda, mudança em Rao V e OS 

respectivos níveis de significância, para a matrix X de 

variáveis. Pode-se observar que quanto menor for o valor de 

IV» I ks Lambda, maior è o poder discriminante da variável ou do 

conjunto de variáveis. A estatística Wi l k.s Lambda mostrou, ao 

nivel de significância de O.OI, que todas as seis variáveis: 

N, G, Dm, v, Hc e Ht têm alto poder discriminante, isto è, 

são capazes de distinguir entre os centròides dos seis 

agrupamen tos. 

Quanto ás mudanças em Rao v, a estatística do teste 

mostrou que as variáveis nòmero de árvores ÇN) , área basai (G) 

e volume (V), foram as maiores portadoras de informações 

discriminantes, muito embora todas as variáveis conside-

radas na análise fossem estatisticamente significantes, a 99« 

de probabilidade. Assim sendo, pode-se afirmar que as 

variáveis diâmetro médio e as alturas comercial e total 

médias, continham informações discriminantes partilhadas 

pelas demais variáveis. Isto se explica pelas altas corre-

lações que estas variáveis normalmente apresentam. 

OS valores dos coeficientes padronizados das funções 

diserimiminantes è de grande importância analítica na análise 
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das contribuipões das variáveis discriminantes. Estes coefi-

cientes foram computados de forma tal que os escores das 

funções acham-se na forma padrão, isto è, com média zero e 

varância unitária. Quando o sinal é omitido, cada coeficiente 

expressa a contribuição relativa de sua variável associada 

a cada função. O sinal indica, simplesmente, se a contri-

buição ê negativa ou positiva. 

Assim, uma análise da TABELA 11, revela que as 

variáveis mais importantes, em ordem decrescente, foram, na 

primeira função, O VOlUBie e O número de árvores; na segunda, 

foram o número de árvores, a área basal e o diâmetro médio; 

na terceira, foram O volume e a área basal; na quarta, foi a 

área basal e, na quinta, foram a área basal o volume e as 

alturas comercial e total médias. 

Na análise do número de funções discriminantes utili-

zou-se dos critérios de seleção'- percentagem relativa dos 

Autovalores(X) , Coeficiente de Correlação Canônica(R), Wilks 

Lambda(A) e a estatística Qui-quadrado(X2), ao nível de 

significância de O.01. 

Os autovalores e os respectivos Coeficientes de Corre-

lação Canónica expressam a habilidade de cada função para 

discriminar entre os agrupamentos. 

Pela análise da TABELA 12, verifica-se que só o 

primeiro autovalor representou 92,46* da variância total das 

variáveis discriminantes. Tal fato é confirmado pela análise 

do coeficiente de correlação canónica, cujo valor de O. 95 

indica o elevado grau de relacionamento entre a primeira 



função discriminante e o grupo de variáveis. 

Logo que a segunda função foi calculada, viu-sè que o 

autovalor a ela associado representava 3,86« da variância 

residual incorporada ao conjunto de variáveis discriminantes. 

Assim, os dois primeiros autovalores contribuem com 96,32« da 

variância total do sistema. Já o grau de relacionamento da 

segunda função com o grupo de variáveis discriminantes foi de 

O. 54. 

Prosseguindo com a análise, verificou-se que o autova-

lor associado com a terceira função discriminante represen-

tava 2,70« da variância total. Assim, os três primeiros auto-

valores cotribuem com 99,02« da variância total do sistema, e 

o grau de relacionamento da terceira função com o grupo de 

variáveis discriminantes foi de 0,47. Os demais autovalores 

explicam somente 0,98« do traço da matriz de variâncias-

covariâncias e os coeficientes de correlação canónicas rema-

nescentes são muito baixos. 

O teste de significância da estatística qui-quadrado e 

o valor de wilks lambda associado mostraram que a quantidade 

de informação não incorporada nas três primeiras funções 

discriminantes foi estatisticamente insignificante, a 99« de 

probabilidade. Então, com base nos critérios de seleção de 

funções discriminantes, pode-se afirmar que somente as três 

primeiras funções foram necessárias para descrever a série de 

pontos definida pelos seis agrupamentos. Assim sendo, se se 

considerar um nível de explicação de 96,32«, estes agrupamen-

tos podem perfeitamente ser representados num espaço bidimen-

sional, com o mínimo de informação perdida, isto è, 3,68«. 
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A seleção da declaração OPTION IO, no programa SPSS 

resulta na impressão do mapa territorial, onde os escores 

discriminantes de cada individuo são representados num plano 

bidimensional, tendo como eixos cartesianos as duas primeiras 

funções discriminantes. A representação gráfica destes es-

cores auxilia tanto na visualização da separação dos cen-

tròides, como na identificação do agrupamento no qual um 

determinado individuo seria classificado se seu escore fosse 

alocado naquela área. 

Tanto as percentagens das classificações quanto os 

nümeros de indivíduos alocados nos respectivos agrupamentos 

encontram-se na TABELA 13. Na FIGURA 15, acham-se grafica-

mente representados os escores discriminantes de cada 

individuo. 

A análise da Tabela 13 revela que houve classificações 

errôneas: 1 individuo do grupo 1 classificado no grupo 2 e 1 

no grupo 3 do grupo 2 classificados no grupo 1 e 1 no 

grupo 3; 3 do grupo 4 classificados no grupo 1 e 1 no grupo 

5; 3 do grupo 5 classificados no grupo 4 e 1 no 6. 

Além da significância estatística da separação dos 

centrôides dos seis agrupamentos, a Figura 15 mostra que, 

apesar de se constatar um certo grau de sobreposição na 

formação original dos agrupamentos, feitos com base nas vari-

áveis originais, os centrôides de todos os agrupamentos se 

encontram nitidamente separados, cada um localizado em dife-

rentes quadrantes. O procedimento final de classificação 

mostrou que 92,82* dos indivíduos foram , classificados nos 
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agrupamentos aos quais verdadeiramente pertencem. 

4.5.2 Matriz X de abundância, método de amostragem por 

parcela de área fixa. 

As estatísticas do teste de seleção de espécies dis-

criminantes: WiIks Lambda, Rao V, mudança em Rao V e OS 

respectivos níveis de significância para a matriz de abundân-

cia, acham-se listadas na TABELA 14. 

Cora base nestas estatísticas disponíveis no método de 

Seleção stepwi se, conseguiu-se uraa redução considerável no 

número de variáveis discriminantes, aproximadamente 35 A 

estatística *Vi i ks Lambda revelou diferenças estatísticas 

significantes, a 99« de probabilidade, entre os centróides 

dos seis agrupamentos, para o conjunto de variáveis discri-

minantes selecionadas. Segundo a estatística Rao v, as vari-

áveis excluídas da análise foram aquelas que continham uma 

grande quantidade de informação discriminatória já incluída 

nas variáveis selecionadas. Portanto, o conjunto de variáveis 

incluídas na análise, realmente, contribui para a maior sepa-

ração dos agrupamentos. 

A TABELA 15 apresenta as estatísticas necessárias para 

a devida avaliação do número de funções discriminantes para a 

descrição completa da série de pontos definidos pelos seis 

agrupamentos. 

Os autovalores e suas respectivas percentagens rela-

tiva e acumulada mostraram que todas as discriminantes foram 
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importantes, dada a baixa percentagem da variação total asso-

ciada com a função individualmente. Ainda, os coeficientes de 

correlação canónica mostraram que todas as funções foram 

altamente correlacionadas com as variáveis discriminantes. 

Uma análise da estatística do teste Wilks Lambda obti-

da antes que qualquer função fosse removida, revelou a exis-

tência de um elevado poder discriminatório nas variáveis 

empregadas. Com a derivação dos sucessivos discriminantes, 

observou-se um acréscimo gradual no valor de Wilks Lambda, 

entretanto, a estatística qui-quadrado mostrou que ainda 

existia grande quantidade de informação discriminante resi-

dual, ao nivel de significância de O, OI. Assim sendo, nenhuma 

das funções pode ser excluída da análise. 

Para evidenciar as diferenças existentes entre os cen-

trôides dos agrupamentos. reveladas pela estatística Wilks 

Lambda, os centrôides dos agrupamentos e os escores discri-

minantes acham-se representados graficamente na FIGURA 16. Os 

centrôides estão representados por um as terisco(*), enquanto 

as linhas delimitam as regiões pertencentes a cada agrupa-

mento. definidas pelas duas discriminantes mais importantes. 

Os resultados relativos ás estimativas acham-se na 

TABELA 16. Com base nestas estimativas, vê-se que o grau de 

superposição dos agrupamentos originais ê negligeneiáve1. Há 

nítida separação entre os agrupamentos, conforme a signifi-

cância estatística da discriminação. Era geral, o procedimento 

de classificação mostrou que 96,41* dos indivíduos foram cor-

retamente localizados nos agrupamentos aos quais pertencem. 
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4.5.3 Matriz X de abundância, método de seis árvores 

As estatísticas Wilks Lambda, Rao V, mudança em Rao V 

e os respectivos níveis de significância acham-se listados 

na TABELA 17. Pelos critérios de seleção de variáveis empre-

gados, conseguiu-se uma redução de 35« no número de variáveis 

discriminantes. Para o conjunto de variáveis selecionadas, a 

estatística Wilks Lambda detectou diferenças estatísticas, 

entre os centróides dos agrupamentos, significativas a 99« de 

probabilidade. Pelos resultados da estatística Rao V, pode-se 

afirmar que a série de variáveis selecionadas foi tão boa ou 

melhor do que a série completa original. 

As informações pertinentes ás avaliações do número de 

discriminantes, acham-se na TABELA 18. Os autovalores e seus 

coeficientes de correlação canónica associados medem a habi-

lidade de separação dos agrupamentos para cadã discriminante. 

Os três primeiros autovalores e seus coeficientes de corre-

lação canónica revelaram que as três primeiras funções foram 

as mais importantes. Entretanto, há uma parcela significativa 

de variância residual associada com as duas últimas discrimi-

nantes. 

Antes que qualquer discriminante fosse gerada, o valor 

de Wilks Lambda de O, 0145 revelou a existência de um elevado 

poder discriminatório das variáveis empregadas. A medida que 

cada discriminante foi gerada, ocorreu um acréscimo gradual 

no valor de Wilks Lambda; contudo, a estatística qui-quadrado 

mostrou que ainda existia uma quantidade de informação 
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discriminante, significante a 99* de probabilidade. Assim 

sendo, nenhuma das funções discriminantes deveria ser elimi-

nada da análise. 

A FIGURA 17 è uma representação gráfica dos centrôides 

dos agrupamentos e dos escores discriminantes gerados pelas 

duas discriminantes mais importantes. Uma análise desta 

figura mostra que os centrôides dos agrupamentos 2, 3, 5 e 6 

acham-se localizados muito próximos. Entretanto, há uma sepa-

ração substancial entre os centrôides destes agrupamentos e 

os demais. 

Os dados relativos ás predições feitas pela análise 

discriminante encontram-se na TABELA 19. Segundo estas in-

formações, houve realmente uma melhor separação dos agrupa-

mentos l e i , sendo que o maior percentual de classificações 

errôneas ocorreu nos agrupamentos 3 e 5. Contudo, 85, 20* dos 

indivíduos foram classificados nos agrupamentos aos quais 

verdadeiramente pertenciam. 

4.5.4 M a t r i z X de distSncia-abundSncia, método de seis 

árvores. 

Os testes estatísticos pertinentes ao procedimento de 

seleção de variáveis discriminantes: Wiiks Lambda, Rao v, 

mudança em Rao v e os respectivos níveis de significância, 

para a matriz conjunta abundância-distância, encontram-se 

na TABELA 20. Uma análise criteriosa destas estatísticas 

mostrou um decréscimo gradual nos valores de Wilks Lambda. 

Em termos estatísticos, a significância dos sucessivos valo-
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res de Wilks Lambda indica que há diferenças altamente signi-

ficativas entre os centrôides dos agrupamentos, feitos com 

base na série de variáveis discriminantes selecionadas. 

Segundo o teste de mudanças em P-ao v, que mede a 

contribuicáo de cada variável na separação dos agrupamentos, 

a série de variáveis selecionadas foi verdadeiramente aquela 

que continha a maior quantidade de informações discriminan-

tes, significativas ao nivel de probabilidade de 99«. 

Na TABELA 21, acham-se os testes estatísticos concer-

nentes ao procedimento de seleção do número de discrimi-

nantes. Pela observação dos autovalores notou-se que não 

houve nenhuma predominância de uma determinada função sobre 

as demais, pois a proporção da variância total explicada por 

função foi moderadamente baixa. Tal comportamento foi confir-

mado pelos elevados valores dos coeficientes de correlação 

canónica, que mostraram um alto grau de relacionamento entre 

todas as discriminantes e o grupo de variáveis. 

O valor de Wilks Lambda de 0,002, calculado antes que 

qualquer discriminante fosse derivada, indica que a série de 

variáveis possui alto poder discriminatório. Conforme cada 

discriminante foi gerada, segundo a magnitude do seu auto-

valor associado, as estatísticas Wilks Lambda e qui-quadrado 

avaliara a quantidade de informação discriminante não-incorpo-

rada pelas funções precedentes. Assim sendo, ao nivel de 

significância de O, OI, o teste de qui-quadrado indicou que 

nenhuma discriminante deveria ser eliminada da análise. 

Segundo a alocação dos centrôides dos agrupamentos e 
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as respectivas regiões delimitadas pelos escores discrimi-

nantes gerados pelas duas primeiras funções, representados 

graficamente na FIGURA 18, observou-se nítida separação 

entre, praticamente, todos os agrupamentos. Entretanto, os 

centrôides dos agrupamentos 1 e 5 encontram-se localizados 

relativamente próximos. 

Os resultados das predições apresentados na TABELA 22 

mostram os percentuais de classificações corretas e uma insi-

gnificante superposição dos agrupamentos 1 com 5 e 4 com 5. 

Em termos globais, o procedimento de classificação localizou 

95* dos indivíduos nos agrupamentos aos quais pertenciam. 

Embora não sejam apresentados os coeficientes padroni-

zados das funções discriminantes, relacionados com as matri-

zes X de abundância e abundância-distância, suas análises 

revelaram a ausência total de predominância de uma ou de 

determinadas espécies sobre as funções discriminantes. Tanto 

as percentagens dos autovalores associados com suas funções 

quanto os coeficientes padronizados das variáveis discrimi-

nantes, foram muito baixos. Com base nos estudos feitos por 

WEBB et a l i i 1 • * i t a l fato explica-se: pelo elevado número 

de espécies e pela ausência de predominância de uma ou de 

determinadas espécies sobre as demais; pela grande dissi-

paridade entre o número de espécies e o número de sítios; e 

pela incidência de espécies que são, provavelmente, ecologi-

camente semelhantes. Dal, os autovalores e os autovetores de 

tais matrizes decrescerem tão lentamente e não ser possível, 

aqui, extrair as informações pertinentes ás influências das 

espécies mais importantes para cada função discriminante. 
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E praticável e operacional efetuar-se as análises 

fflultivariadas empregando-se as espécies com potencial silvi-

cultural e, ainda, agrupar as espécies de valor comercial, 

cujos resultados podem auxiliar no planejamento das operapões 

de manejo e-^ou nas operações de colheita comercial. 

As análises discriminantes provaram que as análises de 

agrupamentos feitas com base nestas matrizes primárias de 

dados de abundância de espécies pertencentes ao estoque de 

exploração (DAP > 45 cm) foram, sem dúvida, muito bem suce-

didas. Portanto, a metodologia pode, perfeitamente, ser apli-

cável nas análises de dados de floresta natural, principal-

mente, em estudos fitossociológico de ecossistemas 

florestais. 

Melhores entendimentos das relações interespecificas, 

provavelmente, podem ser extraídos de um estudo fitossocioló-

gico completo, feito, separadamente, para cada agrupamento 

homogêneo na composição floristica. Uma outra alternativa que 

tem dado bons resultados, è a inclusão, nas análises, das 

variáveis dos ambientes físico e biológico. 

As distribuições do número de árvores, área basal e do 

volume por hectare e por classes diamétricas, segundo os 

agrupamentos feitos com base na matriz X de variáveis, acham-

se nas TABELAS 23, 24 e 25. Nas TABELAS 26, 27 e 28 acham-se 

os totais do número de árvores, área basal e volume, respec-

tivamente, distribuídos por agrupamentos e classes de quali-

dade de fuste nos estoques de regeneração, crescimento e 

exploração. Uma análise parcimoniosa dos resultados constan-
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tes nestas Tabelas revela que os agrupamentos leitos com base 

nas variáveis: número de árvores, área basal, diâmetro médio, 

volume, alturas médias comercial e total resultaram em dis-

tintos agrupamentos ou estratos homogêneos nas variáveis área 

basal e volume comercial. 

Uma análise conjunta da TABELA 25 e da FIGURA 11, 

mostra, visualmente, no campo, as áreas com os maiores volu-

mes comercial por hectare. Esta informação è muito valiosa do 

ponto de vista econômico e ecológico, pois permite o 

zoneamento tanto das áreas passiveis de corte de exploração, 

como também daquelas que deveriam ser destinadas á preser-

vação. Na Figura 11, as áreas representadas pelos agrupa-

mentos 1, 4, 5 e 6 seriam destinadas ao corte de exploração 

comercial, pois apresentam os maiores volumes comerciali-

záveis por hectare, especificados na TABELA 28. Os agrupa-

mentos 2 e 3 compüem as áreas apropriadas para preservação, 

porque possuem um baixo estoque de volume explorável por 

hectare, que não retornaria nem o capital investido na sua 

colheita, e, ao mesmo tempo, acham-se inseridos dentro da 

área a ser manejada. Assim sendo, aproximadamente, 16,40* da 

área total da floresta seria utilizada como área de preser-

vação. Todas as áreas de preservação permanente devem ser 

mantidas intocadas ao máximo, porque serão destinadas á 

proteção, preservação de material genético, principalmente 

daquelas espécies que seriam eliminadas pelas práticas de 

manejo e refúgio para a fauna, de um modo geral. 



Também serão preservadas as áreas florestais reconhe-

cidas como áreas de preservação permanente, previstas nos 

artigos 2 9 e 3- do Código Florestal, bem como as áreas de 

reserva legal estipuladas no mesmo dispositivo de lei. Os 

números da alínea a do artigo 2 9 foram alterados por efeito 

da Lei ne 7.511, de 07 de julho de 1986. 

As referidas áreas de preservação permanente menciona-

das no artigo 2e. particularmente, nos itens a, b, c, d e e, 

do Código Florestal podem ser facilmente localizadas e cor-

retamente demarcadas, no campo, juntamente com a amostragem 

da população, se um sistema de amostragem sistemática for 

empr egado. 

Conforme ficou evidenciado na FIGURA 3, talvez a maior 

vantagem da amostragem sistemática seja a possibilidade de 

mapeamento da vegetação, da rede de drenagem (rios, córregos, 

lagoas, nascentes e os cursos d'água temporários), e até 

mesmo delimitar as áreas cujas encostas apresentam inclinação 

superior a 45 graus ou 100« de declividade. 

As informações contidas na TABELA 25 e na FIGURA 11, 

discutidas acima, propiciaram a confecção da FIGURA 19 que 

representa tanto o zoneamento das áreas passíveis de manejo, 

como também aquelas apropriadas para preservação. 

Em termos econômicos, o zoneamento das áreas passíveis 

de manejo, isto è, agrupamentos 1, 4, 5 e 6 mostrados na 

FIGURA 19, possibilita um melhor planejamento das atividades 

de exploração, como aberturas de linhas de acesso, estradas 
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principal e secundárias, cortes de cipós, marcação das ár-

vores para abate e extração. transporte e cortes de refina-

mentos. Com isto, haverá uma redução substancial nos custos 

totais de exploração e de tratamentos do povoamento residual, 

além de provocar menos danos aos estoques de crescimento e de 

regeneração que serão adequadamente manejados para garantir 

as produções sustentadas da floresta. 

TABELA IO - Estatísticas do teste de seleção de variáveis 

discriminantes para a matriz X de variáveis, 

método de amostragem por parcela de área fixa. 

Var i - Wi lks S i gn i - Rao V Mudanpa S i gn i -

ável Lambda f i cânc ia Rao V f i cânc ia 

N O, 221 0, OOO 666, 777 666, 771 0, OOO 

G 0, 121 O, 000 1354, 700 687, 923 0, 000 

Dm 0, 088 0, OOO 14 24, 390 69, 689 0, OOO 

V O, 060 0, OOO 1917, 602 493, 212 0, OOO 

Hc 0, 049 0, OOO 1957, 523 39, 212 0, 000 

Ht O, 046 O, OOO • 1993, 634 36, 111 0, 000 
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TABELA 11 - Coeficientes padronizados das funpões discri-

minantes 

Função 
Var iável 1 2 3 4 5 

N O. 24204 3, 96381 -0, 47268 0, 29305 -O, 17848 

G -0, 10786 -5, 72713 -6, 97565 -1. 48095 -4, 27941 

Dm -0, 06903 2, 76662 -0, 10078 -0, 18284 O, 15971 

V O, 92309 0, 89058 7, 94616 0, 92109 4,51717 

Hc O, 04447 -O, 07967 -1, 1382 O, 82982 -1, 64 OI 8 

Ht -O, 05405 -O, 34 200 -0, 48052 -0. 03326 1. 34599 

TABELA 12 - Estatísticas do teste de seleção de funções 

discriminantes para a matriz X de variáveis, 

método de amostragem por parcela de área fixa. 

FD Auto Perc. R FD Wilks Qui-qua- GL Signifi-

Valor C * ) Lambda dradoCXz) cânc ia 

O 0, 0465 576, 828 30 O, OOO 

1 9. 766 92, 46 O. 95 1 0, 5006 130, 071 20 O, OOO 

2 0, 408 3. 86 O, 54 2 O, 704 7 65, 791 12 0, OOO 

3 0, 285 2. 70 0, 4 7 3 0, 9056 18, 647 6 0, 005 

4 0, 102 0, 97 O, 30 4 0, 9982 0, 335 2 O, 846 

5 O, 002 O. 02 O, 04 

onde: FD = Função discriminante; 

R = Coeficiente de correlação canónica; 

GL = Graus de liberdade 

Perc. = Percentagem da variância total explicada 

pelos autovalores 
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TABELA 13 - Número de casos e percentagens das classificações 

para a matrix X de variáveis, método de amostra-

gem por parcela de área fixa. 

Grupo 
Grupo No. de 

casos 1 2 3 4 5 6 

1 62 60 

96, 8 

1 

1, 6 

1 

1, 6 
2 30 3 

IO, 0 

26 

86, 7 

1 

3, 3 

3 2 2 

ÍOO, 0 

4 55 3 

5, 5 

51 

92, 7 

1 

1, 8 
5 43 3 

7, O 

39 

90, 7 

1 

2, 3 

6 3 3 

100, 0 

Total geral de classificações corretas: 92,82 * 
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TABELA 14 - Estatísticas do teste de seleção de variáveis 
discriminantes para a matriz X de abundância, 
método de amostragem por parcela de área fixa. 

Espécie Wilks Signi- Rao V Mudança Signifi-
Côdigo Lambda ficância Rao V cância 

102 O 455 0, OOO 226 708 226 708 0, OOO 
101 0 284 0, 000 351 259 124 551 0, 000 
98 0 177 0, 000 477 237 125 978 O, 000 

441 0 118 O, 000 579 350 102 112 0, 000 
219 0 079 0. OOO 713 338 133 988 0, OOO 
478 0 056 0, OOO 810 727 97 389 0, OOO 
84 0 041 0, 000 915 346 104 619 O, 000 

177 o 036 0, OOO 961 301 45 956 0, 000 
79 0 031 O, OOO 1022 789 61 488 0, 000 

206 0 028 0, OOO 1083 755 60 965 0, 000 
103 o 025 0. OOO 1128 410 44 655 0, 000 
383 0 022 O, OOO 1175 690 47 280 0, OOO 
275 0 020 O, OOO 1207 807 32 117 0, OOO 
157 0 OI 8 0, OOO 1247 012 39 205 O, OOO 
25 0 OI 7 0, 000 1288 718 41 706 0, OOO 
34 o OI 5 0, OOO 1320 544 31 826 O, OOO 

190 o 014 0, OOO 1356 883 36 340 0, OOO 
369 o OI 3 O, OOO 1399 044 42 161 0, OOO 
17 0 OI 2 0, OOO 1446 602 47 559 0, OOO 

285 0 Oll O, OOO 1484 984 38 382 0, OOO 
168 0 OlO 0, OOO 1518 545 33 561 0, 000 
378 o OlO 0, OOO 1545 084 26 539 O, 000 
80 0 009 O, 000 1580 689 35 605 0. OOO 
24 o 008 O, OOO 1628 086 47 397 0, OOO 

117 0 008 O, OOO 1670 759 42 673 0, 000 
7 o 007 O, OOO 1702 070 31 310 O, 000 

164 o 007 O, 000 1733 279 31 210 O, OOO 
77 0 006 O, OOO 1764 531 31 252 0, OOO 

114 0 006 0, 000 •1800 481 35 950 O, 000 
242 o 006 O, OOO 1827 808 27 326 0, 000 
22 0 005 0, OOO 1866 764 38 956 0, OOO 

279 o 005 O, OOO 1895 356 28 592 0, OOO 
444 o 005 O. OOO 1933 424 38 068 0. OOO 
279 0 004 O, OOO 1963 857 30 434 O, OOO 
214 o 004 O. OOO 1997 570 33 712 0. OOO 
325 0 004 O, OOO 2017 142 19 572 O, 0Ò2 
289 0 004 0, OOO 2042 763 25 622 0, OOO 
366 o 004 O, 000 2070 946 28 183 O, OOO 
259 0 004 O, OOO 2097 437 26 491 0, 000 
357 0 003 O, OOO 2123 953 26 515 0, OOO 
431 0 003 0, OOO 2159 531 35 578 0, OOO 
108 o 003 O, OOO 2186 685 27 154 O, OOO 
384 o 003 O, OOO 2210 836 24 151 O, 000 
30 o 003 O, OOO 2234 475 23 639 O, OOO 
57 o 003 O, OOO 2264 105 29 630 O, OOO 

continua 
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Conelusao 

364 0, 003 0, 000 2293, 310 29, 205 0, 000 
387 O, 003 0, 000 2329, 807 36, 497 0, 000 
376 O, 002 O, 000 2362, 474 32, 666 0, 000 
240 0, 002 O, 000 2391, 153 28, 679 0, 000 
139 O, 002 0, 000 2420, 901 29, 748 0, 000 
405 O, 002 0, 000 2453, 991 33, 091 0, 000 
78 O, 002 O, 000 2487, 826 33, 835 0, 000 

TABELA 15 - Estatísticas do teste de seleção de funções dis-
criminantes para a matriz X de abundância, método 
de amostragem por parcela de área fixa. 

FD Auto Per c . R FD V/i lks Qui-qua- GL S i gn i f i -

Valor C % ) Lambda drado (X* ) cânc ia 

O O, 0020 1025, 772 260 0, 000 

1 4, 06 30, 85 O, 896 1 0, 0101 758, 231 204 0, 000 

2 3, 55 26, 99 0, 883 2 0, 04 60 508, 115 150 O, 000 

3 2, 38 18, IO O, 839 3 O, 1555 307, 068 98 0, OOO 

4 2, 08 15, 8O 0, 822 4 O, 4790 121, 435 48 0, 000 

5 1, 08 8, 26 O, 722 

TABELA 16 - Número de casos e percentagens das classifi-
cações para a matrix X de abundância, método de 
amostragem por parcela de área fixa. 

Grupo 
Grupo No. de 

Casos 1 2 3 

1 19 18 1 
94, 7 5, 3 

2 64 61 1 
95, 3 1. 6 

3 33 1 32 
3, 0 97, O 

4 25 1 1 
4, 0 4, O 

5 29 

6 .25 

2 
3, 1 

23 
92, O 

29 
100, O 

25 
ÍOO, O 

Total geral de classificações corretas: 96,41 * 
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TABELA 17 - Estatísticas do teste de seleção de variáveis 

discriminantes para a matriz X de abundância, 

método de seis árvores. 

Espèci e 
Côdi go 

Wi lfcs 
Lambda 

S i gn i -
f i cânc ia 

Rao V Mudança 
Rao V 

Sign if i-
cSncia 

102 O 455 0 ooo 227 181 227 181 O 000 
192 O 235 0 000 405 080 177 899 0 ooo 
101 O 178 O ooo 466 715 61 635 O ooo 
253 0 146 0 ooo 543 798 77 083 O ooo 
389 O 124 0 000 583 183 40 384 O ooo 
34 O 111 . O ooo 616 126 31 944 0 ooo 

243 0 095 O 000 644 118 27 991 0 000 
240 0 089 O 000 677 486 33 368 O 000 
214 0 078 O 000 716 063 38 576 0 ooo 
281 0 073 0 000 740 928 24 865 0 ooo 
99 0 068 O ooo 778 652 37 724 O 000 
57 0 062 O 000 818 841 40 188 0 ooo 
25 0 057 0 ooo 841 926 23 085 0 ooo 

244 O 053 0 ooo 861 443 19 518 O 002 
206 0 04 9 0 ooo 886 OlO 24 566 O ooo 
289 0 04 6 O 000 907 568 21 558 0 ooi 
219 O 04 3 O ooo 931 321 23 752 0 ooo 
242 O 040 0 ooo 959 477 28 157 0 ooo 
290 O 037 O ooo 990 4 30 30 954 O ooo 
432 o 035 0 ooo ÍOI2 96.7 22 537 0 ooo 
283 0 033 0 ooo 1033 410 20 442 O ooi 
24 o 031 o ooo 1059 510 26 101 O ooo 
98 o 029 o ooo 1081 760 22 250 O ooo 

383 o 027 o ooo 1109 072 27 312 O ooo 
478 0 025 o ooo 1130 831 21 759 O ooi 
84 o 024 o ooo 1148 025 17 194 0 004 

275 o 023 0 ooo 1168 356 20 331 o 001 
145 0 022 o 000 1191 533 23 177 0 ooo 
73 0 021 o ooo 1210 948 19 415 o 002 

245 o 020 o 000 1232 625 21 677 0 OOl 
168 o OI 9 o ooo 1245 164 12 539 0 028 
177 o OI 8 0 ooo 1266 546 21 382 0 OOl 
80 o OI 7 o ooo 1286 189 19 643 o OOl 
7 o OI 7 0 ooo 1301 694 15 505 o 008 

261 o OI 6 0 ooo 1322 845 21 152 0 OOl 
79 o OI 6 o ooo 1342 062 19 217 0 002 

282. o OI 5 o ooo 1367 386 25 324 o ooo 
117 o OI 4 o ooo 1385 944 18 558 o 002 
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TABELA 18 - Estatísticas do teste de selepâo de funções dis-

criminantes para a matriz X de abundância, método 

de seis árvores. 

FD Auto Perc. R FD Wilks Qui-qua- GL Signifi-

Valor C « ) Lambda drado(X2) cância 

0 0, 014 732, 043 190 0, OOO 

1 2, 64 36, 19 0, 85 1 0, 053 508, 540 148 0, OOO 

2 1, 96 26, 85 0, 81 2 0, 156 320, 876 108 O, 000 

3 1, 37 18, 82 0, 76 3 O, 371 171, 366 70 0, 000 

4 O, 92 12, 64 0, 69 4 0, 714 58, 321 34 O, OOO 

5 0, 40 5, 50 0, 53 

TABELA 19 - Número de casos e percentagens das classificações 

para a matrix X de abundância, método de seis 

ár vores. 

Grupo 

Grupo No. de 

Casos 1 2 3 4 5 6 

1 32 32 
ÍOO, O 

2 18 15 1 1 1 
83, 3. 5, 6 5, 6 5, 6 

3 41 1 31 8 1 
2,4 75,6 19,5 2,4 

4 22 21 1 
95, 5 4,5 

5 34 1 3 3 25 2 
2, 9 8, 8 8, 8 73, 5 5, 9 

6 34 1 1 4 43 
2, O 2, O 8, 2 87, 8 

Total geral de classificações corretas: 85, 20 « 
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TABELA 20 - Estatísticas do teste de seleção de variáveis 
discriminantes para a matriz X de abundância-
distância, método de seis árvores. 

Espécie Wilks Signi- Rao V Mudança Signifi-
Còdigo Lambda ficância Rao V cância 

177 O 3443 0 ooo 361 825 361 825 o, ooo 
245 O 1228 0 000 708 507 346 681 0, 000 
102 O 0633 0 ooo 890 296 181 789 0, 000 
441 O 0404 O 000 1001 134 110 838 0, 000 
383 O 0293 0 000 1079 819 78 685 0, ooo 
ÍOI O 024 2 0 ooo 1442 394 62 575 o, ooo 
432 0 0204 0 000 1210 074 67 680 0, 000 
219 O OI 73 0 000 1267 410 57 336 0, 000 

24 O OI 52 0 ooo 1312 533 45 124 0, 000 
354 O OI 35 0 ooo 1357 928 45 395 o, 000 
282 0 OI 21 O 000 1407 361 49 433 0. 000 
98 O OllO 0 ooo 1449 668 42 307 0, ooo 

242 0 OlOl O ooo 1487 147 37 478 0, ooo 
394 O 0094 O 000 1524 802 37 655 0, 000 
145 0 0088 0 ooo 1558 238 33 435 0, 000 
344 O 0083 o ooo 1588 016 29 779 0. 000 
76 0 0078 0 ooo 1617 658 29 641 0, 000 

357 O 0073 o 000 1650 910 33 252 0. ooo 
431 0 0069 0 ooo 1680 125 29 215 0, ooo 
322 0 0065 0 ooo 1718 083 37 958 o, 000 
25 O 0061 0 ooo 1756 570 38 486 o, 000 

214 O 0058 0 ooo 1777 351 20 781 0, OOl 
57 0 0055 o ooo 1804 763 27 412 o, 000 

164 O 0052 0 ooo 1829 293 24 530 0. 000 
254 O 0050 0 ooo 1861 444 32 150 o, ooo 
406 0 004 7 o ooo 1890 234 28 790 0, 000 
281 o 004 5 o ooo 1920 903 30 669 0. ooo 
275 o 0043 o ooo 1950 4 70 29 566 o, ooo 
192 o 0041 o ooo 1980 662 30 192 o, ooo 
243 o 0039 o ooo 2005 332 24 670 0, ooo 
161 o 0037 o ooo 2030 718 25 386 o, ooo 
168 o 0035 o ooo 2955 465 24 747 0, 000 
261 o 0034 o ooo 2081 481 26 016 o, 000 
386 o 0032 o ooo 2107 749 26 267 o, ooo 
82 o 0031 o ooo 2138 141 30 393 o, ooo 

285 0 0029 o ooo 2166 04 3 27 902 0, ooo 
427 o 0028 o ooo 2190 763 24 720 0, ooo 
103 o 0027 o ooo 2219 406 28 643 0, ooo 
35 0 0026 o ooo 2242 438 23 032 o, 000 

387 0 0025 o ooo 2266 980 24 542 0, 000 
378 o 0024 o ooo 2292 464 25 484 0. ooo 
289 o 0023 o ooo 2315 847 23 383 0, 000 
18 o 0022 o ooo 2338 747 22 900 o, ooo 
47 o 0021 0 ooo 2360 902 22 155 0. ooo 
80 o 0021 o ooo 2386 212 25 310 o, ooo 
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TABELA 21 - Estatísticas do teste de seleção de funções dis-

criminantes, para a matriz X de abundância-dis-

tância, método de seis árvores. 

FD Auto Per c. R FD Wi lks Qui-qua- GL S i gn i f i 

Valor C % ) Lambda drado^* ) cânc ia 

0 0, 002 1047, 031 225 0, 000 

1 3, 55 28, 27 0, 883 1 O, 009 790, 188 176 0, 000 

2 2, 96 23, 58 0, 865 2 0, 037 556, 830 129 O, 000 

3 2, 46 19, 56 O, 84 3 3 0, 129 346, 621 84 O, 000 

4 2, 09 16, 61 O, 822 4 0, 399 155, 594 41 O, 000 

5 1, 50 11, 98 0, 775 

TABELA 22 - Número de casos e percentagens das classificações 

para a matrix X de abundância-distância, método 

de seis árvores. 

Grupo 
Grupo No. de 

Casos 1 2 3 4 5 6 

1 38 37 
97, 4 

1 
2, 6 

2 25 25 
100, 0 

3 47 2 
4, 3 

44 
93, 6 

1 
2, 1 

4 13 13 
ÍOO, 0 

5 39 2 
5, 1 

2 
5, 1 

35 
89, 7 

6 34 1 
2, 9 

1 
2, 9 

32 
94, 1 

Total geral de classificações corretas: 94, 90 « 
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Figuro. 19 ZONEAMENTO DAS ÁREAS DESTINADAS A CORTE E PRESERVAÇAO 
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TABELA 23 - Disir ibuipão do ntunero de árvores por hectare e 

por classe diamètrica, segundo os agrupamentos 

obtidos da matriz X de variáveis. 

Classe Agrupamentos 
de : 

DAP-cm 1 2 3 4 5 6 

10, 0 1019, 35 991,67 900, OO 1005, 45 965, 12 883, 33 

20, 0 206, 45 215, 56 191, 67 189, 70 174,42 133, 33 

30, O 69, 89 84, 44 41, 67 74, 24 73, 95 77, 78 

40, 0 39, 26 29, 44 50, OO 35, 45 37, 60 38, 89 

50, O 14, 52 11, 67 10, OO 16, 73 19, 42 23, 33 

60, O 7, 18 5, 50 12, 55 14, 19 20, 00 

70, 0 4, 84 3, 17 5, 91 9, 19 13, 33 

80, 0 2, 66 O, 67 3, 64 6, 63 IO, 00 

90, O 1, 45 O, 83 5, OO 1, 91 3, 84 8, 33 

ÍOO, O 1, 05 O, 33 2, 50 1, OO 2, 21 3, 33 

110, 0 0, 65 1, OO 1, 63 1, 68 

120, 0 0. 08 1, 00 0, 35 1, 68 

130, 0 0, 36 0, 58 3, 33 

140, O 0, 09 0, 12 

ISO, O 0, 23 

160, 0 O, 08 

170, 0 O, 09 

180, O O, 12 

Reg. ÍOI9, 35 991,67 900, OO 1005, 45 965, 12 883, 33 

Cr esc. 315, 60 329, 44 283, 33 299, 40 275, 97 250, 00 

Explor . 32, 50 22, 16 17, 50 44, 28 58, 51 85, OI 

TOTAL 1367, 45 1343, 27 1200, 8 3 1349, 13 1299, 60 1218, 34 
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TABELA 24 - Distribuipão da área basal(m2) por hectare e por 

classe diamè trica, segundo os agrupamentos obti-

dos da matriz X de variáveis. 

Classe Agrupamentos 
ue 

DAP-cm 1 2 3 4 5 6 

IO, 0 6, 25 6, 03 6, 16 5, 96 6, 02 5, 63 

20, 0 5, 95 6, 48 5, 65 5, 50 5, 09 3, 98 

30, O 4, 76 5, 67 2, 56 4, 94 4, 29 4, 83 

40, 0 4, 81 3, 58 5, 65 4, 28 4, 56 4, 73 

SO, O 2, 83 2, 26 2, 02 3, 27 3, 73 4, 48 

60, 0 1. 98 1, 50 3, 48 4, 04 5, 50 

70, O 1, 84 1, 17 2, 25 3, 46 4, 91 

80, 0 1, 31 O, 33 1, 83 3, 29 4, 79 

90, 0 O. 92 O, 50 3, 38 1, 21 2, 42 5, 53 

lOO, 0 O, 81 O, 26 1, 88 O, 76 1, 71 2, 51 

110, O 0, 61 O, 97 1, 48 1, 72 

120, 0 0, 09 1, 14 O, 39 1, 82 

130, O 0, 46 O, 76 4, 42 

140, 0 O, 14 0, 18 

150, 0 O, 41 

160, 0 0, 16 

170, 0 O, 20 

180, O 0, 30 
Reg. 6, 25 6, 03 6, 16 5, 96 6, 02 5, 63 
Cr esc. 15, 52 15, 74 13, 76 14, 72 14, 05 13, 54 
Explor. IO, 55 6, O 3 7, 28 15, 70 22, 19 35, 68 
TOTAL 32, 32 27, 8O 27, 20 36, 38 42, 26 54, 85 
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TABELA 25 - Distribui pão do volume(m3) por hectare e por 

classe diamètrica, segundo os agrupamentos 

obtidos da matriz X de variáveis. 

C lasse 
de 

DAP-cm 

Agrupamen tos C lasse 
de 

DAP-cm 1 2 3 4 5 1 6 

IO, 0 

20, O 37, 56 39, 18 39, 95 35, 24 33, 97 27, 18 

30, O 37, 39 42, 07 18, 05 40, 15 36, 32 41, 96 

40, 0 42, 15 32, 79 61, 71 39, 76 42, 65 48, 25 

50, O 28, 26 22, 14 14, 47 32, 22 38, 76 43, 28 

60, 0 20, 88 14, 66 37, 58 45, 26 56, 23 

70, 0 19, 78 11, 92 25, 32 40, 90 - 52, 58 

80, 0 14, 02 3, 42 21, 33 38, 30 53, 46 

90, 0 9, 90 5, 54 30, 08 13, 88 27, 97 65, 75 

100, 0 8, 74 2, 65 15, 63 8, 36 22, 46 29, 48 

110, O 6, 90 12, 39 18, 43 20, 23 

120, O 1, 06 12, 30 5, 18 22, 34 

130, 0 4, 60 9, 63 38, 08 

140, O 1, 85 2, 54 

150, 0 4, 51 

160, O 1, 79 

170, 0 1, 96 

180, 0 3, 45 

Cr esc. 117, IO 114, O3 119, 71 115, 15 112, 94 117, 39 

Explor. 111. 33 60, 34 60, 18 171, 78 257, 37 381, 43 

TOTAL 228,43 174,37 179,89 286,93 370, 31 498,82 



181 

TABELA 26 - Número de árvores por hectare, por agrupamento e 

por classe de qualidade de íuste I, II e III. 

Qual. Agrupamentos 
de Estoque 

Fuste 1 2 3 4 5 6 

I Cresc. 148,66 153,89 158,33 136,67 125,19 138,89 
Explor. 20,73 14,33 7,50 24,91 32,33 56,67 

11 

I 11 

Cr esc. 
Exp lor 

Cresc. 
Exp lor 

115, 59 
6, 45 

51, 35 
5, 32 

114,44 
5, 33 

61, 11 
2, 5 0 

83, 33 
5, 00 

41, 67 
5, OO 

108, 79 
IO, 55 

53, 94 
8, 82 

101, 94 
13, 84 

48, 84 
12, 33 

77, 78 
16, 67 

33, 33 
11, 67 

T Reg. 1019, 35 991,67 900, OO 1005,45 965,12 883,33 
O Cresc. 315,60 329,44 283,33 299,40 275,97 250, OO 
T Explor. 32, 50 22,16 17, 50 44,28 58,51 85,01 
A 
L 1367,45 1343,27 1200,83 1349,13 1299, 60 1218,34 

TABELA 27 - Area basal(m£ ) total por hectare, por agrupamento 

e por classe de qualidade de fuste I, II e III. 

Qual. Agrupamentos 
de Estoque 

Fuste 1 2 3 4 5 6 

I Cresc. 7, 51 7, 91 8, 06 7, 31 6, 47 6, 64 
Explor. 6, 97 4, OI 2, 74 9, 10 13, 72 25, 87 

11 Cresc. 5, 51 5, 35 3, 90 4, 70 4, 84 4. 83 
Explor. 1. 89 1, 32 3, 50 3, 61 4, 39 4. 43 

III Cresc. 2, 44 2. 48 1, 80 2, 71 2, 67 2, 07 
Explor. 1. 70 o, 70 1, 04 2, 99 4, 08 5, 38 

T Reg. 6,25 6,03 6,16 5,96 6,02 5,63 
O Cresc. 15,52 15,74 13,76 14,72 14,05 13,54 
T Explor. IO, 56 6, 03 7,28 15, 70 22,19 35,68 
A 
L 32, 33 27, 80 27, 20 36, 38 42, 26 54, 85 
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TABELA 28 - Volume(m3) total por hectare, por agrupamento e 

por classe de qualidade de íuste I, II e III. 

Qual. 
de Estoque 

Fus te 

Agrupamentos 

I Cr esc. 60, 77 60, 08 80, 23 63, 23 56, 51 61, 08 
Explor . 77, 49 41, 10 23, 16 105, 15 166, 33 282, 13 

II Cr esc. 10, 37 39, 56 30, 43 33, 78 36, 68 42, 97 
Explor. 18, 85 13, 48 31, 09 36, 78 48, 29 40, 63 

III Cr esc. 15, 96 14, 39 9, OS 18, 14 19, 75 13, 34 
Explor. 14, 99 5, 76 5, 93 29, 85 42, 75 58, 66 

T Cr esc. 117, IO 114, 03 119, 71 115, 15 112, 94 117, 39 
0 
T 

Explor. 111, 33 60, 34 60, 18 171, 78 257, 37 381,42 

A 
. T 

228, 43 174, 37 179, 89 286, 93 370,31 498, 81 

4.6 Alternativas de Manejo 

As alternativas de manejo, aqui apresentadas, são uma 

proposição e foram elaboradas segundo os preceitos do Sistema 

de Manejo Po 1ic1clico(Sistema de Manejo Seletivo). Portanto, 

elas não são prescrições arbitrárias como aquelas relaciona-

das aos Sistemas Monocic1icos(Sistema Haláio Uniforme e Sis-

tema Tropical de Cobertura). Isto significa que, na prática, 

a alternativa de manejo tem que ser elaborada com base nos 

dados amostrais da floresta a ser manejada sob o Sistema de 

Manejo Seletivo. A amostragem sistemática è efetuada para 

fornecer estimativas fidedignas dos parâmetros da população, 

incluindo-se todas as árvores e espécies com DAP > 5 cm, todos 

os indivíduos arbóreos com DAP < 5 cm e também as mudas. 



183 
/ 

E importante ressaltar que todas as estimativas de 

redução de área basal excluem as percentagens de danos provo-

cados pelas operações de abate e extração. Também, as estima-

tivas de volume comercial explorável incluem todas as árvores 

com DAP > 45 cm, portanto acham-se incluídas nessas estimati-

vas todas as árvores e espécies sem valor comer ciai. Do ponto 

de vista do madeireiro, a melhor estimativa è o volume comer-

cial das árvores com DAP > 45 cm e com qualidade de fuste I. 

4.6.1. Primeira alternativa de manejo 

Com as informações contidas nas TABELAS 4, 5, 6 e 7, 

elaborou-se esta primeira alternativa de manejo. A primeira 

operação silvicultural consiste de um corte seletivo de 

todas as árvores do estoque de exploração. Tal corte promo-

verá uma redução de área basal de 14,23 m2^'ha, 40, 36*. e 

propiciará um volume colhido de 156,36 m^ha, assim distri-

buídos: lOl, 85 m3^ha de qualidade I, 30, 03 m3^ha de qualidade 

II e 24,4 7 m ^ h a de qualidade III. 

Juntamente com o corte de exploração comercial, apli-

car-se-á um corte seletivo de todas as árvores do estoque de 

crescimento, pertencentes á classe de qualidade de fuste III. 

Assim sendo, a área basal e o volume do povoamento terá uma 

redução de, 51,18* e 63,75*, respectivamente, mantendo-se 

dentro dos limites de redução toleráveis mencionados por 

GRAAF33, que è de 1-̂ 3 a 2-/3 dos valores originais. 

Esta alternativa de manejo pode ser resumida nas 

seguintes operações: 

a) amostragem sistemática dos estoques de regene-
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rapão(incluindo-se os indivíduos arbóreos cora 

DAP < 15 cm e as mudas), crescimento e exploração 

para definir a composipâo floristica da floresta 

manejada para produpão sustentada e estabelecer os 

níveis ótimos de redupÊto de área basal; 

b) corte de cipós e abertura dos acessos á floresta; 

c) marcação das árvores com DAP > 45 cm e árvores com 

15 < DAP < 45 cm com qualidade de fuste III; 

d) abate e extrapâo de todas as árvores marcadas; 

e) monitoramento da floresta manejada, por amostragem 

sistemática, para definir tanto as ocasiões e as 

intensidades dos cortes de refinamento, como também 

o comprimento do ciclo de corte. 

•4.6.2 Segunda alternativa de manejo 

Esta alternativa de manejo foi elaborada com base nas 

composipOes floristicas especificadas nas TABELAS 4 e 8. Uma 

primeira operapão silvicultural consiste na marcapão das 

árvores das espécies exclusivas do estoque de explorapão 

(DAP > 45 cm) que serão retidas. Estas árvores foram prote-

gidas de corte a fim de nâo alterar a composipâo floristica 

or iginal. 

Numa segunda operapSo silvicultura 1, procedeu-se á 

marcapclo das demais árvores com DAP > 45, cujas espécies se 

acham distribuídas simultaneamente nos estoques de regene-

rarão, crescimento e explorapão, que serão abatidas e removi-
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das. Nesta operação serão colhidos 154,45 m3/ha de madeira, 

assim distribuídos: 101,26 ra^ha de qualidade I, 29,31 m3/ha 

de qualidade II e 24,08 m3/ha de qualidade III. Estes cortes 

resultarão numa redução de área basal de 39,88*. 

Uma terceira operação silvicultural consiste no abate 

e extração de todas as árvores do estoque de crescimento, cora 

qualidade de fuste III, que proporcinará uma colheita de 

16,32 m3/ha. Assim sendo, serão colhidos um total de 170, 97 

m3/ha e a área basal remanescente será reduzida de 54,43*. 

Como foi considerada a distribuição das espécies nos 

estoques de regeneração, crescimento e exploração, a 

composição florlstica original será mantida inalterada. 

Esta alternativa de manejo pode ser resumida nas 

seguinte etapas: 

a) amostragem sistemática dos estoques de regene-

ração(incluindo-se os indivíduos arbóreos com 

DAP < 15 cm e as mudas), crescimento e exploração 

para definir a composição floristica da floresta 

manejada para produção sustentada e estabelecer os 

níveis ótimos de redução de área basal; 

b) corte de cipós e abertura dos acessos á floresta; 

c) marcação das árvores com DAP > 45 cm pertencentes 

ás espécies exclusivas do estoque de exploração; 

d) marcação das árvores cora DAP > 45 cm, cujas espé-

cies se acham distribuídas sucessivamente nos três 

es toques; 

e) marcação das árvores com 15 < DAP < 45 cm cora 

classe de qualidade de fuste III; 
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f) abate e extrapao de todas as árvores marcadas nas 

etapas c, d e e; 

g) monitoramento da floresta manejada, por amostragem 

sistemática, para definir tanto as ocasiões e as 

intensidades dos cortes de refinamento, como também 

o comprimento do ciclo de corte. 

4.6.3 Terceira alternativa de manejo 

Esta alternativa de manejo foi elaborada com base na 

composipao floristica das espécies com potencial silvicul-

tural, isto é, aquelas espécies presente simultaneamente nos 

estoques de regenerapão, crescimento e explorapâo, rela-

cionadas na TABELA 8. 

Com os dados da TABELA 9, montou-se a TABELA 29 cujos 

dados representam os niveis de redupão do número de árvores, 

área basal e volume por hectare, apôs cada intervenpao. 

TABELA 29 - Perc en tagens de redupao do número de ár vor es 

ár ea basal e volume. 

Cor te Redupâo(5í) 

Nfi N^Ha G-^ha V/Ha N^Ha G-'Ha V/Ha 

0 1339, 60 35, 25 271, 55 O 0 0 

1 813, 36 26, 36 215, 37 39, 28 25, 23 20, 69 

2 779, 06 14, 87 90, 41 41, 84 57, 82 66, 71 

3 733, 87 11, 04 59, IO 45, 22 68, 68 78, 24 
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O corte 1 representa a extração de todas as árvores 

das espécies exclusivas do estoque de regeneração, cresci-

mento e exploração; o corte 2 è a colheita de todas as árvo-

res com DAP £ 45 cm; o corte 3 ê a extração de todas as 

árvores do estoque de crescimento com qualidade de fuste III; 

e o corte o representa os níveis de número de árvores, área 

basal e volume da floresta sem interferência. 

Os cortes de número i, 2 e 3 propiciara, respectiva-

mente, uma redupão de área basal de 25,23*, 57,82* e 68,68*. 

O nivel de redução de área basal de 57,82* é condizente com 

aquele fixado por GRAAF33, para o Sistema Silvicultural 

CELOS, cujo valor è de, aproximadamente, 57*. 

Com a aplicação sucessiva dos cortes 1, 2 e 3, a área 

basal do povoamento será reduzida para 68,68* do seu valor 

original(floresta sem interferência). Os cortes de número í, 

2 e 3 podem ser efetuados, simultaneamente, numa operação 

combinada. 

Segundo esta alternativa de manejo, a floresta será 

manejada para fornecer um sortimento de madeiras de 103 

espécies. 

Esta alternativa de manejo pode ser resumida nas 

seguinte oper apões: 

a) amostragem sistemática dos estoques de regene-

rapão(incluindo-se os indivíduos arbóreos com 

DAP < 15 cm e as mudas), crescimento e exploração 

para definir a composição floristica da floresta 

manejada para produção sustentada e estabelecer os 

níveis ótimos de redupão de área basal; 
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b) corte de cipós e abertura dos acessos áfloresta; 

c) marcapão das árvores das espécies exclusivas dos 

estoques de regenerapão, crescimento e exploração, 

árvores com DAP > 45 cm e árvores com 15 < DAP < 45 

cm com qualidade de fuste III; 

d) abate e extrapão de todas as árvores marcadas; 

g) monitoramento da floresta manejada, por amostragem 

sistemática, para definir tanto as ocasiOes e as 

intensidades dos cortes de refinamento, como também 

o comprimento do ciclo de corte. 

4.6.4 Quarta alternativa de manejo 

Nas TABELAS 26, 27 e 28, acham-se as estimativas totais 

do número de árvores, área basal e volume por hectare, segun-

do os agrupamentos e as classes de qualidade de fuste. De 

posse destas estimativas e das informações relacionadas aos 

agrupamentos, contidas na Figuras 11 e 19, procurou-se elabo-

rar e propor uma quarta alternativa de manejo para produpão 

sustentada, considerando-se as suas inerentes vantagens eco-

nômicas e ecológicas já discutidas. 

E importante lembrar que todas estas estimativas de 

cortes são médias ponderadas, obtidas dos dados das Tabelas 

27 e 28 e dos tamanhos dos agrupamentos lidos na TABELA 13, 

na coluna relativa ao número de casos. 

Segundo os dados apresentados na TABELA 28, numa 

operapâo de exploração comercial, serão colhidos: 114,03 

m3/ha de qualidade I, 33, 04 m3-''ha de qualidade II e 28,13 
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m3/ha de qualidade III, com um total de 175,20 m3/ha, bem 

superior á media geral da população que è de 156,36 m3/ha. 

Considerando-se os agrupamentos 1, 4, 5 e 6, a área basal 

sofrerá uma redupão de 15,82 m2/ha. 

Após o corte de exploração, aconselha-se aplicar um 

corte de liberação, para serem extraídas todas as árvores do 

estoque de crescimento com qualidade de fuste III. Nesta 

operapão serão colhidos, no mínimo, 17,65 m3/ha de árvores 

com 15,0 < DAP < 45,0 cm, cuja madeira poderia ser utilizada, 

por exemplo, para fins energéticos. Assim sendo, a área basal 

do povoamento teria uma redupão total de 18,40 m2/ha, tota-

lizando 4 7,80-* de redução em relapão aos valores originais. 

As operações envolvidas nesta alternativa de manejo 

são: 

a) amostragem sistemática dos estoques de regene-

raçãoCincluindo-se os indivíduos arbóreos com 

DAP < 15 cm e as mudas), crescimento e exploração 

para definir a composição floristica da floresta 

manejada para produção sustentada e estabelecer os 

niveis ótimos de redução de área basal; 

b) análi se estatística dos dados para def inir as 

áreas(agrupamentos) que serão destinadas a corte e 

aquelas destinadas a preservação; 

c) cortes de todas as árvores com DAP > 45 cm e 

daquelas com 15 < DAP < 45 cm com qualidade de 

fuste III; 

g) monitoramento da floresta manejada, por amostragem 
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sistemática, para definir tanto as ocasiões e as 

intensidades dos cortes de refinamento, como também 

o comprimento do ciclo de corte. 

Uma operação de eliminação dos cipós deve preceder o 

corte de exploração, para reduzir os possíveis danos provoca-

dos pelo abate das árvores do estoque de exploração, isto ê, 

árvores com DAP > 45,0 cm. 

Qualquer que seja a alternativa de manejo adotada deve-

rão ser efetuados cortes de liberação, para serem serão 

eliminados os cipós e extraídas tanto as árvores de espécies 

indesejáveis do ponto de vista silvicultural como também 

aquelas desejáveis, porém, de qualidade de fuste inferior. 

Tais cortes reduzirão a competição no povoamento e alocarâo 

os fator es de crescimento ás árvores de espécies desejáveis e 

de valor comercial. O povoamento remanescente, após cada 

corte de liberação, será mais produtivo e de maior valor 

econômico. Entretanto, tais cortes tem de ser aplicados res-

peitando-se os limites máximos de redução da área basal do 

povoamento, para que a capacidade produtiva dos sítios seja 

mantida sem comprometimento do sistema de ciclagem de nutri-

entes, para que se possa ter produções sustentadas. 

Os povoamentos submetidos ao sistema silvicultural ne-

cessitam ser monitorados para: definir as épocas de aplicação 

dos cortes de liberação e suas intensidades; conhecer as 

reações do ecossistema face ás intervenções nele aplicadas; 

avaliar quantitativamente e qualitativamente os incrementos 

era diâmetro, área basal e volume; decidir pela continuidade 
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de aplicação dos tratamentos silviculturais ou sua alteração; 

e, finalmente, definir o comprimento dos ciclos de cortes de 

colhei ta. 

Quando das aplicações dos cortes seletivos, principal-

mente, nas explorações exclusivamente comercial, deverá 

ser observada a distribuição das espécies nos estoques de 

regeneração, crescimento e exploração. Para não provocar a 

exaustão, principalmente, das espécies raras e de alto valor 

comercial, deverão ser exploradas, indiscriminadamente, so-

mente aquelas espécies presentes em todos os três estoques. 

Mesmo na prática de manejo intensivo, muitas das espécies 

exclusivas dos estoques de crescimento e exploração deverão 

ser protegidas de corte até que se verifique a sua regene-

ração natural, pois são espécies de valor econômico. 

E oportuno mencionar que todas as estimativas de 

redupão de área basal não incluem as percentagens de redução 

provocadas pelo abate e extração por não dispor destas 

informações. Contudo, se adotar práticas de abate e extração 

controladas, os danos provocados ao povoamento residual serão 

substancialmente reduzidos. 

Na primeira alternativa, os cortes permitem que os 

fatores de produção sejam alocados, preferencialmente,- ás 

árvores de qualidade de fuste superior, porém, não neces-

sariamente, ás espécies de valor econômico e com potencial 

siIvi cultural. 

Ma segunda alternativa, não è dada prioridade a uma 

lista de espécie particular. Posto que o povoamento é maneja-

do de modo a manter a composição florlstica original, não há 
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um sortimento continuo de espécies, nem uma otimização dos 

fatores de produção. 

Na terceira alternativa, os cortes seletivos estimu-

lam, prioritariamente, as árvores das espécies de valor co-

mercial, com potencial siIvicultural e com qualidade de fuste 

superior. Como a composição florlstica è composta, exclusiva-

mente, de espécies presentes em toda a distribuição diamètri-

ca, tem-se uma maior garantia de produção sustentada de um 

sortimento continuo de espécies. 

Na quarta alternativa é dada prioridade á mesma lista 

de espécies da primeira alternativa, porém, as operações de 

cortes de colheita e siIvicultural são efetuadas por agrupa-

mentos homogêneos na variável volume por hectare. E uma 

alternativa que traz maiores benefícios econômicos e 

ecológicos. 

Qualquer que seja a alternativa de manejo intensivo, 

haverá maiores benefícios sociais, pois gera mais empregos 

diretos com a ocupação permanente de mão-de-obra no manejo 

intensivo. Também, promove uma distribuição de renda mais 

justa, porque o empresário florestal terá de aplicar parte do 

capital florestal no sistema que o gerou. 

Caso seja imposta a restrição de que a composição 

florlstica deva se manter inalterada, os cortes de colheita e 

de refinamento tem que concentrar-se na lista de espécies 

presentes simultaneamente nos estoques de regeneração, cres-

cimento e exploração, conforme segunda alternativa. 

Todas as estimativas de redução de área basal 
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associadas com as alternativas de manejo não englobam as 

percentagens de redupão provocadas pelo abate das árvores 

marcadas para corte. Então, as operações de abate e extração 

devem ser controladas para minimizar os danos ao povoamento 

residual. 
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5. COÍCLUSOES 

1) Pelas análises de agrupamentos feitas para as ma-

trizes X de dados mui tivariados, foram obtidos 6 agrupamentos 

homogêneos bem distintos, independente da matriz primária X. 

2) A análise de agrupamento feita para a matriz X de 

variáveis, nírniero de árvores(N), área basal(G), diâmetro 

mèdiò(Dm), volume(V), alturas comercial(Hc) e total(Ht) mé-

dias, gerou 6 agrupamentos distintos na variável volume co-

mercial por hectare. 

3) A análise de agrupamento da matriz X de variáveis 

revelou-se num potente método de estratificação de florestas 

naturais heterogêneas, seja para fins de exploração comer-

cial, seja para fins de manejo florestal. 

4) As análises de agrupamento feitas para as matrizes X 

de abundâncias geraram grupamentos homogêneos na composição 

flor1s ti ca. 

5) As análises de agrupamentos das matrizes de abun-

dâncias, feitas pelo emprego dos métodos de Ligação Simples, 

Ligação Média Ponderada, Ligação Média Não Ponderada e 

Ligapão Completa, geraram dendrogr amas, cujas ligações apa-

rentavam encadeamentos sucessivos. Tal problema foi solucio-

nado pelo emprego do método de Minima Variância de Orloci, 

associado com a Distância Cord. 

6) A associação da amostragem sistemática com as 

técnicas estatísticas de análise de agrupamento constitui um 

valioso instrumento para manejo florestal, especialmente, no 
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manejo das florestas naturais heterogêneas e multiSneas. 

7) A técnica de análise de agrupamento associada com 

a amostragem sistemática pode, perfeitamente, ser empregada 

nos estudos de classificação de sítios de florestas planta-

das, inclusive, englobando as variáveis de vegetapão e do 

ambiente f lsico. 

8) A operacionalidade de tal análise, nas classifi-

cações de produtividade de florestas plantadas è mais sim-

ples, uma vez que as classificações são feitas, indivi-

dualmente, por espécie. 

9) As análises discriminantes mostraram, estatisti-

camente, a 99% de probabilidade, que os agr\ipamentos possuíam 

alta consistência interna e máxima separabilidade entre si. 

10) Todas as análises discriminante de classificação 

mostraram que, mais de 90°í dos 195 indivlduosCparcelas) foram 

classificados nos agrupamentos aos quais realmente pertenci-

am, excepão para a matriz X de abundância, método de 6 árvo-

res, cujo percentual de classificação correta foi de 85,20^. 

11) As análises de seleção de variáveis discrimi-

nantes, via procedimento de análise discriminante Stepwise, 

mostrou, ao nivel de significância de O. OI, que as variáveis 

número de àrvores(K),- área basal(G), diâmetro mèdio(Dm), 

volume(V), alturas comercial(Hc) e total(Ht) tinham alto 

poder discriminante. Portanto, estas variáveis foram aquelas 

capazes de distinguir entre os centròides dos seis agrupamen-

tos homogêneos e não devem ser excluídas da análise. 

12) O procedimento de seleção de funções discriminan-

tes mostrou que somente os dois primeiros autovalores expli-
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cavam 96,32* da variância total do sistema. Isto significa 

que 96,32* da variância total acha-se incorporada nas duas 

primeiras funções discriminantes. Então, os seis agrupamentos 

obtidos da matriz X de variáveis podem, perfeitamente, serem 

representados num espaço euclidiano bidimensional, com a 

minima perda de informação. 

13) A bateria de funções de classificação, construída 

para a matriz X de variáveis, è utilíssima para se fazer 

classificações de unidades de amostra suplementares, nos 

agrupamentos aos quais verdadeiramente pertencem. 

14) Os coeficientes padronizados das funções discri-

minantes mostraram que a variável volume por parcela foi 

importante em todas as funções. Então, era esperado que os 

agrupamentos homogêneos expressassem o volume comercial por 

unidade de área. 

15) Através de uma análise parcimoniosa, tanto da 

distribuição da floristica nos estoques de regeneração, cres-

cimento e exploração, como também das estimativas médias por 

hectare níimero de árvores(N), área basal(G) e volume(V), foi 

tecnicamente possível elaborar quatro alternativas de manejo 

para produção sustentada de madeira para serraria. 

16) Os agrupamento 1, 2, 5 e 6 tiveram, respectiva-

mente, volumes comercializáveis de: 111,33 m^ha, 171,78 

m^ha, 257,37 m3-''ha e 381,43 m3-'ha. Assim sendo, a área 

compreendida por tais agrvipamentos foi eleita como áreas 

apropriadas para cortes de seleção e manejo. 

17) Os agrupamentos 3 e 4 tiveram, respectivamente, 
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volumes comercializáveis de: 60,34 m3/ha e 60,18 m^ha. Então 

as áreas compreendidas por tais agrupamentos são apropriadas 

para preservação. 

18) Hesmo nas operações de exploração seletiva, a 

análise de agrupamento das unidades de amostra sistemática 

feita em função de variáveis níimero de árvoresCN), área 

basal(G) e volume(V), trará benefícios econômicos e ecológi-

cos, posto que ela propicia a localização de área passíveis 

de exploração e de preservação. 

19) A idéia generalizada de que o manejo para produ-

ção sustentada deva ser conduzido de forma tal que não provo-

que a exaustão de espécies, parece irrealistica, a não ser 

que se preserve ilhas de vegetação mantidas intocadas dentro 

da floresta manejada, como na terceira alternativa de manejo. 

20) Se se deseja obter agrupamentos homogêneos, deve-

se adotar um menor tamanho de parcelas, distribuídas de forma 

sistemática sobre a área, para se conseguir mapear as uni-

dades homogêneas. 

21) Após o estudo prévio de tamanho de parcelas, 

para a área estudada, optou-se pela adoção dos tamanhos: 200 

m 2(10 x 20 m) para a amostragem do estoque de regeneração, 

600 m 2(30 x 20 m) para a amostragem do estoque de crescimen-

to e 2000 m 2(100 x 20) para a amostragem do estoque de 

exploração. 

22) Antes de se efetuar qualquer trabalho de amostra-

gem em florestas naturais, deve-se proceder a um estudo 

preliminar para definir o tamanho mais apropriado aos objeti-

vos do estudo, posto que não há iim tamanho padrão. 
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23) As 478 espécies arbóreas identificadas e ou 

catalogadas na Reserva Florestal de Linhares se distribuem 

entre 68 famílias botânicas. Dentre estas, só 49 famílias 

contribuem com, aproximadamente, 96* do total de espécies. 

24) Dentre as 19 famílias com uma espécie cada, 10 

delas não foram encontradas na área de estudo, nos estoques 

de regeneração, crescimento e exploração. Os indivíduos arbó-

reos não-identificados, no campo, e codificados com o número 

478, se distribuíam, aproximadamente, assim: 

a) estoque de regeneração - 11,86* eram realmente 

desconhecidos, 3, 08* eram Araçá, 1,61* eram Bapeba, 

10,47* eram Batinga e 2,4 5* eram Canela; 

b) estoque de crescimento - 3,02* eram Araçá, 2,97* 

eram Bapeba, 3,02* eram Batinga, 2,34* eram Canela 

e 9,59* eram mesmo desconhecidos; 

c) estoque de exploração - O, 90* eram Araçá, 4,64* 

eram Bapeba, O, 30* eram Batinga, O, 75* eram Canela 

e somente 2,99* eram realmente desconhecidos. 

25) Uma análise conjunta dos 9.008 indivíduos arbó-

reos amostrados nas 195 unidades de amostras, distribuídas, 

concentricamente, nos estoques de regeneração, crescimento e 

exploração mostrou que 323 espécies diferentes foram amostra-

das na população. Estas espécies se distribuem assim: 261 no 

estoque de regeneração, 264 no estoque de crescimento e 161 

no estoque de exploração. 

26) Dentre as 323 diferentes espécies amostradas: 57 

acham-se confinadas no estoque de regeneração, 18 são exclu-
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sivas do estoque de crescimento, 23 são exclusivas do estoque 

de exploração e há um grupo de 103 espécies que se distri-

buem, simultaneamente, nos estoques de regeneração, cresci-

mento e exploração. 

27) A população estudada, pode ser caracterizada pelo 

número de árvores, área basal e volume, assim: 

a) estoque de regeneração - 995, 90 árvores^Ha e 6,07 

m ^ h a . 

b) estoque de crescimento - 303, 08 árvores/ha, 14, 95 

m2/ha e 115, 19 m3-'"ha. 

c) estoque de exploração - 40, 61 árvores por hectare, 

14,23 m2-'"ha e 156,37 m3/ha. 

28) Em média, 65,14 % do volume comercia 1izáve1 

(DAP > 45 cm), è de qualidade I, 19,21 % è de qualidade II e 

15,65 y- è de qualidade III. Já o volume do estoque de cresci-

mento, se distribui assim: 52,96 de qualidade I, 32,78 « 

de qualidade II e 14,26 % de qualidade III. Em termos glo-

bais, 60 « do volume è de qualidade I, 24,44 y- è de qualidade 

II e 15, 06 è de qualidade III. 

29) A análise das curvas espècie-amostra demonstrou 

que as 195 unidades de amostra sistemáticas foram eficientes 

nos três níveis de abordagens da composição florlstica. Para 

a amostragem dos estoques de regeneração e crescimento, foram 

necessárias, no mínimo, 60 unidades de amostra de 200 e de 

300 m2. Já para a amostragem do estoque de exploração, seriam 

necessárias, no mínimo, 41 unidades de amostra de O, 20 ha. 
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6 P E C O U D D Á Ç O E S 

1) Apôs a revisão dos inúmeros trabalhos científicos 

que versavam sobre os tamanhos de parcelas empregados nos 

levantamentos de florestas naturais heterogêneas e 

multiâneas, ficou evidente que o problema relativo á defi-

nição do tamanho de parcela, ainda persiste. Não se pode 

recomendar um tamanho padrão de parcela, pois as florestas 

naturais apresentam alta heterogeneidade na florlstica e nas 

classes de tamanho, dependendo de sua localização e grau de 

interferência. Também, a adoção de um maior ou menor tamanho 

de parcela, para um tamanho de amostra constante, depende dos 

objetivos do levantamento, seja para fins de exploração co-

mercial, seja para fins de manejo, onde as informações sobre 

as relações espaciais são muito importantes. 

2). Para os levantamentos de florestas naturais hetero-

gêneas e multiâneas, recomenda-se a adoção do sistema de 

amostragem sistemática, como concebido neste estudo, posto 

que. o .mesmo apresenta as vantagens: mapeamento da vegetação, e 

da rede de drenagem; maior controle e supervisão dos traba-

lhos de campo; maior economicidade; maior precisão das esti-

mativas; minimização dos erros de nã-o amostragem; localização 

correta das unidades amostrais; além de incluir a aletorie-

dade no sistema e quebrar os efeitos de periodicidades 

inerentes ás populações biológicas. 

3) Com base nas informações sobre as práticas de 

manejo intensivo, obtidas da revisão bibliográfica feita para 

as regiões, Africa Tropical, América Tropical e Asia Tropi-
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cal, aconselha-se a impIantação de ensaios de manejo em 

escalas mais amplas, com assistência siIvicultural e cora um 

monitoramento continuo para se obter informapões precisas 

sobre as dinâmicas de crescimento e de sucessão natural e 

decidir sobre as ocasiões, os niveis de interferências perió-

dicas no sistema e bem como estabelecer o comprimento do 

ciclo de corte de colheita. 

4) Com as informações sobre as taxas de crescimento 

das espécies, recomenda-se, no futuro, agrupar as espécies 

similares em taxas de crescimento, para que se possa praticar 

um manejo policiclico simultâneo. 
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7 P.ESUÍ10 

Este estudo foi efetuado nuraa área de, aproximada-

mente, 1082 ha com cobertura de Floresta Alta Densa Sem 

Interferência, localizada na Reserva Florestal de Linhares, 

de propriedade da Cia Vale do Rio Doce - CVRD, município de 

Linhares, estado do Espirito Santo - Brasil. A tipologia da 

área è classificada como Floresta Ombròfila Densa de . Terras 

Ba ixas. 

Os objetivos do estudo foram explorar as possibili-

dades e as potencialidades de utilização das técnicas de 

análises estatísticas multivariadas(análise de agrupamento e 

análise discriminante) para manejo florestal, identificar e 

mapear unidades homogêneas em composição floristica e elabo-

rar alternativas de manejo para produção sustentada de madei-

ras serráveis. 

A primeira etapa dos trabalhos de campo constituiu o 

estudo de tamanhos de parcelas. Numa segunda etapa, os dados 

básicos procederam das amostragens sistemática, por parcelas 

de área fixa e variávelCmètodo de seis árvores), obtidos 

separadamente dos estoques de regeneração(5 < DAP < 15 cm), 
crescimento(15 < DAP < 45 cm) e exploração(DAP > 45 cm). 

Com tais dados, foram obtidas as estimativas médias e 

totais, por espécie e por classe diamètrica, ordenadas por 

código das espécies: número de árvores, área basal e volume, 

incluindo e excluindo as classes de qualidade de fuste. 

Também elaborou-se uma floristica de espécies com potêncial 
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si Ivicultural. 

Os dados básicos das análises de agrupamentos foram a 

matriz X de variáveis e as matrizes de abunclâncias de espé-

cies, elaboradas, individualmente, dos dados das amostragens. 

O critério de agrupamento empregado foi a Distância Cor d e os 

algoritmos de agrupamento foram o de ligação média ponderada 

e o de min ima variância de Orlôci. 

Construidos os agrupamentos homogêneos, prosseguiu-se 

com as análises estatísticas culminando-se com as análises 

discriminantes, feitas . para testar as inte.gr idades, e a con-

sistência das análises de agrtipaaientos. As análises discrimi-

nantes envolveram os testes de seleção de variáveis discrimi-

nantes, via análise discriminante stepwise, os testes de 

seleção de funções discriminantes, a elaboração das funções 

de classificação e a construção dos mapas territoriais dos 

agrupamentos. 

Qualquer que fosse a matriz X de dados empregada, as 

análises de agrupamentos resultaram em seis agrupamentos 

homogêneos distintos. As análises discriminantes comprovaram 

a existência dos distintos agrupamentos. 

Com as informações sobre as práticas de manejo inten-

sivo nas regiões. Africa Tropical-, América Tropical e Asia 

Tropical, aliadas àquelas pertinentes á composição florls-

tica, distribuição diamètrica e volumétrica da área de es-

tudo, foram propostas alternativas de produção sustentada de 

madeiras para serraria no manejo das florestas naturais hete-

rogêneas e multiâneas. 
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b SUniAPY 

This study was carried out in an area of aproximately 

1,082 hectares covered with high dense forest without inter-

ference, located on P-eserva Florestal de Linhares, belonging 

to the Cia Vale do Rio Ooce - CVPI), Linhares country state 

of Espi ri to Santo - Brazil. The forest typology is classified 

as Lowland Closed Llmbrophi lous Forest. 

The aims of this study were to search the possibili-

ties and potencialities of statistical multivariate techni-

ques utilizationCcluster analysis and discriminant analysis) 

for forest management, to identify and to make map homoge-

neous units into floristic composition and, to elaborate 

management alternatives for sustained yield of saw timber. 

The first stage of the field work was the study of 

plot sizes. On the second stage, the basic data came from 

sistematic sampling by fixed and variable plot size(sixth-

tree sampling) for the regeneration stock, growth stock and 

logging stock. 

With this data the average and total estimates by 

species and diameter classes were obtained, and by sorting 

species code: number of trees, basal area and volume, 

including and excluding the stems quality classes. Also was 

prepared a floristic with silvicultura 1 potential. 

The cluster analysis data were the X matrix of varia-

bles and of species abundancy matrix, by fixed and variables 

plot size. The criterion of cluster was the Cord Distance and 
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the cluster algorithms were Average Linkage and the Orlôci 

Minimum Variance. 

After constructed the homogeneous clusters and the 

statistical analysis, discriminant analysis was applied to 

test the clusters integrity and consistence. The discriminant 

analysis included the selection of discriminant variables 

test, by stepwise discriminant analysis, selection of discri-

minant functions test, elaboration of classification 

functions and territorial maps of clusters. 

Whatever the data matrix applied.,, _ the__ c.luster 

analysis resulted in six different homogeneous clusters. The 

discriminais analysis proved the existency of different 

clus ter s. 

With the informations on the intensive mangement 

practices in tropical countries, Tropical Africa, Tropical 

America and Tropical Asia, added wi>th the f lor i s ti c> compos i -

tion, diameter and volume distribution of the study area, 

alternatives for sustained yeld of saw timber in the manage-

ment of -natural heterogeneous and uneven aged forests were 

pr oposed. 
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/fTOCE A - Floristica 'Je espécies arbóreas ocorrentes ra Reserva Florestal da ( M 

XD None Vulgar í t e C i e n t i f i c o Failli 1 ia 

i Abjurara Asicrophoiis rigiaa (Wart.) Radik. S^POTACEAE 
2 Acâ Ecc.íin.íSci ramifiera Mart . cAPCRACEAE 
3 Acá pre to Francote! Ia rufescers. SAPOTACEAE 
1 Acarsna ? AMATADO 1ACEAE 
C J Apoi ta cava lo ¿oete® oi v¿5>° I cs ta Ntort. TILIACEAE 
6 Adair O j ni oes i a sp MyFTTACEAE 
7 Aí.lerrte As tren i un g¡-aci le E r g i . ASACARE)1 AC EAE 
8 Ay o i i acte himatlxmtus s p . /••PCCWCTAE. 

9 Agu i r re Vismia s p QJ7TI FERAE 
10 Agust i r i to Xi i os na sp. F1AXLRT i ACEAE 
11 A, IgocíSo cía ¡rc¡ta G.&zuna crinita Mart . TILIACEAE 
12 Algodoeiro Pavenia b&hien&is Gurcke MALVACEAE 
13 A ¡are 13o Serna F/nitiJiigaíRlch.) 

va r . / //í7>'e^«xs(Garct"fôr) I rw in "< Barneby LEG. CAESALPiNIOICEAE 
11 Aiiarradinha • s'i'Ctir >< r i arbórea Gardner K£LAST04\TACEAE 
15 Anendoeira cia mata Termina Ha g ¡átenseles Mart . OQvBFOAíXAE 
16 Amendoim ? IRTICACEAE 
17 Alíese la Tratt inichia s p . BLRSER*CEAE 
18 Alíese la brarxa Protiun s p . ElJRSEFACEAE 
19 Alíesela tap iña 7 SJ^EF^CEAE 
20 Aiior t.i3 mata Eígenia o f . velutina Berg. WRVHXfiE 
21 Anete Kieitne&^a occiiieniariy Saddi GUTTI FERAE 
22 Angel ica VeoJiysia tucancrun Mart . VOCHvS 1AŒAE 
23 Ange 1 i ca do b r e j o VocJiys i a iaor ¡ f o i i a V/ann. VOCHYSI ACEAE 
21 Ange 1 i m amargoso Vataireopsis ararota (Aguiar) Ducke LEG. FABOICEAE 
25 Ange! i m aracul Vatait^sa iset&x-ptef^a (F r . A l i a n . ) Cucke LEG. FABOIDEAE 
26 Angel i m ebeo A'Xiira f r a x i n i f o i i a Ba i t h. LEG. FABOICEAE 
27 Angel im de mereego A'lo i ra nit sea ¡vfert. ex. Bent h. LEG. FABOICEAE 
28 Angel i m f e r r o Pose, i lantlie granoif lera Bent h. LEG. FABOICEAE 
29 Angel i m mi r im h¡,fnsnoiobiun aíagoarnin Cucí^e 

v a r . pan/ifoi i un L i m a LEG. FABOICEAE 
30 Angelim pedra A'ioira iega i is ( V e i l . ) Toledo LEG. FABOICEAE 
31 Angel im roxo A'XIIRA FSXNOOSA B e n t h . LEG. FABOICEAE 
32 Ang i co branco Cass i a mu ! t ijuga (L. C. Rich. ) 

v a r . verinmsa ( V o g . ) 1 . C 8 . LEG. GAESA-PINIOIDEAE 
33 Angico p re to .Acacia giam~osa Benth. LEG. MIMD90IDEAE 
31 Angico rosa Piptaoenia centerta Benth. LEG. MIN'CGOICEAE 
35 Ang i co vermelho Parapiptaoenia pterospenm LEG. MllvCOOIDEAE 
36 A^acat i A&rcia s p . MyRTACEAE 
37 A^apâ Eugenia itwoiucrata D C . N'MTTACEAE 
38 Arapà branco Murcia s p . MrRTACEAE 
39 Arapà cbeo Carnerea s p . NtfRTACEAE 
10 A~ará coeiho A • a r i i e r e a - s p . MrRTACEAE 
11 A^apà doce A •¿re i a s p . MfRTACEAE 
12 Arapà do b r e j o Eugerva s p . WKTfiC&E 

13 Arará do r e i no MURCIA s p . Nt.'RTACEAE 
11 Arapà g igante PSÍOÍLÍ'1 SP. MfRTACEAE 

ecnc i nua 
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OOP te Vulgar Cientifico Failli i ia 
•15 Arapâ mi ilido 
-=16 Arapâ r e i 
•1 7 Arapa rosa 
-18 Araparana 
'-19 Arapat iba 
50 A-rapatuba 
51 Arapoca 
52 Arapoca branca 
53 Arapoca m i r im 
5-1 Arar i ba 
55 Arar i ba do rego 
56 Arar i te ovo 

57 Ara r i ba rosa 
58 Ara r i te venre ! ha 
59 Ara r i be 
€0 Ar i t i cun 
61 Arax i xà 
62 Aniiencter i z 
63 Arruda da inata 
6-1 Arruda ra jada 

65 Arruda vermelha 
66 AssapeixSo 
67 Ass i s 
68 A s t r o r e i 
69 A i r e l i ana 
70 Aze i t e re da mata 
71 Baba de boi 
72 Bacunixà 
73 Bafo de boi 
7-1 Bafo de toi m i r im 
75 Bainha de espada 
76 Banha de cnca 
77 Bapeba branca 
78 Bapeba f e r r o 
79 Bapeba pedrim 
80 Bapeba pêssego 
81 Bapeba p r e t a 
82 Bapeba sapucaia 
83 Bapeba ve ludo 
£H Bapebi I 
85 Barailna 
86 Bat inga anore ia 
87 Bat inga branca 
88 Bat i nga casca grossa 
89 Bat i rga g i gant e 
90 Bat inga p re ta 

Psi oi un sp. 
harl i e>"ea s p . 

Eugenia c f . pn.il noza L©grand. 
/'••ar! ierea s p . 

foyrci3 sp. 
Eugenia s p . 

l^etraputia alòa Ewer. 
Metroccrea L^e-sifot.ia (JTQ I . 

fieorapíit ta .ra i asfixie Emer. 
S m i r a glaziovii (K. Schun. )Steyermark 
h'oiopsnthera peni at lata Turez 
Sisuira san&aicna ( S t a n d i . ) 
Steyeemvark, MAN. 
Centro lobiun minus Près i-. 
Simira grazieiae A. L . Pe i xo to 
Ixora wanningi i M U i ! . 

/Vrwx? l a y j l f o l i a Ba i I I . 
Stercuiia eiata Ducke 
Eugenia c f . mcrct'itha Berg. ? 

Sv&rtzia apétala 

va r . g latvia (Vcg.) Ccwan. 
SuBí^tzia apétala Raddi 
Vemcnia olffusa Lees. 
Citrcnelta s p . 

RL&^echtia sp. 
Phy i lanthos s p 

h i r t e t t a heùeclaœ M D T Í C . e x . D C . 

Cero i a sel Cham. 
Raol.kofai-el la verxisa 

Paras "ar i s p . 

Parlrisrl excelsa Sabine 
PesetiocKteoia laevigata Trecu i 
7 
Pout&^ia s p . 

7 
Ch"ysc<pl^y i i un splenoens Spreng. 
R.icf&roet ta s p . ? 

7 
7 
7 
Vitex s p . 

Eugenia s p . 

Eugeriia s p . 

Eugenia c f . Ll>ensis Canto. 
Eugenia c f . invent olœs Berg, 
tos.' f r a m e s banning iana 

MïRTACCAE 
M ( R T K £ A E 

M.-RTACEAE 
M R R P A Œ A E 

M/RTACEAC 
M V R T A Œ A E 

RJTAŒAE 
F W F I C & E 

F4JTACEAE 

RJBIACEAE 
RJ3IACEAE 

RJBIACEAE 
LEG. FA80ICEAE 
RJ3ÍACEAC 
RJ3ÍACEAE 
ANN^ACEAE 
STERULlACEAE 
MrRTAXA 
RJFACEAE 

LEG. CAESALPIMiOIDEAE 
LEG. CAES^LP IN i OICEAE 
C Q . / P C G Í T A E 

ICACINACEAE 
F-CLVGa^AŒAC 
ELPHGPB lACEAE 
GW90BFIU>WCEA£ 

B C R ^ i í ^ S A E 
S A P O T A C E A E 

OWSOBPUWŒFIE 

OWSCBFIUWC&E 

N C R A C E A E 

S£'PCiïACEAE 
SAParACEAE 
G A P G T A C E A E 

S A P Ü T A C E A E 

S A P C 5 T A Œ A E 

S ^ f W Œ A E 
C A P O T A C E A E 

SWTAŒAE 
Ŝ PCSTACEAE 
VEFSEN^EAE 
M V R T A C E A E 

MvRTACEAE 
M.-RTACEAE 
MTF?TACEAE 

MYRIACEAE 
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œ o teVuiqar Nome Cientifico Familia 
91 Bat inga rosa Eugenia s p . KMRFA3EAE 
92 Bat i roa t t p a A < a r f i e r e a s p . WÍHFAXAE 
93 Bat inga vermelha Eugenia excelsa Berg. MrRTACEAE 
94 B a t i s t a ¡-•ar!i&^ea s p . fvMTFACEAE 
95 Bebeto Carnerea s p . fvtrRFAXAE 
96 Be lenha Solanun inaequa le V e 1 1 . SŒv^AŒAE 
97 Bico de pato A •achaeriu» & f f . ni et i taxis (Ve I I . ) Benth. LEG. FABO! CEAE 
98 Bicu lba Virola garenet^i (A.DC.) Warb. MrRISFICACEAE 
99 Bicu lba riBCho Virola oleifens ( S c h o t t . ) A.C. Smith. NM3ISFICACEAE 

100 Bigode de r a t o ? RJ3 lACEAE 
101 Bo le i ra Joan íes ta fy-i/x-^ps V e I I . ELPf-CRB lACEAE 
102 Bai t a d'água hi œogaster t r i n é i s is K t t i Imán T IL lACEAE 
103 Brauia p re ta i<eianoxylon brama Scho t t . LEG. CAES^LPINIOIDEAE 
101 Bra in inha Chamaecrista aspienii-folia 

I r w i n 8, Bameby LEG. CASEALPINIOICEAE 
105 Breu vermelho Protiun mcrophy'i i un E r g 1. BJ3SEFAŒAE 
106 Brouarde ? SÛPOTAŒAE 
107 Cabapù CoccoioPa long i pes S. Nfoore PCLYGCNûŒAE 
108 Cabelo de negro l - t x r i r i g taz i ov i ¿vía CogniaiK. (vELASTCMATACEAE 
109 Caboret i rga A ^ r o c a r p u s frenoosus F r . A l 1. LEG. FABOIDEAE 
110 Cabretva Coutarea tiexs/xira Schtm. FLBIACEAE 
111 Cacire iB Schoepfia s p . CLACACEAE 
112 Café do mato Casearia oeoanora Jacq. FLAOCLRT lACEAE 
113 Cafezinho Caseta la ulml f o l i a Vahl ex Ventenat FLAOCIRT lACEAE 
1Í4 Ca i para sp. tvŒACEAE 
115 Caingá 1--0 loati3irea florlixnoa 

(F r . A l l . ) Schrad. LEG. CAES^LPINIOIDEAE 
116 Cajá Spcnoias ptrpurea L . AN^CARDIACEAE 
117 Cajá mi r im Spcnoias imcrocarpa E h g 1. AN^AF»IACEA£ 
118 Cantor i 1 Cípanla s p . S^PirCACEAE 
119 Cambuatá CLf&nia venís i is Camb. INCACEAE 
120 Carnucà l-ariierea s p . MYRTAŒAE 
121 Canaf Js tu la Co'ss/t? fef^rujinea Schrad. LEG. CAESAEPINIOIDEAE 
122 Canela amarela A ¡ e c t a / x i r a a f f . s a l i o s o u r e v . s p . LAJFACEAE 

123 Canela branca Ccotea acipt-fr-iia LALFACEAE 

121 Canela chapéu L icaria s p . LAUFVCEAE 

125 Canela coco ? LAJFVCEAE 
126 Csrela do nat i vo Aectan&^a s p . L/LFVCEAE 
127 Canela f e r r o Ccotea e legan* M a z LALFACEAE 
128 Canela fogo Ccotea t»~asi i i e r s i s Coe - T e i x e i r a LALFVCEAE 
129 Canela g i gan te &oí"a_í a f f . proiifet^a ou ncv. sp. Lv^JFACEAE 
130 Canela l a j i ana Ccotea s p . LALR^CEAE 
131 Canela l i s a Ccotea o i vari cata ( P o i r e t ) Mez LAURECEAE 
132 Canela Icuro Ccotea s p . LAURACEAE 
133 Canela pimenta Ccotea a f f . tel lei afiada (Meissn.) Msz LALFACEAE 
13-1 Canela p i tanga tsectanora lanceo lata Ness LALFACEAE 
135 Canela prego Ccotea ccnferta Cœ - T e i x e i r a LAJR^CEAE 
136 Canela p re ta Ccotea ot^gati&is-is LAJRACEAE 

ccnt i n 
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OCD te Vulqar te Cientifico Familia 
137 Canela rub ro negra ? LAJVŒAE 
138 Canela sabSo Ccotea mart iana Mar t . ex Nees UUVŒAE 

139 Canela sassafrâs Ccotea prêt i osa (Nees) N-tez LAJRA3EAE 
110 Csnel inhe Aiiba r i p a r i a LAJRAŒAE 
111 Canzi I ãbiartzia sirptex 

va r . ocJrvxrea (DC.) Ccwan. LEG. CAESSALPINIOIDEAE 
112 Capitão ? ELPHCRBIACEAE 
113 Garantióla efe mata Sebastian i a s p . ELPHCFBIAXAE 
111 Cardoso Cem i oes ia sp. MrRTACEAE 
115 Came de vaca htínirsastrun s p . HLMI R¡ ACEAE 
116 Carnei ro Eris'oa s p . VOO-tVSI ACEAE 
117 Caroba Mcararxia p i t t e r L l s Cham. BIGNCNIAŒAE 
118 Carrapat inho Aíiytenus s p . CELA3TRACEAE 
119 Carrapeta L i cania tystetxyuof-ptia Benth. 

va r . instei^aHcrpiTa CHWQOBNJWŒAE. 

150 Carvoeiro Sci&^oiobiuu rujos¡.m\¿art. ex Benth. LEG. CAESÛLPINIOIDEAE 
151 Casca doce Praoosia s p . SAPOTAXAE 
152 Casca rosada /-•ayt&XíS s p . CELASTRA3EAE 
153 Casca s o i t a Ai iopt&ius pepioiuiatus Radlk. SA^INCACEAE 
151 Catinga de cavalo' Rism i o i LUÍ s p . FH^NAXAE 
155 Catuã TricJti Ha s p . fvELIAŒAE 
156 Catuaba branca Eriotiieca canooi ieanaÇK. Schun. ) A.Robyns BOvBA^CEAE 
157 Caxeta SimariMa ALTARA A u b l . SlfvWLBACEAE 
158 Caxetâo Simaba siix^ynosa S t . H i 1 1 . & T u l . 

159 Cedro ba io Cuarea s p . fvELIACEAE 
160 Cedro cangerana Cabra iea car&erars S a I d . fv€L IA3EAE 
161 Cedro rosa Ceoreia a / i j u s t i f o i i a S . e t M D C . fvCLIAŒAE 
162 Chapéu vermelho heisteria s p . CLACACEAE 
163 Cheiroso 7 ELRSERACEAE 
161 Cinco f o l h a s Sparattosperma ieumnthLm 

(Vel I . ) K. SchLiTi BIGNGNIACEAE 
165 C in ta larga Pera s p . ELPHCR8I ACEAE 
166 C lus ia CiLisia s p . GÜTTIFERAE 
167 Cobi Piptaoenia a f f . aoiantoioes 

(Spreng.) Nfecbr. LEG. MIMD90IDEAE 
168 Coco d ' ó l e o Poeppigia procera Près I . LEG. CAESALPINIOIDEAE 
169 Ccnarácia CATBRXARUS OET&^SUS P l a n c h . <XMWVŒAE: 
170 Coquinho 7 TILIACEAE 
171 CorapSo Xyicpia ochnsntha fvfert. ANSCmXAE 
172 Corapâo a lado f-^rcia s p . MiRTACEAE 
173 CordSo de f r a d e hi r t e i la sptxicei Berrth. Q-RÎSCBALAMAXAE 
171 Cravo airare Io Faramea bahiensis M u e 1 1 . FLBIACEAE 
175 Cravinho 7 RJBI ACEAE 
176 C u x t a Taptr i ra s p . /WCARDIACEAE 
177 Qj rub ixè faicrophoi is s p . S^POTACEAE 
178 Dcniingos Eugenia c f . beairepaireana 

(Kiaerskou) Legrand. MYRTACEAE 

ccnt i me 
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CCD te Vulgar teCioitifico Familia 
179 Duque 

180 Durce 
181 Ebano 
182 Ediii iscn 
183 Edscn 
184 Eldimar 
185 Eneas 

186 Espeta 
187 Es t re la efe mata 
188 Eugênio 
189 Euley 
190 Faia 
191 Faiarana 

192 Farinha seca 
193 F i l i p e 

194 Flamingo 
195 Folha da ser ra 
196 Frankl im 
197 Frei j o r g e 
198 Fruta de a ra ra 
199 Fruta de macaco 

200 Fruta de p a r t » 
301 FUTO bravo 
202 Gabiroba 
303 Gabiroba mi r im 
204 Game le i ra 
205 Gananssaia 
206 Garapa 

207 Gana de evo 
308 Genipapo do b r e j o 
309 Gi Iscn 
210 Gindiba 

211 GiCna 

212 Goiaba azeda 
213 Goiabeira 
214 Gerça lo a Ives 
215 GrSo de gato 
216 Grav io la do mato 
217 Grunarim 
218 Guabi ju 

A&rciat~ia fiœibtncia 

(West, ex Wi I Id . ) Berg. 
Kielme^et^a mantu-anaceae Casar. 
Ciospifxs s p . 

Eugenia s p . 

Eugenia c f . velutina Berg. 
S i canea s p . 

Pixnus bz^asi/i ens. i s 

(Cham. 8. Sch lech td . )O .D ic t r . 
Pescbi&~a luio i i ( A . D C . ) M i e r s . ? 

A -a r i i era sp. 
Eugenia babiensis D C . 

Biwotun a f f . ni tens Nfyers. 
Pogonopbcra scbctnlxirgkiana 

Mia^s ex Benth. 
Pter^gota bras i i iars. is 

AicJiomea t r i p i ifiervia 

(Sprerg . ) MJI I Arg. 
h i r t e l ia baiiiensis Prance 
Scrocea s p . 

t e r c i a r i a s p . 

Cœoia s p . 

Aichcsnea s p . 

PcsoQueria i a t i f o l i a 

(Reietge) Roan e Sch. 
Buroacbia atractoioes Nied. 
Soiarun aiatiratneun B i t t e r 
Canpamiesia s p . 

Caijcoipus s p . 

Pi cus eximia Schot t . 
yVxvxíusas f ioribcnca A l lem. 
Apuieia ieiocarpa 

(Bog.) Nte. B r i de 
Gjettarca auygetica Mar t . 
i-acoubea s p . 

A • a r i i e r e a s p . 

S i canea obtusifoi i a 

(Mor i c . ) Schtm 
Caesaipinia fetérea 

va r . pat~vifo!ia Benth. 
Psioiui) s p . 

A i se is fioribLncB 

Astreñí un f r a x i n i f o i i un Schot t . 
Rsutíolfia sei lo*i i M . A r g . 

Amena cacans Warm. 
Gaiipea Jasminifiera S t . H i l l . 
PaLtsatxra s p . 

W < f M £ A £ 
GUTTI FERAE 
EBEN^CEAE 
M<RTAC£AE 
MrRTACEAE 
ELAEOCAPPACEAE 

RCSACEAE 
AX£WCEAE 
RUBIACEAE 
WÍRTACEAE 
NWTiACEAE 
ICACIIV4ACEAE 

ELPHGRBIACEAE 
STEROJL lACEAE 

ELPrCRS lACEAE 
ORrSCBALANACEAE 
fvCRACEAE 
M-RTTACEAE 
BCRAGIN^CEAE 
ELPHCR8 lACEAE 

RUBIACEAE 
M^LPIGH lACEAE 
SCLAmXAE 
fvfíRTACEAE 
MrRTACEAE 
fvCRACEAE 
WCTAGINACEAE 

LEG. FAB0ICEAE 
RJB lACEAE 
APOOrNACEAE 
KtfRTACEAE 

ELAEOCAPPACEAE 

LEG. CAESALPINIOIDEAE 
NM7TACEAE 
RLB lACEAE 
/WCARDIACEA 
APOOrN^CEAE 
Am^ACEAE 
RUTACEAE 
ELPHGRB lACEAE 
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cent ¡mapao 

OOP te Vulgar te Cientifico 
219 G ia i t i 

220 Guanandi 
221 Guanandi a r a r e lo 
222 Guanandi branco 
223 Gt-arandi c'a a r e i a 
221 Giapun_MJ 

225 Guarapà 
226 Guaraci 
227 O a r a t a 

228 Guarataia 
229 G ia r i bu amarei o 
230 Guaribu sabSo 
231 Guiné 

232 Guiara 
233 G i r i nd iba 
2 3 1 GLTUPU 
235 Gtrussuca p^eta 
236 Henrique 
237 Herrera 

238 Intaüba 
239 IntaCta branca 
210 Infoautâo 

211 Intoira t ranca 
212 Imbira quiabo 
213 Intoirena 

211 Imbir iba 

215 ln t i i rupu 

216 Imbiu 
217 Imbiu p r e t o 
218 Ingà 
219 Ingà branco 
250 Ingâ cabelo 
251 Ingà de L inhares 
252 Ingà f e i j ã o 
253 Ingà f e r r o 
25-1 I n g à IOLTO 
255 Irgà mi r im 
256 Ingà pau 
257 Ingà p re to 

Li can i a salznianii 

(Hook, f . ) F r i s t s c h 
SyUiTlxnia gídxii i fera L. 

Ca icp/ty i i un trrasi I ier&is Camb. ? 

ClL&ia s p . 

Schizoiobiun pararía 

(Ve I I . ) Sanei*. 
A ; a y t e n u s ligustrina Reiss. 
L i cania l i t tora l i s Warm. 
Miconia c f . cinianxinifolia 

(DC.) Naudin 
A-etrooorea pubesc&is S t . H i I . 

Con i cn^hachi s inanginata Taub. 
Pltyi iocarpus rieoeiii Tulasrte 
Eerxs^opanax anaatun 

Dcne et P larch. 
Pai f cotres s p . 

Treina micranths Blune 
Eugenia s p . 

Ca*ptr¿?7thes 

Eugenia s p . 

Ca iiptrivithes c f . glazioviana 

Ki aerskou 
Cecropia i ¿ra ti toba M i q u e I . 

Cecropia Ixtlo ieuca Mi quel . 
EJoinxpanax nxrototoni 

(Aub l . ) Dene et Planch. ? 

Stercuiia spec i osa Ducke 
Cocratari aste/xitrictia 

Prance s p . n o v . 

EscFtvei let^a ouata 

(Cambess.) Miers . 
Eriotheca macropj~&- i la 

(Schun) A. Robyns. 
Sfciarxra sp. 
7 
Inga thihauoiana DC . 

inga /xoa S a I s m . 

inga s p . 

inga iiispioa Schot t . 
inga s p . 

inga capitata Desv. 
Sciei^oiobiim c f . pi Igeriaxm hërms 
Inga s p . 

Inga f lagei liformistJart. 

inga lent ici f o i i a Benth. 

GJTTIFERAE 
GJTTI FERAE 
C U m FERAE 
GJTTI FERAE 

LEG. GAESALPINIOIDEAE 
Œ1ASTRACEAE 
OWSOBFIUWŒFIZ 

M1ACTCMATACEAE 
RJTA3EAE 
LEG. CAESA.PINI0IDEAE 
LEG. CAESALPINIOICEAE 

ARAJAŒAE 
RJBIAXAE 
ULMACEAE 
MiHTACEAE 
MYRTACEAE 
MYRTACEAE 

M-WACEAE 
tvCRACEAE 
fvCRACEAE 

ARAL IACEAE 
7 

STEROL IACEAE 

LECVTHIDAXAE 

LECYTH IEACEAE 
BOvSACACEAE 
AÎ NGNAGEAE 
A^NOSACEAE 
LEG. MIM390ICEAE 
LEG. MIM330IDEAE 
LEG. MIMD90IDEAE 
LEG. MIM380IDEAE 
LEG. MIM3B0IDD«£ 
LEG. MIM300IDEAE 
LEG. CAEBALPINIOIDEAE 
LEG. MIM330IDEAE 
LEG. MlfvCeOIDEAE 
LEG. MIM3Q0IDEAE 
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Œ O te Vu ter te Científico Familia 
258 Ingapu inga luscTrBthianí Benth. LEG. MIMD90IDEAE 
259 inuiba va^melha Lecythis ter toa Obiers) Mori LECHHID^CEAE 
260 lodof 1 ix A • a r l i & ^ e a s p . MdTTACEAE 
261 ipê amarelo 7 a h e ù u i a s e r r â t i f o l i a N icho ls BIGNCNIÃCEAE 
262 Ipê candeia Ptatynisciun flœltxtxxm V c g . LEG. FABOIDEAE 
263 Ipê fe lpudo Z e ^ l ^ i a tLt^culosa ( V e i l . ) Bur. BICNINIACEAE 
264 Ipê macaco Tab&huia octraceae (Cham. ) Sand*. BIGhCNIACEAE 
265 Ipê mi r im Taii&Lxiia etettca (DC) Sand*. BIGNCNIACEAE 
266 Ipê ovo de. macuco TabeLxita s p . BICNCNIACEAE 
267 Ipê rosa TaPePuia roseo-a ¡ta (Ra i d 1. ) Sand*. BIOCNIACEAE 
268 Ipê roxo TaPePuia tieptaphylía (Vel 1.) Toledo BIGNCNIACEAE 
269 Jabot i caba t e r c i a r i a JaPot i caPa (Ve I I . ) Berg. M<RTACEAE 
270 Jabot i caba da neta b&rciarlasp. M.-RTACEAE 
271 Jacaranciâ cav i tna CatPei^gia nigra F r . A l l e m . LEG. FABOIDEAE 
272 Jacarandâ c i pó A íicS&er/LM fu ¡vovenosun L i n a s p . n c v . LEG. FABOIDEAE 
273 Jantore f u r c i a s p . McRTACEAE 
274 Jaquinha heí tccstyl is tomentosa 

(Pcep. et Ehd l . ) Rusby IvCRAŒAE 
275 Jata i peba Dial i un ai var i ca tun (Aub 1. ) Sand*. LEG. CAESALPINIOIDEAE 
276 Jatobá t-frfnenaea at rea Lee et Lang. LEG. CAESALPINIOIDEAE 
277 Jatobá do b r e j o /-•acro lohi un tat i fot i un V o g . LEG. CAES*LPINIOIDEAE 
278 Jatobá m i r im h^fifenaea coL^cari i 

v a r . sti IPocarpa (Ha^ne) Lee et Lang. LEG. CAESALPINIOIDEAE 
279 Jatobá vermelho t-^tnenea n ù i f l o r a 

v a r . ¡x&iflotea Ducke LEG. CAEEALPINIOIDEAE 
280 Jaína C¿5xs/¿5 ensifonnis Ve! I. v a r . ensifonnis LEG. CAES*LP!NIOIDEAE 
281 Jequ i t i bâ branco Cariniana estre i tens l s (Raddi . ) O. Ktze LECYTHID^CEAE 
282 Jequi t ibâ rosa Cariniatx* lega its (mar t . ) O. Ktze LECYTH1 D^CEAE 
283 JcSo mole PIsenta tanentosa Casar. NVCTAG I N^CEAE 
284 Jorge Eugerita s p . MiRTACEAE 
285 Jueirana branca Pithecel iohiun peoteel tare (DC) Benth. LEG. MIMD90IDEAE 
286 Jueirana vermelha Parkia perxxita Benth. LEG. MIM3301DEAE 
287 Kensky ? NCRACEAE 
288 Lac re I ro Guatea cryptanttia (Spreng.) Warm. VOCHYS lACEAE 
289 Laran j inha Sùat^tzia fiaetningii Raddi. LEG. CAEEALPINIOIDEAE 
290 L e i t e i r a Brosimun gauoichauoi i T récu l fvCRACEAE 
291 L e i t e i r a vermelha A e o x y t h e c e s p . S^POTACEAE 
292 L e i t e i r i n h a ? fvCRACEAE 
293 L e i t e i r o branco Pouter i a s p . SAPOTACEAE 
294 L i rgua de nenem Casearia s p . FLAOOJRTIAŒAE 
295. L i rgua de ve lho Casearia ccmnet^scnians Carnbessedes FLAOCLRT lACEAE 
296 Lcmbo de j aca ré ? LAJRACEAE 
297 L o i r o Coroia t r i choteros V e 1 1 . ECFAGIN^CEAE 

298 Louro aze i tona Ci tharexy i un VEFBENACEAE 
299 Lucas ? LEG. MIM330IDEAE 
300 Lu iz inho Can i oes i a sp. WiRTACEAE 
301 Macana i ba marreta Ciplotropis i/Tcexis R izz . et Nfett. LEG. FABOIDEAE 
302 Macana iba p. de sapo Bo&oichia vingt ti oi oes H E K . LEG. FABOIDEAE 
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OOD te Vulqar te Cientifico Familia 
303 tecuco h i r t e l l a insigtvs B r i g , ex Prance 
.301 Macún-rana hi r t e l i a mart i ana Hook f . (Ï&GCBHJWC&E 

305 Ma i a t e Simira eliezet^iaexa A. L . Pe ixo to RL8IAXAE 
306 ManSo do mato Casearia s p . FLAXLRT1ACEAE 
307 NfenSo j a c a t i á Aacaratia spirxisa ( A j b l . ) A. DC. CARICACEAE 
308 ManSo j a c a t i á m i r im ./aearatia heptapfy-t/a ( V e l I . ) A . DC . CARICACEAE 
309 Maminha de porca Zantoxyton rleœliatia L . RJTACEAE 
310 Nfemcninha Para sp. EUPHCRSI ACEAE 
311 Margue Styrax lati f o i n s Pohl . STM^CACEAE 
312 Manjo lo Alhizzia poly<cep!xiia (Benth . ) Ki I l i p . LEG. MIM30OIDEAE 
313 Marrtegueira Lixxim Outyrocarpa K u h I . SAPOTAXAE 
311 Manteguinha ? SÂ CTTACEAE 
315 Marpa I heomi tranthes s p . MiTAXAE 
316 Narcos '-•ar H e r s p . M.-RTAŒAE 
317 Maria mole Pisonia s p . WCTAGINAXAE 
318 Nferia rosa Pisonia s p . WCTA3INA3EAE 
319 Mbrmixa FracosIa g tycyphloea (Casar . ) Radlk. SAPOTACEAE 
320 Mar te lo Paypayro/a b/arxJiet/ana T u l . VICLAXAE 
321 Mart ins fcy-rcia s p . MfRTAXAE 
322 Massaranduba t-ani /('¿ara satza&jv i ( A . D C . ) L a m . SAPOTACEAE 
323 fvfessaranduba t ranca Franchote I la s p . SAPOTACEAE 
321 Nfessarico Byrsonima perses fot ia Gr iseb. (ex Char. ) MALP 1 O I 1ACEAE 
325 Nteta pau hrcstigwa hirsutunMig. fvCRAXAE 
326 Mata veado Callaros s p . OCNNJARACEAE 
327 Nfètheus Tri chi Ha sp. MELIAXAE 
328 Mant i r a Aî&ye locera s p . LLMAXAE 
329 Mi Iho t o r r a d o Li cania ('¿Jithiana Hook f . CHW3CBA-ANAXAE 
330 Mi Iho t . amarelo Li cania lie i an i i Prance CH^SCS'LANAXAE 
331 Mi Iho t . da f . c inza Couepia carautae Prance sp. n w a ŒRYSGBA-ANAXAE 
332 Mi Iho t . da f . larga Couepia schottii F r i t s c h . OcRœBfiUWŒfiÇ. 

333 Mi iho t . m i r im Licar}ia pctanaxa (Hoffmgg. ex.R.& S . ) 
Kuntze Subsp oc.tanora CrRYSCEALANAXAE 

331 M i r i n d i b a Lafoensia giiptocarpa Hoeftne LVTVRADEAE 
335 Mi un p re to ? ANNO^AXAE 
336 Malembct m i r im ? fvCRACEAE 
337 McntSo A $ r c i a fXT&trata D C . M-RTAXAE 
338 Mucamba Ccmioesia s p . MeRTACEAE 
339 M J I U l o Aegipiii la sel tobiana Cham. VEFBENACEAE 
310 Muiu lo branco Aegiphi la tomentosa Cham. VEFBENAXAE 
311 M J T Í C Í Syrsonima stipuIasceeAdr. Juss. MH-PIGHIAŒAE 
312 M j r i c i t r anco Byrsenim cacophi la W. Andersen fvALPHIGHIAXAE 
313 N l r i c i do b r e j o Byrsonima sericea D C . M*LPHIGHIACEAE 
311 Murta Acoswiim tentiscifolia Sprerg. LEG. FAB0IDEAE 
315 Mfssuta i ba Ca/òergià glaoscescens Mar t . ex Benth. LEG. FABOICEAE 
316 Nagib Kieime^efxa a ibepi/x-.tata Saddi OJTTI FERAE 
317 Natal f u r c i a mult i f lora (Lan. ) DC. MiRTAXAE 
318 total ina Rxxira brasi Heeisis (Schot t ) Benth. FLAOOURTIACEAE 
319 Negam i na S i parrris s p . M3NIMIACEAE 

co ï t i nun 
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ccnt i nua pão 

CCD te Vulgar Nome Cientifico Familia 
350 Negreira 
351 Niva ldo 

352 Noberto 
353 Noscada apu 
354 O i t i c i c a 
355 Oleo amarelo 
356 Oleo ba io 
357 Oleo de copaiba 
358 Oleo pardo 
359 Orelha de boi 
360 Grelha de bur ro 
361 Creiha de macaco 
362 Ore i re de cnpa 
363 Osso de porco 
364 Pa ine i ra 
365 Pa ine i ra de espinho 
366 Pa i ne i r a rosa 
367 Para tudo branco 
368 Para tudo vermelho 
369 Para ju 
370 Para ju mi r im 
371 Pau cebo Ia 
372 Pau cravo 
373 Pau d ' á l h o 
374 Pau facho 
375 Pau magro 
376 Pau para tudo 
377 Pau pe re i r a 
378 Pau sangue 
379 Pau santo 
380 Pau t arenco 
381 Pau teimoso 

382 PedrSo 
383 Pelada 
384 Pequi amarelo 
385 Pequi Iza ias 
386 Pequi l i s o 
387 Pequi m i r i nd iba 
388 Pequi f r e t o 
389 Pequi v i n a g r e i r o 
390 Pequiá amarelo 
391 Pequià sobre 
392 Peroba amare Ia 
393 Peroba candeia 
394 Percta osso 
395 Perobinha 

SIPSTUIS s p . 
Nxmitrartthes c f . *anmngiana 

(Kiaerskou) Nfettos 
Eugenia c f . tingi&ensis Camb. ? 

Ciarisia racanosa Ruiz et Pav. 
Deferís gui i letninians (Tu I. ) Macbr i de 
LaichocarpL& costatus Berrth. 
Cc^aifera iangsoorff i i Desv. 
i-^rocarpus fastigiatusFr. A l l a n . 
A x ? / / ineaia s p . 

frariierea s p . 

Entero/obi un scbcmhLf^gki i Benth. 
Z o l l e r n i a i I i c i f o l ia Vcg. 
Rsveriia i n f e i i x V e l I . 

SaitacA.T'Sis stcfXipstaiaCCasar.) A.Rob>ns. 
Cixrisia giaziovii (O.Ktze) On. Santos 
Psetioeòcfitxrs; gt^atxíif lcru?K.Cav.) A.Robyns. 
Aspioospeniss oesranthun 

hcrtia tras i .Hana Vand. ex DC. 
Atín/ i Para be i la Mxach . 
A • a f i i ikara s p . 

Cratae-za tapia L. 

Fat^atnea s p . 

Gai testa integri f o l i a (Sprang. ) Harms. 
7 
Cí&stiia rugosa Radlk. 
E-itJioiTbanora exaitata Schot t . 
(jieissosperviut) iaeve ( V e I I . ) B a i 11 . 

PterocatTX-ts violáceos Veg. 

Styrax s p . 

Tabebuia obtu&ifolia (Calm.) ELr. 
£5«3Tí"ir/a itfyrtifolia J.E.Smith 

va r . eiegar-is. (Schot t ) Ccwan 
Couratari mscrospenns A. C. Smith. 
Tenninai ia c f . KUilmsmii 

Qjaiea s p . 

Eiucbensyia a f f . hoeíJieans N. F. Nfettos 
Qjaiea s p . 

Eíicbensvia rabel loans Mat tos 
G-iSlea s p . 

Caryocar g labn/nCAdb I. )Pers ssp. glabrun 

Asp i oospetitis oli vaceut) M u e 1 1 . C r g . 

AspioospentB ganesianun D C . 

Paratscans peroba (Record. ) Kiinlm. 
frazieloaenorow r i o - oocensis Lima 
Asp i oosperms a f f . c&'iinciix>carpun M . A r g . 

SickitTjia s p . 

MJ^IMIACEAE 

MfRTACEAE 
M.-RTACEAE 
CUI INACEAE 
IvŒAŒAE 
LEG. FABOIDEAE 
LEG. FABOIDEAE 
LEG. CAEEALPINIOIDEAE 
LEG. FABOIDEAE 
MINIMI ACEAE 
MfRTACEAE 
LEG. MIMI80IDEAE 
LEG. CAEEALPINI OI DEAE 
RLTACEAE 
B3-'BACAŒAE 
BOvB^CAŒAE 
BOvQACACEAE 
APOCWCEAE 
RJTACEAE 
SAPOTACEAE 
S^POTAŒAE 
CAPPARIEACEAE 
RJ3 lACEAE 
PHvTCLACACEAE 
F1ACCLRTIACEAE 
SAPimAŒAE 
LEG. GAEBALPINIOIDEAE 
APOOmXAE 
LEG. FABOIDEAE 
STfRACACEAE 
BiONINIACEAE 

LEG. CAESALPINIOIDEAE 
LECYTHID^CEAE 
OOvBRETACEAE 
VOCHyS lACEAE 
OOVSRETAŒAE 
VCCHyS lACEAE 
CO-zGRETACEAE 
VOCHYS lACEAE 
CARYCCARACEAE 
APOCyNACEAE 
APOCyN^CEAE 
BIGNCNIACEAE 
LEG. FA80IEAEA 
APOCyNACEAE 
RUBIACEAE 

cant inte 
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396 Pe^neau 
397 Pindaíba 
398 Pindaíba t ranca 
399 P i n d a i b a PLTLTB 

100 Pinha da mata 
101 Pitanga amarela 
102 Pitanga da mata 
103 Pi tomba amarela 
101 Pi t a i t a branca 
1C5 Pitomba p re ta 
106 Pi t en ta rosa 
107 P ¡ t o r t o r a r a 
108 Pimtobul 
109 Ponte i ro 
110 Pcrquinha 

111 Preciosa 
112 P re ju 
113 P u l e i r o de j a õ 
111 P u l e i r o de nacuco 
115 Qjaresna 
116 Quaresma t ranca 
117 Quaresma da estrada 
118 Quaresma do b r e j o 
119 Quetra machado 
120 Quina t ranca 
121 Quina p re ta 
122 Q j i r a quaresma 
123 Guina rosa 
121 R ipe i ra 
125 Roxinho 
126 Sabugueiro do mato 
127 Saco de meno 
128 S a l l y 
129 Sapatão 
130 Sapota de cnpa 
131 Sapucaia m i r im 
132 Sapucaia vermelha 
133 Sapucainha 
131 Sarará 
135 Sete ment i r a 
136 Si I v i o 
137 Smyrski 
138 Sucanga 
139 Sucupira a ra re Ia 
110 Tag ib ibu ia 
111 Tambor 

Eí/guet ia lanceo lata S T . H i l . 

Xyiopia trasi iiensis Spreng. 
t t s t t e r i a pubens (Nfert.) 
R.E. F r . v e l a f f . 
Rol Unia s p . 

Eugenia s p . 

Eugenia s p . 

Ta i is ia int&yreoia R a d I k . 

Talisia AFF. SLTIAIIBENS (Mar t . ) Rad Ik. 
Zo temia falcata Nees. 
Talisia s p . 

Talisia s p . 

7 
7 
Zantlxwy lun rboifoiiun Lamark 
var . pet i o ia tun Erg I e r . 
Ani s a i s i s pti-escens (A. Ri ch. ) S tand i . 
7 
Casearia s p . 

Cuararibea penoui i f lera K. ScJxm 
Tibouchifia gf^arutiosa Camb. 

foiccnia mirahi t i s ( A u b i e t . ) L . Was. 
7 
herriettea saloantiaei C o j i . 

C-oupia oval! i f o i ta ( S c h o t t . ) Bentham 
7 
Ziripixis piatipi%'i la Reissk. 
fot cenia e f . rima l i s Naudin 
Sicking i a ri£>escer~is Schun. 
FrancJ-ietel ta s p . 

Peitog^ne angustifoiia Ducke 
Cictyolcrm icanescens CXI. 

Sbertzia c f . août i fot ia V o g . 

7 
7 
7 
Lecythis lariceolata P o i r e t . 

Lecythis pi sen i s Cambess. 
Carpotroche Lrasi I iensis (Radd I . ) Eh31 -
<M.¡arataae s p . 

Syrplocíís. tinoi i A . D C . 

t e r c i a sp. 
D~ythoxyiun a f f . hamigeí^un O. E. Schuiz. 
Senerfe ioera mu I t i f i era fvfert. 
Sùeetia fruticosa Spreng-
Tabeùuia cassinoioes ( L a n . ) D e . 

Rineu^ea tahiensis (fvfcric. ) Kur tze 

R J B I A X A E 

AhNCNAZEAE 
A N N C W X A E 

A S W C E A E 
A M ^ A C E A E 
M Y R T A X A E 
M Y R T A X A E 
S A P I H D A X A E 
S ^ P I F C A Œ A E 
LEG. CA£BA_PINIOIDEAE 
SAPINDACEAE 
SAPINQAŒAE 
SA^INDACEAE 
APOCYNACEAE 

RJTACEAE 
FLBIACEAE 
MCRACEAE 
FLACCLRTIACEAE 
E O ^ C A X A E 
FV£LASTOVT\TACEAE 
N E L V ^ Q ^ T A X A E 
fv€UVSTai\TAXAE 
fvEUiSTROv-ATAXAE 
CHVSC8A_ASAXAE 
APCCYNAXAE 
R-^VT-IACEAE 
KG^ASTCMATACEAE 
R L B I A X A E 
SAPOTACEAE 
LEG. GAESA-PINIOIDEAE 
RJTACEAE 
LEG. CAESALPINIOIDEAE 
N C R A X A E 
SAPC7TACEAE 
SAPOTACEAE 
LECYTHIDACEAE 
L E C Y T H I D A X A E 
FLACCLRTIACEAE 
0 0 - M X A E 
SM./PLOCAŒAE 
NTDTTACEAE 
ERÍTVRQ<Y1_AC£A£ 
ELPHCRB! ACEAE 
LEG. FABOICEAE 
B I G N C N I A Œ A E 
V I C L A X A E 

ccnt inu 
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CCD te Vulgar Nome Cientifico Familia 
442 Tambori I Eugenia c f . oiivacea Berg. MvRTACEAE 
443 Tambozi I 7 DJPHCR3 lACEAE 
444 Tambu café StepPafx-pooiui) Pianeietarxtn B a i 11 . DICH^PETALACEAE 
445 Tambu pequiá Aspioœpenna i i lustre 

( V e i l . ) Kuhlman et P i r a j ã APOOmXAE 
446 Tapinusn Siœnea s p . ELAECGAPPACEAE 
447 Taquipé Cixiepia va^Tsa Prance O-RfSCBALANACEAE 
448 Tarurë Vitex s p . VEFBENAŒAE 
449 Tatu ScJyoepfia obiengifo! ia CLACACEAE 
450 Tatuzinho Lacist&ra recurvun LAC I oTEM^CEAE 
451 Tanto GTsiOSia arPa^ea LEG. FABOIDEAE 
452 Tanto macana iba Cnnosia ni tica LEG. FABOIDEAE 
453 T i t a Cattieara s p . CLACACEAE 
454 Torradinho 7 7RIGCNIACEAE 
455 Trancadinha A S L T t r i r i ooriana ME1ASTRQ-/ATAŒAE 
456 T r ia rgo vernie Iho Car i OGsrxTron grano i f o i i un DJPBCFB lACEAE 
457 Uacá Ctryscphy i i un iucent i f o i i un C r e r g . SAPOTACEAE 
458 iJhha de vaca BaUiinia f a l i c a t a Subsp. f e r f i cata 

459 Urueun da ¡rata 
460 LVa de macaco 
461 Vagan gránete 
462 Va lesea 
463 Vaquinha 
464 Vassoura miúda 
465 Vassou- i nha 
466 Ve I eme 
467 Vermelhinha 
468 ViImar 
469 Vinhal 
470 V i r o t e 
471 V i r u t i r g a 
472 Zântoa 
473 Zè maria 
474 Zeca t a t u 
475 Zenôbio 
476 ZezSo 
477 Z iqu i t a 
478 Desconhecido 

var . tolerai i VA_nd 
Bixa arhcrea Hifoer. 
Píxroum cinerascer¡s Nfert. & Miq. 

Exostyies venusta Schott ex Sprang. ? 

Srosinxm guianense Aubl. 
Ptinia strigipes (Berg.) 
t e r c i a r i a c f . ferrtrginia Berg. 

7 
Cuaiea ¡na&ia Kuhlmarn 
Erí-tiyxrs.ytLiJ} ceiu!ùi!Xii!\*fert. V e I . a f f . 

7 
Pera s p . 

Poiygaia puichei^rima Ktin ¡man. 
Eugenia s p . 

Enytiraryi un puicJirun S t . H i I . 

f^ta^Pa guianensis Aubl. 
7 
Rapsnea s p . 

Ta-cJii'ja i i a muitijuga Benth. 

LEG. CAESALPINIOIDEAE 
BIXACEAE 
N-CFACEAE 
LEG. FABOIDEAE 
RJB lACEAE 
IVCRACEAE 
ívMTTACEAE 
fvfrRTACEAE 
ELPHCFS LACEAE 
VOO-frQCEAE 
ET n̂T-RCKVLACEAE 
CELASTRACEAE 
ELPHCFB lACEAE 
PCLYG^LACEAE 
MrRTACEAE 
EROVRCXVLACEAE 
SAP INDACEAE 
LALF^CEAE 
fvlrRS INACEAE 
LEG. CAESALPINIOIDEAE 

Fo n té : JESUS 4 7 
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A P C T C I C E B - E s t i m a t i v a s médias do mlimero de árvore e área 
basal, por espécie e por c l a s s e de DAP, para o 
E S T O Q U E D E R E G E N E R A Ç * « . 

Cod. 
Classe--DAP 

T ? t a l Cod. 
C lasse--DAP 

T r > t a l Cod. 
IO O 

1 ? t a l Cod. 
10 O 

i. 1 > t a l 

2 13 84 6 13 84 6 51 2 564 2. 564 
084 084 OI 6 016 

3 1 026 1 026 54 1 282 1 282 
007 007 OlO OlO 

4 2 821 2 821 57 256 256 
022 022 003 003 

r j 2 051 2 OSI 58 769 769 
011 011 007 007 

7 1 795 1 795 60 1 795 1. 795 
016 OI 6 006 006 

11 513 513 61 256 256 
002 002 003 003 

12 3 333 3 333 63 513 513 
018 OI 8 002 002 

15 256 256 64 513 513 
003 003 005 OOS 

16 4 359 4 359 65 1 795 1 795 
027 027 007 007 

18 2 564 2 564 66 256 256 
OI 7 OI 7 004 004 

22 513 513 67 2 821 2. 821 
005 005 015 OI 5 

25 2 051 2 051 69 256 256 
012 OI 2 003 003 

30 769 769 71 769 769 
002 002 003 003 

34 513 513 72 2 308 2. 308 
002 002 OI 6 OI 6 

35 1 282 1 282 73 513 513 
006 006 005 OOS 

36 1 538 1 538 75 7 692 7. 692 
009 009 064 064 

38 2. 821 2 821 76 513 513 
019 OI 9 004 / • 004 

39 769 769 77 513 , 513 
005 005 008 008 

40 3. 846 3 846 78 2 051 2. 051 
014 OI 4 014 OI 4 

4 5 769 769 79 2 308 2. 308 
007 007 018 OI 8 

47 769 769 80 1. 026 1 026 
008 008 009 009 

48 2. 821 2 821 82 7. 179 7. 179 
OlO OlO 056 056 

continua continua 
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con tinuaçâo conti nuapäo 

Cod, 

83 

84 

87 

88 

91 

93 

94 

97 

98 

99 

101 

102 

103 

105 

107 

108 

109 

H O 

111 

112 

113 

117 

119 

Classe-DAP 

10 .0 
Total 

1 2 

14 

, 333 
. 017 
. 692 
. 040 
. 564 
.086 
. 744 
.058 
. 256 
.001 
. 615 
.073 
. 538 
. 006 
. 769 
.004 
. 564 
,015 
, 256 
. OOl 
. 538 
.014 
. 718 
.065 
. 872 
. 028 
, 308 
, 015 
.026 
.007 
. 308 
.014 
. 846 
, 023 
. 256 
.OOl 
. 513 
, 002 
, 769 
,010 
, 513 
, 002 
, 513 
, 007 
795 
Ol 2 

3. 333 
. Ol 7 

7. 692 
. 040 

12.564 
. 086 

9. 744 

14 

256 
OOl 
615 
. 073 

1 . 538 
. 006 
. 769 
. 004 

2. 564 
. Ol 5 
. 256 
. OOl 

1 . 538 
. Ol 4 

8. 718 
. 065 

4 . 872 
. 028 

2. 308 
. Ol 5 

1 . 026 
. 007 

2. 308 
. Ol 4 

3 . 84 6 
. 023 
. 256 
. OOl 
. 513 
. 002 
. 769 
. OIO 
. 513 
. 002 
. 513 
. 007 

1. 795 
. Ol 2 

Cod, 
Classe-DAP 

10.O 
Total 

1 2 2 

124 

131 

132 

133 

139 

141 

145 

147 

148 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

1 6 1 

167 

169 

026 
006 
026 
011 
256 
, 001 
, 359 
018 
, 769 
002 
795 
,018 
128 
,016 
513 
007 
, 769 
,002 
256 
001 
256 
OOl 
769 
005 
590 
023 
282 
005 
538 
006 
590 
031 
513 
004 
282 
009 
051 
014 
513 
004 
513 
005 
282 
007 
769 
OOS 

, 026 
, 006 
,026 
Oll 
256 
, OOl 
, 359 
,018 
, 769 
, 002 
, 795 
Ol 8 
.128 
, 016 
, 513 
, 007 
. 769 
.002 
, 256 
, OOl 
. 256 
,001 
, 769 
, 005 
, 590 
.023 
, 282 
,005 
. 538 
.006 
, 590 
, 031 
, 513 
,004 
, 282 
,009 
, 051 
,014 
513 
, 004 
513 
OOS 
282 
007 
769 
005 

con ti nua continua 
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con ti nuap&o 

Classe-DAP 
Cod. Total 

lO.O 

170 513 . 513 
002 , 002 

171 513 ,513 
007 . 007 

173 256 , 256 
003 . 003 

174 4 . 615 4 , . 615 
035 . 035 

175 7. 692 7. , 692 
044 , 044 

176 3. 077 3. . 077 
021 . 021 

177 769 , 769 
008 . 008 

183 3. 590 3. . 590 
020 . 020 

186 3. 077 3. . 077 
016 , 016 

191 1 . 282 1 . . 282 
004 . 004 

192 1 . 282 1 . , 282 
007 , 007 

193 513 , 513 
003 , 003 

195 20. OOO 20. OOO 
123 , 123 

196 3. 846 3. 846 
023 023 

197 3. 333 3. 333 
035 035 

198 513 . 513 
004 004 

199 513 513 
002 002 

201 1 . 795 1 . . 795 
O U O U 

202 6. 923 6. 923 
034 034 

203 9. 4 87 9. 487 
034 034 

206 1 . 282 1 . 282 
005 005 

207 769 769 
007 007 

210 513 513 
003 003 

con ti nua 

continuapâo 

Classe-DAP 
Cod. Total 

10.O 

212 2. 821 
015 

2. 821 
015 

213 • 769 
005 

769 
005 

214 1. 795 
O U 

1. 795 
O U 

215 • 256 
002 

256 
002 

218 17. 692 
068 

17. 692 
068 

220 • 256 
003 

256 
003 

221 3. 077 
030 

3. 077 
030 

222 2. 051 
009 

2. 051 
009 

232 • 769 
006 

769 
006 

236 • 256 
OOl 

256 
OOl 

238 2. 564 
015 

2. 564 
015 

240 • 769 
008 

769 
008 

242 ÎO. 256 
061 

10. 256 
061 

243 2. 564 2. 564 
020 020 

244 3. 590 
035 

3. 590 
035 

245 13. 846 
097 

13. 846 
097 

246 36. 154 
233 

36. 154 
233 

247 1 . 282 
009 

1. 282 
009 

248 1. 795 1 . 795 
018 018 

249 • 256 
OOl 

• 256 
OOl 

250 1. 795 1 . 795 
007 » 007 

251 2. 821 
017 

2. 821 
017 

252 • 256 
OOl 

• 256 
OOl 

continua 
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continuaçâo 

Classe-DAP 
Cod. Total 

lO. O 

253 1 . 026 
. 008 

1 , . 026 
. 008 

254 1 . 538 
. Oll 

1 . . 538 
. Oll 

255 2 . 308 
. 011 

2. . 308 
. Oll 

256 . 769 
. 003 

. 769 

. 003 
257 . 256 

. OOl 
. 256 
. OOl 

258 . 513 
. 002 

. 513 

. 002 
259 1 . 538 

. OlO 
1 . . 538 
. OlO 

260 3 . 333 
. 014 

3. . 333 
. 014 

261 1 . 282 
. 009 

1 , . 282 
. 009 

266 . 256 
.OOl 

. 256 

.OOl 
267 1 . 795 

. Oll 
1 , . 795 
. Oll 

269 1 . 026 
. 005 

1 . . 026 
. 005 

270 . 256 
. 002 

. 256 
, 002 

271 . 256 
. 003 

. 256 

. 003 
272 4 . 359 

. 024 
4 . . 359 
. 024 

273 5 . 128 
. 025 

5. . 128 
. 025 

274 4 . 359 
. 04 3 

4 , . 359 
. 04 3 

275 11 . 282 
. 086 

11 , . 282 
. 086 

276 . 513 
. 002 

. 513 

. 002 
278 . 256 

.OOl 
. 256 
. OOl 

279 . 256 
. OOl 

. 256 

. OOl 
282 . 513 

. 002 
. 513 
. 002 

283 21 . 282 
. 160 

21. . 282 
. 160 

con tinua 

con tinuaçSo 

Classe-DAP 
Cod. Total 

10.O 

289 • 769 
002 

• 
769 
002 

290 1, 795 
017 

1 . 795 
017 

292 256 
002 

• 256 
002 

293 1. 282 
008 

1 . 282 
008 

294 2. 051 
018 

2. 051 
018 

295 5. 128 
039 

5. 128 
039 

298 256 
OOl 

256 
OOl 

301 256 
002 

256 
002 

306 2. 308 
015 

2. 308 
015 

308 2. 051 
016 

2. 051 
016 

309 1. 282 
012 

1. 282 
012 

310 256 256 
004 004 

312 513 
003 

• 513 
003 

314 1 . 538 
008 

1. 538 
008 

315 • 769 
002 

• 769 
002 

317 • 256 
004 

• 256 
004 

318 4. 103 
031 

4 . 103 
031 

319 2. 821 2. 821 
017 017 

322 1. 026 1. 026 
008 008 

323 2. 564 
021 

2. 564 
021 

327 4 . 872 
021 

4 . 872 
021 

329 • 769 
006 

• 769 
006 

330 1 . 538 
009 

1 . 538 
009 

continua 



2 3 4 

continuaçâo 

C lasse-DAP 
Cod. Total 

10. O 

332 769 . 769 
003 . 003 

335 256 . 256 
002 . 002 

337 513 . 513 
003 . 003 

341 769 . 769 
002 . 002 

342 2. 564 2, . 564 
Ol 6 . Ol 6 

345 513 . 513 
005 . 005 

346 513 . 513 
OOS . 005 

34 8 513 . 513 
001 . OOl 

349 513 . 513 
002 . 002 

350 11 . 282 11. . 282 
081 . 081 

352 io. 256 10. . 256 
035 . 035 

353 513 . 513 
002 . 002 

354 4 . 103 4 , . 103 
030 , 030 

355 6. 923 6, . 923 
037 . 037 

356 513 . 513 
006 , 006 

357 1 . 282 1. . 282 
009 . 009 

359 3. 333 3. . 333 
021 , 021 

362 513 , 513 
005 , OOS 

364 769 , 769 
006 , 006 

366 « 769 . 769 
004 , 004 

367 513 , 513 
004 , 004 

369 769 , 769 
007 007 

372 2. 564 2. , 564 
Ol 4 014 

con tinua 

con tinuaçSo 

Classe-DAP 

10. O 
— löiai 

374 513 . 513 
004 , 004 

375 2. 564 2. . 564 
Ol 4 . 014 

376 256 . 256 
002 . 002 

377 1 . 282 1 , . 282 
Q09 .009 

378 3. 333 3, . 333 
028 . 028 

380 1. 795 1. . 795 
Ol 5 . Ol 5 

381 1 . 026 1 . , 026 
OIO .OIO 

382 256 . 256 
004 ,004 

383 2. 564 2, . 564 
Ol 2 .012 

386 256 . 256 
OOl OOl 

391 513 . 513 
004 . 004 

394 3. 333 3. . 333 
Ol 8 .Ol 8 

399 2. 821 2. . 821 
Ol 9 . Ol 9 

402 3. 333 3. . 333 
Ol 8 , Ol 8 

404 256 , 256 
OOl , 001 

405 2. 821 2. . 821 
» Ol 9 , 019 

409 2. 308 2. , 308 
Oll , Oll 

411 769 . 769 
002 , 002 

413 2. 051 2. . 051 
009 , 009 

414 20. 513 20. 513 
122 . 122 

417 513 , 513 
002 002 

418 256 256 
OOl , OOl 

420 5. 385 5. , 385 
m 033 , 033 

continua 



2 3 5 

continuapäo conclusão 

Cod, 
Classe-DAP 

IO.O 
Total 

421 513 
, 004 

. 513 

.004 
4 24 9. , 231 

, 071 
9, . 231 
. 071 

425 , 769 
, OlO 

. 769 

. OlO 
4 30 1 . 282 

, OI 2 
1 . . 282 
. OI 2 

431 1 . , 282 
, 006 

1 , , 282 
. 006 

432 , 256 
, 003 

, 256 
. 003 

433 16. 667 
, 095 

16. . 667 
, 095 

438 20. 256 
131 

20. . 256 
, 131 

441 36. 410 36. ,410 
236 , 236 

44 3 1. 026 
008 

1 . , 026 
. 008 

444 16. 154 
094 

16. , 154 
, 094 

445 256 
002 

256 
, 002 

446 769 
OOS 

, 769 
, OOS 

448 769 
OOS 

769 
OOS 

449 20. 000 
136 

20. 000 
, 136 

450 3. 077 
OI 8 

3. , 077 
OI 8 

continua 

C las se-DAP 
Cod. Total 

10. O 

451 769 
002 

. 769 

.002 
452 1. 026 

006 
1 .026 
.006 

454 256 
OOl 

. 256 

.OOl 
455 256 

004 
. 256 
. 004 

456 256 
003 

. 256 

. 003 
458 769 

OOS 
. 769 
. OOS 

460 3. 077 
Oi 7 

3 . 077 
.017 

461 769 
003 

. 769 

. 003 
463 769 

007 
. 769 
. 007 

465 3. 077 3 .077 
OlO . OlO 

466 256 
OOl 

. 256 

.OOl 
468 • 256 

OOl 
. 256 
.OOl 

469 1. 282 
006 

1 . 282 
.006 

472 • 256 
003 

. 256 

. 003 
475 • 256 

004 
. 256 
. 004 

477 513 
006 

. 513 

. 006 
478 252. OSI 252 . OSI 

1. 391 1 . 391 

Total 995. 897 995 . 897 
6. 073 6 . 073 

PROGRAMA : TEHP305.ALS 



2 3 6 

MM)ICE f ~ estinat-ivas mídias do rónero de árvore, área iasal e voiuie, per espècis e per classe 

de MP, para o E3KXXE IE CRESCIMENTO. 

continuação 

Cedigo 
Classes de Diane tro-Qn 

Total Codigo 
Classes de Diametro-Qn 

Total Cedigo 
3D. O 30.0 40.0 

Total Codigo 
20.0 30.0 40.0 

Total 

2 1.188 1.453 .256. 5.897 25 .256 .065 .C85 .427 
.130 .C95 .CSL .256 . a i .001 . a i .Œ6 
.876 .838 .290 2.0CS .079 ,Œ7 .130 .227 

3 .256 .256 .513 26 .ces .ces .171 
.008 .a7 .CES .CŒ .004 •CC6 
.Œ1 .151 .2ce .006 .a9 .cei 

4 .9Í0 .171 1.111 30 .171 .ces .ces .312 
.Œ2 .013 .036 .006 .007 .ao ,.Œ3 
.132 .131 .263 .Œ8 ,Œ2 .110 .190 tr wl .256 .513 .769 32 .œs .ces 
.008 .C87 .016 .007 .007 
.012 .298 .310 •C53 .Œ3 

7 1.111 .855 .171 2.137 31 .598 .085 .684 
.C29 ,Œ7 •C23 .110 .a9 .001 ,Œ3 
.221 .594 .188 .933 .114 .Œ2 .135 

8 .256 .065 .312 35 .769 .ces .171 1.C06 
.006 .006 •CSL2 .CED .006 .CEI .017 
.C&l .C45 .C79 .C95 .OIS .229 .372 

11 .Œ5 -C65 36 .427 .256 .ces .769 
-0C9 .0C9 .011 .a9 .ai .011 
.ces .ces .C91 .172 •C99 .362 

12 -C65 .ces 38 1.880 .769 .171 2.821 
-cce .cce .Œ4 .OIS .ceo .122 
.007 .007 .315 .355 .162 .832 

11 .171 .ces .256 40 .065 .ces 
.OOÎ .0C9 - .014 .006 .006 
.CK. .1Œ .128 .017 .017 

15 .C65 •C65 .171 41 •CŒ. .ces 
.oœ .001 .006 .OŒ .oœ 
.008 .039 .017 .ao .ao 

16 .598 .171 .769 44 .œs .171 .256 
-C80 •GL2 .CG2 .oœ ,a3 .as 
.138 .C92 .231 .ceo .101 .124 

18 1.966 .855 .855 3.675 45 .171 .ces .256 
.063 .064 .039 .225 .001 .ai .as 
.413 • 510 .779 1.7Œ .Œ3 .C9L .114 

19 .ces .ces 46 .CŒ. .342 .171 .598 
.oœ .oœ .001 .Œ1 .Œ1 .015 
.ao .010 .Œ9 .190 .168 .387 

22 .398 .312 .312 1.282 47 .256 .171 .427 
.Œ2 .025 .C89 .ces. .007 . a i .as 
.174 .195 .351 .723 .C5S .108 .163 

CCSitiiTcH con tinia 



continuação continuação 

Classes de Diane troOn 
Codi go Total 

33.0 30.0 40.0 

48 .065 .065 
.0c2 .oce 
.011 .011 

51 1.œ6 .598 1.624 
.ŒO .c89 .070 
.167 .s3 .330 

52 .065 .065 
.oce .oce 
.012 .012 
.508 .312 .940 
.014 .œ3 .038 
.068 .151 .219 

55 .065 .065 
.as .0c5 
,c51 •c51 

56 .ces .055 
.oce .oce 
.006 .006 

57 .171 .c85 .065 .342 
.006 .004 •ql4 .c84 
.od .043 .îcb .186 

58. .684 ,598 .171 1.453 
•c23 .040 .cë3 ,ce6 
.170 .455 .234 .860 

63 .oes .005 
-cœ oce 
•ql6 .ol6 

65 .œ5 .ck 
.oce .oce 
.as .015 

71 .427 .427 
.011 .cell 
.œo .ŒO 

72 .427 .171 .598 
.cao .011 .cei 
.c69 .c94 .163 

73 .065 .ces 
.OŒi .OCS 
.049 •049 

75 1.111 1.111 
.œ8 •c28 
.188 .188 

76 .769 .085 .855 
.ŒS • ol2 .c94 
.1c8 .ico .333 

Classes de Dianetro-Qn 
Codigo Total 

20.0 30.0 40.0 

77 .513 .342 .513 1.368 
•QL6 •OL9 .063 •C98 
.072 .128. .501 .TCE 

78 .342 .055 .171 .598 
.QL2 .007 .Œ3 .042 
.067 .061 .238 . 385 

79 2.222 1.368 .427 4.017 
.074 •C96 .061 .231 
.435 .626 .446 1.507 

80 .ces .ces .256 .427 
.004 .OCS .CS33 .OE 
.C29 .032 .321 .363 

81 .171 .ces .256 
.006 .009 .014 
.C27 .CTO .097 

82 l.e.24 .684 .342 2.653 
.048 .042 .040 .133 
.348 .329 .398 1.075 

83 .342 .ces .427 
.00? .CCS .QL2 
.005 ,OL2 .047 

84 2. Œil .427 .342 2.821 
.048 •CB9 .041 .119 
.339 .248 .417 1.004 

87 1.282 .0® .065 1.453 
•C87 .005 •0C9 .CEI 
.230 .Œ3 .067 .371 

88 3.419 .684 .065 4.188 
.C96 .046 .008 .150 
.557 .326 .CES .936 

89 •C85 .ces .0® .256 
-0C8 .005 .QLO •QL8 
.CE8 .Œ6 .159 .243 

91 .171 .OSE, .256 
.0C5 .0C5 .cao 
.C88 .035 .074 

93 .5« 
•OL4 
.Œ8 

.598 

.014 

.068 
97 .342 .342 .684 

•0C9 .CB4 .CT3 
.Œ5 .187 .242 

98 1.538 1.C86 .598 3.162 
.CEI .072 .076 .199 
.343 .684 .782 1.839 

continua continua 



continuação continuação 

Classes de Diaiœtro-Qn 

20.0 30.0 40.0 
lUUli 

99 .427 .171 .598 
•QL2 .QIO .Œ2 
.100 .OTO .170 

ia .855 .855 .940 2.650 
.ces .C61 .116 .304 
.233 .534 1.418 2.184 

ICE 4.188 2.735 1.795. 8.718 
.128 .186 .236. .550 
.751 1.266 1.926 3.943 

1C8 1.197 .£04 .342 2.222 
.035 •045 .083 .129 
.231 .314 .552 1.097 

1C5 .171 .065 .085 .342 
.004 .0C5 .QL4 .Œ3 
.CEI .087 -C94 .156 

107 .256 .256 
.006 .006 
.0£4 -CB4 

1C6 .256 .256 .513 
.0C9 .OL6 .Œ5 
.073 .157 .231 

109 .513 .171 .085 .7(9 

•QL4 .Oil .QLl .086 
•C90 .087 .111 .288 

lio •C65 .065 .171 
.001 .010 •QL4 
.Œ2 .109 .131 

111 .085 .C85 
.OCE .oce 
.008 .008 

112 .256 .256 
.007 .007 
•CG2 .CQ2 

114 .065 .OKS 
.004 .004 
.CB6 -CE6 

117 .085 .256 .256 .596. 
.oœ .ceo .CB4 .Œ7 
.QL5 .153 .311 .479 

118 .oes .ces 
.OCE .oœ 
.QLO .QLO 

119 .427 .065 .513 
.QL2 .0C5 -OL7 
.068 .086 • 104 

Classes de Diane tro-Gn 
Ccdigo Total 

30.0 30.0 40.0 

122 .ces .171 .ces .342 
.oœ .QLL .ao .cei 
.QL7 .075 .487 .579 

123 .085 .CES 
.oœ .cœ 
.QLl .ai 

124 .427 .427 
.013 .a3 
.089 .069 

130 .065 .055 .171 
.oœ .oce. .CC9 
.Œl .013 .061 

132 .171 .171 
•0C5 .ces 
.CB8 .CE38 

133 .427 .256 .664 
.QL2 .019 .CSL 
.088 .155 .243 

139 .171 .ces .ces .312 
.004 .008 .ao .Œ2 
•C80 .015 .066 .132 

143 .OK .005 
.oœ .oœ 
.cet .ŒL 

145 .427 .256 .C55 .769 
.QL3 .as .a3 .Oil 
.iœ .122 .135 

147 .OEE. .ces 
.oœ .CC8 
.a7 .017 

148 .055 .065 
.007 .007 
.053 .C53 

151 / .ces .ces 
.009 .oœ 
.C65 .ces 

152 .171 .171 .312 
.007 .Œ2 .Œ9 
.054 .199 .253 

153 .€04 .312 .513 1.538 
.OL9 .Œ7 .062 .107 
.051 .181 .376 .651 

154 .598 .598 
.QL8 .as 
.117 .117 

continua continua 



continuação continuação 

Classes de Diaaetro-ün 
Codi go Total 

30.0 30.0 40.0 

155 .055 .ces 
.oœ .oœ 
•QL7 .C&7 

156 1.621 .427 .171 2.222 
.045 .030 •CH. .096 
.283 .285 .230 .798 

157 .256 .256 .427 .940 
.006 .019 .057 .083 
.037 .177 .512 .726 

158 .171 .ces .256 
.008 .OŒ. •QL3 
.043 .C82 -075 

159 .256 .ces .342 
.008 .007 .GL4 
.C57 .045 .ice 

160 .065 .065 
.OŒ .oœ 
.QL2 -OL2 

161 .256 .ces .ces .427 
.as .CCS .011 .CE3 
.060 •049 .117 .ZS, 

162 .ces .065 
.005 .008 
.062 .062 

164 .ces .0® .OK .256 
.004 .006 .008 .as 
.Œ3 .035 .034 .092 

165 .427 .171 .598 
.012 .009 .Œl 
.067 .061 .128 

167 .ces .ces .171 
.004 .010 .014 
.Œ9 .081 .111 

110 .709 .769 
•CE6 .Œ6 
.166 .166 

171 .256 .256 
.007 .007 
.064 .064 

174 .171 .171 
.004 .004 
.Œl .Œl 

175 .171 .171 
.008 .003 
.019 .ag 

Classes de Diamstro-On 
Coligo Total 

30.0 30.0 40.0 

176 .940 .427 .427 1.795 
•C82 •C81 .Œl .113 
.301 .254 .459 .915 

177 1.026 .513 .342 1.860 
.032 .032 .041 .1Œ 
.SO .273 .328 .821 

183 .171 
.006 
.OTO 

.171 

.006 

.C80 
190 .065 

.ao 

.083 

.ces 

.ao 

.063 
192 .256 .ces .ces .427 

.006 .004 .009 .Œl 

.C54 .047 .042 .144 
193 .256 .171 .427 

.008 .ao .QL9 

.CGS .064 •C98 
195 1.966 .684 .ŒS 2.735 

.Œ9 .043 .008 .no 

.366 .348 .057 .801 
197 1.111 .171 1.282 

,Œ9 .009 .039 
.174 .C53 .227 

198 .342 .513 .256 1.111 
.ao .Œ9 .CË9 .069 
.067 .210 .259 .535 

3CE .342 .256 .Ces .684 
.QLl .ce .a3 •046 
.060 .173 .ia .335 

306 .171 .065 .171 .427 
.005 .006 .024 .CGS 
.C86 .073 .242 .351 

207 .ces .ces .171 
.oœ .007 .009 
.as .Œ3 .068 

338 .005 
.009 
•C64 

.ces 

.a» 

.C&4 
213 .342 .065 .427 

.ao .004 .a4 

.C53 •CE2 .074 
214 .342 .ces .342 .769 

.009 •0C5 -046 .060 

.075 .CEO .526 .651 

continua contirm 



2 4 0 

contiriBfäo 

Classes de Diaretro-On 
Cedi go Total 

30.0 30.0 40.0 

215 .171 .171 
•0C5 • 0C5 
.QL9 .a9 

216 .ces .065 .171 
•0C5 .ao .as 
.CE6 .077 .133 

219 .171 .ces .256 
.ai .a4 .CES 
• 1C6 •C86 .192 

321 .427 .ces .513 
-OLO .005 .as 
.ŒO •C89 .ce9 

222 .ces .ces 
.034 •034 
.Œ7 .Œ7 

27 .ces .Ces .171 
.003 .008 .ao 
.CB2 •C59 .061 

231 .171 .171 .065 .427 
•035 •0C9 .ai ,Œ6 
.063 .046 .12 .232 

232 .065 .065 
.033 •0C8 
.QL5 . .as 

235 .065 .065 
.036. .006 
.066 .066 

235 .342 .065 .427 
.ao .006 .a6 

- -C58 .048 .106 
238 1.368 .256 .065. 1.739 

•040 .as .a3 .067 
.275 .119 .121 .515 

239 .256 .ces .ces .427 
.003 .007 .003 .Œ6 
.CEA .019 .ces .158 

240 .513 .338 - 1.111 
.as .Œ9 •C54 
.133 .393 .514 

242 3.932 1.9S6 i.iii 7.003 
.114 .135 .136 .3© 
.835 1.293 1.350 3.448 

243 .342 .065 .342 .769 
.007 .006 .039 •CE2 
.Œ2 .069 • 410 .533 

continuação 

Classes de DianEtro-Qn 
Coligo Total 

30.0 33.0 40.0 

244 1.966 1.111 .427 3.504 
•C57 .on .049 .183 
.403 .666 .508 1.583 

245 4.533 1.Œ6 .598 6.154 
.133 •C67 .<JK> .266 
.756 .558 .696 2.ao 

246 .855 .855 
.as .as 
.1Œ .1Œ 

247 .427 .055 .513 
.02 .0C5 .a7 
.075 .042 .117 

248 .171 .171 
.034 .034 

249 
. VÍLC 
.256 

.LBc 

.256 
.006 .006 
.041 .041 

253 .513 .598 .0® 1.197 
.a4 •042 .009 .056 
.085 .344 .034 .523 

254 .065 .171 .256 
.002 .ao .a2 
.a3 .113 .126 

256 .ces .0® 
.004 .004 
.Œ7 .Œ7 

257 .0® .065 
.oœ .oœ 
.ao .ao 

259 î.iii .684 .342 2.137 
.033 .048 .040 .121 
.213 .446 .441 1.100 

260 .171 .171 
.004 .004 
.as .as 

261 .684 .171 .855 
.CES .ou .036 
.192 .134 .325 

265 .065 .513 .171 .769 
.oœ .036 .CEI .ŒO 

.a& .277 .228 .521 
267 .855 .855 

.C27 .CE7 

.153 .153 

ccn tinia continua 



211 

continuação 

Classes de Diane tro-Qn 

ao. o 30.0 40.0 

dc9 • C85 •C65 
.oce .oce 
.008 .008 

ZT2. 1.C86 .256 .171 1.453 
.Œ8 .ae .as .063 
.1€0 .117 .149 .426 

273 .769 .769 
.018 .as 
.069 .089 

274 4.1C8 .855 .cm 5.013 
.121 .CE2 .009 .185 
.780 .367 .068 1.215 

275 5.128 3.333 1.709 ÎO. 171 
.165 .228 .212 .€05 

1.C80 1.719 1.596 4.335 
276 .171 .065 .cm .312 

.001 .007 .OU .023 
•C85 .OK) .114 .218 

278 .cm .cm 

.008 .008 
•C96 .095 

279 .CK .171 .256 
.006 .CEI ,Œ7 
.COO .167 .197 

282 .065 .ces .085 .256 
.OCE .007 .ao .a9 
-OL2 .045 -107 .165 

283 5.013 .940 .312 6.325 
.063 ,012 .211 

.733 .452 .357 1.542 
281 .Ces .085 

.OCE .oce 

.ao .ao 
2 ® .ces .cm 

.009 ,0C9 

.on .077 
289 .256 .171 .ces .513 

.007 .a2 .008 ,Œ7 

.046 .115 .068 .230 
290 .684 .598 .312 1.621 

•CE4 .011 .010 .106 
.186 .357 .316 .858 

292 .ces .065 .171 
.oce • 0C5 .006 
.009 .CB6 .085 

contirm 

continuação 

Classes de Diaœtro-Qn 
Coligo Total 

20.0 30.0 40.0 

293 .256 .256 .513 
.ao .as .025 
.065 .121 .186 

291 .256 .OCO .342 
.007 .009 .017 
.030 .o?o .ia 

295 1.368 .065 1.453 
.037 .ocs .012 
.179 .C33 .210 

298 1.CB6 .171 .171 1.368 
.030 .ao .019 . .0:0 
.139 .CEI .130 .311 

3 a .085 .171 .256 
.oce .a3 .as 
.ai .136 .148 

3C5 .065 .065 
.OCS •0C5 
.037 .087 

306 .940 .256 1.197 
.030 .as •045 
.238 .151 .389 

307 .256 .ces .171 .513 
.007 .007 .ces .C88 
.082 .068 .261 .364 

336 1.709 .171 .065 1.966 
.019 .QL2 .008 .OK) 

.282 .074 .Œ8 .384 
309 .256 .ces .312 

.007 .007 .a3 

.CB5 .012 .on 

310 .0© .085 
.001 .001 
.as .as 

312 .171 .171 .171 .513 
.0C5 .a2 .cei •C88 
.080 .ICS .258 .392 

314 .ces .cm 

.001 .001 

.031 .C81 
318 .427 .312 .769 

.012 .CEI .086 
• C51 .108 .153 

319 .598 .065 .681 
.as .007 .es 
.068 .063 .151 

contirm 



continuação 

Classes de DiaiEtro-Oii 
CodigD Total 

3 0 . 0 3 0 . 0 4 0 . 0 

322 .513 .256 .769 
.019 .CK) .C89 
.144 .186 .330 

323 1.111 .684 .065 1.880 
.C83 •042 .0G6 .C83 
.261 .410 .1C5 .776 

324 .085 .171 .256 
.004 .012 .as 
.Œ9 .091 .130 

325 .256 .256 .ces .598 
.009 .as .ao .C86 
.068 .125 .OBI .274 

329 .940 .342 .342 1.624 
.C86 .ceo .042 .068 
.300 .306. .432 .838 

330 .171 .342 .256 .769 
.006 •CE5 .COO .060 
.043 .188 .284 .516 

332 .065 .ces 
.002 .oce 
.016 ,a& 

333 .CSS 
.006 
.OTO 

.ces 

.006 

.CTO 
355 .CES 

.004 

.035 
.ces 
.004 
.CGS 

341 .342 .065 .427 
•OL2 .ao •CE2 
.068 .1C8 • .191 

342 .256 .ces .342 
.009 .0C5 .a3 
.061 •C87 .098 

344 .171 .085 .171 .427 
.0C5 .006 .ceo .CGI 
.Œ3 .047 .165. .235 

345 .171 
.cet 
.309 

.171 

.cei 

.309 
346 .171 .171 .171 .513 

.006 .ai .C80 .038 
• CS9 .C99 .185 .343 

348 .065 
.0C8 
•QL8 

.065 

.003 

.as 

2 1 2 

ccntir&afâo 
Classes de DiaiEtro-Qn 

Cedi go Total 
3 0 . 0 3 0 . 0 4 0 . 0 

350 .256 .065 .342 
.006 .0C5 . a 2 

•045 -CG2 .077 
351 .171 .171 

.004 .004 

.Œ3 .Œ3 
353 . c e s . c e s 

. o c e . o c e 

.009 .009 
354 1.621 .664 .342 2.650 

.044 .046 •041 .131 

.280 .373 .366 1.C89 
355 2.393 .513 .171 3.077 

.071 .040 . c e o .131 
• 5C2 .306 .215 1.Œ3 

356 .256 . c e s .342 
.006 .004 .OLl 
.CE30 .041 .071 

357 .664 .513 .342 1.538 
. c e o .C84 .045 .099 
.152 .289 .452 .833 

339 .342 . c e s .427 
.007 .004 . Q L 2 

.CB7 .C83 .071 
362 .171 .171 

.0C8 . o œ 

. a & . a & 

364 1.368 . e s s .171 2.393 
•044 .Œ7 . c e o .121 
.270 .481 .199 .951 

366 .598 .427 . c e s 1 . 1 1 1 

. a 7 . c e s . 0 1 1 .Œ2 
•C83 .138 •C99 .330 

367 •C85 .C65 
.OCE . a s 

.063 .063 
368 .171 .171 

. Œ 4 
TTC 

•CP4 
DOO 

369 .256 .065 
. CCD . cco 

.342 
.008 .OCS . a 3 

.062 •042 .104 
375 .171 .171 . c e s .427 

.006 . a o . a i .Œ7 

.044 . c e i .128 .252 

contirm continua 



continuação continuação 

Classes de Diane tro-Cin 
Coligo — Total 

20.0 33.0 40.0 

376 .085 .065 .ces .256 
.0C2 .006 .CIO .017 
.008 .071 .116 .195 

377 1.Œ6 .313 .ces 1.453 
.Œ8 .025 .013 .066 
.130 .153 .095 .378 

378 1.795 .855 .598 3.318 
.055 .061 .077 .193 
.397 .511 .810 1.718 

390 1.Œ6 .356. .065 1.368 
.C29 •QL8 .QLO .056 
.170 .144 .090 .403 

383 .ces .085 
.001 .001 
.cse .032 

383 .855 .312 .598. 1.795 
.CE7 .CS .oro .119 
.180 .183 .468 .833 

384 .C85 .ces 
.008 •0C8 
.a.6 .016 

385 .ces .065 
.CO .CO 
.160 .160 

386 .343 .171 .513 
.008 .QU .019 
•CE3 .106 .158 

387 •CŒ. .ces 
.cce • .oœ 
.013 •QL3 

389 .005 .CŒ. .065 .256 
.OCE .006 .010 .QL7 
.008 •013 .079 .130 

330 .171 .171 
•QL3 .013 
.125 .125 

391 .313 .313 
.QLO .ao 
.064 .064 

393 .085 .065 
.0C8 .oœ 
.Œ8 .028 

394 .356 .171 .085 .513 
.009 .014 .012 .086 
.083 .161 .168 .414 

Classes de Diane tro-Qn 
Código Total 

30.0 30.0 40.0 

397 .256 
.007 
.053 

.256 

.007 
-CE3 

398 .256 
.Cil 
.117 

.256 

.ai 

.117 
399 .513 .256 .065 .855 

.as .a6 .CO .015 

.ces .174 .137 .399 
400 .171 .171 .598 .910 

.CCS .a3 .073 ,092 

.OK) .113 .638 .791 
4ce .342 .171 .065 .598 

.a2 .ao .oœ .080 

.073 .cea .036 .250 
4C8 .065 .ces .171 

.007 .ai .as 

.OTO .099 .169 
405 .940 .256 .085 1.282 

.029 .a9 .012 .060 

.193 .152 .114 .458 
4Ö7 .171 .171 .ces .427 

.001 .a2 .ao .Œ6 

.a9 .087 .090 .196 
409 .ces 

.oœ 

.ai 

.CK 

.oœ 

.ai 
414 2.991 .171 3.162 

.080 .ai .090 

.422 .068 .491 
417 .ces 

.oœ 

.007 

.ces 

.oœ 

.007 
430 .598 .065 .681 

.as .008 .CES 

.125 .099 .234 
431 .171 .OK .256 .513 

.001 .CCS .081 .013 

.082 .080 .296 .319 
421 2.338 .855 .256 3.419 

.069 .CES .Œ8 .152 

.436 .46.9 .212 1.147 
435. .ces 

.oœ 

.080 

.ces 

.oœ 

.080 

continua continua 



continuação conclusão 

Classes de Diane tro-On 
Codigo Total 

33.0 33.0 43.0 

437 .C85 .171 .ces .312 
.001 .QL2 .Oll .Œ6 
.CE8 .066 -ce6 .330 

433 .256 .171 .ces .513 
.006 .OLO •Q14 .032 
.C57 .071 .111 .239 

431 .em .256 .256 1.197 
.cei .018 .030 .069 
.141 .193 .278 .613 

433 .171 .171 
.006 .006 
•CG9 .039 

433 1.453 .ces 1.538 
-C87. •0C5 .012 
.215 .018 .262 

438 4.188 .342 4.530 
.117 .CEI .138 
.760 .162 .922 

433 .065 .ces .ces .256 
.oce .005 .006 .QL5 
.006 .OíO .018 •C95 

441 12.137 7.265 5.128 21.530 
.366 .5C5 .615 1.486 
2.262 3.662 5.Ö72 10.995 

442 .171 .171 
.006. .006 
.013 .013 

443 .513 .513 
.019 .OL9 

. .111 .111 
444 2.222 .427 .256 2.936 

.Œ6 •C80 •CE7 .113 

.321 .191 .192 .TOI 
445 .ces .ces 

.005 .CEE. 
•C94 •C04 

continua 

Classes de Dianetro-ün 

33.0 33.0 40.0 

446 .171 .171 
.001 .001 
.032 .032 

448 .171 .171 
.008 .008 
.Œ1 .CEI 

449 4.QL7 .256 .171 4.444 
.133 .a7 •C83 .158 
.936 .160 .331 1.271 

451 .065 .CES .171 
.001 .037 .Ol 
.Œ8 .051 .079 

452 .171 .171 .312 
.001 .ao .as 
.031 .CTO .ia 

455 .065 .Œ5 
.006 .006 
.063 .063 

458. .312 .312 
.ai .ai 
.OEO .080 

460 1.Œ6 .598 1.621 
.Q31 .C86 .C67 
.181 .236 .417 

463 .Œ5 1.CB6 .171 2.Œ1 
.Œ8 .067 .CEI .115 
.174 .479 .183 .836 

474 .065 .CES 
.oa .031 
.ai .ai 

475 .769 .ces .855 
•C83 .CCS .CES 
.107 .CEI .158 

478 32.393 7.637 3.218 43.218 
.922 .496 .3ES 1.833 
6.0C5 3.983 3.443 13.436 

Total 194.786 
5.682 
36.221 

71.883 
4.825 
38.. 526 

36.410 
4.445 
40.438 

333.077 
14.952 
115.1® 

HCGRAMA : IH5P3I5.ALS 



A 

MBCICE D - Eitimativai média» do nferero de ár-wrei, irea bawl e volume, por eipécie e por claiie de CÍP, para o KTHÖ£ D£ 

E>PLC8*pfl. 

Ç]asses áe Diaselro-Ca 

50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 
iviaj 

2 .026 .026 
.005 .005 
.067 .067 

3 .026 .026 
.005 .005 
.058 .058 

5 .026 .103 ,154 .026 .103 .026 .436 
.006 .028 .058 .013 .067 .018 .189 
.060 .284 .629 .162 .872 .253 2.261 

7 .103 .103 .026 .026 .256 
.018 .026 .OU .012 .067 
.199 .310 .130 .159 .798 

15 .026 .026 .026 .077 
.009 .020 .026 .056 
.115 .193 .278 .585 

16 .231 .051 .282 
.043 .014 .057 
.368 .129 .498 

22 .154 .026 .179 
.030 .008 .037 
.293 .085 .378 

24 .077 .051 .051 .179 
.016 .014 .022 .052 
.174' .190 .301 .665 

25 .051 .051 .051 .051 .205 
.011 .019 .025 .033 .087 
.135 .213 .354 .431 1.133 30 .026 .026 .026 .026 .103 
.004 .006 .003 .024 .043 
.037 .058 .095 .243 .433 33 .026 .026 

.013 .013 

.091 .091 34 .154 .026 .077 .256 
.029 .008 .029 .066 
.288 .074 .284 .646 

35 .051 .103 .051 .026 .231 
.011 .030 .033 .019 .093 
.084 .286 .350 .288 1.008 

38 .026 .026 .051 
.005 .008 .013 
.046 .112 .158 

coalisai 



continua (2o 

Classes 4e Diasetro-Ca 
Código Total 

50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 MO.O 150.0 160.0 170.0 180.0 

44 .077 .077 
.OH .OH 

45 .026 .026 
.018 .018 
.204 .204 

46 .051 .026 .077 
.010 .009 .019 
.095 .090 .185 

47 .026 .026 
.005 .005 
.047 .047 

51 .026 .026 
.057 .007 
.050 .050 

54 .026 .026 
.008 .008 
.077 .077 

56 .051 .051 
.009 .009 
.104 .101 

57 .026 .026 .026 .051 .128 
.055 .007 .009 .027 .048 
.070 .095 .074 .349 .589 

58 .026 .026 
.005 .005 
.072 .072 

61 .051 .026 .077 
.020 .013 .034 
.176 .184 .360 

66 .026 .026 
.004 .004 
.036 .036 

72 .026 .026 
.005 .005 
.053 .053 

73 .026 .077 .103 
.006 .022 .027 
.078 .282 .360 

76 .179 .051 .231 
.036 .015 .051 
.287 .150 .438 

77 .333 .333 .077 .744 
.070 .092 .031 .192 
.583 .866 .252 1.700 

cost) mia 



w 

coDtiDuapao 

Classes de Siasetro-Ca 
Cèuig» — 

50.0 60.0 70.0 80.0 50.0 1(0.0 110.0 120.0 130.0 HO.O 150,0 160.0 170.0 180.0 
.103 
.022 

.225 
,513 
.110 
.929 
.256 
.061 

.579 
.026 .103 
,023 .051 
.347 ,657 

,231 
.055 
.639 
.3W 
.058 
.611 
.026 
.012 

, 1 1 8 
.026 
.009 
.123 

.128 ,077 .103 .026 1.718 

.080 . 058 . 094 .033 . 693 
1,027 .866 1.404 .514 9.523 

.077 

.023 

.314 
1,564 
.415 
4.629 

,410 .128 ,154 .179 
.256 .097 .146 .205 
2.501 .960 1.506 2,124 
.026 .051 .615 
.016 . 040 . 227 
.220 .500 2,658 

.231 

.058 

.628 

.026 

.007 

.064 
conU&aa 

78 .077 .026 
.014 .008 
.133 .092 

79 ,385 .128 
.074 .036 
.597 .332 

80 .154 .077 .026 
.027 .022 .011 
.250 .235 .094 

81 .026 .051 
,007 .020 
.082 ,228 

82 ,154 .051 .026 
.030 .014 .012 
.336 .179 .123 

84 .256 .051 
,(H5 .013 
,457 .154 

85 .026 
.012 
.118 

89 .026 
.009 
.123 

98 .513 .308 ,333 .231 
.103 .086 .123 .115 
1.239 1.123 1.697 1.654 

99 .077 
.023 
.314 

101 .846 .359 .205 .154 
.162 .100 .075 .079 
1.837 1,049 .844 .899 

102 1.026 1.308 .923 .897 
,207 .366 ,353 .450 
1,872 3.639 3,582 4.424 

103 .128 .231 .103 ,077 
.027 .065 .040 .039 
.284 .723 .436 .495 

108 .128 .077 .026 
.027 .021 .010 
.294 .225 .110 

109 .026 
.007 
.064 

.051 .026 .026 .026 5,154 

.068 .041 ,043 .067 2,299 

.586 .523 .485 .760 22.960 



coBtinuapSo 

ClaiJ.es. de Diaiüetro-Ca 
Cfcäigo Total 

50,0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 

114 .077 .026 .077 .026 .051 .026 .282 
.014 .057 .027 .013 .042 .025 .128 
.153 .082 .349 .106 .542 .340 1.572 

116 .026 .051 .077 
.006 .014 .019 
.039 .140 .178 

117 .128 .051 .179 
.026 .015 .041 
.248 .141 .389 

122 .0 .026 
.010 .010 
.130 .130 

136 .026 .026 .051 
.005 .011 .016 
.063 .149 .211 

139 .026 .077 .026 .128. 
.006 .021 .010 .037 
.056 .236 .086 .378 

145 .103 .026 .026 .154 
.019 .057 .010 .036 
.200 .068 .102 ,370 

151 .026 .026 .026 .026 .103 
.004 .010 .013 .022 .049 
.042 .115 .142 .311 .610 

152 .051 .026 .026 .103 
.010 .008 .009 .026 
.080 .072 .091 .244 

153 .026 .026 
.004 .054 
.024 .024 

154 .026 .026 
.005 .005 
.048 .048 

157 .154 .051 .128 .333 
.030 .014 .046 .090 
.313 .148 .538 .999 

158 .026 .026 
.011 .011 
.129 .129 

160 .026 .026 
.005 .005 
.045 .045 

161 .051 .026 .026 .026 .128 
.009 .007 .014 .020 .051 
.089 .082 .211 .238 .619 

contiDua 



coDtimiapSo 

Classes fie Diasetro-Ca 
Código — — — — 101M 

50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 tOO.O 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 

164 .077 .051 .051 .026 .205 
.016 .015 .020 .022 .073 
.121 .131 .131 .230 .612 

168 .051 .051 .103 
.010 .015 .025 
.104 .099 .203 

176 .026 .026 
.005 .005 
.034 .034 

177 .282 .333 .333 .410 .282 .026 .103 1.769 
.059 .094 .124 .207 .178 .019 .097 .777 
.610 .992 1.357 2.350 2.001 .233 1.164 8.707 

190 .051 .051 .051 .026 .179 
.014 .021 .034 .032 .100 
.142 .247 .392 .267 1.048 

192 .128 .051 .026 .026 .026 .256 
.025 .014 .011 .015 .019 .084 
.343 .198 .174 .223 .260 1.197 

195 .026 .026 
.006 .006 
.055 .055 

198 .026 .077 .103 
.005 .019 .024 
.049 .187 .235 

206 .103 .128 .179 .077 .051 .538 
.019 .040 .068 .036 .033 .196 
.234 .369 .674 .432 .428 2.137 

208 .026 .026 
.010 .010 
.125 .125 

210 .026 .026 .051 
.005 .018 .023 
.029 .130 .159 

211 .026 .026 
.005 .005 
.052 .052 

213 .026 .026 .051 
.007 .009 .016 
.083 .087 .170 

214 .051 .026 .128 .051 .051 .051 .359 
.010 .006 .049 .025 .033 .010 .163 
.126 .078 .655 .299 .401 .599 2.157 

215 .026 .026 
.007 .057 
.078 .078 

continua 



250 

continuapSo 

Classes 4e Bis&etro-'Ca 
Cöäieo Total 

50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 iOO.O 110.0 120.0 130.0 «0.0 150.0 160.0 170.0 180,0 

216 .026 . 026 
.004 .004 
.035 .035 

219 .154 .179 ,154 ,026 .051 .026 ,026 ,615 ,154 ,026 .051 .026 ,026 
.057 .011 .030 .020 .023 
.686 .121 .304 .299 ,300 

,033 . 050 . 057 , 011 .030 . 020 . 023 . 225 
.374 .551 .686 .121 ,304 .299 ,300 2.636 

235 .026 ,026 
.007 ,007 
,075 .075 

236 .026 .026 
.007 .007 
.061 .061 

240 .128 .051 .179 
.025 . 012 . 038 
.324 .164 .488 

242 .692 ,359 ,154 1.205 
.136 ,098 .055 .289 
1,572 1,208 ,692 3.472 

243 .103 .051 .077 , 026 . 026 . 026 . 308 
.020 . 015 . 032 , 013 . 020 . 022 .122 
.278 .196 .433 .172 .261 .309 1.649 

244 .231 .077 .308 
.045 . 030 . 076 
,464 ,307 .771 

245 . 231 ,231 .205 . 051 .077 . 026 . 051 .872 
.045 .064 . 073 . 026 .048 . 021 .051 .328 
.518 . 721 .938 . 321 ,610 . 309 . 655 4.073 

253 .051 .026 .077 
.009 .007 .016 
.079- .046 .125 

254 . 051 .051 .103 
.010 .015 .025 
.121 .165 .286 

259 .103 .128 . 026 . 026 . 282 
.018 . 038 .009 . 013 . 078 
.231 .474 .138 .200 1.043 

261 .077 .026 .103 
.016 .010 .026 
.197 .116 .313 

262 .026 -026 
.005 .005 
.054 .054 

267 .026 .026 
.008 .008 
.096 .096 

continaa 



continuado 

Classes de Diaselro-Ca 
Código Total 

50,0 60.0 70.0 80.0 90,0 100.0 110,0 120.0 130,0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 

271 .026 .026 ,026 .077 
.005 .016 .019 .(Hl 
.053 .154 ,082 .289 

272 ,026 .026 
.007 .007 
.063 .063 

274 .026 .026 
.005 .005 
.037 .037 

275 .641 .179 .821 
.123 .050 .172 
1.060 .484 1.544 

276 .026 .051 .026 .026 .128 
,008 .«1 .013 ,022 .063 
.097 .241 .162 .277 .778 

277 .026 .026 
.005 .055 
.029 .029 

278 .026 .026 
.035 .005 
.040 .040 

279 .103 ,051 .154 
,018 .014 .032 
.170 ,141 .311 

281 .051 .026 .077 
.015 .013 .028 
.218 .142 .360 

282 .103 .154 .051 .026 .051 .051 .077 . 051 .026 .590 
.020 ,045 .020 .014 .032 .040 . 073 . .064 .040 .349 
.231 .571 .257 .184 .382 .521 .950 .907 .559 4.562 

283 .051 .026 .077 
.010 .006 .016 
.Ott» .057 .117 

285 .026 .026 .026 .026 .026 .128 
.005 .011 .014 .016 .018 .065 
.055 .125 .177 .193 .225 .775 

289 .103 .051 .051 .205 
.019 .013 .020 .052 
.169 .162 .265 .596 

290 .154 .077 .026 .256 
.031 .020 ,010 .061 
.291 .241 .099 .6» 

293 .026 .026 
.005 .035 
.052 .052 

continua 



252 

conti nuap3o 

Classes it Diasetro-Ca 
Cèái£0 : Total 

50.0 60.0 TO. O 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150,0 160.0 170.0 180.0 

301 ,026 ,026 
.010 .010 
.128 .128 

306 . 026 ' .026 
.005 .005 
.068 .068 

30? .051 .077 .128 
.010 .021 .031 
.094 .222 .316 

322 .077 .051 .026 .051 .026 .231 
.015 .014 .013 .042 .029 .114 
.198 .162 .161 .527 .466 1.514 

325 .128 .103 .051 .077 .051 .051 .026 .026 ,513 
.025 .028 ,027 .046 .038 . 048 . 029 .057 .299 
.175 .280 ,206 .615 .306 .497 .408 .552 3.040 

328 .026 .026 
.005 .005 
.060 .060 

330 .026 .026 .051 
.009 .016 .025 
,077 .204 .281 

332 .026 .026 .051 
.005 .008 .012 
.044 .076 .120 

3« .026 .026 .051 .051 .026 .179 
.»6 .008 .026 .035 .020 .094 
.076 .075 .247 .333 .219 .950 

354 .179 .128 .077 .026 .026 .026 .462 
.036 .035 .030 .012 ,016 .020 .149 
.338 .409 .331 .163 .151 .225 1.617 

357 .231 .128 .077 .436 
.044 .033 .027 .104 
.436 .350 ,287 1.073 

361 .051 .051 
.020 .020 
.214 .214 

362 .103 .103 
.021 .021 
.199 .199 

364 .103 .026 .128 
.017 .007 .024 
.162 .084 .246 

366 .051 .077 .128 
.010 .022 .032 
.093 .204 .297 

continua 



cúsünuífão 

Class« de BiasetrsKa 
Código — — 

50,0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130,0 140.0 150,0 160.0 170,0 180,0 

3G7 .026 .026 
.034 .004 
.049 .049 

369 .051 .051 .026 .128 
,014 .025 .026 .065 
.168 .294 .394 .856 

376 .051 .026 .026 ,103 
.010 .007 ,009 .026 
.117 .092 .121 .330 

377 .026 .026 
.007 .037 
.082 .082 

378 .385 .282 .128 .205 .103 ,026 1.128 
.079 .079 .049 .100 .067 ,028 .401 
.827 .859 .544 1.147 .853 .403 4,632 

382 .026 .026 
.010 .010 
.130 .130 

383 ,282 .538 .256 .333 .179 .077 .077 .077 .026 1.846 
.056 ,158 .098 .166 .115 .062 .074 .087 .033 .850 
.480 1.603 1.094 1.811 1.152 .600 .808 .990 .367 8.906 

384 .077 .026 .026 .128 
.014 .020 .028 .062 
.145 .296 .267 .707 

385 .051 .051 
.010 .010 
.115 .115 

386 .026 .026 .051 
.007 ,012 .019 
.085 .167 .252 

387 ,051 .026 .026 .103 
.024 .«2 .031 .077 
.270 .340 .430 1.040 

388 .077 .026 .103 
.015 .038 .023 
.148 .080 .228 

Ï+
J CO
 

S£
> .051 .026 .026 .051 .051 .077 .077 .026 .026 .410 

,009 .006 .009 .026 .031 .059 .102 .047 .050 .340. 
.079 .055 .089 .232 .341 .602 1,053 .510 .568 3.528 

390 ,026 .026 
,005 .005 
,051 .051 

391 .026 .026 .051 
.004 ,037 .011 
.048 ,043 .091 

cúiiUüua 



continuação 

.026 .026 

.010 .033 

.108 .312 
.179 .179 .077 .051 .051 
.053 .066 .038 .031 .038 
.723 .848 .554 .407 .452 

Classes áe Diasetro-Cs 
CMigo Total 

50.0 60.0 70.0 80.0 30.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140.0 150.0 160.0 170.0 180.0 

393 . 026 . 026 . 051 
.042 
.420 

394 . 077 .179 .179 . 077 . 051 .051 .615 
.015 . 053 . 066 . 038 . 031 .038 . 243 
.212 .723 .848 .554 .407 .452 3.195 

399 . 026 . 026 
.005 .005 
.053 .059 

400 . 077 . 077 
.016 .016 
.132 .132 

401 .026 .026 
.005 .005 
.061 .061 

402 . 026 . 026 
.004 .004 

.027 

.077 

.019 

.227 
.026 .103 
.017 .038 
.133 .367 

.026 

.006 

.047 

.103 

.023 

.414 

.077 

.016 

.115 

.231 

.059 

.788 

.051 

.015 

.189 

430 .026 .026 
.005 .005 
.029 .029 

431 .077 .154 .128 .051 .026 .436 
.014 . 042 . 047 . 036 . 019 .157 
.173 .506 .530 .357 .265 1.830 

.027 
403 .026 .051 

.005 .014 

.044 .183 
405 .026 .026 .026 

.004 .007 .010 

.040 .097 .031 
419 .026 

.006 

.047 
420 .026 .051 .026 

.006 .014 .003 

.091 .199 .124 
421 .051 .026 

.009 .007 

.072 .043 
425 .154 .051 .026 

.029 .016 .013 
,358 

ru 
ru .203 

427 .026 .026 
.006 .003 
.072 .117 

continua 



concluso 

C3aii.es> de Siaselro-Ca 
6(3 ígO 

50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0 120.0 130.0 140,0 150,0 160,0 170,0 180.0 

mai 

432 .128 .154 .077 .051 ,026 .026 .462 

.026 .042 .030 .023 .017 .029 .167 

.259 .480 ,305 .271 ,222 .203 1.741 

441 1.538 .487 ,231 .026 2.282 

.290 .133 ,089 .012 .524 

2.457 1.109 .757 .120 4.442 

444 .128 .026 .026 .179 

,027 .007 .009 ,043 

.268 .063 .071 ,402 

445 .026 ,026 

,005 .005 

.058 .058 

446 .026 .026 

- :0Q7 .007 

.070 .070 

448 .026 .026 
,019 .019 
.150 .150 

451 .026 .026 
.004 .<XH 
,047 ,047 

456 .026 ,026 
.008 .oos 
.071 .071 

462 .026 .026 .051 
.006 ,008 .014 
.048 ,081 .129 

463 .026 .026 
.005 .005 
.047 .017 

477 .026 .026 
.005 .005 
.069 .069 

478 1.026 .385 .103 .026 .026 .026 1.590 
.194 .104 .039 .011 .015 .023 .387 

1.943 1,108 .485 .121 .142 .218 4.017 

Total 
15.872 10.103 
3.083 2.817 

30.811 30.337 

5.923 
2.238 

25.094 

3.590 
1.785 

20,267 

2.154 
1.362 

15.404 

I.231 
.948 

II,112 

.872 

.820 

10.064 

,410 
.467 

5,291 

. 2 8 2 
,365 

4.036 

.051 

.081 
1,082 

.051 

.090 

.995 

.026 

.050 

.568 

.026 

.057 

.552 

.026 40.615 

.067 14,230 

.760 156.372 

PROGRAM : ÎE8P345.ALS 


