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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo analisar quatro equações volumétricas 

desenvolvidas para distintas regiões do bioma amazônico e comparar os volumes 

estimados com o obtido pela equação original utilizada na área experimental 

inventariada a 100% e também determinar a diversidade florística e posição 

sociológica de algumas espécies da floresta. Os dados base para o 

desenvolvimento deste estudo foram cedidos pela Embrapa Amazônia Oriental, 

de uma área experimental localizada na Floresta Nacional do Tapajós no estado 

do Pará, sendo composta por 3063 árvores em que foram mensurados todos os 

indivíduos com DAP a partir de 35 cm, em uma área de 63 ha. Para estimar o 

volume da área experimental foram utilizadas três equações de simples entrada 

sendo o diâmetro a variável independente e uma equação genérica de volume 

utilizando o fator de forma 0,7 para todas as classes diamétricas mensuradas. Os 

indivíduos mensurados representaram 43 famílias e 162 espécies. Para o cálculo 

da posição sociológica, os dados de altura total da floresta foram divididas em 

três estratos (inferior, médio e superior). No estrato médio foi aonde se encontrou 

a maioria das espécies representando 78,71% e compreendendo alturas

comerciais de 10,37 a 19,44 m; no estrato superior apresentando 18,32% das 

espécies, e o estrato inferior apenas 2,97% da comunidade arbórea mensurada. 

A espécie Carapa guianensis Aubl. apresentou a maior PSR (7,28%). A equação 

volumétrica que mais se aproximou do valor paramétrico de volume por hectare 

do censo florestal foi à desenvolvida por Araujo (1998), aplicada pela Embrapa do 

Acre com 9,21% de diferença. A equação desenvolvida pelo Inpa (2010) 

apresentou uma diferença de 10,31%, a de Aparício (2013) 16,54% e a equação 

genérica  apresentou a maior diferença com 30,28%. Estatisticamente, as 

diferenças entre as quatro equações testadas foram não significativas (ns) ao 

nível de 5% probabilidade.

Palavra – Chave: Censo Florestal. Posição Sociológica. Equação de Volume.



ABSTRACT

The objective of this work was to analyze four volumetric equations developed 

for different regions of the Amazonian biome and to compare the estimated volumes with 

that obtained by the original equation used in the 100% experimental area and also to 

determine the floristic diversity and sociological position of some forest species. The data 

base for the development of this study was provided by the Embrapa Amazônia Oriental, 

from an experimental area located in the Tapajós National Forest in the state of Pará, 

and it comprised 3063 trees where all individuals with DBH from 35 cm were measured

in an area of 63 ha. In order to estimate the volume of the experimental area, three simple-

input equations with the diameter as independent variable were used and a generic 

volume equation using the 0.7 as tapper value for the all diameter classes. The measured

individuals represented 43 families and 162 species. In order to calculate the sociological 

position, total tree height data were divided into three strata (lower, middle and upper) 

where in the middle stratum most species were found representing 78.71% and 

comprising commercial heights of 10.37 to 19.44 m; upper stratum presenting 18.32%, 

and the lower stratum only 2.97% of the tree community measured. The species Carapa 

guianensis Aubl. presented greater a PSR (7.28%). The volumetric equation that most 

approached the parametric value of volume per hectare of the forest census was the one 

developed by Araujo (1998), applied by Embrapa Acre with a 9.21% difference. The 

equation developed by Inpa (2010) presented a difference of 10.31%, that of Aparício 

(2013) 16.54% and the generic equation presented the biggest difference with 30.28%. 

Statistically, the differences among the four equations tested were non-significant (ns) at 

the 5% probability level.

Keyword: Forest Census. Sociological Position. Volume Equation.
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1 INTRODUÇÃO

A floresta tropical proporciona ampla diversidade de espécies arbóreas com 

elevado potencial de comercialização e passíveis de serem de exploradas, diante 

disso, faz-se essencialmente importante saber o estoque volumétrico de madeira.

Segundo Ribeiro et al. (2014), para uma boa avaliação e estimativa de 

volume de árvores comerciais é imprescindível realizar uma avaliação correta e 

precisa do estoque de madeira na floresta e assim auxiliar no planejamento de 

colheitas e no manejo florestal.

Uma ferramenta utilizada amplamente para estimativas e prognoses de 

madeira e produção é o emprego de equações volumétricas estabelecendo um bom 

procedimento para quantificação de volume. Este método é o de maior uso em 

florestas tropicais onde se utiliza estimativas volumétricas com o emprego de 

equações em que o volume é uma variável dependente, associada a uma variável 

independente de simples medição na floresta, como o diâmetro a altura do peito, 

dando maior precisão de volume sem tendenciosidade (Machado et al., 2002).

Sendo o volume uma variável de grande importância, entender também o 

comportamento da floresta no que diz respeito a sua estrutura dinâmica é a etapa 

inicial para tomada de decisões para a conservação de espécies em diferentes 

aspectos da vegetação, onde o bioma amazônico está inserido, e para se buscar 

formas de manejar racionalmente a floresta é fundamental que se tenha um 

conhecimento básico sobre sua estrutura sociológica onde se estima a importância 

do papel das espécies nos processos ecológicos (Kohyama, 1991).

Neste contexto, este trabalho busca contribuir para o conhecimento das 

espécies tropicais e ampliar a rede de informações sobre os recursos florestais na 

região Amazônica.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GERAIS

O presente trabalho tem por objetivo comparar equações volumétricas para 

estimativa de volume comercial por hectare de espécies nativas da floresta de terra 

firme do bioma amazônico, bem como analisar a diversidade florística e estrutura 

vertical no tocante a posição sociológica das espécies arbóreas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Comparar três equações de volume de simples entrada ajustadas para a o 

bioma amazônico, sendo uma delas, a equação de volume original da área estudada;

� Testar a equação genérica, com uso de fator de forma 0,7 para todas as classes

diamétricas mensuradas;

� Comparar o resultado das estimativas volumétricas com o valor de referência 

obtido pela equação utilizada no censo da área experimental (valor paramétrico);

� Analisar a diversidade florística e a posição sociológica de algumas espécies 

arbóreas nos diferentes estratos (inferior, médio e superior) da Floresta.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 FLORESTA TROPICAL AMAZÔNICA

A região da floresta amazônica é considerada um reservatório natural de 

maior diversidade de ecossistema do planeta, com extensão de aproximadamente

6.000.000 km2 da América do Sul, tendo grande heterogeneidade de flora e fauna 

(LEITÃO FILHO, 1987).

A Amazônia é o maior ecossistema do Brasil e considerada a maior floresta 

tropical em extensão do mundo, com grande variedade de recursos, e diversidade 

da fauna e flora que crescem sob a influência de fatores ambientais intrínsecos que 

forma este bioma (GAMA et al., 2003).

PIRES (1972) cita que no bioma tropical amazônico há a formação de nove 

tipos de vegetação, sendo a de maior predominância as chamadas Florestas de 

Terra Firme, que são caracterizadas por florestas que não são sazonalmente 

inundadas, ocupando quase 90% da área total, representando uma grande 

importância científica.

Segundo Ribeiro et al. (1999), as florestas de terra firme, estão distribuídas 

em três tipos de relevo distintos sendo: platô, vertente (ou encosta) e baixo. Além 

disso, possui uma ampla variedade de solos, com produtividade diferenciada e, 

devido às precipitações e as temperaturas elevadas, o solo sofre alterações em seu 

material de origem formado pela decomposição de restos vegetais como, folhas, 

flores e frutos.

E comum que as espécies existentes nesse ecossistema, possuem grandes 

diâmetros e alturas elevadas, onde as copas se sobrepõem, formando 

sombreamento no solo que influenciam a recomposição da fertilidade do solo, 

ciclagem e reestruturação da floresta.
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3.2 CENSO FLORESTAL

O censo florestal, também denominado de inventário 100% consiste na 

obtenção de informações qualitativas e quantitativas de todos os indivíduos de uma área 

de interesse, ou seja, obter o conhecimento completo de toda uma população 

(SANQUETTA et al., 2014).

Segundo Figueiredo Filho (1999), o inventário 100% é um método clássico da 

análise da dinâmica estrutural de uma floresta, tal que esta técnica proporciona 

conhecer todos os indivíduos e realizar diferentes estudos das espécies florestais.

Muitas empresas, que trabalham com o manejo florestal sustentável (PMFS), 

por exemplo, e que desejam saber as espécies comerciais e os recursos potenciais de 

exploração�são�“estimuladas”�a�fazerem�o�inventario�prospectivo�da�área.�Este�inventário�

é fundamental, pois permite definir melhor o planejamento para a exploração com o 

menor custo, pois todas as árvores potenciais principalmente as de maiores diâmetros 

(DMC) se encontram mapeadas, permitindo maior precisão dos resultados e controle da

execução.

Segundo Ubialli (2007), obter um conhecimento de todas as características de 

uma população florestal através da completa medição, nos trás valores paramétricos 

reais, com imagens de caráter positivo para poder planejar e dar uma condução 

sistemática e aproveitamento coerente dos recursos.

Embora não contenha erros amostrais, pela própria característica do método em 

medir todos os indivíduos, o tempo exigido para a sua realização e os altos custos dessa 

prática, pode tornar o censo florestal inviável em muitas situações (DINIZ, 2007).

Por esse motivo o censo pode ser aplicado para extrair informações sobre o 

volume das espécies comerciais, conhecimento do estoque futuros para um ciclo de 

corte. Este método ainda pode ser usado em áreas florestais com espécies de grande 

importância econômica ou ainda em áreas florestais com população muito pequenas 

onde o proprietário deseja fazer uma enumeração completa e obter o volume total dos 

indivíduos da área de interesse.
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3.3  ESTIMATIVAS DE VOLUME EM FLORESTA TROPICAL

A estimativa de volume é umas das principais finalidades dos inventários 

florestais. O volume é a variável mais utilizada para o diagnóstico do potencial 

madeireiro de uma floresta, é também muito utilizada na comercialização e na indústria.

De acordo com CLUTTER et al (1983, p. 5) e KARIYAWASAM (1984, p. 6) o 

volume da árvore é usualmente considerado uma função do diâmetro à altura do peito 

(D), altura total (h) e uma expressão da forma da árvore (F).

O volume de árvores tem sido estimado com certa facilidade e precisão 

empregando-se equações de volume, ajustadas quase sempre a partir de medições do 

diâmetro à altura do peito (DAP) e da altura total (FIGUEIREDO FILHO et al. 1993, p. 

501).

De acordo com VEIGA (1972), os bons resultados obtidos na estimativa do 

volume de madeira se deve à acurácia e precisão na avaliação quantitativa de 

povoamento, onde se utilizada importantes ferramentas como equações de volume para 

obtenção do volume individual e pela facilidade de uso com base em variáveis de fácil 

mensuração.

O primeiro trabalho publicado relacionado à volumetria das espécies na 

Amazônia foi obtido por HEINSDIJIK & BASTOS (1963), que definiram um fator de forma 

(FF) geral de 0,7 para as árvores da floresta tropical Amazônica.

Conforme Amaral et al (1998), a estimativa da altura comercial que corresponde 

da base da arvore até a bifurcação do primeiro ganho, na maioria das vezes é estimada 

visualmente pelos operadores de campo. Isso pode dificultar a exatidão da variável 

considerada de difícil obtenção de tal modo que é comum o uso de equações de simples 

entrada, utilizando unicamente a variável diâmetro para a mensuração volumétrica na 

região.

SILVA & ARAÚJO (1984b) consideraram ainda que as equações de simples 

entrada, utilizando apenas o diâmetro à altura do peito (DAP) oferecem precisão 

suficiente uma vez que a altura é uma variável de difícil medição, no caso de florestas 

tropicais.
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3.4 FITOSSOCIOLOGIA FLORESTAL

A fitossociologia é uma parte da ecologia vegetal que obtém a análise qualitativa 

e quantitativa das formações vegetais (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974).

Atualmente, dados sobre florística, fitossociologia de uma floresta são 

favoráveis para se definir políticas de conservação, para embasar projetos de 

recuperação de áreas degradadas, produção de sementes e mudas, identificação de 

espécies ameaçadas, avaliação de impactos, licenciamento ambiental, determinação de 

endemismos, localização de espécies para prospecção química (BRITO et al., 2007).

Na Amazônia a alta diversidade de árvores está associada à alta diferenciação 

de habitats, que ocasiona a especialização da vegetação na utilização dos recursos 

edafoclimáticos, resultando em grande número de espécies consideradas localmente 

raras (LIEBERMAN e LIEBERMAN, 1994; GAMA et al., 2005). Steege et al.(2013) ao 

analisarem 16 mil espécies arbóreas amazônicas identificaram que 68% (11 mil 

espécies) acumularam 0,12% da densidade das árvores e por outro lado apenas 1,4% 

(177 espécies) ocupam 41% da abundância florestal

3.4.1 Posição Sociológica

A posição sociológica ou estrutura sociológica estima a importância das 

espécies considerando a sua participação nos estratos verticais e sobre o papel de 

diferentes espécies e suas características, que integram uma comunidade vegetal 

(LAMPRECHT, 1962).

Diversas metodologias para a estratificação vertical das florestas tropicais têm 

sido sugeridas. No entanto, talvez por sua praticidade e facilidade de aproveitamento, o 

método indicado por Lamprecht (1964) permanece ainda o mais utilizado. Este método 

divide a expansão vertical das árvores em três estratos: superior, médio e inferior a partir 

da espécie e dossel da floresta em estudo.
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Para Longhi et al. (1992), os grupos arbóreos podem variar com a quantidade 

de estratos que apresentam dependendo da diversidade e dos aspectos de vida em que 

estão inseridas a comunidade ajustando as condições do perfil do solo em seu meio 

natural, relações climatológicas e as atuações dos fatores bióticos que fazem parte no

ambiente.

As florestas inequiâneas com grande diversidade de espécies e bem 

estratificada apresentam maior heterogeneidade e distinção de nichos ecológicos e 

suportam maior diferença de plantas e animais nos distintos estratos  verticais, dentro 

de uma mesma comunidade vegetal (HUNTER Jr., 1990). Essa diversificação pode ser 

verificada, principalmente, pela resposta a diminuição da taxa de luminosidade pelo 

perfil vertical das florestas.

A peculiaridade de cada floresta associada à diferenciação em composição de 

espécies arbóreas, relações competitivas, restrições ambientais e perturbações 

antrópicas ou naturais podem sem levadas em consideração para determinar o número 

de estratos na floresta (LATHAM et al., 1998).
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Este estudo foi conduzido na Floresta Nacional do Tapajós, conhecida também 

como Flona do Tapajós, inserida em uma região fitoecológica de Floresta Ombrófila 

Densa, que abrange uma área de aproximadamente 547.000 hectares, incluindo parte 

dos municípios de Belterra, Aveiro, Placas e Rurópolis no estado do Oeste do Pará 

(ICMBIO, 2018), (FIGURA 1).

FIGURA 1 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS

FONTE: ICMBIO (2018).
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Segundo a classificação de Köppen, a região tem o clima predominante do tipo 

Ami (quente e úmido), caracterizado por um período seco de dois a quatro meses 

(ESPIRÍTO-SANTO et al., 2005). As chuvas ocorrem com maior intensidade entre os 

meses de dezembro a junho, período que concentra até 70% da precipitação anual 

(SOARES, 2004).

A média anual da temperatura é de 25,3 ºC e umidade relativa do ar de 95% 

(INMET, 2018). De acordo com Carvalho (2002), o solo na região é classificado como é 

latossolo amarelo álico a moderado, com textura pesada (60 a 90% de argila), com a 

presença também de latossolo amarelo concrecionário, derivado de argilitos.

4.2 FONTE DE DADOS

Os dados utilizados para o desenvolvimento desse estudo foram cedidos pela 

Embrapa Amazônia Oriental, obtidos através do censo florestal (inventário 100%), 

conduzidas em 2014 pelo pesquisador Dr. Ademir Roberto Ruschel.

A área inventariada faz parte de um monitoramento contínuo através de 

instalações de parcelas permanentes (PPs), que são parcelas demarcadas na floresta 

e remedidas periodicamente. As parcelas são remedidas pela Embrapa Amazônia 

Oriental, instaladas em floresta de terra-firme na Flona do Tapajós a partir de 1979 e 

monitoradas desde então.

Segundo Ruschel (2013), o monitoramento de PPs tem determinado dados e 

informações robustas para o manejo florestal, possibilitando conhecimento sobre o 

crescimento e dinâmica da floresta ao longo do tempo.

A área de estudo possui 63 hectares e está localizada no�km�67�(55°�00’�W,�2°�

45’�S)�da�Rodovia�BR163,�Cuiabá-Santarém (FIGURA 2).

Foram medidas 18 parcelas de 50m de largura por 50m de comprimento, e sub 

parcelas de 10m de comprimento por 10m de largura onde foram mensuradas todas ás 

arvores com�DAP�≥�35�cm�e�as�espécies� identificadas�e�plaqueteadas�contendo�seu�

número progressivo, e considerando as seguintes características:
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Nome regional dos indivíduos, circunferência do tronco à altura de 1,30 m do solo 

(CAP) e altura comercial (Hc).

FIGURA 2 – CROQUI ESQUEMATICO DA ÁREA DE ESTUDO

FONTE: EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL (2014), Adaptado pelo Autor (2018).

4.3 EQUAÇÕES VOLUMÉTRICAS TESTADAS

Para estimar o volume das árvores mensuradas, foram aplicadas três equações 

volumétricas desenvolvidas para diferentes regiões do bioma amazônico, bem como a 

equação genérica de estimativa de volume, utlizando o fator de forma 0,7 (TABELA 1).

Os três primeiros modelos testados foram equações de simples entrada, onde 

considerou o DAP como a variável independente, sendo:
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1. Equação volumétrica desenvolvida para a Região da Floresta Estadual do 

Amapá (FLOTA), aplicada para inventário florestal continuo, ajustada por Aparício 

(2013), com um coeficiente de determinação de 0,897;

2. Equação volumétrica aplicada para áreas sob manejo florestal da Amazônia 

central, localizada em Manaus (Estação ZF-2), desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Pesquisa Amazônica (INPA, 2010), com coeficiente de determinação de 0,898;

3. Equação volumétrica desenvolvida por Araujo (1998), para pequenas áreas de 

manejo florestal, utilizadas pela Embrapa no estado do Acre com coeficiente de 

determinação de 0, 868.

O quarto modelo testado foi à equação genérica de volume, onde foi 

considerada a área transversal (G), a altura comercial (Hc) e o fator de forma (FF) 0,7 

aplicado para todas as classes diamétricas em que o diâmetro mínimo de medição 

estabelecido no censo foi de 35 cm (TABELA 2).

TABELA 1- EQUAÇÕES DE VOLUME COMPARADAS COM O VALOR PARAMETRICO DO CENSO
FLORESTAL

FONTE REGIÃO APLICADA EQUAÇÃO R²

Aparício (2013) Floresta Estadual do Amapá V = 0,00036 × DAP2,21 0,897

INPA (2010)
Estação Experimental de Silvicultura 

Tropical - ZF2/Manaus

V = 0,001176 × DAP1,9987

0,898

Araujo (1996) Embrapa-CPAF/Acre V= -0,692349+0,001339DAP² 0,868

Equação genérica Fator de Forma = 0,7 V= G x Hc x FF − 

Fonte: O Autor (2018)

Todos os modelos volumétricos testados foram ajustados para nível de inclusão 

de árvores abrangendo DAP>10 cm, estabelecidas de acordo com o critério de 

monitoramento da dinâmica da floresta amazônica para o manejo florestal com potencial 

madeireiro (SILVA et al., 2005).
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TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO POR CLASSE DIAMÉTRICA E FATOR DE FORMA DOS 
INDIVIDUOS DA ÁREA INVENTÁRIADA

CLASSE DIAMÉTRICA (cm) FATOR DE FORMA

[35 - 45) 0,7

[45 - 55) 0,7

[55 - 65) 0,7

[65 - 75) 0,7

[75 - 85) 0,7

[85 - 95) 0,7

> 95 0,7
FONTE: O Autor (2018)

Obtidos os volumes com a aplicação das equações volumétricas, os resultados 

foram comparados com o volume de referência obtido pela equação do censo florestal, 

equação esta desenvolvida pela Embrapa Amazônia Oriental na região da Floresta 

Nacional do Tapajós (SILVA et al., 1984; SILVA; ARAÚJO, 1984; SILVA, 1989), 

(TABELA 3).

TABELA 3: EQUAÇÃO VOLUMÉTRICA APLICADA PARA O CENSO DE 2014

CLASSE DE DAP (cm) EQUAÇÃO DE VOLUME R²

15,0�≤�DAP�<�44,9 V = 0,0994 + 9,1941 x 10−4x d² 0,96

DAP�≥�45,0 ln V = -7,6281 + 2,1809 ln d 0,94

FONTE: SILVA et al. (1984); SILVA & ARAÚJO (1984); SILVA (1989).

4.4 POSIÇÃO SOCIOLÓGICA

4.4.1 Posição Sociológica Absoluta

Para estimar a Posição Sociológica de valor absoluto (PSabs) de uma 

determinada espécie, primeiro somam-se valores fitossociológicos da espécie 

observada em cada estrato determinado, e o valor encontrado multiplica-se pelo número 

de indivíduos no mesmo estrato correspondente, conforme a formula a seguir:



20

���� � ������. ���

�

�=�

 

Sendo:

PSAi = Posição sociológica absoluta da espécie i;

DAij = Número de indivíduos por hectare da espécie i no estrato j; VFj = 

Valor fitossociológico absoluto do estrato j.

4.4.2 Posição Sociológica Relativa

A Posição Sociológica Relativa (PSrel) de cada espécie é expressa em 

porcentagem, sendo a posição sociológica absoluta de cada espécie, sobre a somatória 

total de todos os indivíduos dos valores da (PSabs).
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Sendo:

PSAi = Posição sociológica absoluta da espécie i; PSRi = 

Posição sociológica relativa das espécies.

4.4.3 Estrato Vertical

A posição sociológica nos fornece o arranjo florístico dos distintos estratos 

verticais da floresta. Para essa determinação ter maior praticidade na classificação dos 

indivíduos foi considerado três estratos distintos, conforme LAMPRECHT (1964), sendo:

� Estrato superior: incluiu as árvores cujas copas compõem o dossel mais 

alto da floresta;
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� Estrato médio: incluiu as árvores cujas copas se encontram abaixo do 

dossel mais alto, mas na metade superior do espaço ocupado pela vegetação;

� Estrato inferior: incluiu as árvores cujas copas se encontram na metade 

inferior do espaço ocupado pela floresta.

O processo aplicado para a divisão dos estratos foi o método de estratificação 

com base nas alturas médias da floresta e do seu desvio padrão (TABELA 4).

TABELA 4 - DISTRIBUIÇÃO DO ESTRATO DA FLORESTA

Estrato superior H < (Hm – 1S)

Estrato médio (Hm – 1S)�≤�H < (Hm + 1S)

Estrato Inferior H�≥�(Hm�+�1S)

FONTE: O Autor (2018)

Em que:

Hm = Altura média dos indivíduos da floresta; 

H = Altura de cada indivíduo;

S = Desvio padrão da altura média.

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Para a análise estatística foi selecionada aleatoriamente uma árvore de cada 

classe diamétrica (7 classes), sendo sete repetições para cada equação volumétrica 

testada (tratamentos), em que foram submetidas à análise de variância (ANOVA) e teste 

t de Student, a fim de detectar se houve diferença estatística significativa.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA

Na área experimental do presente estudo, conforme os resultados do censo 

foram registrados 3063 indivíduos, distribuídos em 18 parcelas em uma área de 63 ha, 

pertencentes a 43 famílias e 162 espécies, identificadas conforme a lista de Flora do 

Brasil (2018).

Com base nesses resultados verificou-se que a área possui alta 

representatividade, quanto ao número de famílias e espécies, visto que o bioma 

amazônico possui grande riqueza florística (TABELA 5).

TABELA 5: LISTA DAS ESPÉCIES ENCONTRADAS NO CENSO FLORESTAL

NOME COMUM NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA

Aroeira Astronium lecointei Ducke

Muiracatiara Rollinia exsucca (Dun.) DC. ANACARDIACEAE

Tatapiririca Tapirira guianensis Aubl.

Envira - Cana Guatteria ovalifolia R.E.Fr ANNONACEAE
Envira - Preta Ephedranthus guianensis

Amarelão Aspidosperma vargasii A. DC.

Araracanga Aspidosperma desmanthum

Carapanaúba Preta Aspidosperma auriculatum Markgr
APOCYNACEAE

Quinarana
Geissospermum sericeum Benth. & Hook. F. ex 

Miers

Morototó Schefflera morototoni (Aubl. Maguire ARALIACEAE

Ipê Amarelo Handroanthus serratifolia (Vahl) Nichols

Ipê Roxo Handroanthus impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. BIGNONIACEAE

Parapará Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don

Ucuru Da Mata Bixa arbórea Huber BIXACEAE

Freijó Cordia goeldiana Huber BORAGINACEAE
Freijó Branco Cordia exaltata Lam

Breu Amarelo Protium heptaphyllum BURSERÁCEAS

Canafístula Schizolobium amazonicum Hub.

Guaribeiro Phyllocarpus riedellii Tul.

Gombeira Vermelha Swartzia grandifolia Benth. CAESALPINIACEAE

Jutai Hymenaea oblongifolia Hub.

Pororoca Martiodendron elatum

Piquiá Caryocar villosum (Aubl.) Pers CARYOCARACEAE
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TABELA 5 - (Continuação)

Imbaúba Cecropia sp.

Imbaúba-Branca Cecropia leucoma

Cecropia sciadophylla Mart CECROPIACEAE

Embaubarana Pourouma guianensis Aubl.

Mapatirana Pourouma ferruginea

Barbatimão Maytenus pruinosa Reissek CELASTRACEAE

Caraipé Licania paraensis Prance CHRYSOBALANACEAE

Ananim Symphonia globulifera CLUSIACEAE
Tovomita Tovomita paniculate

Cuiarana Buchenavia huberi Benth ex. Baker COMBRETACEAE

Caquí Diospyros guianensis (Aubl.) Gürke EBENACEAE

Açacu Hura crepitans L

Castanha De Arara Joannesia heveoides Ducke

Cocão Pogonophora schomburgkiana Miers & Benth

Mirindiba Glycydendron amazonicum Ducke EUPHORBIACEAE

Seringueira Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg

Tiborna Synadenium grantii

Murupita Sapium marmieri Huber R

Angelim-da-Mata Hymenolobium excelsum Ducke

Angelim-Pedra Hymenolobium petraeum Ducke

Copaíba Copaifera duckei Dwyer

Coração De Negro Swartzia corrugata Benth.

Cumaru Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.

Fava Amargosa Vatairea paraensis Ducke

Fava Tucupi Parkia multijuga Benth.

Fava Barbatimão Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr

Fava Timborana Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J. W. Grimes FABACEAE

Fava D'anta Dimorphandra gardneriana Tul.

Fava Marirí Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene

Fava Paricá Schizolobium amazonicum ex Ducke (parica)

Fava-Rosca Enterolobium schomburgkii Benth.

Fava-Timbaúva Enterolobium maximum Ducke

Fava Timborana Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J. W. Grimes

Fava Tucupí Parkia multijuga Benth.

Gombeira Swartzia stipulifera Harms
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TABELA 5 - (Continuação)

Jatobá Hymenaea courbaril L.

Jutaí-Mirim Hymenaea parvifolia Huber.

Jutaí-Pororóca Dialium guianense (Aubl.) Sandw

Jutairana Cynometra bauhiniaefolia Benth

Lacrão Da Mata Chaunochiton kappleri (Sagot ex Engl.) Ducke

Macacaúba Platymiscium filipes Benth.

Mulungu Erythrina glauca

Melancieira Alexa grandiflora Ducke

Muirapixuna
Chamaecrista scleroxylon (Ducke) H.S. Irwin & 
Barneby

Mututi Pterocarpus amazonicus Huber

Paracutaca Swartzia brachyrachis Harms

Paraputaca
Candolleodendron brachystachyum (DC.) 
R.S.Cowan

FABACEAE

Pau Santo Zollernia paraensis Huber

Pitaica Swartzia polyphylla A.DC

Sucupira Amarela Bowdichia nitida Spruce ex Benth

Tachi Branco Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend.

Tachi Folha Peluda Tachigali myrmecophila Ducke

Tachi Pitomba
Tachigali chrysophyllum (Poepp.) Zarucchi & 
Herend & Endl.

Tachi Preto Tachigali glauca Tul.

Tachi Vermelho Sclerolobium chrysophyllum Poepp. & Endl.

Tento Folha Graúda Ormosia santaremnensis Ducke

Orelha De Macaco Enterolobium contortisiliquum

Tento Mulato Ormosia discolor Spruce ex Benth

Tento Preto Ormosia arborea

Cupiúba Goupia glabra Aubl GOUPIACEAE

Uxi Endopleura uchi (Huber) Cuatrec HUMIRIACEAE

Tarumã Vitex trifolia L. LAMIACEAE

Abacatirana Ocotea costulata (Ness) Mez

Itaúba Mezilaurus itauba (Meisn.) Taubert ex Mez

Itaúba Amarela Mezilaurus lindaviana Mez.

Louro Amarelo Licaria brasiliensis (Ness) Kosterm LAURACEAE
Louro Preto Ocotea neesiana (Miq.) Kosterm

Louro Rosa Licaria aritu Ducke

Pau Rosa Aniba duckei Kostermans

Preciosa Aniba canelilla (Kunth) Mez
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TABELA 5 - (Continuação)

Castanha Do Pará Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.

Jequitibá Cariniana sp

Jarana Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori

Matá-Matá Jibóia Eschweilera ovata (Cambess.) Miers

Matá-Matá Branco Eschweilera coriacea (Cambess.) Miers

Matá-Matá Preto Eschweilera pedicellata (Rich.) S. A. Mori
LECYTHIDACEAE

Matá-Matá Vermelho Lecythis idatimon Aublet

Sapucaia Lecythis pisonis Camb.

Tauarí Couratari guianensis Aubl

Tauarí Guianense Couratari guianensis Aubl.

Tauarí Estelata Couratari stellate

Tento De Macaco Couroupita guianensis

Marirí Banisteriopsis caapi MALPIGHIACEAE
Muruci Da Mata Byrsonima aerugo Sagot

Açoita Cavalo Luehea speciosa Willd.

Mamorana Eriotheca longipedicellata (Ducke) A.Robyns

Munguba Eriotheca globosa (Aubl.) A. Robyns MALVACEAE

Pente De Macaco Apeiba echinata Gaertn.

Samaúma Ceiba pentandra Gaertn

Muiraúba Mouriria brevipes Hook MELASTOMATACEAE
Papa Terra Miconia prasina (Sw.) DC

Andiroba Carapa guianensis Aubl.

Cedro Vermelho Cedrela Macrocarpa MELIACEAE
Itaúbarana Guarea guidonia (L.) Sleumer

Jitó-Preto Guarea kunthiana A. Juss.

Ingá Inga sp.

Ingá Mirim Inga sp.

Ingá Amarelo Inga capitata Desv. MIMOSACEAE

Ingá Vermelho Inga paraensis Ducke

Ingá Xixica Inga heterophylla Willd.

Amapá Amargoso Brosimum parinarioides Ducke

Apuí Fícus sp.

Caucho Castilla ulei Warb.

Guariúba Clarisia racemosa Ruiz et Pav.

Guariúba Clarisia racemosa Ruiz & Pavon MORACEAE
Inharé Helicostylis podogyne Ducke

Muiratinaga Perebea guianensis Aubl.

Mururé Brosimum acutifolium (Huber)

Pama-Amarela Pseudolmedia murure Standl.

Tatajuba Bagassa guianensis Aubl.
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TABELA 5 - (Continuação)

Ucuúba Virola cuspidata Warb.

Ucuúba Vermelha Virola sebifera Aubl

Urucurana Folha 
Grande

MYRISTICACEAE

Virola multinervia Ducke

Virola Virola melinonii (Benoist) A.C. Sm.

Araçá Da Mata Eugenia patrisii Vahl MYRTACEAE

João Mole Neea oppositifolia Ruiz & Pav NYCTAGINACEAE

Acariquara Minquartia guianensis Aubl OLACACEAE

Marfim Preto Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook.f OPILICACEAE

Escorrega Macaco Capirona huberiana Ducke RUBIACEAE
Pau De Remo Chimarrhis turbinata DC

Pau Jacaré Laetia procera (Poepp.) Eichler SALICACEAE

Pitomba Folha Peq. Talisia longifolia Radlk. SAPINDACEAE

Abiu Vermelho Pouteria guianensis Aubl.

Abiu Pouteria sp.

Abiu Cutite Ecclinusa abbreviata Ducke

Abiu Folha Grande Prieurella prieurii (A. DC.) Aubrév

Abiurana Pouteria sp. SAPOTACEAE

Currupixá Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre

Goiabão Pouteria bilocularis (H. Winkl. ) Baehni

Guajara Bulacha Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D.Penn

Maçaranduba Manilkara huberi (Ducke) A. Chev

Marupá Simarouba amara Aubl. SIMAROUBACEAE

Capitiú Siparuna decipiens (Tul.) A. DC SIPARUNACEAE

Axixá Sterculia pilosa Ducke STERCULIACEAE
Xixuá Sterculia pilosa Ducke

Farinha-Sêca Celtis sp. ULMACEAE

Mandioqueira Qualea albiflora Warm VOCHYSIACEAE
Quaruba Verdadeira Vochysia maxima Ducke

FONTE: EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL (2014), Adaptado pelo Autor (2018).

Dos 3063 indivíduos mensurados, 2237 (73,03 %) estão concentrados em oito 

famílias; os outros 826 indivíduos distribuem-se entre 35 famílias restantes. Dentre as 

oito famílias mais abundantes, duas famílias detêm 50% dos indivíduos sendo estas: 

Fabaceae com 631 indivíduos e Lecythidaceae com 488 indivíduos (GRÁFICO 1). Logo, 

as famílias com menor número de indivíduos são Clusiaceae e Malpighiaceae, ambas 

com duas espécies encontradas.

Para Milliken et al. (1998) a família Fabaceae tende a ser dominante em 

diferentes ecossistemas da Amazônia. Outros estudos demonstram também que a 

família Fabaceae tem sido constantemente citada como uma das famílias com maior

número de espécies, devido a sua alta riqueza específica, e importância na estrutura da 

Floresta, bem como para fins de manejo e conservação (SANTOS et al., 2016; SILVA 
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et al., 2014).

A presença das famílias Fabaceae, Lecythidaceae e Sapotaceae entre as 

famílias mais abundantes e diversas é um ponto comum entre os levantamentos 

florestais na região amazônica (QUEIROZ; MACHADO, 2008; SANTOS et al., 2016).

GRÁFICO 1 - NÚMERO DE INDIVÍDUOS DAS OITO FAMÍLIAS MAIS ABUNDANTES 
ENCONTRADAS NO CENSO FLORESTAL

FONTE: O Autor (2018).

5.2 POSIÇÃO SOCIOLÓGICA DA FLORESTA

Para analisar a importância ecológica das espécies arbóreas através de sua 

representatividade na estrutura vertical da área estudada, foram geradas estimativas dos 

parâmetros de Posição Sociológica Absoluta (PSA) e Posição Sociológica Relativa (PSR).

Na (TABELA 6) pode-se observar a PSA e PSR, em ordem decrescente de 

valores, das doze espécies com maior distribuição regular nos três estratos.

Pode-se notar que praticamente todas ás espécies de maior posição sociológica 

são pertencentes também às famílias abundantes em número de indivíduos como: 

Fabaceae, Lechithidae e Sapotaceae.

As seis espécies com maior posição sociológica da floresta em temos de número 

de indivíduos em cada estrato representam 19,27% do total desse parâmetro; e também 

são as que se encontram maior expressividade na população. A Carapa guianensis Aubl.

apresentou a maior PSR (7,28%), apresentando indivíduos nos três estratos da floresta, 

cujo maior número de árvores concentrou-se no estrato médio onde compreende 

indivíduos com alturas entre 10,37 e 19,44 m.

631

488

365

249

149 142
109 104

N° de Indivíduos
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TABELA 6 - DESCRIÇÃO DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS POR CLASSE DE ALTURA COMERCIAL 
E POSIÇÃO SOCIOLÓGICA.

NOME CIENTÍFICO
HT < 10,37 

m 
≥ 10,37 HT < 

19,44m 
HT > 

19,44m 
Total PSA PSR (%) 

Carapa guianensis Aubl.
3 184 5 192 145,84 7,280%

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori
1 85 36 122 73,53 3,671%

Vochysia maxima Ducke 2 71 18 91 59,24 2,957%
Tachigali glauca Tul. 0 68 5 73 54,44 2,718%
Sclerolobium chrysophyllum 

1 67 2 70 53,13 2,652%
Pouteria bilocularis (H. Winkl.) Baehni 0 67 1 68 52,92 2,642%
Alexa grandiflora Ducke 1 56 2 59 44,48 2,220%

Perebea guianensis Aubl 2 50 0 52 39,42 1,968%
Couratari stellata 1 36 31 77 33,86 1,690%
Pouteria sp. 4 45 1 50 35,72 1,783%
Manilkara huberi (Ducke) A. Chev 0 36 21 57 32,37 1,616%
Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) 0 39 7 46 32,53 1,624%

FONTE: O Autor (2018).

5.2.1 Estrato Vertical da Floresta

Em relação à distribuição vertical dos indivíduos dentro do fragmento estudado, 

foi possível observar que a maioria das espécies inventariadas encontra-se no estrato 

médio da floresta, que compreende alturas de 10,37 a 19,44 m a qual representa 78,71% 

do perfil das alturas dominantes, sendo que os indivíduos que caracterizam o estrato 

superior dessa comunidade arbórea representam 18,32%, e o estrato inferior apenas 

2,97% (GRÁFICO 2).

A maior representatividade do estrato médio pode ter sido influenciada pelo 

critério de inclusão, que adotou o DAP mínimo de 35 cm, sendo uma situação em que a 

maioria da vegetação já obteve uma altura expressiva, sugerindo assim que um uso de 

um diâmetro de inclusão menor como 10 cm, aumentaria o número de indivíduos no 

estrato inferior.

Das 162 espécies identificadas (TABELA 5), 87 espécies apresentaram 

indivíduos emergentes (com altura superior a 19,44 m). A espécie Hymenaea courbaril L. 

dominou este estrato com 54 indivíduos na área inventariada, Couratari guianensis Aubl.

com 48 indivíduos e em seguida a espécie Lecythis lurida Miers com 36 indivíduos.

Apesar do estrato superior possuir uma quantidade mais reduzida em número de 

indivíduos quando comparadas com o estrato médio, este possui árvore com maiores 

diâmetros, e consequentemente apresenta um maior potencial de estoque volumétrico, 

caracterizando um atributo desejável para o manejo florestal sustentável praticado na

Amazônia.
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GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DO NÚMERO DE INDIVÍDUOS POR 
CLASSE DE ALTURA.

FONTE: O Autor (2018).

5.3 COMPARAÇÕES ENTRE AS EQUAÇÕES DE VOLUME

A floresta tropical apresenta um elevado potencial para exploração sustentável 

de madeira, entretanto para que sejam explorados de maneira correta é necessário o 

conhecimento do seu estoque volumétrico, que constitui uma das informações mais 

importantes para conhecimento do potencial madeireiro disponível, bem como avaliar 

sua produtividade.

Desta forma foram comparadas as estimativas volumétricas de três equações

desenvolvidas para outros locais do bioma em estudo (selecionadas da literatura) e uma 

equação genérica, com o volume comercial por hectare de 196,9918 m³ obtido no censo 

realizado no ano de 2014 na Floresta Nacional do Tapajós (TABELA 7).

TABELA 7 – VOLUME OBTIDO COM AS EQUAÇÕES DE VOLUMÉTRICAS TESTADAS

AUTORES VOLUME (m³/ha)

Araujo (1998) 215,1387

Inpa (2010) 217,3046

Aparício (2013) 164,4035

Equação Genérica 165,2819

FONTE: O Autor (2018).

Como pode ser observado apesar de todas as equações testadas serem 

aplicadas para o bioma Amazônico, apresentaram significativa variabilidade que reflete 

uma particularidade de floresta nativa, que apresenta maior heterogeneidade para o 

volume uma vez que essa variabilidade pode estar associada às condições de sítio em 

que se encontram os indivíduos.

A equação de volume citada por Araujo (1998), desenvolvida pela Embrapa do 

Acre foi a que mais se aproximou do valor paramétrico de volume por hectare obtido 
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pela equação original aplicada na área de estudo, dando uma diferença de 9,21%. Isso 

se deve ao fato de que a floresta amazônica do estado do Acre apresenta tipologia 

florestal semelhante à da Floresta Nacional do Tapajós e a equação de volume 

desenvolvida para a região do Acre também é aplicada em condições de floresta tropical 

manejada, tornando uma maior homogeneidade e apresentando produtividades 

volumétricas de menor diferença significativa (Silva, 1997).

As demais equações apresentaram diferenças maiores, sendo INPA (2010) 

10,31%, APARICIO (2013) 16,54% e a equação genérica com 16,09% respectivamente. 

GRÁFICO 3 – COMPARAÇÃO ENTRE AS EQUAÇÕES DE VOLUME

FONTE: O Autor (2018).

5.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para testar a hipótese de igualdade H0, aplicou-se o teste F apresentado nos 

resultados da Análise de Variância dos dados (TABELA 8) e o teste de T de student 

(TABELA 9). Deste modo, conferindo os resultados do valor calculado com o tabelado 

(crítico) para o variável volume, para as duas analises pode-se verificar que o valor de

calculado é menor que o valor de Tabelado, para um valor-P maior que 0,05.

Portanto, conclui-se que para as médias dos quatro tratamentos, as diferenças entre 

as estimativas das equações de volume testadas foram não significativas (ns) ao nível de 

5% probabilidade, aceitando-se a hipótese de nulidade, a qual diz que não existirem 

diferenças estatisticamente significativas entre os tratamentos, ou seja, entre as equações 

testadas para a comparação com o valor de volume paramétrico do censo.
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TABELA 8 – RESULTADO OBTIDO COM A ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

/

VARIÁVEL F CALCULADO F CRÍTICO VALOR-P

0,0894 ns 0,9652 3,0088

FONTE: O Autor (2018).

TABELA 9 – RESULTADO OBTIDO ATRAVÉS DO TESTE T DE STUDENT

EQUAÇÃO DE VOLUME F CALCULADO F TABELADO

APARICIO (2013) 3,0389 

3,447 
INPA (2010) 3,3956 

ARAUJO (1998) 3,2318 

EQUAÇÃO GENÉRICA 3,3650 
FONTE: O Autor (2018).
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6 CONCLUSÃO

A partir da análise dos resultados pode-se concluir que a posição sociológica da 

maioria dos indivíduos censitados é de porte médio, com altura compreendendo de 

10,37 a 19,44 m, evidenciando ser o estrato predominante na floresta.

As espécies que apresentaram os maiores valores de posição sociológica na 

floresta foram: Carapa guianensis Aubl, Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori, e Vochysia 

maxima Duck, totalizando 13,90% do total da floresta, presentes nos três estratos 

considerados.

Quanto à comparação entre as estimativas de volume por hectare, a equação 

ajustada pela Embrapa do estado do Acre também pode ser utilizada para estimativas 

de volume na Floresta Nacional do Tapajós como uma segunda alternativa, devido

melhor se aproximar do valor paramétrico para a população estudada. Estatisticamente, 

não houve diferenças significativas nas estimativas de volume das quatro equações 

comparadas ao nível de 5% de probabilidade.

Portanto, aliar o estudo da posição sociológica das espécies do estrato arbóreo 

ao estoque volumétrico faz-se importante para uma melhor inclusão da composição das 

espécies no manejo florestal e conservação da floresta nativa.
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7 RECOMENDAÇÕES

Ainda que os objetivos propostos por esse trabalho tenham sido atingidos, para 

uma melhor análise da estrutura vertical recomenda-se a coleta de dados da 

regeneração natural da floresta, proporcionando assim conhecer e quantificar melhor a 

sua dinâmica, um aspecto fundamental para conhecer a importância de valor ampliado 

das espécies.

Também para conhecer melhor a diversidade da área de estudo, recomenda-se

fazer um estudo fitossociológico da estrutura horizontal da floresta, proporcionando 

assim uma caracterização mais completa da importância ecológica das espécies 

quantificadas.
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8 ANÁLISE CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO DO TCC

Para execução deste estudo foi de grande importância o acompanhamento do 

desenvolvimento deste trabalho pelo o orientador, seguindo o cronograma estipulado, de 

maneira que não houve transtornos para execução das atividades sugeridas, sempre 

levando em consideração as sugestões propostas em reuniões onde as dúvidas foram 

esclarecidas e tratadas pelo orientador.
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