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RESUMO 

 

A floresta amazônica no extremo norte do Brasil, sul de Roraima, apresenta rica diversidade 

de espécies da flora imersa a um mosaico de fitofisionomias florestais em solos hidromórficos 

de areia branca. O presente estudo teve objetivo de fornecer informações necessárias à 

elaboração e gestão de um Plano de Manejo à Floresta Nacional (Flona) de Anauá em 

Roraima pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Criada 

em 2005, a Flona de Anauá possui aproximadamente 260 mil hectares influenciados pelos 

rios Anauá, Itapará, Jaburu, Jauaperi e diversos igarapés afluentes da Bacia do Rio Branco. O 

inventário florestal em 30 ha totalizou 14.730 árvores (491 ± 15 árvores ha
-1

) com DAP > 10 

cm, distribuídas em 55 famílias, 184 gêneros e 385 morfoespécies. As fitofisionomias 

florestais desta unidade de conservação foram delimitadas com substancial precisão por 

classificação supervisionada pixel a pixel (Maximum Likelihood: Overall: 77%; Kappa: 75%; 

IC95%: 74 ± 7%) a partir de imagens de reflectância do sensor OLI (Landsat-8) na faixa do 

visível, infravermelho próximo e médio (0,45–1,65 μm). Com aproximadamente 72% de 

cobertura florestal ocupada por Floresta Ombrófila Densa e Campinarana Florestada possui 

grande potencial para o manejo florestal. Porém, a falta do Plano de Manejo coloca em risco 

seus recursos florestais e serviços ambientais diante da crescente emissão de gases de efeito 

estufa oriunda de desmatamentos, degradação florestal e incêndios florestais no sul de 

Roraima, sendo estimado uma perda de carbono da ordem de 571.128 ± 30.777 Mg em 43 

km² durante o período de 10/2015 a 01/2017. 
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ABSTRACT 

 

The Amazon forest in the extreme north of Brazil, south of Roraima, presents a rich diversity 

of flora species immersed in a mosaic of forest phytophysiognomies in white sand 

hydromorphic soils. The objective of this study was to provide information for the elaboration 

of Management Plan for the National Forest (Flona) of Anauá in Roraima by the Chico 

Mendes Institute for Biodiversity Conservation (ICMBio). Created in 2005, Flona of Anauá 

has approximately 260 thousand hectares influenced by the rivers Anauá, Itapará, Jaburu, 

Jauaperi and several tributaries of the Rio Branco Basin. The IF in 30 ha totaled 14,730 trees 

(491 ± 15 trees ha
-1

) with DBH > 10 cm, distributed in 55 families, 184 genera and 385 

morphospecies. The forest phytophysiognomies of this conservation unit were delimited with 

substantial precision by supervised classification pixel by pixel (Maximum Likelihood: 

Overall: 77%; Kappa: 75%; CI95%: 74 ± 7%) from Landsat-8 (OLI) in the visible, near and 

medium infrared range (0.45-1.65 μm). With approximately 72% of its forest cover occupied 

by Dense Ombrophylous Forest and Forested Campinarana has great potential for forest 

management. However, the lack of Management Plan threatens the potential of its forest 

resources and environmental services in the face of increasing greenhouse gases emissions 

from deforestation, forest degradation and forest fires in the south of Roraima, with a loss of 

carbon in the order of 571,128 ± 30,777 Mg in 43 km² during the period of 10/2015 to 

01/2017. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mudanças climáticas associadas a crescente emissão de gases de efeito estufa (GEE) por 

atividades humanas como o desmatamento, a degradação florestal, os incêndios florestais, a 

poluição de carros e indústrias tem contribuído fortemente para o aquecimento global, 

resultando em maior frequência e magnitude de eventos extremos naturais e catástrofes 

ambientais na Terra. Eventos que possuem força de alterar a temperatura da superfície 

terrestre, o nível dos oceanos, a destruição por furacões, a extinção de espécies da fauna e 

flora e o aumento da mortalidade de pessoas (IPCC, 2014). A preservação das florestas nunca 

foi tão necessária quanto agora. As florestas fornecem serviços ambientais essenciais à 

manutenção da vida dos seres vivos na Terra, a conservação da biodiversidade ou patrimônio 

genético, a manutenção do estoque de carbono, a regulação do ciclo hidrológico (Higuchi, 

1987, 2016; Fearnside, 2006, 2008; Chambers e Artaxo, 2017), equilíbrio térmico, 

manutenção de ar puro (Nobre, 2014), a proteção da erosão do solo, os aspectos culturais e 

espirituais e o equilíbrio entre as relações ecológicas dos seres vivos (WWF, 2009; ter Steege 

et al., 2013; Schietti et al., 2014, 2016).  

Historicamente, desde 1970 a Amazônia tem sido rapidamente integrada à economia 

nacional em sucessivas ondas de migração humana subsidiadas pela conversão de florestas 

nativas em atividades agropecuárias (Barreto et al., 2005, 2017; Nepstad et al., 2014). O 

desmatamento ou desflorestamento
1
 está associado a implantação da pecuária e culturas 

anuais como a soja (Barreto et al., 2017). A degradação florestal é oriunda da exploração 

seletiva de madeira ilegal que fornece combustível aos incêndios florestais, persistência da 

herança cultural do uso do fogo sem controle para limpeza de terreno, desconsiderando 

práticas conservacionistas do solo e da vida (Barbosa e Fearnside, 1999; Nepstad et al., 1999; 

Cochrane e Laurance, 2002; Cochrane, 2003; Fearnside et al., 2013; van Marle et al., 2017). 

Atualmente, estas atividades humanas são consideradas maiores fontes de emissões de gases 

de efeito estufa (GEE) no Brasil (Greenpeace, 2005, 2014; Fearnside, 2005, 2006; Baccini et 

al., 2012; Settele et al., 2014; Barni et al., 2015, 2016; Lewis et al., 2015). Esta lógica 

irracional e puramente capitalista de exploração sem sustentabilidade na Amazônia têm 

                                                           
1
 Os termo "desmatamento" foi utilizado incialmente pelo INPE na década de 80, sendo substituído por 

"desflorestamento" a partir da década de 90 (INPE, 1998). Atualmente o INPE utiliza "desmatamento", porém 

ambos são sinônimos para descrever o corte raso na Amazônia Legal, ou seja, a conversão de floresta primária 

por outras coberturas e usos da terra (agrícola, pastagem, urbano, hidrelétricas, etc.) por sensoriamento remoto. 



20 
 

 
 

contribuído para o esgotamento dos recursos florestais, perda de serviços ambientais e 

aumento da desigualdade social. 

A utilização e conservação dos serviços ambientais prestados por florestas tropicais 

deve estar aliada a exploração sustentável de múltiplos produtos madeireiros e não 

madeireiros na Amazônia, possibilitando a rentabilidade econômica e geração de benefícios à 

sociedade. A educação ambiental é o caminho para o respeito à natureza. O manejo florestal 

sustentável quando executado de forma racional pode ser considerado uso da terra que 

propicia a exploração de recursos florestais aliada a perpetuação dos mesmos às futuras 

gerações, pois utiliza de uma série de premissas como a exploração de impacto reduzido e 

monitoramento da cadeia de custódia (Pereira Jr. et al., 2002; Figueiredo et al., 2007; Gibbs et 

al., 2007), segurança física e garantia dos direitos sociais no trabalho, respeito à lei vigente 

(Amaral et al., 1998; Braz, 2010), agregação de valor aos produtos florestais por certificação 

florestal (FSC, 2014), oportunidade de negociação de créditos no mercado global do carbono 

(REDD, 2011; REDD-plus, 2012) e regulação dos serviços ambientais (Fearnside, 2008; 

Higuchi, 2016). Infelizmente, em Roraima o manejo florestal sustentável ainda é considerado 

incipiente independente do tamanho da propriedade (Fearnside et al., 2013; Gimenez et al., 

2015; Dionisio et al., 2017). A incipiência de políticas públicas destinadas ao fomento do 

manejo florestal sustentável em detrimento do desflorestamento associado principalmente à 

pecuária e soja, somado a ganância dos homens em obter retornos financeiros imediatos com 

a natureza associada ao sentimento de impunidade dos crimes e pagamentos de multas 

ambientais praticados no Brasil, tem demonstrado historicamente que este modelo tradicional 

de uso da terra infelizmente tem prevalecido na Amazônia Legal. 

O governo brasileiro para conter ou "blindar" o avanço da exploração predatória de 

recursos naturais em áreas públicas criou as Unidades de Conservação (UC's), conforme a Lei 

9.985 (Brasil, 2000). A Floresta Nacional (Flona) possui o objetivo de uso múltiplo 

sustentável dos recursos florestais e pesquisa científica, dando ênfase ao manejo sustentável 

de florestas nativas. A maioria das Flonas no Brasil está sob algum tipo de pressão humana 

(Tapajós, Jamari, dentre outras) e se sobrepõe a áreas economicamente viáveis para 

exploração madeireira (Fearnside, 2003; Barreto et al., 2005). Criada em 2005, a Flona de 

Anauá ainda não possui Plano de Manejo (PM), estando extremanente vulnerável aos 

desflorestamentos, degradação florestal e incêndios florestais. Este estudo possui o intuito de 

elucidar aspectos vitais à elaboração de um PM para esta UC, que pode ser gerida sob bases 

sustentáveis sob as premissas do manejo florestal sustentável mediante concessões florestais, 
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contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de Rorainópolis, sul de Roraima, 

Brasil.  

Na Amazônia Setentrional são encontrados ambientes com solos hidromórficos de areia 

branca distribuídos espacialmente em um complexo mosaico de ecossistemas variando, 

estruturalmente e floristicamente, de floresta ombrófila densa a campinarana gramíneo-

lenhosa. Estes ambientes possuem uma flora diversa com alto grau de endemismo de espécies 

que necessitam de registro botânico em herbários, pois os seres humanos só valorizam a 

natureza quando a conhecem ou quando se torna extinta. Há necessidade de ampliar o esforço 

amostral em regiões remotas da Amazônia mediante a realização de inventários florestais, de 

modo a elucidar o conhecimento sobre a diversidade vegetal (Hopkins, 2007; Barbosa e 

Bacelar-Lima, 2008), o potencial dos recursos florestais e serviços ambientais de modo a 

reduzir incertezas associadas às estimativas de estoque da biomassa e carbono florestal 

(Chave et al., 2005, 2014; Silva, 2007; Saatchi et al., 2007, 2011; Baccini et al., 2012; 

Mitchard et al., 2013, 2014; CADAF, 2014; Avitabile et al., 2016; Barni et al., 2016).  

Foram formulados alguns questionamentos e hipóteses: 

 

Questão 1. É possível distinguir espectralmente com exatidão/precisão fitofisionomias 

florestais por Landsat 8 (OLI) nas faixas do visível e infravermelho (0,45–1,65 μm)?  

As hipóteses testadas foram: 

Hipótese nula (H0) 𝜇1 = 𝜇2: Não é possível distinguir com exatidão/precisão pois os 

padrões espectrais são semelhantes em nível do sensor remoto Operational Land Imager 

(OLI) da plataforma Landsat-8. 

Hipótese alternativa (H1) 𝜇1 ≠ 𝜇2: É possível. 

 

Questão 2. As fitofisionomias florestais arbóreas da Flona de Anauá resultam em diferentes 

potenciais de exploração de produtos florestais (madeireiros – PFM e não madeireiros – 

PFNM) considerando um futuro plano de manejo florestal de uso múltiplo autorizado por 

concessões florestais? 

As hipóteses testadas foram: 

Hipótese nula (H0) 𝜇1 = 𝜇2: Não há diferença de potencial de exploração de produtos 

florestais por fitofisionomia florestal. 
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Hipótese alternativa (H1) 𝜇1  ≠  𝜇2 : Há diferença nos potencial de exploração de 

produtos florestais por fitofisionomia florestal que deve ser levado em consideração para um 

futuro manejo florestal de uso múltiplo. 

 

 Questão 3. Qual o efeito de gradientes ambientais na composição e estruturação de 

comunidades de espécies florestais dentro e ao entorno da Flona de Anauá, no sul de 

Roraima? 

As hipóteses testadas foram: 

Hipótese nula (H0) 𝜇1 = 𝜇2: Os gradientes ambientais pouco interferem nos padrões 

espaciais da flora. 

Hipótese alternativa (H1) 𝜇1  ≠  𝜇2 : Os gradientes ambientais apresentam efeito 

significativo na composição e estruturação das comunidades de espécies da flora no sul de 

Roraima. 

 

Questão 4. Qual é o impacto de atividades antrópicas como o desmatamento, degradação 

florestal e incêndios florestais à flora árborea e estoques de madeira, biomassa e carbono 

florestal remanescentes na Flona de Anauá, sul de Roraima?  

As hipóteses testadas foram: 

Hipótese nula (H0) 𝜇1  = 𝜇2 : O impacto dessas atividades antrópicas é praticamente 

incipiente na floresta remanescente.  

Hipótese alternativa (H1) 𝜇1  ≠  𝜇2 : O impacto dessas atividades além de reduzir 

consideravelmente os estoques de madeira, biomassa e carbono florestal também resulta na 

mortalidade de espécies endêmicas da flora árborea do sul de Roraima. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente estudo visa fornecer informações essenciais à elaboração e gestão do Plano 

de Manejo da Floresta Nacional (Flona) de Anauá em Roraima pelo Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

  

2.2 Objetivos Específicos 

 

1) Avaliar a precisão de mapas temáticos de uso e cobertura da terra para a Flona de 

Anauá, gerados a partir da classificação supervisionada pixel a pixel (Maximum 

Likelihood) versus pixel por região ou análise da imagem baseada em objetos 

geográficos (Geographic Object Based Image Analysis - GEOBIA), com o intuito de 

delimitar fitofisionomias florestais e distinguir suas respectivas assinaturas espectrais;  

2) Ajustar modelos alométricos de altura total e volume comercial a partir da cubagem 

rigorosa de árvores caídas naturalmente, exploradas seletivamente e sob efeito de 

incêndios florestais dentro e ao entorno da Flona de Anauá por análise de regressão; 

3) Analisar a florística e fitossociologia presente nas fitofisionomias florestais, 

relacionando aspectos de diversidade da flora, potencial de exploração de produtos 

florestais madeireiros e não madeireiros, similaridade, definindo estratégias de manejo 

e conservação dos recursos naturais; 

4) Avaliar o efeito de gradientes ambientais como altitude, hidrografia (proximidade do 

rio) e textura do solo (teor de areia de 0-5 cm de profundidade) na estruturação 

espacial de comunidades de espécies da flora dentro e ao entorno da Flona de Anauá;   

5) Quantificar o impacto das atividades antrópicas relacionadas ao desmatamento, 

degradação florestal e incêndios florestais na redução da diversidade de espécies da 

flora árborea e redução dos estoque de volume de madeira, biomassa e carbono da 

Flona de Anauá durante o período de outubro de 2015 a janeiro de 2017. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Amazônia, Roraima e uso da terra 

 

A floresta amazônica é dententora de uma imensa riqueza de diversidade de espécies da 

flora e fauna, muito superior àquela encontrada nos subtrópicos (Fischer, 1960). A Amazônia 

brasileira abriga aproximadamente um terço das florestas tropicais do planeta, uma área que 

compreende 4 milhões de km², representando uma fonte extraordinária de recursos naturais 

para a população brasileira e um bem incalculável para a população mundial referente ao 

equilíbrio climático global (Fearnside, 2008; Higuchi, 2016; Chambers e Artaxo, 2017). 

Florestas sequestram e armazenam mais carbono do que qualquer outro ecossistema terrestre, 

representando um "freio" natural sobre as mudanças climáticas (Gibbs et al., 2007). Milhões 

de brasileiros dependem direta ou indiretamente da floresta amazônica para sobreviver, no 

qual a bacia amazônica tem papel primordial de suporte para milhares de indígenas e 

ribeirinhos que dependem diretamente da exploração florestal para suprir suas necessidades 

básicas e alimentares (Barreto et al., 2005). 

Em 2002, a pressão humana sobre a Amazônia brasileira foi estimada em 

aproximadamente 47%, incluindo desmatamento, zonas de influência urbana, assentamentos 

de reforma agrária, áreas alocadas para prospecção mineral e reserva garimpeira, bem como 

áreas pressionadas pela incidência de focos de calor (queimadas) em florestas. Dados da FAO 

revelam que durante o período de 2000 a 2005, o Brasil respondeu por 42% da perda florestal 

líquida global, sendo que a maior parte ocorreu na Amazônia brasileira (Barreto et al., 2005). 

Segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), a taxa média anual 

de desmatamento na Amazônia Legal entre 1998 e 2009 foi igual a 17.200 km² (Pereira et al., 

2010), com um pico em 1995 correspondente a 29.000 km
2
 desmatados e depois novamente 

25.000 km
2
 em 2004 (Azevedo-Ramos et al., 2015). No intervalo de 2004 a 2012, o 

desmatamento por corte raso teve forte queda associada a política da moratória da soja 

(Fearnside, 2006; Greenpeace, 2014) e negativa de crédito rural pelo Banco Central do Brasil 

(resolução nº 3545/2008) para proprietários rurais que tivessem "ficha suja" por crimes 

ambientais cadastrados no IBAMA associados ao desmatamento na Amazônia Legal. Porém, 

no mesmo período foi observado um intenso aumento da exploração seletiva de madeira 

ilegal, causando enorme degradação florestal, praticamente invisível a sensores remotos de 

médio a baixa resolução espacial (20 a 30 m), geralmente utilizados para mapear o 
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desmatamento no Brasil (INPE, 2017). A partir de 2013 as taxas de desmatamento na 

Amazônia Legal foram crescentes, em 2016 foram estimados 7.989 km
2
 desmatados (INPE, 

2017). 

As causas históricas do desmatamento na Amazônia podem ser diretas e indiretas. As 

diretas estão ligadas a conversão de florestas nativas por corte raso
2
 em áreas para agricultura 

e implantação de pastagens para criação de gado, a exploração madeireira sem critérios de 

sustentabilidade e incêndios florestais para limpeza do terreno (Cochrane, 2003). Já as 

indiretas referem-se à política dos subsídios financeiros para o desenvolvimento da atividade 

agropecuária na Amazônia Legal (Nepstad et al., 2014), à política de investimentos em 

infraestrutura urbana sem considerar peculiaridades ambientais (Barni et al., 2012, 2015), 

conflitos fundiários e ausência de governança e fiscalização em áreas protegidas (Barreto et 

al., 2008; REDD, 2011). As terras devolutas e terras privadas em disputa compõem 

aproximadamente 27% da Amazônia Legal e em Roraima perfazem 27,5% do total do Estado 

(Pereira et al., 2010). Roraima possui grande aptidão ao manejo florestal sustentável como 

uso de terra em virtude de sua ampla cobertura florestal, com aproximadamente (sem 

descontar a ocupação antrópica) 42,8% de Floresta Ombrófila Densa, 2,4% de Floresta 

Ombrófila Aberta, 1,7% de Floresta Estacional semidecidual, totalizando 46,9% da área 

territorial total do Estado (Barbosa et al., 2010) (Figura 1). Embora, essa vocação natural seja 

evidente, a conversão de florestas naturais em pastagens ou agricultura itinerante prevalece 

em Roraima, assim como na Amazônia Legal (Asner et al., 2004, 2005; Dionisio et al., 2017). 

Na atual 4ª fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia Legal - PPCDAm (2016-2020) é considerado essencial aumentar o investimento 

nas linhas estratégicas essenciais para o desenvolvimento do setor florestal na Amazônia: 

fortalecimento da gestão de áreas protegidas, combate à grilagem de terras e ocupação 

desordenada da floresta, fortalecimento do sistema de monitoramento ambiental e da 

fiscalização na Amazônia, valorização dos produtos (madeireiros e não madeireiros) e 

serviços ambientais da floresta, de modo a consolidar uma economia florestal de bases 

sustentáveis, diferentemente do que se tem observado nas políticas públicas de uso da terra no 

sul de Roraima. 

 

                                                           
2 O processo de desmatamento por corte raso é aquele que resulta na remoção completa da cobertura florestal em um curto 

intervalo de tempo. Nesse processo, a cobertura florestal é totalmente removida e substituída por outros usos (agrícola, 

pastagem, urbano, hidroelétricas, etc.) e coberturas (florestal, não florestal,, etc.) da terra (PRODES, 2013).  

 



26 
 

 
 

 
Figura 1. Distribuição espacial dos grandes grupos de vegetação de Roraima.   
 Fonte: Barbosa et al. (2010). 

 

3. 2 Manejo florestal sustentável versus desmatamento e degradação florestal 

 

As áreas florestais sem status de proteção ou plano de manejo diminuiram 

significativamente desde 1990 e atualmente compreendem apenas 21% das florestas globais 

(Birdsey e Pan, 2015). No Brasil, a Lei nº 12.651 de 2012 (Brasil, 2012), que institui o atual 

Código Florestal Brasileiro (CFB) e a Lei nº 11.824 de 2006 (Brasil, 2006), que dispõe sobre 

a gestão de florestas públicas no País, relata que o manejo florestal
3
 deve estar continuamente 

preocupado em reduzir os desperdícios e aumentar a eficiência das atividades florestais, 

proporcionando a rentabilidade da floresta por uso múltiplo de recursos naturais de modo a 

mitigar impactos ecológicos (Nogueira et al., 2010). Higuchi et al. (1998) relatam que na 

Amazônia os cuidados têm que ser redobrados porque os recursos florestais estão em 

                                                           
 
3 O manejo florestal sustentável é a administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, 

respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou 

alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem 

como a utilização de outros bens e serviços florestais (Brasil 2006; Brasil 2012). 
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ecossistemas heterogêneos, complexos e frágeis. Diversos programas de pesquisa têm sido 

realizados com este intuito na Amazônia, destancando-se Embrapa-Cifor (Moju, Tailândia e 

Paragominas, Pará), Imazon (Paragominas, Pará), IFT (Manejo Florestal, Pará e Mato 

Grosso), INPA (Manejo Florestal Sustentável para a Amazônia, Madeiras da Amazônia, no 

Amazonas), Funtac (Floresta Estadual do Antimary, no Acre), dentre outros.  

Estudos desenvolvidos na Amazônia têm demonstrado que os ambientes florestais de 

terra firme, ou seja, as florestas de platô e vertente apresentam alta diversidade de espécies 

arbóreas, representada por poucos indivíduos por espécie, com exceção de espécies 

hiperdominantes (ter Steege et al., 2013), e com valores bastante variáveis de diversidade e 

similaridade (Prance et al., 1976; Lima Filho et al., 2004; Condé e Tonini, 2013). 

Informações sobre a estrutura florestal e composição florística obtidas nos inventários 

florestais (IF) estão entre as principais ferramentas disponíveis para a avaliação do potencial 

de uma floresta e a definição de estratégias de manejo (Francez et al., 2007). Amaral et al. 

(1998) relatam que as principais razões para manejar sustentavelmente uma floresta nativa ao 

invés de utilizar a exploração convencional, são: continuidade da produção (obtenção da 

perpetuidade do estoque volumétrico de madeira com maior rapidez), rentabilidade 

(benefícios superam os custos), segurança no trabalho (redução drástica de acidentes de 

trabalho), respeito à lei (atividade honesta e ética), oportunidades de mercado (certificação 

florestal), conservação florestal (manutenção de processos ecológicos da fauna e flora) e 

serviços ambientais (manutenção do clima, ciclo hidrológico, retenção de carbono, etc.).  

Amaral et al. (1998) relatam que é possível mitigar impactos ambientais causados pela 

exploração madeireira e aumentar o lucro da atividade florestal na Amazônia. O manejo 

florestal autorizado (legal) é realizado com exploração de impacto reduzido, uma alternativa à 

exploração madeireira convencional que deixa rastros de destruição e perda de serviços 

ambientais (Pereira Jr. et al., 2001). No manejo florestal autorizado, que faz uso de técnicas 

de sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados à analise florestal é possível obter 

alta precisão nas etapas de planejamento e gestão dos recursos florestais (Figueiredo et al., 

2017), sendo essenciais a calibração dos instrumentos, o censo de árvores pré-corte, o corte de 

cipós pré-corte quando necessário, corte ou derrubada direcionada, ciclo de corte apropriado à 

capacidade de produção da floresta (Chambers et al., 1998; Schöngart, 2008), arraste 

controlado, trabalhadores treinados, supervisores capacitados (Nogueira et al., 2010). 

Segundo Holmes et al. (2002, 2004), a renda líquida de uma exploração florestal autorizada 

de impacto reduzido pode ser 19% maior do que a exploração convencional. 
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Em termos de manejo florestal sustentado para a produção de madeira na Amazônia, as 

diferenças regionais na fitofisionomia das florestas, na autoecologia das espécies e no 

contexto socioeconômico em que a atividade é praticada tornam de grande importância à 

geração de informações em áreas remotas como o sul de Roraima (Condé e Tonini, 2013). No 

Estado, alguns municípios se destacaram na exploração vegetal de madeira em tora (m
3
) 

durante o período de 1990 a 2007, são eles: Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Iracema, 

Mucajaí, Rorainópolis e São João da Baliza. Porém, essa exploração vegetal provém de fonte 

bastante variada, ou seja, poucos municípios realizam o manejo florestal autorizado por 

órgãos governamentais competentes, a maioria da madeira extraída provém de autorizações 

de desmatamento (AD) por corte raso (SEPLAN, 2009; Costa, 2016; Gimenez et al., 2016). 

O maior desafio para o manejo florestal sustentável no Brasil é a falta de incentivo 

fiscal ou apoio governamental, principalmente relacionado ao custo de produção, cujos 

tributos e encargos sociais derivados da produção de madeiras extraídas legalmente com 

certificação florestal é cerca de 40% superior às empresas que extraem madeira ilegal, na 

maioria das vezes até com posse de documentos de origem florestal (DOF) fraudulentos 

(Greenpeace, 2005), que não seguem as prescrições ambientais e trabalhistas, sonegando 

impostos, sem qualquer tipo de mapeamento da cadeia de custódia. Estima-se que 60₋90% da 

madeira extraída na Amazônia tenha origem ilegal, ou seja, são exploradas, industrializadas e 

comercializadas por pessoas e empresas que desrespeitam à legislação florestal brasileira 

(Brasil 2008, 2012), estando associada à grilagem de terras, violência no campo, formação de 

quadrilha, fraudes e falsificação de documentos públicos, evasão de divisas, péssimas 

condições de trabalho e invasão de terras indígenas e unidades de conservação (Alencar et al., 

2004; Greenpeace, 2005; PF, 2012). Segundo Barreto et al. (2005), é provável que esses 

números sejam subestimados visto que inúmeros madeireiros licenciados não executam 

plenamente os planos de manejo florestal e exploram ilegalmente terras públicas. Para 

combater esta ilegalidade, o governo brasileiro promulgou a Lei Federal nº 12.349 e o 

Decreto nº 7.746 de 2012, ambas vinculam licitações e compras públicas ao princípio 

constitucional maior de promoção do desenvolvimento nacional sustentável, buscando 

garantir matéria-prima florestal de origem legal e certificada (FSC, 2014).  

Diante da atual ausência de políticas públicas de incentivo no setor florestal de Roraima 

há extrema necessidade de ampliar a conscientização da sustentabilidade da atividade de 

manejo florestal sustentável no sul do Estado, região rica em madeira associada à flora e 

fauna diversa e endêmica. Devido a falta de incentivo para manter a floresta em pé sob uso 
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múltiplo dos recursos naturais vem se expandindo fortemente o desmatamento e degradação 

florestal por exploração seletiva de madeira, modelo tradicional de uso de terra associado a 

conversão de florestas naturais por corte raso com posterior queimada para implantação de 

atividades agropecuárias, como a pastagem para criação de gado e culturas anuais, no qual 

pode ser observado o comércio de madeiras nativas entre colonos, atravessadores, donos de 

serrarias e consumidores finais sem cerfiticação florestal (FSC, 2014). A Polícia Federal 

mediante as operações "Salmo 96" em 2012 (PF, 2012) e "Xilófagos" em 2014 (PF, 2014) no 

Estado de Roraima, detectou uma complexa máfia da madeira ilegal intitulada "máfia da tora" 

fazendo uso deste modelo tradicional de uso da terra associado com fraudes na concessão de 

autorização de desmatamento (AD), de manejo florestal, ou de guia de transporte florestal 

(DOF), disponibilidade de créditos florestais fictícios, permitindo o desmatamento e retirada 

ilegal de madeira em áreas não documentadas, terras públicas ou de áreas protegidas, além de 

transporte, processamento e comercialização destes produtos florestais por serrarias e 

madeireiras. A exploração seletiva de madeira ilegal resulta em crescente degradação florestal 

na Amazônia, sendo difícil de ser detectada por sensores remotos atualmente utilizados para 

mapear o desmatamento no Brasil (Asner et al., 2005, 2006, 2009; INPE, 2017). Silva (2016) 

relatou que a exploração seletiva de madeira ilegal foi responsável por 70% da madeira 

extraída, processada e comercializada em Rorainópolis-RR, no qual foi observada uma 

redução do desmatamento e aumento desta atividade durante o período de 2007 a 2016.  

Costa (2016) relata que em 158 AD's emitidas durante o período de 2011-2016 em 

Roraima foram extraídos 1.175.496,9 m³ de madeira com alto nível de erro na identificação 

botânica, revelando a fragilidade técnica de avaliação dos trâmites legais para exploração de 

madeira em Roraima, necessitando de capacitação contínua dos órgãos competentes para 

combater o desmatamento e degradação florestal. A exploração madeireira em Roraima se 

concentra principalmente em AD's e extração seletiva de madeira ilegal ligadas a processos 

fraudulentos (PF, 2012, 2014), com a seleção de poucas espécies comerciais, podendo resultar 

a longo prazo na extinção de espécies florestais, sendo o uso de terra associado ao manejo 

florestal praticamente incipiente em Roraima (Gimenez et al., 2015; Costa, 2016; Dionísio et 

al., 2017). Silva (2016) estimou que as florestas do sul de Roraima terão sua exaustão de 

madeira em torno de 37 ± 15 anos se não forem tomadas medidas cabíveis por órgãos 

ambientais e desenvolvimento da prática do manejo florestal sustentável na região. O 

IMAZON detectou forte incremento do desmatamento e degradação florestal no período de 
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2013 a 2015 relacionado aos assentamentos de reforma agrária no sul de Roraima (IMAZON, 

2015). 

Segundo Birdsey e Pan (2015) e Lewis et al. (2015) as florestas globais atualmente 

estão muito afetadas pela mudança de uso da terra, fragmentação, mudança de objetivos de 

gestão e degradação florestal. A degradação florestal está relacionada com as mudanças 

ocorridas na floresta que afetam negativamente sua estrutura, dinâmica e função do local 

(FAO, 2012), reduzindo sua capacidade no fornecimento de bens e serviços ambientais 

(ITTO, 2002; Fearnside, 2008) comprometendo os estoques de biomassa e carbono, a 

regulação do clima e a conservação da biodiversidade (Foley et al., 2007; Thompson et al., 

2013; Berenguer et al., 2014; Kury, 2016). Segundo Kury (2016), a degradação florestal na 

Amazônia Legal vem ocorrendo de forma acentuada, apesar da redução significativa na taxa 

do desmatamento na última década. A degradação envolve um processo dinâmico de mudança 

de uso e cobertura da terra onde as florestas passam por períodos de distúrbios em diferentes 

escalas espaciais e temporais (Kury, 2016). Até o manejo florestal se não for sustentável pode 

se tornar um fonte de degradação da natureza. Uma floresta degradada resulta em uma área 

que ainda permanece com a mesma tipologia florestal, porém sofreu perda de biomassa, 

biodiversidade e serviços ecológicos, resultantes principalmente por atividades de exploração 

seletiva de madeira ilegal e por incêndios florestais (Fearnside et al., 1993; Barbosa e 

Fearnside, 1999; Barni et al. 2015; INPE, 2017). Reduzir emissões de carbono oriundas do 

desmatamento e degradação florestal nos países em desenvolvimento é primordial para 

mitigar as mudanças climáticas (Gibbs et al., 2007). 

 

3. 3 Concessão Florestal 

 

A concessão Florestal de florestas públicas no Brasil é regulada pela Lei nº 11.824 de 

2006 (Brasil, 2006a) que dispõe sobre o uso e gestão de florestas públicas. Após a aprovação 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (Brasil, 2000), o plano de manejo 

(PM) passou a ser uma obrigatoriedade para todas unidades de conservação (UC's), ou seja, 

madeiras provenientes UC's devem ser necessariamente certificadas legalmente. O PM
4
 deve 

abranger “a área da unidade, zona de amortecimento e corredores ecológicos, incluindo 

                                                           
4
 "O Plano de Manejo é um documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais da 

unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 

manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” 

(Art.2º, inciso XVII)" (Brasil 2000). 
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medidas para integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas”, devendo ser 

elaborado no prazo máximo de cinco anos a partir da data de sua criação e segurar a ampla 

participação da população residente (IBAMA, 2004). Infelizmente, a Floresta Nacional 

(Flona) de Anauá ainda não possui um PM, constando apenas de Conselho Consultivo e 

Deliberativo (ICMBio, 2012), perdendo a oportunidade de gerar receitas a serem utilizadas na 

gestão da área pelo ICMBio e desenvolvimento local do setor florestal em Rorainópolis-RR. 

A Lei nº 11.284, “Lei de Gestão das Florestas Públicas”, descreve a Concessão Florestal 

como atividade de delegação onerosa, feita pelo poder concedente, do direito de praticar 

manejo florestal sustentável para exploração de produtos e serviços numa unidade de manejo, 

mediante licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou não, que atenda às exigências do 

respectivo edital de licitação e demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e 

risco e por prazo determinado (Brasil, 2006a). A primeira concessão florestal no Brasil 

ocorreu em 2007, na Flona do Jamari, em Rondônia. Segundo o SFB (2017), atualmente 7 

Florestas Nacionais (Flonas) estão sob concessão florestal no Brasil: Flona de Caxiuanã (PA), 

Flona de Altamira (PA), Flona Crepori (PA), Flona de Saracá-Taquera-Lote Sul (PA), Flona 

de Jacundá (RO), Flona de Saracá-Taquera (PA) e Flona do Jamari (RO). As concessões 

florestais trazem benefícios ambientais e sociais diretos e indiretos para as pessoas que vivem 

no entorno das florestas e para a sociedade nacional. Além da manutenção da cobertura 

florestal e serviços ambientais prestados, destacam-se pelo apoio à estruturação e gestão das 

UC's onde ocorrem as concessões, fortalecendo a presença do Estado e a regularização 

fundiária na região (SFB, 2017). 

As concessões florestais no Brasil devem levar em consideração a extrema necessidade 

de geração de tecnologias que promovam o aprimoramento dos meios e processos de 

exploração dos recursos naturais em florestas tropicais da Amazônia. O estoque madeireiro 

comercial dessas florestas é estimado entre 40 e 60 bilhões de m
3
, cujo valor econômico 

potencial poderia alcançar 4 trilhões de reais em madeira serrada (Veríssimo e Barros, 1996) e 

seria suficiente para abastecer a demanda mundial por um século (UHL et al., 1997). No 

entanto, a produção madeireira está bem abaixo do potencial existente, sendo o corte seletivo 

o sistema de produção predominante, resultando em gradual empobrecimento da floresta, 

somada ao fato da existência de um parque industrial defasado (Barbosa, 1990). Em Roraima, 

o setor madeireiro e os órgãos legais necessitam de aprimoramento nos parâmetros técnico-

científicos sobre a utilização sustentável e racional dos recursos florestais, além de maiores 

investimentos no monitoramento e controle ambiental. É necessário criar mecanismos para 
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desestimular a exploração seletiva e predatória de madeira, incentivando a prática do manejo 

florestal sustentável no sul de Roraima (Crivelli et al., 2017).   

 

3.4 Modelos alométricos 

 

Segundo Gayon (2000), o termo alometria designa as mudanças nas relativas dimensões 

de partes do organismo que estão correlacionadas com as mudanças no tamanho geral do 

organismo, sendo definido por Julian Huxley e Georges Teissier em 1936. Silva (2007) relata 

que no jargão das mudanças climáticas o termo equações de regressão passou a ser designado 

por equações alométricas ou simplesmente alometria. Desta forma, quando mensuramos parte 

da árvore, como por exemplo a variável diâmetro acima do peito (DAP) a 1,30 metros do 

solo, que é de fácil obtenção em campo, podemos relacioná-la com variáveis de difícil 

obtenção em campo, como a altura das árvores, o volume, a biomassa e o carbono, neste caso 

representando toda a árvore, mediante o estabelecimento de relações alométricas.  

Diversos modelos alométricos foram ajustados para estimar a altura e volume em 

função do diâmetro (DAP) de árvores como variável independente em regressões lineares e 

não lineares (Higuchi et al., 1998; Chambers et al., 2001; Leite e Andrade, 2003; Soares et 

al., 2011; Lima et al., 2012; Gimenez et al., 2015), sendo alguns desenvolvidos com o intuito 

de compor a equação de volume adotada em planos de manejo na Amazônia (Rolim et al., 

2006; Tonini et al., 2015). Leite e Andrade (2003) ressaltam a importância da utilização da 

altura total juntamente ao diâmetro (DAP) como variáveis independentes em modelos 

volumétricos para o ganho de precisão. Chave et al. (2014) recomendam o desenvolvimento 

de relações alométricas entre diâmetro e altura em nível local, quando a varíavel altura for 

possível de ser mensurada em campo, com o intuido de reduzir incertezas sobre estimativas da 

biomassa em modelos pantropicais. Na prática, o Laboratório de Manejo Florestal do Inpa 

(LMF/INPA) desenvolveu um método extremamente eficiente para mensurar a altura de 

árvores em florestas tropicais a partir de árvores caídas naturalmente que ainda estejam em 

bom estado fitossanitário, sem a necessidade de equipamentos hipsométricos e sem a 

determinação por cubagem destrutiva (Lima et al., 2012; Higuchi et al., 2015; Miller, 2016). 

 A alometria da biomassa de árvores foi amplamente estudada na Amazônia (Higuchi et 

al., 1998; Araújo et al., 1999; Pili et al., 2006; Silva, 2007; Nogueira et al., 2008; Lima et al., 

2012). Porém, cabe ressaltar que modelos alométricos devem ser selecionados considerando a 

ampla variação de fitofisionomias florestais presentes em ambientes amazônicos e a alta 
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varialibidade de métodos de amostragem associados a diferentes procedimentos utilizados na 

obtenção de tais estimativas (Brown, 1997; Malhi et al., 2006; Silva, 2007; Saatchi et al., 

2011; Costa e Magnusson, 2010; Nogueira et al., 2008, 2015; Feldpausch et al., 2011; 

Mitchard et al., 2013, 2014), podendo resultar em aumento ou redução de precisão quando 

utilizados em diferentes escalas espaciais, de regional a pantropical. 

 

3.5 Biomassa e carbono florestal no contexto das mudanças climáticas 

 

Pela fotossíntese, as plantas capturam a energia do sol transformando-a em energia 

química. Esta energia pode ser convertida em eletricidade, combustível ou calor. As fontes 

orgânicas que são usadas para produzir energia usando este processo são chamadas de 

biomassa (Brown, 1997; Silveira, 2008). Um dos aspectos mais relevantes nos estudos de 

fixação de carbono em florestas é a variável biomassa, a qual precisa ser determinada e 

estimada de forma fidedigna, caso contrário não haverá consistência na quantificação do 

carbono fixado nos ecossistemas florestais (Sanquetta, 2002). Desde 1970, era pré-industrial, 

a maior parte das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), em inglês Greenhouse Gas – 

GHG, pelo homem na Terra estão relacionadas à queima de combustíveis fósseis e processos 

industriais, porém nos países tropicais a grande maioria tem suas origens associadas ao 

desmatamento, degradação florestal, incêndios florestais (Barbosa e Fearnside, 1999; Pan et 

al., 2011; Berenguer et al., 2014; Grace et al., 2014). Em 2010, a emissão de GEE oriunda de 

atividades antrópicas totalizou cerca de 49 GtCO2, demonstrando um crescimento de 2,2% ao 

ano (período de 2000 a 2010), associada a manutenção da economia global que visa se 

adequar ao contínuo crescimento da população mundial e consequente aumento da demanda 

de recursos naturais renováveis e não renováveis. Neste período, o desmatamento, a 

degradação florestal e as alterações de uso do solo totalizaram juntas 5,39 GtCO2 (11%) da 

emissões de GEE na Terra (IPCC, 2014). 

Em 2009, o Brasil institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, 

referente a Lei nº 12.187 de 2009 (Brasil, 2009b), com intuito de esclarecer e formalizar os 

princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos legais de modo a compatibilizar os 

compromissos assumidos na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(UNFCCC), no Protocolo de Quioto
5

 e nos demais acordos sobre mudança climática 

                                                           
5
 Criado em 1997, o Protocolo de Quioto entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, logo após o 

atendimento às condições que exigiam a ratificação por, no mínimo, 55% do total de países-membros da 
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posteriores com as nações envolvidas. Esta Lei representa um marco para o desenvolvimento 

de pesquisas científico-tecnológicas, difusão de tecnologias, processos e práticas visando a 

mitigação da mudança climática por meio da redução de emissões antrópicas e fortalecimento 

das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa. Na força tarefa sobre 

inventários nacionais para quantificar emissões de GEE realizada em Yokohama no Japão em 

2010 (IPCC, 2010), ficou definido a necessidade de conciliar harmoniosamente métodos de 

detecção por sensoriamento remoto e base terrestre (verdade de campo) com o monitoramento 

de mudanças de uso e cobertura da terra, relacionando suas respectivas áreas e estoques de C, 

quantificando a precisão e incerteza associada. 

As florestas tropicais são consideradas armazéns gigantes de carbono que, se protegidas, 

continuaram a auxiliar no controle do aquecimento global, visto que desempenham um papel 

crítico para a Terra, funcionando como sumidouro de carbono na evolução das emissões de 

CO2 atmosférico (Pan et al., 2011; Higuchi, 2016). No entanto, as emissões de gases de efeito 

estufa oriundas do desmatamento e degradação florestal estão em níveis elevados em 

ambientes tropicais (Houghton, 2005, 2007; Pan et al., 2011; Houghton et al., 2012; 

Fearnside et al., 2013; Barni et al., 2016). Somente o desmatamento na Amazônia brasileira 

representa metade do total emitido pelo Brasil, mesmo com as recentes quedas nas taxas de 

destruição da floresta, o país ainda lidera tal ranking (REDD, 2011). Contudo, a Amazônia 

ainda apresenta-se como o maior bloco de vegetação tropical remanescente e contínua do 

mundo e mais de 80% de sua extensão ainda se encontra preservada, e somada a área de 

floresta em processo de rebrota, conhecida como "Capoeira", caracterizando um sumidouro de 

carbono (Houghton, 2007; Pan et al., 2011). A Amazônia é também considerada o grande 

berço da biodiversidade planetária, abrigando mais de 20% das espécies terrestres conhecidas 

e apresenta-se como peça fundamental para a manutenção do equilíbrio climático regional e 

global (REDD, 2011). 

A obtenção de estimativas confiáveis das taxas de desmatamento e estoques de carbono 

da vegetação é essencial para estimar a quantidade de carbono, emitida ou sequestrada, no 

tempo e no espaço, principalmente na região amazônica (Higuchi et al., 2004). Sabendo a 

taxa de desmatamento, o passo seguinte é saber a quantidade de carbono da floresta que é 

convertida em outras formas de uso da terra, para uma correta avaliação da participação dos 

projetos de desenvolvimento da região no âmbito das mudanças climáticas globais (Fearnside 

et al., 1993; Higuchi e Carvalho Jr., 1994; Fearnside, 2008). Diversas metodologias são 

                                                                                                                                                                                     
Convenção e que fossem responsáveis por, pelo menos, 55% do total das emissões as emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) aos níveis de 1990 (MMA, 2017). 
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utilizadas na estimativa de biomassa e carbono florestal, porém é imprescindível que estas 

sejam confiáveis, replicáveis e auditáveis para estarem de acordo com prescrições do IPCC 

(IPCC, 2003, 2006, 2014; Nogueira et al., 2008, 2015; Costa e Magnusson, 2010; CADAF, 

2014). Higuchi et al. (2004) afirmaram que a estimativa de estoque de carbono pode ser 

obtida pelo produto da biomassa florestal pela concentração de carbono. Uma estimativa de 

247 gigatoneladas de carbono (Gt C) presente na biomassa da vegetação tropical dos 

continentes da América Latina (49%), África Subsaariana (25%) e Sudeste Asiático (26%) foi 

modelada por Saatchi et al. (2011) (Fig. 2). Higuchi e Carvalho Jr. (1994) relatam que a 

concentração de carbono presente na biomassa da vegetação está em torno de 48-50%, sendo 

recomendado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental 

Panel on Climate Change - IPCC) o uso do fator (0,5) de conversão de biomassa para 

carbono C (IPCC, 2003). Higuchi et al. (2004) relatam que estimar a biomassa acima do nível 

do solo de toda a Amazônia é simplesmente impossível por método direto. Por esta razão, é 

preciso aperfeiçoar os métodos indiretos na obtenção de estimativas de biomassa e carbono 

com maior precisão com intuito de reduzir as incertezas associadas (Zianis e Mencuccini, 

2004; Chave et al., 2005; Silva, 2007; Nogueira et al., 2008; IPCC, 2010; Woortmann, 2010; 

Saatchi et al., 2007, 2011; Baccini et al., 2012; Mitchard et al., 2013, 2014; CADAF, 2014; 

Avitabile et al., 2016; Barni et al., 2016).  

 
Figura 2. Estimativa de carbono e incertezas na biomassa da vegetação tropical da Terra.  
 Fonte: Saatchi et al. (2011). 
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3.6 Geotecnologias e modelagem ambiental 

 

As geoteconolgias perfazem o conjunto de tecnologias voltadas à coleta ou extração, 

processamento, análise e disponibilização de dados e informações espaciais, podendo ser 

descritas como Sistema de Posicionamento Global (SPG, do inglês Global Positioning System 

- GPS), Sensoriamento Remoto (SR, do inglês Remote Sensing - RS) e Sistema de Informação 

Geográfica (SIG, do inglês Geographic Information System - GIS) (PQGA, 2016). O uso de 

GPS e a derivação de técnicas associadas visando a obtenção e correção de dados espaciais 

nos permite localizar espacialmente com precisão qualquer alvo ou objeto na superfície da 

Terra (Ponzoni et al., 2012; Condé et al., 2016). O SR é definido como a arte e a ciência de 

obtenção de informações da localização espacial (latitude - X e longitude - Y) e suas 

interações com a radiação no espectro eletromagnético (componente espectral - Z) do alvo ou 

objeto sem estar em contato físico direto com o mesmo (Jensen, 1996, 2009; Ponzoni et al., 

2012). O uso de técnicas de processamento digital de imagens (PDI) (Gonzalez e Woods, 

2000; Richards e Jia, 2006; Jensen, 1996, 2009), em softwares de SR (Envi, Idrisi, 

eCognition, etc.) integrados aos SIG's (ArcGIS, Qgiz, Terraview, Spring, etc.) possibilitam a 

extração e manipulação de informações espaciais relacionadas às variáveis de interesse 

florestal, como por exemplo: densidade, volume, biomassa, carbono, etc., a partir da criação 

de mapas temáticos. Desta forma, estes procedimentos permitem a compreensão das causas e 

processos relacionados aos fenômenos naturais e antrópicos em diferentes escalas espaciais e 

temporais associadas às mudanças de uso e cobertura da terra. 

Mesmo diante da continua expansão das geotecnologias, a compreensão da 

heterogeneidade da floresta tropical na Amazônia ainda representa um grande desafio, 

expressada pelos padrões espaciais de distribuição das comunidades de espécies arbóreas, 

fortemente correlacionada a grandientes ambietais, como o relevo, hidrografia, solo, clima, 

etc. (Costa et al., 2009; Schietti et al., 2014), tornando extremamente complexa a modelagem 

do ecossistema, o planejamento e exercício de atividades florestais com precisão (Figueiredo 

et al., 2007). A exploração da floresta dependendo da intensidade pode modificar severamente 

o regime ambiental e o padrão espacial de árvores co-específicas, causando efeitos sobre a 

floração, frutificação e produção de sementes. A alteração do padrão espacial das espécies 

também pode influenciar na relação reprodutiva entre indivíduos com consequências 

desconhecidas para o futuro da espécie envolvida (Rossi e Higuchi, 1998).  
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Vários fatores causais podem resultar em um determinado padrão dos indivíduos de 

uma espécie ou população. Os processos que contribuem para o padrão espacial podem ser 

considerados tanto como intrínsecos à espécie (reprodutivo, social, coativo) ou extrínsecos 

(vetorial). Os fatores vetoriais são resultados da ação de forças ambientais externas como 

vento, intensidade luminosa, condições edáficas e hidrológicas (Silvertown et al., 1999), 

também conhecidos como os filtros ambientais (Keddy, 1992). Já os fatores reprodutivos são 

atribuíveis ao método de reprodução dos indivíduos. Os fatores sociais são devido ao 

comportamento congênito (comportamento territorial). Os fatores coativos são resultados de 

interações intraespecíficas como a competição. Os fatores estocásticos são devidos à variação 

aleatória em qualquer um dos fatores anteriores. Os processos intrínsecos tendem a ocorrer 

em uma escala menor de padrão do que as causas extrínsecas (Goldsmith e Harrison, 1976; 

Ludwig e Reynolds, 1988 apud Rossi, 1994).  

No ambiente florestal, a partir dos diferentes tipos de dados geográficos coletados na 

floresta podem ser criados os chamados planos de informação (PI`s), que podem ser diversas 

informações georreferenciadas úteis à execução de um manejo florestal de alta precisão 

espacial, representados por planos em duas dimensões (X,Y) e/ou três dimensões (X,Y,Z), 

como o modelo numérico de terreno (MNT) ou modelo digital de elevação (MDE) (Longhi, 

1980). Para a realização de simulações tridimensionais (3D) da floresta são utilizados MDE's 

ou MNT's, que são representações matemáticas da distribuição espacial de uma determinada 

característica vinculada a uma superfície real, como por exemplo, o armazenamento de dados 

de localização e altimetria contidos nos pontos coletados (GPS) para gerar mapas topográficos 

(Longhi, 1980; Figueiredo et al., 2007; Wildi, 2010). Desta forma, torna-se possível a 

realização do mapeamento da hidrografia, relevo, planejamento da construção de ramais de 

arraste, pátios e estradas florestais, estando relacionados com a distribuição espacial de 

variáveis de interesse florestal, como por exemplo, o volume comercial das árvores.  

A estrutura florestal pode ser analisada por meio de perfil bidimensional (2D) ou 

tradicional e perfil tridimensional (3D). O perfil bidimensional (2D) é feito mediante a 

projeção vertical e horizontal das espécies, utilizado para demonstrar o padrão espacial das 

espécies em dois planos (Longhi, 1980; Condé et al., 2016). Já o perfil tridimensional 

representa a composição e distribuição das árvores em três dimensões (3D): vertical, 

horizontal e profundidade (Koch, 2012). O perfil 3D permite a observação de uma visão mais 

realística do ecossistema natural (Koch, 2012; Wezyk, 2012). As simulações tridimensionais 

da floresta facilitam o aprendizado da ciência florestal, na medida em que proporcionam uma 
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visão realística da floresta em um ambiente computacional, em que torna-se possível o fluxo e 

a manipulação de informações entre softwares (Condé e Tonini, 2012; Condé et al., 2016).  

 

3.7 Classificação de imagens digitais 

 

A classificação de imagens digitais é o processo de extração ou obtenção de 

informações espaciais mediante o uso de sensoriamento remoto para o reconhecimento de 

padrões e objetos homogêneos, com o intuito de mapear áreas da superfície terrestre 

correspondentes aos temas de interesse (Jensen, 1996). Atualmente, o processamento digital 

de imagens (PDI) enfrenta um novo paradigma, no qual a convencional classificação realizada 

pixel a pixel, considerado o menor elemento portador central e exclusivo de informações 

geográficas (Bolstad e Lillesand, 1991; Richards e Jia, 2006), vem sendo aperfeiçoada por 

uma abordagem de análise baseada na segmentação por regiões ou objetos geográficos, do 

inglês object-based image analysis (OBIA) (Blaschke et al., 2000; Benz et al., 2004; Walter, 

2004; Chubey et al., 2006; Bontemps et al., 2008; Blaschke, 2010; Lyons et al., 2013), termo 

recentemente alterado para geographic object-based image analysis (GEOBIA) (Blaschke et 

al., 2014; Watmough et al., 2017), que utiliza a informação espectral de cada pixel e a relação 

espacial de vizinhança entre pixels (homogêneas espectralmente). Novos paradigmas exigem 

novas concepções metodológicas, considerando que Fisher (1997) e Blaschke e Strobl (2001) 

já relatavam problemas na abordagem convencional em nível de pixel a pixel relacionados a 

processos de rasterização em múltiplas escalas, pixels mistos, degradação da informação 

espacial e efeitos instáveis na modelagem ambiental, como o efeito sal e pimenta “salt-and-

pepper” (Kelly et al., 2011). Com o avanço tecnológico e disponibilidade de dados oriundos 

de sensores de média a alta resolução espacial, o grau de detalhe e a quantidade de 

informações geradas foi muito ampliada, havendo necessidade de ajustar a regionalização da 

informação no PDI, destacando-se o processo das técnicas de segmentação em hierarquização 

como vitais para classificação e compreensão da dinâmica de mudanças do uso e cobertura da 

terra (Blaschke e Kux, 2007; Bontemps et al., 2008; Watmough et al., 2017). 

A abordagem GEOBIA considera a delimitação de objetos geográficos homogêneos 

como base para o processamento posterior, em hierarquização de níveis superiores e inferiores 

por diferentes algoritmos de processamento, podendo ser herdados ou não (Blaschke, 2010; 

Lyons et al., 2013; Blaschke et al., 2014). Na prática, na abordagem GEOBIA imagens de 

satélite são segmentadas como "peças de um quebra-cabeça" em objetos geográficos a partir 
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de características similares de intensidade de brilho, valores de reflectância, cor, textura, área, 

forma, influência da vizinhança, etc., sendo elaboradas um conjunto de regras que permitem 

associações entre os objetos na paisagem, em diferentes escalas espaciais e hierarquias. 

Procedimentos convencionais por pixels são puramente estatísticos diferentemente do 

comportamento de objetos e suas relações espaciais e espectrais (Fisher, 1997; Blaschke e 

Strobl, 2001; Blaschke e Kux, 2007). Na abordagem pixel a pixel, a classificação 

supervisionada faz uso de amostras espectrais de regiões de interesse (ROI's) com partição de 

treinamento e validação, geralmente realizada por algoritmos como Maximum Likelihood, 

Suport Vector Machine, etc. (Jensen, 1996, 2009; James et al., 2015), obtendo bons resultados 

do ponto de vista estatístico, porém pixels mistos são considerados constantemente fontes de 

erros, sendo relatada a correção por "desmistura espectral", do inglês spectral unmixing 

(Ichocu e Karnielli, 1996; Blaschke e Kux, 2007). Porém, métodos de classificação não 

supervisionada (Isoseg, Clustering, dentre outros) tem sido utilizados em pesquisas 

exploratórias (Jensen, 1996; Thessler et al., 2008), geralmente associados a situações em que 

o usuário não possui dados de treinamento confiáveis para realizar a classificação 

supervisionada, devido a dificuldade de acesso à coleta de dados ou alto custo, desta forma 

utiliza-se de algoritmos para reconhecer as classes presentes na imagem. 

O comportamento espectral de um objeto ou alvo pode ser definido pelos seus valores 

de reflectância ao longo do espectro eletromagnético, também denominada assinatura 

espectral (Jensen, 1996, 2009). Os objetos da superfície terrestre refletem, absorvem e 

transmitem radiação eletromagnética em proporções que variam de acordo com suas 

características bio-físico-químicas (Carter e Knapp, 2001; Ponzoni e Rezende, 2004; Ponzoni 

et al., 2012; Durgante et al., 2013), sendo possível distinguir regiões de interesse (ROI's) por 

seus característicos padrões espectrais na paisagem por uso de sensores remotos (Celes, 2011; 

Antunes et al., 2012). As regiões de interesse (ROI) representam padrões espectrais similares 

de alvos ou objetos ou classes de cobertura da vegetação e uso da terra, que podem ser 

utilizadas como referência em classificações supervisionadas de imagens digitais, sendo 

denominadas de assinaturas espectrais (Blackburn, 2007; Asner e Martin, 2008; Asner et al., 

2011, 2014). 
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3.8 Detecção de mudanças de uso e cobertura da terra por sensoriamento remoto 

 

Estudos ambientais relacionados à detecção de mudanças de uso e cobertura da terra 

na Amazônia necessitam de evolução contínua da precisão das técnicas de processamento 

digital de imagens em softwares de sensoriamento remoto e sistema de informações 

geográficas (Olofsson et al., 2013, 2014; FAO, 2016). Há uma demanda crescente por 

computadores com maior capacidade de processamento de modo a permitir a rápida detecção 

de regiões onde os processos de desflorestamento e degradação florestal estão ocorrendo 

(Pereira Jr. et al., 2002; Asner et al., 2005, 2009), facilitando o trabalho de monitoramento e 

fiscalização ambiental em prol da conservação e proteção dos serviços ambientais prestados 

por florestas amazônicas brasileiras (Higuchi et al., 1998; Fearnside, 2008; Fearnside et al., 

2013; Barni et al., 2016). A detecção de mudanças de uso e cobertura da terra pode ser 

realizada por diferentes métodos, como: Análise de Pós-classificação, Análise de Vetor de 

Mudança, Análise por Componentes Principais, Razão de Imagens, Subtração de Imagens e 

Diferença de Índices de Vegetação (Rosendo e Rosa, 2007). A partir do uso destes diferentes 

métodos podem ser detectados desmatamentos, degradação florestal, cicatrizes de incêndios 

florestais, stress hídrico na vegetação, dentre outros fenômenos. 

Segundo  Silva (2004), os métodos de Razão de Imagens e Subtração de Imagens 

geralmente são mais utilizadas para detectar mudanças abruptas como clareiras na floresta, 

queima de biomassa e desmatamento. Os métodos de Análise por Componentes Principais e 

Análise de Vetor de Mudança geralmente são mais eficazes para identificar alterações sutis, 

como aquelas associadas às mudanças de sazonalidade, degradação florestal lenta causada por 

exploração seletiva de madeira, entre outras. Rosendo e Rosa (2007) relatam que o método de 

Diferença de Índices de Vegetação consiste no registro de imagens em dois tempos diferentes 

(t1 e t2) em que é realizada a subtração pixel a pixel e produzida uma terceira imagem que 

realça as mudanças ocorridas entre as datas nos alvos, como expansão de áreas urbanas, 

mudanças no uso e cobertura da terra, diferenças sazonais na vegetação, desmatamento ou 

desflorestamento. Neste estudo, foi utilizado o método de Análise de Pós-classificação, que 

consiste na análise comparativa de duas imagens classificadas independentemente, 

pertencentes a dois períodos distintos, e na qual pares de diferentes classes, denominadas 

amostras de regiões de interesse (ROI) por classe, são utilizados para indicar áreas com 

alterações. Segundo Mas (1999), França et al. (2007) e Afify (2011) este método pode ser 

considerado menos sensível às variações espectrais dos alvos nas diferentes épocas do ano, 
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pois àquelas classes que apresentam diferenças muito grandes em relação às suas assinaturas 

espectrais, entre as imagens de cada data, podem ser mantidas dentro da mesma classe 

correspondente de uso e cobertura da terra. 

Sensores remotos são dispositivos que captam energia eletromagnética refletida ou 

emitida por uma superfície e a registram na forma de dados digitais (ND). Segundo Soares et 

al. (2015), cada sensor possui critério próprio para discretizar valores de radiância em escala 

específica de acordo com sua resolução radiométrica impossibilitando a comparação entre 

bandas, fazendo com que a caracterização espectral exija conversões. Por isso, a conversão de 

ND para parâmetros físicos como radiância e reflectância é fundamental. A radiância 

(watts/(m
2
 x srad x μm)) é a radiação que deixa a superfície terrestre. A radiância só considera 

o que está retornando para o sensor e não a parcela referente ao quanto que incidiu em um 

determinado comprimento de onda. Ao convertermos o valor de radiância para reflectância 

iremos considerar o quanto de energia de cada um dos comprimentos de onda chegou à 

superfície. Existem dois tipos de reflectância, a aparente (R.A.) ou exo-atmosférica e a de 

superfície (R.S.). A R.A. possui os efeitos da atmosfera e varia em função das condições da 

atmosfera, geometria de iluminação, visada e época do ano (Ponzoni et al., 2012). Já a R.S. é 

utilizada para extração de informações confiáveis sobre os alvos da superfície terrestre, 

porque é uma propriedade específica ao alvo, e representa a condição em que este se 

encontrava no instante da tomada da imagem (Antunes et al., 2012). Em imagens, é preciso 

remover a influência dos efeitos atmosféricos para converter dados de radiância em R.S. 

(Jensen, 2009; Ponzoni et al., 2012; Soares et al., 2015).  

Existem vários modelos que realizam a correção atmosférica, porém os mais utilizados 

e confiáveis fisicamente são os modelos de transferência radiativa que consideram as 

características atmosféricas no momento de obtenção da imagem para o cálculo dos fluxos 

necessários na obtenção da reflectância bidirecional da superfície (Asner et al., 2009; Antunes 

et al., 2012; Ponzoni et al., 2012; Soares et al., 2015). O modelo 6S (Second Simulation of 

Satellite Signal in the Solar Spectrum) foi desenvolvido por Vermote et al. (1997) para 

simular a radiância que chega nos sensores em bandas dentro do espectro solar entre 0,25 µm 

a 4,00 µm, sendo utilizado para correção atmosférica pelo software de tecnologia de 

monitoramento florestal CLASlite (Asner et al., 2005, 2009). Desta forma, CLASlite 

consegue detectar as mudanças de uso e cobertura da terra, quantificando às areas impactadas 

por desflorestamento e degradação florestal. 
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3.9 Fitossociologia e ecologia vegetal 

 

Segundo Giehl e Budke (2011), a fitossociologia é uma ciência direcionada ao estudo 

de comunidades vegetais que segue diferentes linhas de pensamento: a primeira vertente pode 

ser considerada descritiva e até mesmo taxonômica, já a segunda vertente avalia mais a 

interação de processos naturais e antrópicos, sendo menos focada na taxômica vegetal, possui 

como termos aproximados ecologia vegetal e ciência da vegetação. Entender os padrões de 

estruturação das comunidades vegetais é um dos principais papéis da fitossociologia (Felfili et 

al., 2011). As medidas de diversidade de espécies podem ser consideradas como indicadoras 

da qualidade ambiental de sistemas ecológicos (Magurran, 1988), extremamente importantes 

para avaliar o impacto das mudanças climáticas ocasionadas por eventos naturais e antrópicos. 

A fitossociologia aborda uma série de análises envolvendo o comportamento das 

espécies florestais presentes nas estruturas horizontal, vertical, paramétrica e interna de 

florestas tropicais, com um enfoque qualitativo e/ou quantitativo (Soares et al., 2011; Souza e 

Soares, 2013). A estrutura horizontal quantifica a contribuição de cada espécie em relação às 

demais e verifica a distribuição espacial de cada espécie. A análise da estrutura vertical, 

associada à altura total, permite a inferência acerca do estádio sucessional em que se encontra 

a comunidade. A estrutura paramétrica permite a quantificação dos estoques de área basal, 

volume de madeira, biomassa e carbono da floresta em termos de distribuição dos diâmetros, 

por espécie, grupo de espécies e total. Por sua vez, a estrutura interna avalia a fitossanidade da 

floresta relacionada diretamente com a qualidade dos fustes, a vitalidade das árvores e o 

potencial de comercialização. 

A Flona de Anauá, com aproximadamente 2.600 km², possui extensas fitofisionomias 

florestais consideradas ambientes de grande resiliência a impactos ou distúrbios naturais, 

como secas, enchentes, ventos fortes, etc., porém pouco se conhece sobre a resiliência a 

impactos antrópicos, sendo considerada um grande refúgio ecológico para fauna silvestre 

remanescente de Rorainópolis-RR. Mudanças ou alterações observadas na composição 

florística em decorrência da exploração florestal sem critérios de sustentabilidade e 

degradação florestal por exploração seletiva de madeira ilegal podem ser detectadas 

avaliando-se o número de gêneros, espécies e famílias botânicas que sofreram redução ou se 

extinguiram na comunidade (Vidal et al., 2002; Carvalho et al., 2004; Condé, 2011). Em 

Paragominas-PA, Francez et al. (2007) relatam que exploração florestal desordenada pode 
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acarretar em grandes alterações na estrutura e riqueza de espécies, podendo vir a tornar 

inviáveis a regeneração, crescimento e desenvolvimento de algumas espécies.  

Muitos cientistas buscam explicar os padrões naturais de diversidade de espécies de 

animais e plantas que ocorrem na Terra e suas relações ecológicas intraespecíficas e 

interespecíficas, como a predação, parasitismo, competição e mutualismo, relacionando ou 

não os efeitos de gradientes ambientais como a altitude, relevo, hidrografia, condições 

edafoclimáticas, dentre outros, na formação de comunidades (MacArthur, 1958; Fischer, 

1960; Whittaker, 1960, 1967, 1972; Shmida e Wilson, 1985; Costa et al., 2009; Costa e 

Magnusson, 2010; ter Steege et al., 2013). Para muitos pesquisadores, a abordagem em nível 

de metacomunidade fornece insights importantes que freqüentemente contrastam com aqueles 

que obtidos apenas com abordagens convencionais em nível de comunidades locais, ou seja, 

em escala de α-diversidade (Leibold et al., 2004). Em escalas maiores, processos como 

dinâmica de manchas, efeito de massa (Shmida e Wilson, 1985), filtragem das espécies 

(Keddy, 1992) e neutralidade (Hubbell, 1997, 2001), permitem compreender melhor a 

ocorrência de padrões espaciais e a estruturação de espécies encontradas nas comunidades em 

escalas menores, que podem estar sujeitas a variações no tempo e espaço ao longo da 

paisagem.  

A paisagem natural dos ecossistemas amazônicos pode ser concebida como um 

complexo mosaico de microambientes naturais, no qual a vegetação é fortemente influenciada 

por gradientes ambientais como a altitude, hidrografia, condições edáfoclimáticas (Whittaker, 

1967; Costa et al., 2009; Schietti et al., 2014; Gomes et al., 2016). Os gradientes ambientais 

associados aos efeitos de massa podem resultar em diferenciações na diversidade florística em 

ambientes de transição proporcionando menor sobreposição de nichos ecológicos (Whittaker, 

1972), permitindo maior fluxo gênico entre α-comunidades, estruturando uma comunidade 

mais rica de espécies da flora nesses ambientes. Fischer (1960) relatou dois processos muito 

importantes na regulação e evolução da diversidade de espécies em ecossitemas naturais, a 

especiação (ganho de spp.) e extinção (perda de spp.). Na especiação, dois fatores determinam 

o sucesso de sobrevivência da espécie: o potencial evolucionário, que é dependente da 

variabilidade genética e do comprimento das gerações de cada indivíduo, determinado por 

taxas de mutação e a taxa de que os mutantes são selecionados ou recebidos no ambiente, de 

acordo com limites bem definidos de temperatura, precipitação, dentre outros, determinando 

os nichos ecológicos interespecíficos (Fischer, 1960). A extinção pode estar associada a 
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competição, predação, parasitismo, mudanças ambientais drásticas e destruição de habitats 

naturais, este último fator está mais relacionado à ação da espécie humana.  

 

3.10 Fitofisionomias florestais do sul de Roraima 

 

3.10.1  Campinaranas 

 

A Campinarana, também vulgarmente conhecida como Caatinga da Amazônia, 

Caatinga-Gapó e Campina da Amazônia, é o tipo de vegetação que tem o seu core situado na 

porção ocidental norte da Amazônia. Foi descrita inicialmente nas Bacias do Alto Rio Negro e 

Médio Rio Branco, mas ocorre também como disjunções ecológicas, dispersa por toda a 

Hiléia amazônica, do Acre ao Pará, abrangendo Roraima e também com penetrações na 

Colômbia e Venezuela (IBGE, 2012). As campinas amazônicas constituem ambientes 

regionais com estudos muito fragmentados que acusam baixa diversidade vegetal e alto 

endemismo (Anderson, 1981), sendo influenciadas fortemente pelos ciclos sazonais e pelas 

variações nos níveis de lençol freático, em gradações fitofisionômicas associadas a diferentes 

níveis de hidromorfismo (Gribel et al., 2009; Schaefer et al., 2009; Mendonça, 2011). 

Segundo Munhoz e Felfili (2006), existe uma grande carência de estudos sobre 

fitofisionomias que apresentam o estrato herbáceo-subarbustivo. Segundo Ferreira (2009), a 

Campina se difere de Campinarana principalmente pela presença de um lençol freático mais 

próximo da superfície, alcançando a rizosfera (Figura 3). 
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Figura 3. Representação “esquemática da oscilação do lençol freático” associada à 

topografia, solo e formações vegetacionais (campina, campinarana e floresta de 

terra firme) na Amazônia Central (Ferreira, 1997). Em que: Podzol = atualmente é 

classificado como Espodossolo no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos - SBCS 

(Embrapa, 2013); Peizômetros = equipamentos para mensurar pressões estáticas ou a 

compressibilidade dos líquidos. 

 

A Campinarana é um tipo de vegetação de ocorrência muito bem definida por áreas de 

acumulações lixiviadas e planícies com Espodossolos e Neossolos Quartzarênicos. Mendonça 

(2011) verificou uma grande associação entre a distribuição dos solos e as Campinaranas do 

Parque Nacional do Viruá-RR, a qual constitui um verdadeiro ecossistema arenícola de 

conservação do carbono de grande extensão na Amazônia brasileira. A vegetação de 

Campinarana parece estar adaptada aos solos quase sempre encharcados, florística típica com 

um “domínio” específico de alguns gêneros endêmicos e também de espécies raquíticas 

amazônicas que se repetem num mesmo tipo de clima quente superúmido, com precipitações 

superiores a 3.000 mm anuais e temperaturas médias em torno de 25
o
 C (IBGE, 2012). Gribel 

et al. (2009) e Schaefer et al. (2009) relatam que conforme aumenta o encharcamento dos 

solos, a Campinarana Florestada é substituída por formações de Campinarana Arborizada, 

Campinara Arbustiva e Campinarana Gramíneo-Lenhosas, com característica puramente 

herbácea e feição de campos hidrófilos.  

As campinaranas ocorrem sobre solos arenosos e fazem a transição da floresta densa 

com campinas, ocorrendo também de forma isolada dentre a floresta densa, no qual o 

entendimento ecológico e a quantificação de produtos e serviços ambientais nestas 



46 
 

 
 

fitofisionomias florestais são passos fundamentais para definição de estratégias de manejo e 

conservação (Woortmann, 2010). Segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira 

(Veloso et al. 1991, apud IBGE, 2012), as formações de Campinarana na Amazônia podem 

ser encontradas subdivididas em fitofisionomias florestais de Campinarana Florestada (Ld), 

Campinarana Arborizada (La), Campinarana Arbustiva (Lb) e Campinarana Gramíneo-

lenhosa (Lg), sendo diferenciadas visualmente no campo pelo altura das plantas, o 

adensamento de indivíduos e a exposição do solo de areia branca (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Blocos-diagramas das fitofisionomias florestais de Campinarana. 

 Fonte: IBGE (2012) apud (Veloso et al., 1991). 

 

3.10.2  Formações Florestais 

 

Segundo a FAO
6
 (FRA, 2015), floresta pode ser definida como "área medindo mais de 

0,5 ha com árvores maiores que 5 m de altura e cobertura de copa superior a 10%, ou árvores 

capazes de alcançar estes parâmetros in situ, sem incluir a terra que está predominantemente 

sob uso agrícola ou urbano". Segundo a UNFCCC
7
, floresta pode ser definida como "área de 

no mínimo 0,05-1,0 ha com cobertura de copa (ou densidade equivalente) de mais de 10-30%, 

                                                           
6
 FAO - Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

7
 UNFCCC - Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
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com árvores com o potencial de atingir a altura mínima de 2-5 metros na maturidade in situ, 

podendo consistir tanto de formações florestais fechadas (densas), onde árvores de vários 

estratos e suprimidas cobrem uma alta proporção do solo, quanto de florestas abertas. 

Povoamentos naturais jovens e todas as plantações que ainda atingirão densidade de 10-30% e 

uma altura entre 2 e 5 metros são incluídos como floresta, assim como áreas que normalmente 

fazem parte da área florestal e que estão temporariamente desflorestadas como resultado da 

intervenção humana, como a colheita ou causas naturais, mas cuja reversão da floresta é 

esperada.". Ambas definições por serem específicas para determinados fins para o qual foram 

criadas não conseguem abranger a complexidade da heterogeneidade presente nas florestas 

tropicais do Brasil (SFB, 2017).  

O termo Floresta Ombrófila Densa (Ds), criado por Ellenberg e Mueller-Dombois 

(1967), substitui Pluvial (de origem latina) por Ombrófila (de origem grega), ambos com o 

mesmo significado “amiga das chuvas”, embora este tipo de vegetação seja conhecido 

também pelo nome original dado por Schimper (1903) e reafirmado por Richards (1952) de 

“Floresta Tropical Pluvial”. É uma vegetação caracterizada por fanerófitos - subformas de 

vida macro e mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitas em abundância, que o 

diferenciam das outras classes de formações, associada a elevadas temperaturas (médias de 

25
o
 C) e alta precipitação, bem distribuída durante todo o ano (IBGE, 2012). As florestas 

ombrófila densas no sul de Roraima possuem grande heterogeneidade de espécies de árvores e 

palmeiras (Condé e Tonini, 2013; Gomes et al., 2016; Dionísio et al., 2017), com grande 

potencial de mercado para indústria madeireira (Crivelli et al., 2017) e significativos estoques 

de biomassa (411 ₋ 498 Mg ha
-1

) (Barni et al., 2016). 

 

3.10.3  Área de Tensão Ecológica ou Contato Campinarana/Floresta Ombrófila (LO) 

 

Segundo o IBGE (2012), entre duas ou mais regiões fitoecológicas ou tipos de 

vegetação, existem sempre comunidades indiferenciadas, onde as floras se interpenetram, 

constituindo as transições florísticas ou contatos edáficos. O primeiro caso se refere ao 

“mosaico específico” ou ao próprio ecótono de Clements (1949). O segundo caso se refere ao 

“mosaico de áreas edáficas”, no qual cada encrave guarda sua identidade ecológica sem se 

misturar (Veloso et al., 1975, apud IBGE, 2012). A cartografia da “Tensão Ecológica” para o 

caso de encraves é uma questão de escala, são perfeitamente detectados e por este motivo 

devem ser separados e mapeados como entidades independentes (IBGE, 2012). É muito difícil 
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separar ou identificar ambientes de LO, mesmo quando os tipos de vegetação envolvidos 

apresentam estruturas fisionômicas diferentes. Isto ocorre porque os elementos que se 

misturam são indivíduos isolados e dispersos, formando conjuntos geralmente muito 

homogêneos ou uniformes, sendo necessário o levantamento florístico de cada região 

fitoecológica para se delimitar as áreas de ecótono ou contato (Fig. 5).   

 

 
Figura 5. Área de Tensão Ecológica ou Contato Campinarana/Floresta Ombrófila Densa na 

forma de encrave. Em primeiro plano, à esquerda, vê-se a Floresta Ombrófila Densa, e no 

restante da área, a Campinarana (Amazônia, 1975). Fonte: RADAMBRASIL (1985) apud IBGE 

(2012). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Descrição da Área Experimental 

 

A Floresta Nacional (Flona) de Anauá é uma das 900 áreas prioritárias para 

conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira 

segundo o Programa Nacional de Diversidade Biológica (PRONABIO) (Probio, 2003). Criada 

por Decreto s/n de 18 de fevereiro de 2005 ainda não possui Plano de Manejo, com 

aproximadamente 260 mil hectares influenciados pelos rios Anauá, Itapará, Jaburu, Jauaperi e 

diversos igarapés contribuintes da Bacia do Rio Branco. A Flona de Anauá faz fronteira ao 

leste com diversos projetos de assentamento (PA) do INCRA em Rorainópolis-RR, ao norte 

com o Parque Nacional (Parna) do Viruá em Caracaraí-RR e à oeste com a Área de Proteção 

Ambiental (APA) do Baixo Rio Branco (Figura 6).  

 

Figura 6. Área de estudo a Floresta Nacional (Flona) de Anauá, no sul de Roraima, Brasil. Em 

que: a) Limites das áreas indígenas, projetos de assentamento, unidades de conservação estaduais, hidrografia e 

rodovias até 2014 (SEPLAN-RR); b) Limites das unidades de conservação federais até 2017 (ICMBio, 

http://www.icmbio.gov.br); c) Desmatamento acumulado até 2016 (PRODES/INPE, http://www.obt.inpe.br/).  
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Localizada no município de Rorainópolis, sul de Roraima, Brasil, esta unidade de 

conservação federal (UC) tem nome de origem indígena que significa “árvore de flor”. 

Diferentemente de outras UC's do Brasil a Flona de Anauá se originou a partir da iniciativa da 

sociedade civil, mediante ações da Agência de Desenvolvimento Local Integrado e 

Sustentável (ADLIS) aliado a Associação de Madeireiras de Rorainópolis (AMAR), com o 

objetivo de gerar melhoria dos segmentos sociais, ambientais e econômicos deste Município 

(ICMBio, 2012). Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), visando a implementação 

da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB)
8
, em 2003 foi criado um mapa de áreas 

prioritárias na escala de 1:7.500.000 contendo as 900 áreas prioritárias para conservação, 

utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira, por meio do 

Programa Nacional de Diversidade Biológica (PRONABIO) associado a mais de 1.000 

cientistas, órgãos públicos, organizações não-governamentais e instituições privadas  (Probio, 

2003). Este mapa foi utilizado pelo Programa de Conservação e Utilização Sustentável da 

Diversidade Biológica Brasileira (Probio)
9

 para planejar suas ações voltadas ao meio 

ambiente, no qual duas áreas com prioridade extremamente alta estão relacionadas com esta 

pesquisa na Flona de Anauá (Probio, 2003): 

1) AM-272: área de 35.723 km² compreendendo o Médio e Baixo Rio Branco, 

contemplando parte ocidental da Flona de Anauá, a APA do Rio Branco e APA Xereuni, nos 

municípios de Caracaraí-RR e Rorainópolis-RR, com recomendação de criação de unidade de 

conservação de proteção integral, elaboração de estudos para a caracterização dos 

ecossistemas, inventários biológicos e sociais, do meio físico e implementação de 

monitoramento e regulamentação da pesca; 

2) AM-254: área de 9.612 km² compreendendo o Parque Nacional (Parna) da Serra da 

Mocidade, Estação Ecológica (Esec) de Caracaraí, Esec de Niquiá e Parna do Viruá, região ao 

entorno da Flona de Anauá no município de Caracaraí-RR, com recomendação de elaboração 

de Plano de Manejo, proteção e fiscalização, principalmente em áreas sob influência da BR-

174. 

 

No município de Rorainópolis-RR predomina o clima quente, com chuvas de verão e 

outono (AWI). Na região nordeste o clima predominante é equatorial, com estação seca 

(primavera) AMW. A temperatura média anual é de 26º C e a precipitação pluviométrica 

                                                           
8
 CDB é um documento que foi adotado e aprovado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio 92). 
9
 O PROBIO é considerado um mecanismo de auxílio técnico e financeiro na implementação do PRONABIO e da 

Política Nacional de Biodiversidade no Brasil. 
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média anual é de 1.750 mm, com meses mais secos de outubro a fevereiro e meses mais 

chuvosos de março a setembro (SEPLAN, 2014). O Município apresenta uma grande 

variedade de tipos de solos: Argissolo Amarelo Distrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico, Espodossolo Ferri-humilúvico Hidromórfico, Gleissolo Háplico Distrófico, 

Latossolo Amarelo Distrófico, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Neossolo Litólico 

Distrófico, Neossolo Quartzarênico Hidromórfico e Plintossolo Háplico Distrófico (IBGE, 

2005). De acordo com o IBGE (2015), tendo como referência 1º de julho de 2015, o 

município de Rorainópolis possuía uma população estimada em 27.288 habitantes em seus 

33.594,046 km², com uma densidade demográfica em torno de 0,81 hab/km². 

 

4.2 Etapas de planejamento e execução do inventário florestal da Flona de Anauá 

 

4.2.1 Planejamento e acesso à Flona de Anauá 

 

A Flona de Anauá não dispõe de qualquer infra-estrutura física de acesso e abrigo 

desde a sua criação em 2005. Desta forma, de modo a tornar exeqüível a realização do 

inventário florestal foi necessário a realização de parcerias com instituições públicas e civis 

para viabilizar o acesso à área
10

. O acesso à Flona de Anauá foi realizado por vias terrestres 

(vicinais) e fluviais (hidrovias ou rios) em duas etapas cronológicas. A primeira expedição a 

campo foi realizada em 01 de setembro de 2014, por via terrestre pela vicinal 4 até o "porto" 

dos pescadores para adentrar no Rio Anauá e seguir por esta hidrovia que desagua no Rio 

Branco (Região Norte). Posteriormente, foi utilizada a via terrestre pela vicinal 25 para 

acessar a Região Leste da Flona de Anauá (Figura 7).  

A segunda expedição a campo foi realizada em 21 de novembro de 2016, por 

hidrovias dos rios Branco e Itapará (Região Oeste), rio Jaburu (Região Leste) e também por 

vias terrestres pelas vicinais 42 e 43 (Região Leste), próxima aos Projetos de Assentamento 

do INCRA. O acesso à Região Oeste da Flona de Anauá, mais preservada e considerada um 

refúgio ecológico para fauna e flora, foi realizado mediante a Expedição do ICMBio 

denominada "Sirênios", que além de monitoramento e fiscalização ambiental buscou detectar 

                                                           
10

Instituições parceiras desta pesquisa científica: Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), Fundação 

Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FEMARH), Colônia de Pescadores de Rorainópolis Z-40, 

Companhia Independente de Policiamento Ambiental da Polícia Militar (CIPA), Universidade Estadual de 

Roraima (UERR) e Laboratório de Manejo Florestal do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(LMF/INPA). 
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a ocorrência, vestígios e relatos de ribeirinhos sobre o peixe-boi-da-amazônia (Trichechus 

inunguis) como apoio ao Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Sirênios (ICMBio, 

2011). Foi realizada a caracterização da vegetação e coleta de amostras botânicas, juntamente 

com a coleta de pontos de GPS associada a descrição física de acordo com a classificação do 

IBGE (2012) das fitofisionomias florestais observadas nas margens das hidrovias dos rios 

Branco e Itapará (Figura 8), visando obter amostras controle (AC) de campo para a realização 

posterior de classificação supervisionada de imagens digitais e avaliação do mapeamento.  

 
Figura 7. Etapas do planejamento e execução do acesso à Região Norte da Flona de Anauá, 

em Roraima. Em que: A) Planejamento no auditório da UERR; B) Carregamento de materiais do 

LMF/INPA em Manaus-AM a Rorainópolis-RR; C) Apoio do ICMBio com barcos na vicinal 4; D) 

Descarregamento de alimentos e materiais no "porto" da vicinal 4; E) Início da primeira expedição à 

Região Norte pela hidrovia do Rio Anauá; F) Primeiro conglomerado instalado (Macacão - MAC). 

 

 
Figura 8. Fitofisionomias florestais observadas durante o acesso à Região Oeste da Flona de 

Anauá, em Roraima. Em que: A) Floresta ombrófila Densa (Ds) na mata ciliar do Rio Branco, 

detalhe das águas barrentas; B) Campinarana Florestada (Ld) na mata ciliar do Rio Itapará, detalhe 

das águas escuras; C) Campinara Arbórea (La) na mata ciliar do Rio Itapará; D) Campinarana 

Gramíneo-Lenhosa (Lg) ao centro e Campinarana Arbustiva (Lb) ao fundo. 
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O acesso à Região Leste da Flona de Anauá em 2016 foi realizado pela hidrovia do 

Rio Jaburu, que corta as vicinais 42 e 43, região que atualmente sofre o efeito crescente de 

atividades humanas ou atrópicas como o desmatamento, degradação florestal e incêndios 

(Figura 9). 

 

 

Figura 9. Acesso à Região Leste da Flona de Anauá, em Roraima. Em que: A) Rio Jaburu 

soterrado e impactado pela degradação florestal por exploração seletiva de madeira ilegal; B) Ramal 

de arraste de madeira ilegal dentro da Flona de Anauá; C) Incêndio Florestal ao entorno da Flona 

(vicinal 42) utilizado para limpeza de terreno após o desmatamento; D) Inventário florestal realizado 

na região com maior intensidade de desmatamento e degradação florestal, ao entorno das vicinais 41 

e 42. 

 

4.2.2 Coleta de dados do inventário florestal da Flona de Anauá 

 

Foram instaladas 120 parcelas permanentes de 2.500 m² (0,25 hectare: 20 x 125 m), 

compostas por cinco subparcelas de 500 m² (20 x 25 m), totalizando 30 hectares amostrados 

dentro da Flona de Anauá (Figura 10). Segundo Higuchi et al. (1998), Silva (2007) e Ubialli 

et al. (2009), as parcelas 2.500 m² podem ser consideradas mais precisas na representação de 

diferentes fitofisionomias florestais contendo árvores de DAP > 10 cm em florestas tropicais. 

Foram instalados 7 conglomerados, conforme o formato padrão de "cruz" contendo 20 

parcelas, salvo algumas exceções detectadas em campo, porém as dimensões das parcelas 

foram mantidas (unidade terciária) (Tabela 1). 
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Figura 10. Modelo padrão de amostragem ou conglomerado contendo 20 parcelas de 2.500 

m² (0,25 ha). Fontes: Lima (2010), Lima et al. (2012) e CADAF (2014). 

 

Tabela 1. Conglomerados instalados dentro da Flona de Anauá. 

Conglomerado Sigla Acesso Parcelas Latitude Longitude Acampamento 

Currimboca CUR Rio Anauá 16 0° 51' 37.5" N 60° 42' 52.7" W X 

Ferradura FER Rio Anauá 20 0° 54' 9.2" N 60° 44' 40.4" W - 

Macacao MAC Rio Anauá 19 0° 57' 42.5" N 60° 47' 20.5" W X 

Pau Mulato MUL Rio Anauá 7 1° 3' 18.2" N 60° 49' 38.1" W - 

Piranheira PIR Rio Anauá 20 0° 53' 37.7" N 60° 38' 18.3" W - 

Vicinal 25 VIC25 Vicinal 25 18 0° 51' 18.1" N 60° 39' 6.8" W - 

Vicinal 42 VIC42 Vicinal 42 20 0° 42' 16.6" N 60° 39' 31.9" W - 

Total geral 120       

 

A coleta de dados do IF da Flona de Anauá foi realizada conforme o método 

desenvolvido pelo Laboratório de Manejo Florestal do INPA, aplicado em escala de 

Amazônia Legal (Lima, 2010; Lima et al., 2012; CADAF, 2014), sendo executada em 

diferentes etapas e formada por cinco equipes (Figura 11):  

1) Equipe da picada (instalação e marcação das parcelas);  
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2) Equipe de inventário florestal (coleta de dados de campo das variáveis 

dendrométricas);  

3) Equipe de botânica (formada por especialistas do INPA, botânicos e engenheiros 

florestais); 

4) Equipe de madeira caída (cubagem não destrutiva);  

5) Equipe de georreferenciamento das parcelas e árvores.  

 
Figura 11. Etapas do inventário florestal na região Norte da Flona de Anauá, sul de Roraima. 

Em que: A) Instalação de parcelas com trenas de 50 metros e bússolas; B) Mensuração da 

circunferência com fita centimétrica e identificação das árvores com DAP > 10 cm; C) Uso do 

podão de alumínio para coleta de ramos botânicos; D) Uso de peconha para coleta de ramos 

botânicos; E) Mensuração de madeira caída com o uso de suta dendrométrica em cada secção; F) 

Coleta de coordenadas espaciais de árvores e parcelas pela equipe de georreferenciamento. 

 

Foram mensuradas, georreferenciadas e identificadas botanicamente em morfotipos 

todas as árvores com DAP (diâmetro à altura do peito a 1,30 m do solo) > 10 cm. Foram 

realizadas as seguintes avaliações dendrométricas de cada indivíduo amostrado: nomes vulgar 

(regional) e científico; medição da circunferência da árvore preferencialmente à 1,30 m do 

solo (CAP) com fita centimétrica, salvo em condições de sapopemas ou deformações, no qual 

se procedeu estimando o diâmetro acima deste ponto (Silva et al., 2005), posteriormente 

convertida em DAP pelo emprego da equação: DAP = CAP/π. As alturas comercial (AC) e 

total (AT) de 171 árvores foram obtidas mediante a cubagem não destrutiva de árvores mortas 

caídas naturalmente, árvores recém exploradas ilegalmente e árvores parcialmente queimadas 

dentro e ao entorno da Flona de Anauá, com o intuito de ajustar modelos alométricos para a 

altura total e volume comercial por regressão linear e não linear e aplicar nas árvores 

mensuradas do IF da Flona de Anauá.  
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4.3 Mapeamento de uso e cobertura da terra na Flona de Anauá 

 

Segundo o mapa de cobertura da vegetação do Brasil do IBGE (IBGE, 2004), elaborado 

em 2004 (1:250.000), que serve de base para a atual classificação de fitofisionomias florestais 

adotada no Brasil (IBGE, 2012), a Flona de Anauá possui apenas quatro fitofisionomias 

florestais de maior dominância (Figura 12A), podendo também ser interpretado considerando 

áreas de tensão ecológica (Figura 12B). Com o intuito de refinar o nível de detalhamento 

deste mapa e também delimitar as áreas ocupadas por fitofisionomias florestais da Floresta 

Nacional (Flona) de Anauá, foi mapeada uma área de 102.750 km² referente ao mosaico de 

imagens de reflectância de superfície (Órbita: 232; Pontos 059-060) do sensor OLI 

(Operational Land Imager) da plataforma Landsat-8  (USGS 2013) obtida do site do Serviço 

Geológico dos Estados Unidos (USGS) (http://earthexplorer.usgs.gov/), com incidência 

menor de 10% de nuvens, diurnamente, na estação de verão (04/10/2015), contemplando o 

interior e entorno desta UC de 2.600 km² (Figura 12C).  

 
Figura 12. Classificação da cobertura vegetal de acordo com o IBGE (2004) e mosaico de 

imagens contemplando a Flona de Anauá, no sul de Roraima, Brasil. Em que: A) 

Classificação por fitofisionomias florestais de maior dominância; B) Classificação das 

fitofisionomias florestais considerando áreas de Contato ou Tensão Ecológica; C) Mosaico de 

imagens de reflectância (path 232; rows 059-060) do sensor Landsat 8 (OLI: Operational Land 

Imager) (USGS, 2013) obtida do site USGS (http://earthexplorer.usgs.gov/). 
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Com o intuito de obter dados de referência de campo ou "verdade terrestre" para o 

mapeamento por sensoriamento remoto foram registradas 2.500 amostras controle (AC's) com 

GPS (Garmin Etrex; Projeção UTM; Datum WGS84) sob o critério de anotação de 

coordenadas espaciais, registro de fotos e descrição da paisagem referente às 11 classes (C) de 

uso e cobertura da terra (Tabela 2). As AC's foram obtidas em operações conjuntas de 

pesquisa, fiscalização, monitoramento ambiental com o apoio do ICMBio, CIPA, LMF/INPA 

e UERR durante o acesso às regiões Norte, Oeste e Leste da Flona de Anauá (Fig. 13). Foram 

navegados aproximadamente 1.266 km nos rios Anauá, Branco, Itapará, Jaburu e diversos 

igarapés, percorridos por vias terrestres 74 km dentro da Flona de Anauá e aproximadamente 

3.000 km ao entorno desta UC, na área relativa ao mosaico, com o intuito detectar mudanças 

de uso e cobertura da terra durante o período de 2013 a 2017. Neste estudo, o uso da terra 

refere-se à maneira ou processo pelo qual a cobertura da terra é utilizada, modificada ou 

convertida. A cobertura da terra é representada pelo estado biofísico da superfície da terra. 

 

Tabela 2. Classes de uso e cobertura da terra da Flona de Anauá, em Roraima, Brasil. Em que: 

C = Classes; Siglas (Ds, Ld, La, Lb, Lg) = fitofisionomias florestais classificadas de acordo com o 

IBGE (2012); Cores ROI = utilizadas para diferenciar regiões de interesse (ROI's) durante o 

treinamento e validação; Cores Mapas = utilizadas para visualização dos mapas classificados. 

C Uso e cobertura da terra Sigla Descrição física 
Cor Cor 

ROI Mapa 

C1 Floresta Ombrófila Densa Ds 
Cobertura florestal densa, alta rugosidade 

textural e sem exposição do solo.     

C2 Campinarana Florestada Ld 
Cobertura florestal densa, média rugosidade 

textural e sem exposição do solo. 
    

C3 Campinarana Arborizada La 
Ambiente com árvores, arbustos e leve 

exposição do solo. 
    

C4 Campinarana Arbustiva Lb 
Ambiente com arbustos e média exposição 

do solo. 
    

C5 Campinarana Gramíneo-Lenhosa Lg 
Ambiente com gramíneas e alta exposição 

do solo. 
    

C6 Água e Igapó Ai Rios, igarapés e ambientes alagados 
    

C7 Areia Ar Ambiente com solos arenosos. 
    

C8 Área Urbana Au 
Áreas alteradas pelo homem em diferentes 

estados de urbanização. 
    

C9 Degradação Florestal Df 
Áreas que estão sofrendo o impacto da 

exploração seletiva de madeira ilegal. 
    

C10 Pastagem Pa 
Áreas destinadas à criação de gado em 

diferentes estados de manejo. 
    

C11 Desflorestamento De 
Áreas onde foi retirada a cobertura florestal 

com exposição do solo.  
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Figura 13. Detalhe das amostras controle (AC) e amostras das regiões de interesse (ROI) por 

classes de uso e cobertura da terra mapeadas no mosaico (Órbita: 232; Pontos: 

059–060) do sensor OLI da plataforma Landsat-8 contemplando a Flona Anauá, 

sul de Roraima, Brasil.  

 

As amostras controle - AC (n = 2.500) foram utilizadas como referência de campo 

para etapa posterior do processamento digital de imagens na seleção de regiões de interesse 

(ROI's) por classe de uso e cobertura da terra, com homogeneidade espectral em relação à 

reflectância das 5 faixas ou bandas analisadas do sensor remoto OLI da plataforma Landsat 8 

(USGS, 2013), para detectar os padrões espectrais correspondentes às assinaturas espectrais 

de uso e cobertura da terra dentro e ao entorno da Flona de Anauá (Tabela 3). A base de dados 

de amostras ROI's foi dividida em um conjunto de 280 amostras de treinamento por classe 

(70%) e conjunto de 120 amostras de validação por classe (30%), perfazendo 4.400 amostras 

ROI's dentro do mosaico de imagens (102.750 km²) (Hastie et al., 2009; James et al., 2013). 

Foi analisada a correlação entre as 5 bandas. Foram avaliadas 3 composições de cores bandas 

(b) ou faixas do espectro eletromagnético: 1ª) R(4), G(3), B(2): apenas com bandas no visível 

(Red, Green, Blue); 2ª) R(5), G(4), B(3): uma banda no infravermelho próximo (NIR) e duas 

bandas no visível (Red e Green); 3ª) R(6), G(5), B(4): uma banda no infravermelho médio 

(SWIR 1 ou MIR), uma banda no infravermelho próximo (NIR) e uma banda no visível 
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(Red), em ambas composições de bandas com realce de contraste no histograma de imagens 

por espalhamento (Stretch) e desvio padrão (2,5) (Figura 14). 

 

Tabela 3. Bandas espectrais dos sensores remotos OLI/TIRS da plataforma Landsat-8 e 

composições de bandas utilizadas para detecção de assinaturais espectrais de uso e 

cobetura da terra. 

Bandas espectrais dos sensores OLI e TIRS da plataforma Landsat-8 Composição de Bandas 
Sensor* 

Banda Resolução espacial (m) por comprimento da Banda espectral (μm) 432 543 654 

Banda 1 30 m Costal/Aerosol 0,435 - 0,451       

OLI 

Banda 2 30 m Blue/Azul 0,452 - 0,512 B     

Banda 3 30 m Green/Verde 0,533 - 0,590 G B   

Banda 4 30 m Red/Vermelho 0,636 - 0,673 R G B 

Banda 5 30 m NIR/Infravermelho Próximo 0,851 - 0,879   R G 

Banda 6 30 m SWIR 1 ou MIR/Infravermelho Médio 1,566 - 1,651     R 

Banda 7 30 m SWIR 2/Infravermelho Distante 2,107 - 2,294       

Banda 8 15 m Pan/Pancromática 0,503 - 0,676       

Banda 9 30 m Cirrus/nuvens do formato Cirrus 1,363 - 1,384       

Banda 10 100 m TIR-1 10,60 - 11,19       
TIRS 

Banda 11 100 m TIR-2 11,50 - 12,51       

* Operational Land Imager (OLI) e Thermal Infrared Sensor (TIRS)      

 
Figura 14. Reflectância de 3 composições de cores com bandas no visível (RGB) e 

infravermelho próximo (NIR) e médio (SWIR 1 ou MIR) de imagens de 

Landsat-8 (OLI) da Flona de Anauá. Em que: 1ª) R(4)G(3)B(2): R [Red b4] = 0,45–0,51 

μm; G [Green b3] = 0,53–0,59 μm; B [Blue b2] = 0,64–0,67 μm; 2ª) R(5)G(4)B(3): R [NIR b5] 

= 0,85–0,88 μm; G [Red b4] = 0,45–0,51 μm; B [Green b3] = 0,53–0,59 μm; 3ª) R(6)G(5)B(4): 
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R [SWIR 1 ou MIR b6] = 1,57–1,65 μm; G [NIR b5] = 0,85–0,88 μm; R [Red b4] = 0,45–0,51 

μm. 

Foi avaliada a estatística descritiva (média; mediana; amplitude; desvio padrão; 

variância; IC95%), análise da variância (ANOVA–F) e o teste de comparação de médias 

(Tukey) no software R (R Core Team, 2015) dos valores de reflectância das amostras de 

região de interesse (ROI's). A probabilidade foi interpretada de acordo com os intevalos 

definidos pelo IPCC (2010, 2012): a) Praticamente certo (Virtually certain) = 99-100%; b) 

Muito provável (Very likely) = 90-100%; b) Provável (Likely) = 66-100%; c) Sobre tão 

provável quanto não (About as likely as not) = 33-66%; d) Improvável (Unlikely) = 0-33%; e) 

Muito improvável (Very unlikely) = 0-10%; f) Excepcionalmente improvável (Exceptionally 

unlikely) = 0-1%.  

 

4.3.1 O comportamento espectral e espacial da  vegetação por índices e imagem de 

cobertura fracionada 

 

Foram utilizados dois índices de vegetação e uma imagem de cobertura fracionada 

baseados no comportamento espectral de reflectância para descrever indiretamente por 

sensoriamento remoto a atividade de fotossíntese e presença de água na estrutura interna das 

plantas: 

 Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI) (Rouse et al., 1974; 

Jensen, 1996, 2009): 

𝑵𝑫𝑽𝑰 =
𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅𝑒𝑑
𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅𝑒𝑑

 

Em que:  

𝜌𝑅𝑒𝑑  = reflectância no vermelho (Red = 0,636 – 0,673 µm); 

𝜌𝑁𝐼𝑅  = reflectância no infravermelho próximo (NIR = 0,851 – 0,879 µm). 

 

 Índice de Umidade por Diferença Normalizada (NDWI ou NMDI) ou Índice da 

Água (Gao, 1996; Jin e Sader, 2005; Jensen, 2009):  

𝑵𝑫𝑾𝑰 𝒐𝒖 𝑵𝑴𝑫𝑰 =
𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅1 𝑜𝑢  𝑀𝐼𝑅  

𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅1 𝑜𝑢  𝑀𝐼𝑅
 

Em que:  

𝜌𝑁𝐼𝑅  = reflectância no infravermelho próximo (NIR = 0,851 – 0,879 µm); 

𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅1 𝑜𝑢  𝑀𝐼𝑅  = reflectância no infravermelho médio (SWIR 1 ou MIR = 1,566 – 1,651 µm). 
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 Imagem de cobertura fracionada (FCI), do inglês Fractional Cover Image, 

derivada do processo automático pelo software CLASlite Forest Monitoring Technology 

versão 3.2, que representa um modelo linear de mistura espectral que subdivide o pixel em 3 

frações (Asner et al., 2005, 2009):  

Em que:   

PV = fração de vegetação que realiza a fotossíntese (0–100%); 

NPV = fração de vegetação que não realiza a fotossíntese (0–100%); 

BARE = fração de solo e substrato exposto (0–100%). 

  

4.3.2 Classificação supervisionada de imagens digitais  

 

A classificação supervisionada de imagens digitais, pixel a pixel, foi realizada pelo 

algoritmo de Maximum Likelihood no software ENVI 4.8, que pressupõe que as estatísticas 

de cada classe em cada banda são normalmente distribuídas e calcula a probabilidade de um 

determinado pixel pertencer a uma classe específica (Jensen, 1996, 2009; Richards e Jia, 

2006). O processo de classificação foi realizado em 2 etapas: 1) Treino: com 400 amostras de 

treinamento por classe (70%); 2) Validação: com 120 amostras de validação por classe (30%), 

totalizando 4.400 amostras ou pixels (100%), ambas amostras ROI's das 11 classes de uso e 

cobertura da terra. Foi utilizado o fator de escala 10.000 para reflectância. A avaliação da 

precisão (IPCC 2010, 2014; FAO, 2016) das classificações supervisionadas foi realizada por 

matriz de erro ou confusão, quantificando o intervalo de confiança da área mapeada (IC95%) 

(Olofsson et al., 2013, 2014), o acerto geral da classificação (Overall), o acerto do usuário 

(User), o acerto do produtor (Producer) e o índice de Kappa (Bishop et al., 1975; Landis e 

Koch, 1977; Jensen, 1996, 2009). Os parâmetros de precisão foram obtidos pelas seguintes 

equações tendo como referência a matriz de erro ou confusão de amostras (Tabela 4) e 

proporções das áreas (Tabela 5): 

 

Tabela 4. Matriz de erro ou confusão das contagens de amostras (𝑛𝑖𝑗 ). Em que: as categorias ou 

classes do mapa classificadas são as linhas enquanto as categorias ou classes de referência de 

amostras (ROI) são as colunas. Adaptado de Olofsson et al. (2013, 2014). 

Classe 1 2 ... q Total 

1 n11 n12 ... n1q n1 . 

2 n21 n22 ... n2q n2 . 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

q nq1 nq2 ... nqq nq . 

Total n . 1 n . 2 ... n . q n 
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Tabela 5. Matriz de erro ou confusão das proporções de área estimadas (𝑝 𝑖𝑗 ). Em que: as 

categorias ou classes do mapa classificadas são as linhas enquanto as categorias ou classes de 

referência de amostras (ROI) são as colunas. Adaptado de Olofsson et al. (2013, 2014). 

Classe 1 2 ... q Total 

1 𝑝 11  𝑝 12  ... 𝑝 1𝑞  𝑝 1 . 

2 𝑝 21  𝑝 22  ... 𝑝 2𝑞  𝑝 2 . 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

q 𝑝 𝑞1 𝑝 𝑞2 ... 𝑝 𝑞𝑞  𝑝 𝑞  . 

Total 𝑝  . 1 𝑝  . 2 ... 𝑝  . q 1 

 

1) Intervalo de confiança da área mapeada (IC95%) (Olofsson et al., 2013, 2014): 

𝑂 =   𝑝𝑗𝑗
𝑞
𝑗=1       (1) 

𝑈𝑖 =  
𝑝𝑖𝑖

𝑝𝑖  .
      (2) 

𝑃𝑗 =  
𝑝𝑗𝑗

𝑝𝑗  .
      (3) 

 𝑝 𝑖𝑗 = 𝑊𝑖
𝑛𝑖𝑗

𝑛𝑖 .
  𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒:  𝑊𝑖 =

𝐴𝑚 ,𝑖

𝐴𝑡𝑜𝑡
      (4) 

𝑉  𝑂  =  𝑊2𝑈 𝑖 1 − 𝑈 𝑖 
𝑞
𝑖=1 / 𝑛𝑖 . − 1       (5) 

𝑉  𝑈 𝑖 = 𝑈 𝑖 1 − 𝑈 𝑖 / 𝑛𝑖 . − 1       (6) 

𝑉  𝑃 𝑗  =
1

𝑁 2
.𝑗
 
𝑁2

.𝑗  1−𝑃 𝑗  
2
𝑈 𝑗  1−𝑈 𝑗  

𝑛𝑗  .−1
+ 𝑃 𝑗

2
 𝑁𝑖  .

2 𝑛𝑖𝑗

𝑛𝑖 .
 1 −

𝑛𝑖𝑗

𝑛𝑖 .
 / 𝑛𝑖 . − 1 𝑞

𝑖≠𝑗     (7) 

𝑝 .𝑘 =  𝑝 𝑖𝑘  .
𝑞
𝑖=1        (8) 

𝑝 .𝑘 =  𝑊𝑖
𝑛𝑖𝑘

𝑛𝑖 .

𝑞
𝑖=1       (9) 

 𝑆 𝑝  .𝑘 =   𝑊2  ∙  

𝑛𝑖𝑘
𝑛 𝑖 .

 1−
𝑛𝑖𝑘
𝑛 𝑖 .

 

𝑛𝑖 .−1

𝑞
𝑖=1 =    

𝑊𝑖𝑝 𝑖𝑘−𝑝 𝑖𝑘
2

𝑛𝑖 .−1𝑖                 (10) 

𝑆 𝐴 𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑆 𝑝  .𝑘       (11) 

𝐼𝐶95% = 𝐴 𝑘 ± 1.96 ∙ 𝑆 𝐴 𝐾       (12) 

 

Em que: 

𝑂 = precisão geral; 

𝑈𝑖  = precisão do usuário da classe i (proporção de área mapeada como classe i que tem como referência a classe 

i), relacionada ao erro de comissão  1 −  
𝑝𝑖𝑖

𝑝𝑖  .
 ;  

𝑃𝑖  = precisão do produtor da classe j (proporção de área de referência da classe j mapeada como classe j), 

relacionada ao erro de omissão  1 −  
𝑝𝑗𝑗

𝑝𝑗  .
 ;  
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𝑝 𝑖𝑗  = estimativa de proporção de área das amostras (nij) considerando a estratificação da área e as áreas mapeadas 

por classe (𝐴𝑚 ,𝑖) e área total (𝐴𝑡𝑜𝑡 ); 

𝑊𝑖  = proporção da área mapeada da classe i; 

𝑉  𝑂   = variância da estimativa da precisão geral (Overall); 

𝑉  𝑈 𝑖  = variância da estimativa do usuário da classe i; 

𝑉  𝑃 𝑖  = variância da estimativa do produtor da classe i; 

𝑝 .𝑘  = estimativa da proporção da área mapeada como classe k, considerando amostragem simples; 

𝑝 .𝑘  = estimativa da proporção da área mapeada como classe k, considerando amostragem estratificada com 

proporções definidas 𝑊𝑖
𝑛𝑖𝑘

𝑛𝑖 .
; 

𝑆 𝑝  .𝑘  = erro padrão da estimativa da proporção da área estratificada e mapeada; 

𝑆 𝐴 𝑘  = erro padrão da estimativa da proporção da área estratificada e mapeada por classe k; 

𝐼𝐶95% = intervalo de confiança a 95% da estimativa da proporção da área estratificada e mapeada por classe k. 

 

2) Acerto geral da classificação (Overall): a exatidão geral é simplesmente a proporção 

da área mapeada corretamente, fornecendo ao usuário a probabilidade de uma localização 

selecionada aleatoriamente no mapa estar corretamente classificada. Porém, Olofsson et al. 

(2013, 2014) relatam diferenças em considerar as duas abordagens de cálculo para acerto 

geral (Overall): 

Acerto geral obtido simplesmente pelos valores das amostras por classe (Tabela 4): 

O = (n12 + n22 + ... + nqq )/n          (13) 

Acerto geral obtido considerando a estratificação e proporção da área mapeada por 

classe (Tabela 5): 

O =  𝑝𝑗𝑗
𝑞
𝑗=1                  (14) 

𝑉  𝑂  =  𝑊2𝑈 𝑖 1 − 𝑈 𝑖 
𝑞
𝑖=1 / 𝑛𝑖 . − 1         (15) 

𝐼𝐶95% = ±1.96  𝑉  𝑂           (16) 

 

3) Índice de Kappa (K): medida geral de exatidão calculada pela equação abaixo e 

definida por intervalos (Bishop et al., 1975; Landis e Koch, 1977; Jensen, 1996, 2009) 

𝐾 =
𝑁 𝑋𝑖𝑖− 𝑋𝑖+𝑋+𝑖

𝑟
𝑖=1

𝑟
𝑖=1

𝑁2− 𝑋𝑖+𝑋+𝑖
𝑟
𝑖=1

         (17) 

Em que:  

K = estimativa do coeficiente Kappa;  

r = número de linhas e colunas na matriz de erro ou confusão; 

N = número total de observações; 

Xii = observação na linha i e coluna i;  

Xi+ = marginal total da linha i; 
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X+i = marginal total da coluna i. 

 

Intervalos do Índice de Kappa (K): 

K < 0,00 = pobre (Poor);  

K = 0,00-0,20 = leve (Slight);  

K = 0,21-0,40 = justo (Fair);  

K = 0,41-0,60 = moderado (Moderate);  

K = 0,61-0,80 = substancial (Substancial);  

K = 0,80-1,00 = quase perfeito (Almost Perfect). 

 

Para a realização da conversão de números digitais (ND ou DN de digtal number em 

inglês) para a unidade física de reflectância no topo da atmosfera (TOA) das imagens digitais 

do sensor Landsat 8 (OLI) foi utilizada a seguinte equação (USGS, 2013): 

𝜌𝜆′ = 𝑀𝜌 ∙ 𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝜌         (1) 

𝜌𝜆 =
𝜌𝜆′

𝑠𝑖𝑛 𝜃 
         (2) 

Em que: 

𝜌𝜆 = reflexão espectral planetária (TOA) ou reflectância no topo da atmosfera (adimensional); 

𝜌𝜆′= reflexão espectral planetária (TOA), sem correção para o ângulo solar (adimensional); 

𝑀𝜌= fator de escala multiplicativo de refletância para a banda (REFLECTANCE_MULT_BAND_n dos 

metadados); 

𝑄𝑐𝑎𝑙  = valor de pixel L1 em DN; 

𝐴𝜌= fator de escala de adição de reflexão para a banda (REFLECTANCE_ADD_BAND_n dos metadados); 

𝜃 = ângulo de elevação solar (a partir dos metadados ou calculados). 

 

4.3.3 Classificação supervisionada de imagens digitais orientada por objeto geográfico 

(GEOBIA) 

 

A classificação supervisionada de imagens digitais orientada por objeto geográfico 

(GEOBIA) (Blaschke et al., 2014; Watmough et al., 2017) foi avaliada também mediante a 

quantificação do intervalo de confiança da área mapeada (IC95%) (Olofsson et al., 2013, 

2014), do acerto geral da classificação (Overall), do acerto do usuário (User), do acerto do 

produtor (Producer) e do índice de Kappa (Bishop et al., 1975; Landis e Koch, 1977; Jensen, 

1996, 2009). A abordagem GEOBIA foi realizada em 5 passos no software eCognition 

Developer 9 (Trimble, 2017) (Fig. 15):  
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Figura 15. Classificação supervisionada de imagens digitais orientada por objeto geográfico 

(GEOBIA) em 5 passos. Em que: valores de reflectância sem fator de conversão (10.000). 

 

4.3.4 Detecção de mudanças nas classes de uso e cobertura da terra 

 

A detecção de mudanças nas 11 classes de uso e cobertura da terra durante o período 

de outubro de 2015 a janeiro de 2017 foi realizada mediante três passos:  

1) Classificação supervisionada (pixel a pixel) do mosaico de imagens de reflectância 

(Órbita: 232/Pontos: 059-060) do sensor Landsat 8 em cronossequência do tempo inicial (t: 

04 de outubro de 2015) e tempo final (t+1: 10 de janeiro de 2017), na composição 

R(5)G(4)B(3) utilizando as mesmas amostras ROI de treinamento por classe; 

2) Avaliação da precisão das classificações e detecção das mudanças nas 11 classes 

supracitadas mediante a utilização das amostras ROI de validação por classe no software 

ENVI 4.8, analisando a matriz de erro e quantificando o acerto geral (Overall) em absoluto e 

o acerto geral obtido pela estratificação e proporção da área mapeada por classe (IC95%) e o 

índice de Kappa; 

1) Primeira Segmentação
Multiresolution Segmentation

Pesos: 

Blue = 1, Green = 1, Red = 1, NIR = 

2; SWIR = 1 ou MIR = 1

Escala:  40 

Forma: 0.1

Compactação: 0.6

2) Segunda Segmentação
Spectral Difference Segmentation

Pesos: 

Blue = 1, Green = 1, Red = 1, NIR = 

2; SWIR = 1 ou MIR = 1

Maximum Spectral Difference: 50

3) Conjunto de regras espectrais na árvore de 

processo hierárquico:

C6 {NIR < 1.470}

Não Água e Igapó {NIR > 1.470}

Não vegetação

{NDVI < 0,48}     

Vegetação

{NDVI > 0,48}     

C7 {NIR > 1.470}

C8 {2.600 < SWIR 1 <

3.700}

C1 {NDVI > 0,83 e 

GLMC Contrast all

dir. > 1.000}

C2 {NDVI > 0,83 e 

GLMC Contrast all

dir. < 1.000}

C3 {NDVI < 0,83 e 

NIR > 2.300}

C4 {NDVI < 0,72 e 

NIR > 2.050}

C5 {NDVI < 0,65 e 

NIR < 2.050}

C9 {Desvio Padrão em 

RED > 30 e Limite de 

Borda com  C1 > 25 

pixels}

C10 {NIR > 3.000 e 

SWIR 1 ou MIR >

2.200}

C11 {Média da 

diferença dos vizinhos 

em RED (30) > 300 e 

limite de borda  com 

C1 > 15 pixels}

4) Processo de validação na

Classificação por GEOBIA
Seleção das amostras ROI‟s por

objetos geográficos em sobreposição

com amostras ROI‟s por pixel em

cada classe. Exemplo: C1.

5) Avaliação da acurácia
Matriz de erro para quantificar o 

acerto geral e o índice de Kappa 

index.C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Comissão Omissão Produtor Usuário

C1 106 31 0 0 0 2 0 0 12 0 0 29.8 11.7 88.3 70.2

C2 13 87 1 0 0 0 0 0 2 0 0 15.5 27.5 72.5 84.5

C3 0 2 111 1 1 0 1 1 6 23 3 25.5 7.5 92.5 74.5

C4 0 0 4 80 18 0 6 12 6 20 37 56.3 33.3 66.7 43.7

C5 0 0 0 32 93 0 0 0 0 0 4 27.9 22.5 77.5 72.1

C6 0 0 0 1 7 104 2 0 0 0 1 9.6 13.3 86.7 90.4

C7 0 0 0 4 1 0 90 8 0 0 10 20.4 25.0 75.0 79.6

C8 0 0 0 0 0 0 20 87 0 0 7 23.7 27.5 72.5 76.3

C9 1 0 2 0 0 5 0 0 94 6 0 13.0 21.7 78.3 87.0

C10 0 0 0 0 0 0 0 12 0 71 1 15.5 40.8 59.2 84.5

C11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 57 1.7 52.5 47.5 98.3

unclassified 0 0 2 2 0 9 0 0 0 0 0 - - - -

Overall Accuracy = 74.2% 

Kappa Coefficient = 0.72

Classes
Validação (Ground Truth) Erros Acurácia

G
E

O
B

IA
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3) Detecção das mudanças de uso e cobetura da terra pelo método de Análise de Pós-

classificação, mediante análise comparativa das imagens classificadas independentemente. A 

patir da geração de dois mapas temáticos de classes de uso e cobertura da terra foi 

quantificada a diferença entre as áreas ocupadas por classe durante o período analisado pela 

taxa de mudança por classe de acordo com a seguinte expressão (adaptado de Souza e Soares, 

2013): 

𝑇𝑚 =  
𝐶𝑡+1

𝐶𝑡
− 1 ∙ 100    (Eq. 1) 

Em que: 

𝑇𝑚 = taxa de mudança da classe de uso e cobertura da terra, em porcentagem (%); 

𝐶𝑡= valor da classe de uso e cobertura da terra no período de tempo inicial (t); 

𝐶𝑡+1= valor da classe de uso e cobertura da terra no período de tempo final (t+1). 

 

 4.4 Florística e Fitossociologia 

 

4.4.1 Florística 

 

As coletas para a identificação botânica foram realizadas respeitando a Instrução 

Normativa do IBAMA nº 154, de 01 de março de 2007, que fixa as normas sobre a realização 

das atividades de pesquisa científica em áreas de Unidades de Conservação Federal. A 

identificação botânica dos 385 morfotipos de espécies arbóreas com DAP > 10 cm foi 

realizada em campo durante o inventário florestal (IF) por parabotânicos ou mateiros, 

botânicos e engenheiros Floretais da equipe do LMF/INPA, no qual foi coletado um exemplar 

de cada espécie (triplicata). Durante o IF, o Guia da Reserva Ducke (Ribeiro et al., 1999) foi 

utilizado como ferramenta de apoio na identificação e sistematização botânica. Também 

foram coletadas amostras botânicas durante a Expedição do ICMBio à Região Oeste da Flona 

de Anauá. O material biológico coletado foi destinado ao herbário do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA) em Manaus para verificação e validação da nomenclatura 

botânica e catalogação das amostras férteis, que possuem estruturas reprodutivas, no Herbário 

do INPA. Antes de adentrar no Herbário do INPA, as amostras foram submetidas à secagem 

em estufa (60 ºC) por 48 horas e congelamento a 0º C por 48 horas, conforme descrito no 

Manual de Procedimentos para Herbários do INCT (INCT, 2013). As conferências e 

atualizações da nomenclatura botânica foram realizadas comparadamente com as exsicatas 

disponíveis em diversos herbários  virtuais (Tropicos, 2017; Reflora, 2017; Flora Brasiliensis, 
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2017) e presencialmente no Herbário do INPA. Foram depositadas algumas amostras férteis 

oriundas de dentro e ao entorno da Flona de Anauá no Herbário do INPA, os números de 

acordo são representados na coluna "accession". As espécies foram classificadas pelo sistema 

proposto pelo Angiosperm Phylogeny Group (APG III, 2009; APG IV, 2016). 

A estimativa de diversidade de espécies da flora arbórea da Flona de Anauá foi 

realizada pelos índices de Shannon-Wiener (H‟), na base logarítmica natural (ZAR, 2010) e 

alfa de Fisher (α) (ter Steege et al., 2013). Embora o primeiro tenha sido bastante criticado 

por dar maior peso a equabilidade do que riqueza de espécies (Melo, 2008), ele foi calculado 

devido a vantagem de ser de fácil comparação com outros estudos no Bioma Amazônia. A 

equabilidade ou uniformidade foi calculada mediante o índice de equabilidade de Pielou (J) 

(Magurran, 1988). A diversidade de alfa de Fisher (1960, 1965, 1972) e a dissimilaridade 

florística de Jaccard pelo método "average" (Kent e Coker, 1995; Legendre e Legendre, 

1998; Borcard et al., 2011) foram avaliadas em escala espacial regional, dentro e ao entorno 

da Flona de Anauá, no software R (R Core Team, 2015). O coeficiente de Jaccard (J) busca 

relacionar o número de espécies comuns e o número de espécies encontradas em duas áreas 

que se comparam, sendo calculado por meio da fórmula (Jesus e Rolim, 2005): 

𝐽𝑖𝑗 =
𝑐

𝑎 + 𝑏 − 𝑐
 

Em que:  

𝐽𝑖𝑗  = coeficiente de similaridade de Jaccard para a comparação das áreas i e j;  

𝑎 = número de espécies exclusivas da mata i; 

𝑏 = número de espécies exclusivas da mata j; 

𝑐 = número de espécies comuns às matas i e j. 

 

4.4.2  Efeito dos gradientes ambientais na estruturação das comunidades vegetais e 

implicações para o manejo florestal na Flona de Anauá 

 

A avaliação dos efeitos dos gradientes ambientais na estruturação das comunidades 

vegetais dentro e ao entorno da Flona de Anauá foi realizada inicialmente mediante a 

obtenção das seguintes variáveis (Figura 16):  

a) Altitude (m) = extraída remotamente por imagem (raster) Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global do site USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/), com 

resolução espacial de aproximadamente 30 x 30 metros (pixel = 900 m²); 
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b) Hidrografia (m) = obtida a partir de uma proxy da menor distância euclidiana ou 

proximidade até o rio mais próximo, mensurada em metros de forma vetorial (manual) no 

software ArcGIS 10.3; 

c) Textura do solo (%) de 0-5 cm de profundidade: obtida remotamente por imagens 

(raster) do site Soilgrids (https://www.soilgrids.org) (ISRIC, 2013), referentes a porcentagem 

de areia (sand), atualizada em 2014, com resolução espacial de aproximadamente 1.000 x 

1.000 metros (pixel = 1 km²); 

Após a obtenção destas variáveis ambientais procedeu-se a montagem do banco de 

dados espaciais em ArcGIS. Este banco de dados consistiu na união de 120 parcelas terrestres 

amostradas em Floresta Ombrófila Densa (Ds) e Campinarana Florestada (Ld) oriundo do IF 

da Flona de Anauá relacionadas aos rios Anauá e Jaburu, mais duas "parcelas fluviais", 

considerando todas as espécies caracterizadas visualmente e coletadas durante a expedição à 

Região Oeste da Flona de Anauá pelas hidrovias dos rios Branco e Itapará, totalizando 122 

amostras. As duas parcelas fluviais são relativas aos buffers dos rios Branco e Itapará, no qual 

abordam ambientes de Floresta Ombrófila Densa (Ds), Contato Floresta Ombrófila 

Densa/Campinarana (LO), Campinarana Florestada (Ld), Campinarana Arborizada (La), 

Campinarana Arbustiva (Lb), Campinarana Gramíneo-Lenhosa (Lg). A extração dos valores 

dos gradientes ambientais em cada amostra (n = 122) foi realizada no ArcGIS por meio da 

ferramenta "Extract Multi Values to Points". Nas parcelas fluviais (n = 2) foram obtidos os 

valores médios referentes aos gradientes ambientais, devido a extensão dos percursos fluviais 

dos rios Branco e Itapará. Posteriormente, no software R (R Core Team, 2015) foi realizada a 

ordenação pelo método Non-Metric Multidmensional Scaling (NMDS) pela distância de Bray-

Curtis, por redução de dimensionalidade em técnicas de análise multivariada (Kent e Coker, 

1992; Legendre e Legendre, 1998; Mccune e Grace, 2002; Kreft e Jetz, 2010; Gomes et al., 

2016). Foi utilizado o gráfico "Genérico", função implementada por Vitor Lemes Landeiro no 

software R, para a verificação e visualização da substituição de espécies (turnover) ao longo 

dos gradientes ambientais supracitados. 



69 
 

 
 

 
Figura 16. Processo de extração dos valores dos gradientes ambientais nas parcelas terrestres 

(n = 120) e fluviais (n = 2) por imagens (raster) remotamente adquiridas a partir 

da base de dados do SRTM e Soilgrids.  

 

4.4.3 Fitossociologia e ecologia vegetal 

 

A fitossociologia da vegetação da Flona de Anauá foi avaliada de duas formas. A 

vegetação árborea com alto potencial para manejo florestal com fins madeireiros, 

correspondente as fitofisionomias de Floresta Ombrófila Densa (Ds) e Campinarana 

Florestada (Ld), foi avaliada quantitativamente e qualitativamente, sendo mensuradas 

variáveis dendrométricas das árvores de DAP > 10 cm durante o IF em 30 hectares. Nesta 

vegetação foram consideradas as seguintes análises (Curtis e McIntosh, 1951; Finol, 1971; 

Müller-Dombois e Ellemberg, 1974; Mori e Boom, 1983; Magurran, 1988; Souza et al., 2003; 

Condé e Tonini, 2013; Souza e Soares, 2013; Gomes et al., 2016): 

1) Estrutura horizontal: Densidade Absoluta (DAi) e Densidade Relativa (DRi); 

Dominância Absoluta (DoAi) e Dominância Relativa (DoRi); Frequência Absoluta  (FAi), 
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Frequência Relativa (FRi), Valor de Cobertura (VCi%), Valor de Importância Ecológica 

(VIi%) por espécie, Valor de Importância Ecológica Familiar (VIFi%);  

2) Estrutura vertical: estrato inferior (EI) ₋ árvores com AT < (AT    − 1σ); estrato médio 

(EM) ₋ árvores com (AT    − σ) ≤ AT < (AT    + 1σ); estrato superior (ES) ₋ árvores com AT ≥

(AT    + 1σ), onde AT     é a média e σ é o desvio padrão das alturas totais (AT), considerando 

todos indivíduos árboreos amostrados com DAP > 10 cm; 

3) Estrutura paramétrica: média, desvio padrão, variância e IC95% do diâmetro (DAP), 

área basal (AB), altura total (AT), volume comercial (Vc), biomassa fresca ou peso fresco 

(PF), biomassa seca ou peso seco (PS), biomassa total ou peso total (PTOT) e carbono total 

(CTOT), ambas variáveis foram avaliadas por amostragem casual estratificada, detalhada 

matemateticamente no tópico 4.6 Avaliação da precisão do Inventário florestal (IF); 

4) Estrutura interna ou fitossanitária: árvore viva caída (C), árvore viva danificada por 

causas naturais (D), árvore morta caída por causa natural (MC), árvore morta por exploração 

seletiva de madeira ilegal (ME), árvore morta em pé por causa natural (MP), árvore morta por 

incêndio florestal (MQ), árvore viva normal (N), árvore viva parcialmente queimada por 

incêndio florestal (Q), árvore viva sem copa (SC) e árvore viva torta ou inclinada (T). 

A vegetação arbórea e não árborea da Flona de Anauá com baixo potencial para o 

manejo florestal com fins madeireiros, compreendendo as fitofisionomias de Campinarana 

Arbórea (La), Campinarana Arbustiva (Lb) e Campinarana Gramíneo-Lenhosa (Lg), foi 

avaliada apenas qualitativamente por caracterização visual e descrição florística.  

 

4.5  Estrutura diamétrica e estimativa do potencial de exploração de PFM e PFNM 

 

A estrutura diamétrica da floresta foi representada pela quantificação do diâmetro à 

altura do peito (DAP) individual das árvores oriundo do inventário florestal (IF) da Flona de 

Anauá. Inicialmente, a circunferência à altura do peito (CAP) individual das árvores foi obtida 

por fita centimétrica (cm) em campo, mensurada preferencialmente à 1,30 metros do solo 

salvo em situações especiais descritas por Silva et al. (2005). Posteriormente, em ambiente 

computacional de planilha de dados, a circunferência (CAP) foi convertida em diâmetro 

(DAP) mediante a expressão: DAP = CAP/π. 

Foram criadas duas classes diamétricas (CD) para avaliar a frequência de indivíduos 

arbóreos (DAP >  10 cm) na estrutura diamétrica da floresta (Fig. 17). O objetivo da criação 

destas estratificações ou classes diamétricas (CD) foi compreender a estrutura diamétrica em 
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toda sua plenitude (CD1) e avalia-lá sob o viés de aplicabilidade ao manejo florestal (CD2) 

quantificando o potencial de produtos florestais madeireiros (PFM) e produtos florestais não 

madeireiro (PFNM) da Floresta Nacional (Flona) de Anauá conforme descrito no SNUC 

(Brasil, 2000). Desta forma, CD2 também pode ser vista sob o prisma da IN nº 05 do MMA 

(Brasil, 2006b), em que árvores exploráveis possuem diâmetro mínimo de corte (DMC) > 50 

cm, seguindo o mesmo raciocínio a classe (31,8 < DAP < 50 cm) seria representada 

teoricamente por árvores pré-exploráveis e a classe (10 < DAP < 31,8 cm) seria formada por 

árvores juvenis não exploráveis, embora devemos considerar que o incremento corrente anual 

(ICA) em diâmetro é mais correlacionado com a idade da árvore do que o tamanho do 

diâmetro (Chambers et al., 1998).  

 

 

Figura 17. Estratificação do diâmetro: 1) CD1: estrutura diamétrica dividida em 10 classes de 

amplitude de 10 cm; 2) CD2: estrutura diamétrica dividida em 3 classes conforme 

o potencial de exploração madeireira da floresta 

 

Em uma abordagem direcionada à exploração de produtos florestais não madeireiros 

(PFNM), as palmeiras (Arecaceae) representam a maioria dos estudos amazônicos (Miranda 

et al., 2001; Shanley e Medina, 2005; Gomes et al., 2016), devido ampla variedade de 

alimentos e recursos, como sementes, frutos, palha, estipe, dentre outros, associada a 

importância no contexto socio-econômico para à população da Amazônia. Neste estudo, a 

maioria das palmeiras amostradas (97%) pertence a classe de diâmetro 10 < DAP < 31,8 cm, 

ou seja, consideradas árvores juvenis não exploráveis para obtenção de volume de madeira. 

 

 

CD1

Classe

Diamétrica 1

• DAP > 10 cm: 10 classes
de diâmetro com
amplitude de 10 cm, em
que árvores com DAP >
100 cm são agrupadas na
última classe;

CD2

Classe

Diamétrica 2

• 10 < DAP < 31,8 cm:
classe de árvores juvenis
não exploráveis;

• 31,8 < DAP < 50 cm:
classe de árvores pré-
exploráveis;

• DAP > 50 cm: classe de
árvores exploráveis.
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4.6 Avaliação da precisão do inventário florestal da Flona de Anauá 

 

A avaliação da precisão do inventário florestal (IF) em 30 hectares na Flona de Anauá 

foi realizada mediante o cálculo por Amostragem Casual Estratificada (ACE), estratificado 

por fitofisonomia florestal (Ds e Ld). Foram quantificados os valores da média, desvio 

padrão, variância e IC95% para os estratos e para a população, admitindo um erro permissível 

de 10%. Foram avaliados os parâmetros dendrométricos diâmetro (DAP), área basal (AB), 

altura total (AT), volume comercial (Vc), biomassa fresca ou peso seco (PF), biomassa seca 

ou peso seco (PS), biomossa total ou peso total (PTOT) e carbono total (CTOT). A área total de 

cada fitofisionomia florestal foi delimitada por classificação supervisionada pixel a pixel pelo 

algoritmo de Maximum Likelihood na composição R(5), G(4), B(3) do sensor remoto OLI da 

plataforma Landsat-8. A amostragem casual estratificada (ACE) foi calculada mediante as 

seguintes expressões matemáticas (Soares et al., 2011): 

 

N =   Nj
M
j=1            (1) 

n =   nj
M
j=1            (2) 

Y j =
  Y ij

n j
i=1

n j
                                          (3) 

Y =
  N j Y j

M
j=1

N
    ou   Y =  PjY j

M
j=1            (4) 

Pj =
N j

N
            (5) 

𝑌 = 𝑁 ∙ Y            (6) 

𝑌 𝑗 = 𝑁𝑗 ∙ Y j           (7) 

𝑆𝑗
2 =

 𝑌𝑖𝑗
2𝑛𝑗
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𝑛𝑗−1
          (8) 

𝑆𝑗 = ± 𝑆𝑗
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𝑆𝑌 
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𝑁
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𝑛
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𝑁
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𝑁
    (10) 

𝑆𝑌 = ± 𝑆𝑌 
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𝑛 =
𝑡2 ∙  P j S j

𝑀
𝑗=1  

2

(𝐸)2+
𝑡2 ∙ P j Sj

2𝑀
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𝑁

          (12) 

𝐸% = ±
𝑆𝑌 ∙𝑡

𝑌 
∙ 100          (13) 

E =
(E%)∙𝑌 

100
           (14) 

IC95% ha = Y ± 𝑆𝑌 ∙ 𝑡        (15) 

IC95% estrato = Nj ∙ Y ± Nj ∙ 𝑆𝑌 ∙ 𝑡       (16) 



73 
 

 
 

IC95% total = N ∙ Y ± N ∙ 𝑆𝑌 ∙ 𝑡       (17) 

 
Em que:  

N = nº total de unidades de amostra na população; 

M = nº total de estratos; 

Nj = nº total de unidades de amostra em cada j-ésimo estrato, j = 1, 2,..., M; 

n = nº de unidades de amostra lançadas em todos os estratos; 

nj  = nº de unidades de amostra lançadas em cada j-ésimo estrato; 

Y j = média estimada da variável Y em cada j-ésimo estrato; 

Yij  = quantidade da variável Y na i-ésima unidade de amostra, do j-ésimo estrato; 

Y  = média estratificada ou média ponderada; 

Pj  = proporção da área total de cada estrato em relação à área total; 

𝑌 𝑗  = valor total estimado de Y para a população;  

𝑌 𝑗  = valor total estimado de Y para cada j-ésimo estrato; 

𝑆𝑗
2 = variância estimada de Y em cada j-ésimo estrato; 

𝑆𝑗  = desvio padrão em cada j-ésimo estrato; 

𝑆𝑌 
2 = variância estimada da média estratificada para população finita; 

𝑆𝑌  = erro padrão da média estimada; 

𝑛 = tamanho da amostra para obter determinada precisão; 
𝐸% = erro de amostragem em porcentagem (%); 

E = erro de amostragem em absoluto; 

IC95% ha  = intervalo de confiança por hectare; 

IC95% estrato  = intervalo de confiança por estrato; 

IC95% total  = intervalo de confiança da população geral. 

 

4.7 Alometria da altura e volume 

 

A cubagem rigorosa foi realizada com o intuito de ajustar modelos alométricos a serem 

aplicados aos dados obtidos no IF da Flona de Anauá. Para isso, foi obtida uma autorização 

para atividades científicas pelo ICMBio nº45470-2, revalidada anualmente (2014 a 2017) 

mediante entrega de relatórios no Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - 

SISBio (SISBIO, 2017). O desenvolvimento de modelos alométricos para estimativa da altura 

total (AT) e volume comercial (VC) foi realizada a partir da cubagem rigorosa de 171 árvores 

com DAP > 10 cm de madeiras caídas naturalmente na floresta, recém exploradas ilegalmente 

e parcialmente queimadas dentro e ao entorno da Flona de Anauá. Durante a operação de 

cubagem rigorosa foram selecionadas somente árvores em bom estado fitossanitário em 

relação a qualidade do fuste (QF) e qualidade de copa (QC), avaliadas visualmente em campo 

quanto ao aproveitamento madeireiro (50, 75 e 100%).  

Em cada árvore cubada ou árvore-amostra foram realizadas medições do diâmetro (𝐷𝑛 ) 

nas 10 seções do fuste comercial, diâmetro à 1,30 metros do solo (DAP), altura comercial 

(AC) e altura total (AT) (Lima, 2010; Lima et al., 2012; CADAF, 2014) (Fig. 18). Foram 

coletadas amostras botânicas das árvores cubadas e encaminhadas ao Herbário do INPA para 
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correta identificação botânica. Para a determinação do volume comercial (VC = volume 

comercial com casca) foi utilizada a combinação dos métodos de Smalian (medição do 

diâmetro na base e do topo de cada secção) e Hohenald (divisão relativa do comprimento da 

secção), conforme a  expressão matemática abaixo (Lima, 2010; Lima et al., 2012; CADAF, 

2014): 

VC =
π

4
∙   

D0
2+D10

2

2
 + D1

2 + D2
2 + D3

2 + D4
2 + D5

2 + D6
2 + D7

2 + D8
2 + D9

2 ∙
AC

10
  

Em que: 

VC = volume comercial, em m³; 

Dn
2  = diâmetro nas i-ésimas áreas seccionais obtidas nas extremidades das seções da altura comercial, em metros; 

AC = altura comercial da árvore, distância do nível do solo até a inserção de galhos característicos da copa, em 

metros. 

 

Figura 18. Esquema de cubagem rigorosa de árvore caída dividindo as 10 partes iguais ou 

seções da altura do fuste ou altura comercial (AC) (Lima, 2010). 

 

Foi realizado o ajuste das equações hipsométricas (AT versus DAP, do inglês Height-

Diameter [H-D]) e volumétricas (VC = f[DAP, AC]) considerando somente as fitofisionomias 

florestais de Floresta Ombrófila Densa (Ds) e Campinarana Florestada (Ld), com potencial 

para o manejo florestal com fins madeireiros. Não foram ajustados modelos alométricos para 

altura comercial (AC) em função de DAP devido AC não ser um parâmetro dendrométrico 

natural como a AT, ou seja, foi criada artificialmente pelo homem para definir o 

aproveitamento do fuste comercial e possui muita subjetividade em campo relacionada a 

definição dos limites de mensuração, geralmente do início da copa ao término do fuste 

comercial, também relatado por Gimenez et al. (2015). Desta forma, a estimativa da altura 

total e volume comercial foi realizada em três etapas:  

(i) Ajuste de modelos alométricos a partir dos dados de cubagem rigorosa (N = 171) 

de árvores com DAP > 10 cm, oriundos de madeira caída naturalmente na floresta, exploradas 

ilegalmente e parcialmente queimadas, em 3 categorias: para Campinarana Florestada ₋ Ld (n 

= 30), Floresta Ombrófila Densa ₋ Ds (n = 141) e Geral contemplando Ds e Ld (N = 171);  

(ii) Seleção do melhor modelo alométrico por categoria tendo como base os critérios 

de análise do coeficiente de determinação ajustado (R
2

aj.), análise do erro padrão da estimativa 
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(Syx), Critério de Informação de Akaike (AIC), Critério de Informação Bayesiano (BIC), 

análise gráfica dos resíduos e a Incerteza (%) associada ao uso do modelo (Nível de confiança 

a 95%);  

(iii) Aplicação dos modelos alométricos no banco de dados do IF da Flona de Anauá 

obtendo estimativas em 3 níveis: árvore individual, por fitofisionomia florestal e Geral. 

Os modelos alométricos utilizados para estimar a altura total (AT) e volume comercial 

(VC) (Campos e Leite, 2006; Hastie et al., 2009; Feldpausch et al., 2011; Soares et al., 2011; 

Lima et al., 2012; Higuchi et al., 2015; James et al., 2015) foram descritos na Tabela 6. Com 

relação ao AIC e BIC, ambos critérios de análise aumentam conforme SQE (soma dos 

quadrados do erro) aumenta, penalizando modelos alométricos que possuam muitas variáveis, 

sendo preferíveis valores menores de AIC e BIC. Desta forma, modelos com muitas variáveis 

são mais complexos e tendem a produzir menores valores de SQE (Bias), porém utilizam mais 

parâmetros e possuem maior variância (𝜎2). É importante a utilização de modelos simples, de 

fácil utilização associados a substancial precisão em relação aos critérios supracitados. O 

custo-benefício (trade-off) da interpretabilidade versus a flexibilidade entre os modelos 

ajustados deve ser levado em conta na escolha dos métodos de análise de dados, em que 

embora os valores de SQE (Bias) tendam a reduzir com o aumento da complexidade 

associada a flexibilidade do modelo, a variância tende a aumentar (James et al., 2015). 

 

Tabela 6. Modelos alométricos utilizados para estimar a altura total (AT) e volume comercial 

(VC) de árvores com DAP > 10 cm da Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. Em 

que: AC = altura comercial; VC = volume comercial; β = coeficientes;  ε = erro aleatório. 

Parâmetro Modelo Alométrico Autor/Relação 

Altura total 

(m) 

 AT =  β0 + β1DAP + ε  Desconhecido/Linear 

 AT =  β0 + β1DAP2 + ε Koperzky e Gehrhard/Linear 

 AT =  β0DAPβ1 + ε  Husch/Não-Linear 

 Log AT =  β0 + β1Log(DAP) + ε Stoffels/Linearizada 

Volume 

Comercial 

(m³) 

VC =  β0 + β1 ∙ DAP + ε Desconhecido/Linear 

VC =  β0DAPβ1 + ε Husch/Não-Linear 

Log(VC) =  β0 + β1Log(DAP) + ε Berkhout/Husch/Linearizada 

Log VC =  β0 + β1Log DAP + β2Log AC + ε Schumacher e Hall/Linearizada 

Fonte: Campos e Leite (2006), Hastie et al. (2009), Feldpausch et al. (2011), Soares et al. (2011), Lima et al. 

(2012), Higuchi et al. (2015) e James et al. (2015). 
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A decisão final de escolha do melhor modelo alométrico para cada propósito foi 

tomada seguindo os critérios associados a maior R
2

aj., menores valores residuais (observado - 

estimado), menores valores de Syx, AIC, BIC e Incerteza (%) associada ao uso do modelo, 

conforme as expressões matemáticas abaixo (Sakamoto et al., 1986; IPCC, 2006; Soares et 

al., 2015; Gimenez et al., 2015; James et al., 2015): 

𝑅2
𝑎𝑗 . = 1 −  

𝑄𝑀 𝑅𝑒𝑠 í𝑑𝑢𝑜

𝑄𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  (Eq. 1)  𝐴𝐼𝐶 = −2 ∙ 𝐿𝑜𝑔 𝐿 + 𝑘 ∙ 𝑛𝑝𝑎𝑟     (Eq. 2) 

𝑆𝑦𝑥 =   
 𝑂𝑏𝑠 .−𝐸𝑠𝑡 . 2

𝑛−𝑘
𝑛
𝑖            (Eq. 3)  𝐵𝐼𝐶 = −2 ∙ 𝐿𝑜𝑔 𝐿 + 𝑘 ∙ log(𝑛)   (Eq. 4) 

   𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒𝑧𝑎(%) =  
𝑧 

𝑆𝑦𝑥

 𝑛
 

𝑂𝑏𝑠 .
 ∙ 100           (Eq. 5)  

Em que: 

𝑅2
𝑎𝑗 . = Coeficiente de Determinação Ajustado; 

𝑄𝑀 𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 = Quadrado Médio do Resíduo; 

𝑄𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = Quadrado Médio do Total; 

𝑆𝑦𝑥  = Erro padrão da estimativa; 

𝑂𝑏𝑠. = valor da variável observada; 

𝐸𝑠𝑡. = valor da variável estimada; 

𝑛 = número de observações; 

𝑘 = número de coeficientes; 

𝐴𝐼𝐶 = Critério de Informação de Akaike; 

𝐵𝐼𝐶 = Critério de Informação Bayesiana; 

𝐿 = Log-likelihood; 

𝐾 ∙ 𝑛𝑝𝑎𝑟 = número de parâmetros de ajuste do modelo, em que K = 2 usualmente para AIC;  

𝐾 ∙ log(𝑛) = número de parâmetros de ajuste do modelo, em que  K = log(n) para BIC; 

 

4.8 Fatores de conversão 

 

Foram criados dois fatores de correção de altura dominante (Hdom) de árvores cubadas 

com DAP > 10 cm por fitofisionomia florestal (Ds e Ld), derivados da média da altura total 

de 20% das árvores cubadas mais grossas (Loetsch et al., 1973; Lima, 2010; Lima et al., 

2012). A utilização de fatores de correção da altura dominante (Hdom) por sítio específico é 

importante porque possibilita a utilização de modelos alométricos desenvolvidos para 

biomassa florestal em outras regiões da Amazônia (Silva, 2007; Woortmann, 2010; Lima, 

2010; Lima et al., 2012; CADAF, 2014). Para Floresta Ombrófila Densa (Ds) foi utilizado o 

modelo desenvolvido para a Amazônia Central na ZF-2 em Manaus-AM (Silva, 2007), cuja a 

Hdom atualmente é de 30,2 metros. Para Campinarana Florestada (Ld) foi utilizado o modelo 

desenvolvido para a Amazônia Central na ZF-2 em Manaus-AM de Woortmann (2010), cuja 

Hdom descrita é de 24,6 metros. Desta forma, os fatores de correção da altura total (Hdom) 
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desenvolvidos neste estudo para a região sul de Roraima, representando a Amazônia 

Setentrional, foram expressos matematicamente por: 

FCDs =
Hdom (Ds )

Hdom (ZF −2) 
=  

32,9

30,2
= 1,090468        (1) 

FCLd =
Hdom (Ld )

Hdom (ZF −2)
=  

19,9

24,6
= 0,806911        (2) 

Em que: 

FCDs = fator de correção da altura total para Floresta Ombrófila Densa (Ds) para Flona de Anauá; 

FCLd  = fator de correção da altura total para Campinarana Florestada (Ld) para a Flona de Anauá; 

Hdom (Ds ) = altura dominante em Floresta Ombrófila Densa (Ds) na Flona de Anauá; 

Hdom (Ld ) = altura dominante em Campinarana Florestada (Ld) na Flona de Anauá; 

Hdom (ZF−2) = altura dominante de Floresta Ombrófila Densa (Ds) na ZF-2 em Manaus-AM, sítio onde foi 

ajustada a equação de biomassa para a Amazônia Central; 

Hdom (ZF−2) = altura dominante de Campinarana Florestada (Ld) na ZF-2 em Manaus-AM, sítio onde foi ajustada 

a equação de biomassa para a Amazônia Central. 

 

4.9 Estimativa de biomassa fresca, biomassa seca e carbono na vegetação árborea 

 

4.9.1 Estimativa de biomassa fresca presente na vegetação arbórea 

 

A estimativa de biomassa fresca ou peso fresco (PF) presente na vegetação árborea 

(DAP > 10 cm) da Flona de Anauá foi realizada em três níveis a partir da utilização de 

modelos desenvolvidos para Floresta Ombrófila Densa (Ds) por Silva (2007) e Campinarana 

Florestada (Ld) por Woortmann (2010) e Lima et al. (2012) com ajuste de fatores de 

correção: 

 

Níveis 

(i) Biomassa fresca ou peso fresco acima do solo - PFAGB (em inglês above-ground 

biomass): 

(ii) Biomassa fresca ou peso fresco abaixo do solo - PFBGB (em inglês below-ground 

biomass);  

(iii) Biomassa fresca ou peso fresco total - PFTB (do inglês total biomass).  
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Para Floresta Ombrófila Densa (Ds) (Silva, 2007):  

PFAGB −Ds = 2,2737 ∙ DAP1,9156 ∙ 1,090468       (R2 = 0,85; Syx% = 4,20; n = 494) 

PFBGB −Ds = 0,0469 ∙ DAP2,4754 ∙ 1,090468       (R2 = 0,95; Syx% = 5,12; n = 131) 

PFTB−Ds = 2,7179 ∙ DAP1,8774 ∙ 1,090468       (R2 = 0,94; Syx% = 3,91; n = 131) 

 

Para Campinarana Florestada (Ld) (Woortmann, 2010): 

PFAGB −Ld = 0,1750 ∙ DAP2,6220 ∙ 0,806911    (R2 = 0,95; Syx% = 4,49; n = 47) 

PFBGB −Ld = 0,0050 ∙ DAP2,9990 ∙ 0,806911        (R2 = 0,95 e Syx% = 4,79; n = 47) 

PFTB−Ld = 0,1730 ∙ DAP2,657 ∙ 0,806911        (R2 = 0,96 e Syx% = 4,32; n =  47) 

 

4.9.2 Estimativa de biomassa seca presente na vegetação arbórea 

 

A estimativa de biomassa seca ou peso seco (PS) presente na vegetação árborea (DAP 

> 10 cm) da Flona de Anauá foi realizada mediante aplicação dos teores de água presente na 

vegetação arbórea em três níveis por fitosionomia florestal: 

 

Níveis 

(i) Biomassa seca ou peso seco acima do solo - PSAGB (em inglês above-ground 

biomass): 

(ii) Biomassa seca ou peso seco abaixo do solo - PSBGB (em inglês below-ground 

biomass);  

(iii) Biomassa seca ou peso seco total - PSTB (do inglês total biomass).  

 

Para Floresta Ombrófila Densa (Ds) cujo teor de água foi determinado por Silva 

(2007):  

PSAGB −Ds = (PFDs ) ∙ 0,592        (Teor de água = 40,8%) 

PSBGB −Ds =  PFDs  ∙ 0,584         (Teor de água = 41,6%) 

PSTB−Ds =  PFDs  ∙ 0,584          (Teor de água = 41,6%) 
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Para Campinarana Florestada (Ld) cujo teor de água foi determinado por Lima et al. 

(2012):  

PSAGB −Ld = (PFLd ) ∙ 0,570        (Teor de água = 43,0%) 

PSBGB −Ld =  PFLd  ∙ 0,590         (Teor de água = 41,0%) 

PSTB−Ld =  PFLd  ∙ 0,580          (Teor de água = 42,0%) 

 

4.9.3 Estimativa do carbono presente na vegetação arbórea 

A estimativa de carbono presente na vegetação árborea (DAP > 10 cm) da Flona de 

Anauá foi realizada mediante aplicação dos teores de carbono específicos em três níveis por 

fitosionomia florestal: 

 

Níveis 

(i) Carbono acima do solo - CAGC (em inglês carbon above-ground); 

(ii) Carbono abaixo do solo - CBGC (em inglês carbon below-ground); 

(iii) Carbono total - CTC (em inglês total carbon).  

 

Para Floresta Ombrófila Densa (Ds) cujo teor de carbono foi determinado por Silva 

(2007):  

CAGB −Ds =  PSDs  ∙ 0,485      (Teor de carbono =  48,5%)  

CBGB −Ds =  PSDs  ∙ 0,485      Teor de carbono =  48,5%  

CTOT−Ds =  PSDs  ∙ 0,485       Teor de carbono =  48,5%  

 

Para Campinarana Florestada (Ld) cujo teor de água foi determinado por Woortmann 

(2010):  

CAGB −Ld =  PSLd  ∙ 0,475      (Teor de carbono =  47,5%)  

CBGB −Ld =  PSLd  ∙ 0,475      (Teor de carbono =  47,5%)  

CTOT−Ld =  PSLd  ∙ 0,475      (Teor de carbono =  47,5%)  

 

4.10 Análise e reconhecimento de padrões espaciais da vegetação 

 

A análise e reconhecimento de padrões espaciais da vegetação foi precedida das etapas 

de consistência do banco de dados do inventário florestal (IF) da Flona de Anauá e extração 
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das coordenadas geográficas das parcelas instaladas e árvores mensuradas. Na etapa de 

consistência, foram investigados erros de digitação, erros de cálculo e erros em fórmulas em 

ambiente computacional do Microsoft Ofice Excel versão 2007. Na etapa de 

georreferenciamento, foram extraídas as coordenadas geográficas das parcelas instaladas e 

árvores com DAP > 30, denominadas de pontos controle (PC) do IF, obtidos por GPS 

(Garmin) juntamente com os valores de altitude (m) do terreno (Silva et al., 2005; Figueiredo 

et al., 2007; Lima et al., 2012), configurado no Sistema Universal Transverso de Mercator 

(UTM) e Sistema Geodésico Global (WGS-84). Embora, o método de coordenadas 

cartesianas e espaciais (MCCE) descrito por Condé et al. (2016) tem demonstrado boa 

aplicabilidade e resultados satisfatórios para o georreferenciamento de árvores com DAP > 10 

cm em florestas naturais com GPS manual, neste estudo foi desenvolvido em apoio com a 

equipe do LMF/INPA o Método por Pontos de Controle (MPC), uma rotina semi-automática 

para o georreferenciamento das árvores, visto que o primeiro tem a desvantagem de ser 

completamente manual (Fig. 19).  

A análise e reconhecimento de padrões espaciais da vegetação foi realizada a partir da 

visualização bidimensional (2D) e tridimensional (3D) dos mapas temáticos gerados nos 

softwares ArcGIS 10.3 (ArcMap e ArcScene). A simulação tridimensional (3D) foi realizada 

mediante a criação de uma escala virtual de altura total (AT) em ambiente computacional para 

adaptar o tamanho das árvores mensuradas no inventário florestal em correspondência com os 

estratos verticais (EI, EM e ES), a altitude (SRTM) e as fitofisionomias florestais classificadas 

de forma supervisionada pixel a pixel (Maximum Likelihood). 
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Figura 19. Método por Ponto Controle (MPC), rotina semi-automática para 

georreferenciamento de árvores com DAP > 10 cm em florestas tropicais. 

 

 

 

Pré-processamento

Processamento

Consistência dos dados do Inventário Florestal (IF) no Microsoft Excel.

(detecção de erros de digitação; conferência das coordenadas cartesianas (x,y) das

árvores com DAP > 10 cm, etc.)

Fluxo de dados entre Excel (IF) e dados de localização espacial em UTM (GPS).

(Pontos centrais e limites das parcelas; pontos  controle (PC) de árvores com DAP > 30 cm)

1) Correção das coordenadas x e y a partir dos pontos controle (PC)

Pontos  controle (PC) de árvores com DAP > 30 cm são utilizados para georreferenciar as 

demais árvores com DAP < 30 cm em cada lado (direito “D” e esquerdo “E) a partir do 

emprego das fórmulas em Excel:

X corrigido = X_COR_m = SE(Q2="D";J2;J2*(-1))

Y corrigido = Y_COR_m = K2+(R2-1)*25

OBS: subparcelas de 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 e 100-125, em parcela de 0,25 ha.

Método por Ponto Controle (MPC)

2) Fluxo de dados entre Excel e ArcGIS

Tabela final com pontos controle (PC) e

coordenadas inicial, central e final por parcela.
OBS: formato (.txt) separado por tabulações.

No ArcGIS, adicione os

dados (Add XY Data)

referente a planilha do

IF com os campos x e y:

3) Importação e gestão do banco de dados do IF (Excel) em ArcGIS

Em edição, faça o georreferenciamento do

arquivo em shapefile (.shp) em ajuste

espacial (Spatial Adjustment) com vínculo

criado pela tabela final (arquivo em “.txt”):

4) Parcela com árvores DAP

> 10 cm georreferenciadas.
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4.11 O monitoramento do desmatamento e degradação florestal por CLASlite 

 

Asner et al. (2005, 2009) descreveram os seguintes passos no uso de CLASlite:  

a) Preparação das imagens, selecionando períodos regulares de tempo e sem variações 

sazonais, utilizando o mesmo sensor de imagens, neste estudo Landsat-8 (OLI);  

b) Calibração das imagens de reflectância, convertendo dados de radiância (números 

digitais, 0 a 65.536, considerando imagens de 2
16

 bits) para reflectância (unidades física de 

brilho, 0 a 10.000);  

c) Correção atmosférica, com o intuito de mininizar o efeito da influência de absorção e 

espalhamento dos constituintes atmosféricos (aerossóis, vapor de água, oxigênio, ozônio, 

etc.);  

d) Geração da Imagem de Fração de Cobertura (FCI);  

e) Classificação da cobertura florestal;  

f) Detecção de mudança na cobertura florestal.  

 

CLAslite foi utilizado para detectar o desmatamento e degradação florestal dentro e ao 

entorno da Flona de Anauá durante o período de  durante o período de 10/2015 a 01/2017. Foi 

utilizado como método alternativo em relação à classificação e detecção de mudanças de uso 

e cobertura da terra por classificação de imagem digital supervisionada pixel a pixel 

(Maximum Likelihood). A avaliação da precisão dos resultados de CLASlite foi realizada 

semelhante à classificação supervisionada (Bishop et al., 1975; Landis e Koch, 1977; Jensen, 

1996, 2009; Olofsson et al., 2013, 2014). Porém, como não foi processado no ENVI 4.8 não 

foram necessárias amostras ROI de treinamento, somente de validação. As amostras ROI de 

validação por classe (N = 300) foram compostas por: 100 amostras de De (Desmatamento ou 

Desflorestamento), 100 amostras de Df (Degradação Florestal) e 100 amostras de floresta 

remanescente ou "sem alteração".   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Mapeamento do uso e cobertura da terra dentro e ao entorno da Flona de Anauá 

 

5.1.1 Assinaturas espectrais da vegetação 

 

O comportamento espectral da radiação refletida, transmitida ou absorvida pela 

vegetação tem sido investigado com o intuito de compreender a resposta da natureza diante de 

situações de estresse, desmatamento, degradação florestal, doenças, seca, sazonalidade, 

alagamentos, estágio sucessional, etc. (Gates et al., 1965; Rock et al., 1986; Asner, 1998; 

Carter e Knapp, 2001; Kodani et al., 2002; Ponzoni e Rezende, 2004; Asner et al., 2009; 

Celes, 2011; Ponzoni et al., 2012; Lyons et al., 2013). A espectroscopia do dossel de florestas 

tropicais é bastante influenciada por atributos (traços) químicos foliares, superfície de área 

foliar (SLA), concentração de água, lignina, celulose, carbono, atividade enzimática de 

clorofilas e pigmentos de caroteno, conhecidas como impressões digitais "fingerprints" de 

cada espécie, geralmente descrita por sensores hyperspectrais e LIDAR (Light Detection and 

Ranging) (Blackburn, 2007; Asner e Martin, 2008; Asner et al., 2011, 2014). Neste estudo, 

observamos que o comportamento espectral da reflectância na faixa do infravermelho 

próximo - NIR (0,85–0,88 µm) obtido por Landsat 8 (OLI) revelou distintos padrões (Tabelas 

7 e 8) com a formação de grupos espectrais referentes às 11 classes mapeadas do uso e 

cobertura terra, possibilitando a distinção entre fitofisionomias florestais (Tabela 9).  

Técnica de sensoriamento remoto que buscou harmonia com a referência de campo, 

com intuito de garantir maior precisão possível no mapeamento das mudanças de uso e 

cobertura da terra, conforme recomendado pelo IPCC (2010). Desta forma, pode ser 

considerada eficiente e útil para o planejamento e gestão de áreas protegidas na Amazônia 

Legal porque possibilita o mapeamento e estratificação da vegetação por assinaturas 

espectrais na faixa do visível e infravermelho oriundas de imagens de Landsat-8 (OLI). 

Geralmente, áreas protegidas na Amazônia exigem condições peculiares de gestão ou manejo 

da preservação (proteção integral) e conservação (uso sustentável) dos recursos naturais, 

sendo imprescindível conhecer os limites espaciais entre fitofisionomias florestais. 
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Tabela 7. Assinaturas espectrais de 11 classes de uso e cobertura da terra oriundas de 

amostras ROI's por pixel (N = 4.400) de reflectância na faixa do visível (RGB) e 

infravermelho (NIR e SWIR 1 ou MIR) do sensor remoto Landsat-8 (OLI). 

Classes Assinaturas espectrais de uso e cobertura da terra 

 

Classe 1 

 Floresta Ombrófila 

Densa (Ds)

 

 

Classe 2 

Campinarana 

Florestada (Ld)

 

 

Classe 3 

Campinarana 

Arborizada (La)

 

 

Classe 4 

Campinarana 

Arbustiva (Lb)

 

 
Continua... 
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Classes Assinaturas espectrais de uso e cobertura da terra 

Classe 5 

Campinarana 

Gramíneo-Lenhosa 

(Lg)

 

 

Classe 6 

Água e Igapó (Ai) 

 

 

Classe 7 

Areia (Ar) 

 

 

Classe 8 

Área Urbana (Au) 

 

 
Continua...  
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Classes Assinaturas espectrais de uso e cobertura da terra 

Classe 9 

Degradação Florestal 

(Df)

 

 

Classe 10 

Pastagem (Pa) 

 

 

Classe 11 

Desflorestamento 

(De) 

 

 
 

Tabela 8. Estatística descritiva geral dos valores de reflectância de amostras ROI's por pixel 

nas faixas do visível (RGB) e infravermelho (NIR e SWIR 1 ou MIR) no mosaico 

de imagens Landsat-8 (OLI) (Órbita: 232/Pontos: 59-60). 

Estatística 

Descritiva 

Blue Green Red NIR SWIR 1 ou MIR 

(0,452-0,512 μm) (0,533-0,590 μm) (0,636-0,673 μm) (0,851-0,879 μm) (0,851-0,879 μm) 
Amostras ROI's 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 

Mínimo 102,0 119,0 92,0 41,0 16,0 

Média ± IC95% 380,34 ± 20,18 629,75 ± 28,09 636,7 ± 38,21 2.593,99 ± 54,35 1.945,18 ± 68,56 

Máximo 4.052,0 5.035,0 5.703,0 6.476,0 8.615,0 

Desvio padrão 341,33 475,36 646,47 919,45 1.159,90 

Variância 116.508,02 225.970,68 417.920,19 845.386,29 1.345.373,04 

ANOVA (F) 1.123,0 1.396,0 1.547,0 1.394,0 1.327,0 

p-value (F) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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O teste de Tukey (HSD) de comparação par a par entre médias de reflectância nas 

bandas ou faixas do espectro eletromagnético (0,45-1,65 µm) por Landsat-8 (OLI) 

demonstrou a formação de grupos espectrais, no qual podemos observar na faixa espectral do 

infravermelho próximo (NIR) existe uma forte evidência de separação espectral para a 

maioria das classes de uso e cobertura da terra (Tabela 8 e Apêndices A, B, C, D e E). Este 

fato demonstra o grande potencial espectral de reflectância de NIR a ser explorado na 

classificação supervisionada por pixel ou orientada por objeto geográfico (GEOBIA), em 

combinações de conjuntos de regras, para distinguir com maior precisão a vegetação em suas 

diferentes fitofisionomias florestais na paisagem. 

 

Tabela 9. Formação de grupos espectrais (GE) de reflectância de amostras ROI's por pixel 

nas faixas do visível (RGB) e infravermelho (NIR e SWIR 1 ou MIR) por classe 

(C) de uso e cobertura da terra. Em que: Teste de Tukey HSD (Honest Significant 

Differences) par a par entre médias (α = 0,05); p = probabilidade associada de acordo com IPCC 

(2010, 2012).  

Blue (0,452-0,512 μm) Green (0,533-0,590 μm) Red  (0,636-0,673 μm) NIR (0,851-0,879 μm) SWIR 1 (1,566-1,651 μm) 

GE C Média p GE C Média p GE C Média p GE C Média p GE C Média p 

1º 

C6 167,75 1,00 1º C6 247,29 0,00 

1º 

C6 217,62 0,99 1º C6 762,47 0,00 1º C6 362,85 0,00 

C1 168,07 0,99 

2º 

C1 367,34 0,67 C1 224,68 0,99 2º C5 1697,18 0,00 

2º 

C1 1340,50 0,98 

C2 178,06 0,32 C2 399,73 1,00 C2 241,69 0,07 3º C4 2124,96 0,04 C2 1391,72 1,00 

2º C9 209,79 0,64 C9 401,79 0,11 
2º 

C9 308,20 0,98 4º C11 2228,89 0,00 C3 1402,98 0,03 

3º C3 235,50 0,00 

3º 

C3 450,04 0,99 C3 335,19 0,00 5º C3 2590,81 0,00 3º C9 1542,44 0,01 

4º 
C4 307,53 0,92 C5 468,64 0,99 

3º 
C4 466,51 0,69 6º C9 2864,66 0,33 4º C5 1690,86 0,41 

C5 326,78 0,62 C4 487,54 0,00 C5 508,30 0,00 7º C8 2942,76 0,00 5º C4 1786,54 0,00 

5º 
C10 352,87 0,99 4º C11 561,94 0,00 

4º 
C11 636,89 0,94 8º C1 3098,23 0,22 6º C10 2219,78 0,12 

C11 363,87 0,00 5º C10 727,12 0,00 C10 667,49 0,00 9º C2 3183,07 0,00 7º C11 2339,41 0,00 

6º C8 700,50 0,00 6º C8 1042,39 0,00 5º C8 1160,64 0,00 10º C10 3368,60 0,00 8º C8 2858,47 0,00 

7º C7 1173,0 - 7º C7 1773,40 - 6º C7 2236,44 - 11º C7 3672,28 - 9º C7 4461,47 - 

 

A reflectância média se comporta de maneira distinta dependendo da classe de uso e 

cobertura da terra e da faixa ou banda espectral analisada (Tabela 10). Geralmente, a 

vegetação sadia, ou seja, que realiza a fotossíntese ativamente devido a presença de luz solar, 

água e CO2, possui baixa reflectância na faixa espectral do visível (RGB) (em média ± 1 a 

5%), alta reflectância no infravermelho (NIR) (em média ± 17 a 32%) e média reflectância no 

infravermelho próximo (SWIR 1 ou  MIR) (em média ± 13 a 18%) depedendo da 

fitofisionomia florestal (C1 a C5) (Tabela 10). 
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Tabela 10. Reflectância média (𝑥 ) e intervalo de confiança (IC95%) por classes de uso e 

cobertura da terra no sul de Roraima mapeadas pelo sensor remoto OLI 

( Operational Land Imager) da plataforma Landsat-8. Em que: C = classes. 

C Sigla 
Uso e cobertura da 

terra 

Reflectância em porcentagem (%) por bandas - Landsat 8 (OLI) 

RGB432 RGB432 RGB432 RGB543 RGB654 

Blue Green Red NIR SWIR 1 ou MIR 

C1 Ds Floresta Ombrófila Densa 1,7 ± 0,02 3,7 ± 0,02 2,2 ± 0,02 31,0 ± 0,21 13,4 ± 0,09 

C2 Ld Campinarana Florestada 1,8 ± 0,02 4,0 ± 0,03 2,4 ± 0,02 31,8 ± 0,25 13,9 ± 0,12 

C3 La Campinarana Arborizada 2,4 ± 0,03 4,5 ± 0,04 3,4 ± 0,04 25,9 ± 0,21 14,0 ± 0,16 

C4 Lb Campinaana Arbustiva 3,1 ± 0,05 4,9 ± 0,06 4,7 ± 0,08 21,2 ± 0,22 17,9 ± 0,30 

C5 Lg 
Campinarana Gramíneo-
Lenhosa 

3,3 ± 0,04 4,7 ± 0,04 5,1 ± 0,07 17,0 ± 0,28 16,9 ± 0,53 

C6 Ai Água e Igapó 1,7 ± 0,06 2,5 ± 0,10 2,2 ± 0,10 7,6 ± 0,56 3,6 ± 0,26 

C7 Ar Areia 11,7 ± 0,44 17,7 ± 0,57 22,4 ± 0,76 36,7 ± 0,88 44,6 ± 1,40 

C8 Au Área Urbana 7,0 ± 0,37 10,4 ± 0,46 11,6 ± 0,57 29,4 ± 0,58 28,6 ± 0,84 

C9 Df Degradação Florestal 2,1 ± 0,05 4,0 ± 0,06 3,1 ± 0,10 28,6 ± 0,23 15,4 ± 0,26 

C10 Pa Pastagem 3,5 ± 0,05 7,3 ± 0,07 6,7 ± 0,11 33,7 ± 0,40 22,2 ± 0,31 

C11 De Desflorestamento 3,6 ± 0,08 5,6 ± 0,10 6,4 ± 0,17 22,3 ± 0,49 23,4 ± 0,48 

 

Interessante ressaltar que sutis variações ou alterações crescentes nos valores de 

reflectância das bandas ou faixas espectrais do visível (Red: 0,636 - 0,673 μm; Green: 0,533 - 

0,590 μm; Blue: 0,452 - 0,512 μm), decrescentes nos valores de infravermelho próximo (NIR: 

0,851 - 0,879 μm) e crescentes nos valores de infravermelho médio (SWIR 1 ou MIR: 1,566 - 

1,651 μm), resultam na redução dos estoques de biomassa e carbono florestal de uso e 

cobertura da terra, em que a cobertura da terra representada por Floresta Ombrófila Densa 

(Ds) é alterada geralmente por insustentáveis usos da terra, como a exploração seletiva de 

madeira ilegal representada pela Degradação Florestal (Df), com estágio final em 

Desflorestamento (De), caracterizando o modelo tradicional de uso da terra na Amazônia por 

conversão de florestas nativas em atividades agropecuárias (Figura 20). O primeiro estágio da 

mudança (Ds-Df) envolve a perturbação e impacto na estrutura da floresta densa, podendo 

variar bastante espectralmente de acordo com a intensidade da atividade praticada pelo 

homem ou impacto do distúrbio natural, também relatado por ITTO (2002) e Kury (2016). O 

segundo estágio da mudança (Df-De) está relacionado com a alteração total do ambiente 

natural, no qual o desmatamento se caracteriza pela exposição do solo (corte raso) e alterações 

drásticas nos valores espectrais da cobertura da vegetação. Esta redução da biomassa e 

carbono florestal também reduz o conteúdo de água no interior das células das plantas 

(aumento da reflectância de SWIR 1 ou MIR), reduz a capacidade de fotossíntese (aumento da 

reflectância no visível) proporcionando menor espalhamento interno do infravermelho 
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próximo pela redução e/ou inatividade de processos físico-químicos dentre das folhas 

(redução da reflectância de NIR). 

 

 
Fig. 20. Alterações no comportamento espectral em mudanças de uso e cobertura da terra 

relacionadas à redução dos estoques de biomassa e carbono florestal. 

 

A correlação espectral dos valores de reflectância de amostras ROI's por pixel (N = 

4.400) nas faixas do visível (RGB) e infravermelho (NIR e SWIR 1 ou MIR) foram abordadas 

quanto à variação total (N = 4.400) e por classe (n = 400) (Figura 21). Podemos observar que 

no geral (C1 a C11) e entre classes as bandas na faixa do visível (Red, Green e Blue) possuem 

alta correlação entre si. Porém, a correlação é bastante variada entre as faixas do 

infravermelho próximo (NIR) e médio (SWIR 1 ou MIR) em relação às faixas do visível 

(RGB). Novamente, ressalta-se o grande potencial do infravermelho no mapeamento e 

distinção de classes de uso e cobertura da terra por assinaturas espectrais. 
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Fig. 21. Correlação espectral entre as faixas ou bandas do visível (RGB) e infravermelho 

(NIR e SWIR 1 ou MIR) de reflectância (TOA planetary reflectance) geral (N = 

4.400) e por classe (n = 400) de amostras ROI's por pixel.  

 

A análise de reflectância em 3 composições de cores buscou examinar as nuances da 

matiz de cores associada aos valores de reflectância do espectro eletromagnético entre as 

faixas do visível (RGB) e infravermelho (NIR e SWIR 1 ou MIR) do sensor Landsat-8 (OLI), 

separando por investigação as características peculiares de cada classe de uso e cobertura da 

terra (Figura 22). Na composição R(4), G(3), B(2), foi visualizada a imagem digital da 

maneira que realmente a vemos na natureza pela faixa do visível, permitindo a rápida 

distinção entre elementos naturais de cobertura da terra (C1 a C7) e uso da terra de acordo 

com a ação do homem (C8 a C11) na paisagem, observando menores valores de reflectância 

para a vegetação e água (C1 a C6) e maiores valores para áreas de uso da terra (C8 a C11) 

(Jensen, 1996, 2009; Richards e Jia, 2006). Na composição R(5), G(4), B(3), foram 

observadas as nuances do infravermelho próximo (NIR) em diferentes tonalidades de 

vermelho, referentes à variação do contraste de textura (lisa a rugosa) na cobertura da 

vegetação, tons azul claros com o aumento da exposição do solo, comportamento caótico do 

espalhamento da cobertura da terra em areia (C7), a alta absorção da água, refletindo o grande 

potencial de NIR para distinção entre classes de uso e cobertura da terra (Jensen, 1996, 2009; 

Carter e Knapp, 2001; Ponzoni e Rezende, 2004; Ponzoni et al., 2012). Na composição 
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R(6)G(5)B(4), foram observadas as nuances entre ambientes secos e alagados ressaltados pelo 

infravermelho médio (SWIR 1 ou MIR), no qual a vegetação absorve mais radiação nesta 

faixa quando apresenta maior teor de água no interior da estrutura foliar (Ponzoni et al., 

2012). Em ambientes naturais sem estresse (C1 a C5) a absorção da faixa do infravermelho 

médio (SWIR 1 ou MIR) é superior a ambientes alterados pelo homem, como a degradação 

florestal (C9), pastagem (C10) e desflorestamento (C11). 

 

 
Fig. 22. Comportamento espectral de reflectância e suas nuances de classes de uso e cobertura 

da terra em 3 composições de bandas ou faixas espectrais do visível (RGB) e 

infravermelho (NIR e SWIR 1 ou MIR) do sensor OLI da plataforma Landsat-8. 

 

 

5.1.2 O comportamento espectral e espacial da vegetação por índice da vegetação, índice 

da água e imagem de cobertura fracionada 

 

O comportamento espectral dos índices de vegetação (NDVI, EVI, SAVI, etc.) tem 

sido correlacionados com biomassa, índice de área foliar (LAI), produtividade florestal, 

atividade fotossintética, porcentagem de cobertura verde ou "verdor" em diversos estudos 

sobre a vegetação em diferentes escalas espaciais e temporais (Gao et al., 2000). Porém, 

estudos tem demonstrado que a saturação de tais índices pode estar relacionada com 

diferentes tipos de copas de árvores, estruturas de dossel, efeitos atmosféricos, inflûencia do 

ângulo de visada de sensores remotos, dentre outros. Roy et al. (2015) relataram que os 
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valores de NDVI oriundos do sensor OLI da plataforma Landsat-8 são superiores aos valores 

obtidos pelo sensor ETM+ da plataforma Landsat-7. Neste estudo, foi observado que o 

aumento nos valores NDVI resultou também no aumento da altura da vegetação, maior 

densidade de plantas por m² e menor exposição do solo, que pode ser observado em ordem 

decrescente nas fitofisionomias florestais C1 e C2, C3, C4 e C5 (Tabela 11 e Fig. 23).  

Foi observada semelhante tendência de NDVI em relação ao índice da água (NDWI) 

(Gao, 1996), em que as classes coberturas da terra supracitadas com alta atividade indireta 

(sensoriamento remoto) de fotossíntese (NDVI, PV) também foram associadas a maior 

presença de água na estrutura interna das plantas (NDWI). Em compensação, nas classes de 

degradação florestal (C9) e desmatamento (C11) os valores de tais índices foram bastante 

inferiores à floresta natural (C1). Este comportamento era esperado, visto que a medida que a 

vegetação sofre danos ou alterações na estrutura florestal por tais usos da terra, os índices 

captam a redução na cobertura do dossel referente ao aumento de clareiras, com maior 

exposição do solo (> BARE%) e maior quantidade de arbustos e galhos quebrados (> NPV%) 

com significativa redução do NDVI. A Figura 24 demonstra a espacialização dos índices de 

vegetação, da água e a imagem de cobertura fracionada na Flona de Anauá, sul de Roraima. 

 

Tabela 11. Estatística descritiva do comportamento espectral de reflectância para NDVI, 

NDWI e FCI das classes de uso e cobertura da terra de amostras ROI's por pixel 

(N = 4.400). Em que: valores referentes a média (𝑥 ) e desvio padrão (σ). 

Classe NDVI NDWI 
Imagem de Cobertura Fracionada (FCI) 

BARE (%) PV (%) NPV (%) 

C1 0,86 ± 0,01 0,40 ± 0,02 0,97 ± 2,31 93,93 ± 2,06 8,64 ± 3,75 

C2 0,86 ± 0,02 0,39 ± 0,02 2,09 ± 3,39 92,28 ± 2,85 8,14 ± 4,03 

C3 0,77 ± 0,03 0,30 ± 0,06 0,25 ± 1,26 85,37 ± 6,62 19,33 ± 6,22 

C4 0,64 ± 0,06 0,09 ± 0,09 0,04 ± 0,54 65,17 ± 13,00 46,74 ± 15,07 

C5 0,53 ± 0,08 0,03 ± 0,16 0,06 ± 0,58 61,42 ± 23,44 43,10 ± 22,75 

C6 0,43 ± 0,31 0,36 ± 0,11 0,12 ± 0,67 22,80 ± 40,12 2,87 ± 5,82 

C7 0,25 ± 0,11 -0,08 ± 0,11 15,43 ± 23,07 13,41 ± 23,70 29,68 ± 34,16 

C8 0,45 ± 0,16 0,03 ± 0,12 16,07 ± 18,64 35,47 ± 23,73 48,22 ± 21,91 

C9 0,81 ± 0,06 0,30 ± 0,09 0,84 ± 2,20 85,25 ± 9,95 19,17 ± 11,07 

C10 0,67 ± 0,06 0,20 ± 0,10 11,00 ± 10,15 64,97 ± 11,71 24,95 ± 15,99 

C11 0,55 ± 0,13 -0,03 ± 0,12 1,01 ± 3,46 50,64 ± 16,53 54,93 ± 20,81 
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Fig. 23. Gráfico ternário das assinaturas espectrais de PV (vegetação fotossinteticamente 

ativa), NPV (vegetação fotossinteticamente não-ativa) e BARE (solo exposto) das 

classes de uso e cobertura da terra. Em que: PV, NPV e BARE = derivados da imagem de 

cobertura fracionada referente ao modelo linear de mistura espectral por CLASLite. 
 

 
Fig. 24. Comportamento espacial e espectral de reflectância do índice de vegetação (NDVI), 

índice da água (NDWI) e imagem de cobertura fracionada derivado do CLASLite 

(PV - vegetação fotossinteticamente ativa; NPV - vegetação fotossinteticamente não-

ativa; BARE - solo exposto) da Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. 
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5.1.3 Avaliação da precisão das classificações de imagens digitais  

 

Em relação à primeira questão deste estudo, as classificações de imagens digitais 

supervisionadas pixel a pixel (Maximum Likelihood) do sensor OLI da plataforma Landsat-8 

obtiveram substancial precisão nas 3 composições de bandas espectrais: 1ª) R(4), G(3), B(2): 

Overall = 75%; Kappa = 72% (Apêndice F); 2ª) R(5), G(4), B(3): Overall = 77%; Kappa = 

75% (Apêndice G); 3ª) R(6), G(5), B(4): Overall = 73%; Kappa = 70% (Apêndice H). A 

classificação de imagens orientada pixel por região ou análise da imagem baseada em objetos 

geográficos (Geographic Object Based Image Analysis - GEOBIA) também obteve 

substancial precisão (Overall = 74%; Kappa = 72%, Apêndice I), reunindo informações de 5 

bandas espectrais do visível (RGB) e infravermelho (NIR e SWIR 1 ou MIR) somadas a dois 

índices de vegetação (NDVI e NDWI), associada a um conjunto de regras ou descritores por 

classe (Fig. 15). Porém, a classificação pixel a pixel na composição de bandas R(5), G(4), 

B(3) foi escolhida entre as demais em detrimento da facilidade de processamento, 

disponibilidade para maioria dos softwares de sensoriamento remoto e geoprocessamento e 

devido a obtenção do maior precisão geral (Overall) e do índice de Kappa. 

Ao consideramos a precisão por área mapeada (IC95%) (Olofsson et al., 2013, 2014), 

conforme recomendado pelo IPCC (2010) e FAO (2016), as classificações supervisionadas 

também obtiveram substancial precisão nas 3 composições de bandas espectrais: 1ª) R(4), 

G(3), B(2): Overall - IC95% = 73 ± 7% (Apêndice J); 2ª) R(5), G(4), B(3): Overall - IC95% = 74 

± 7% (Apêndice K); 3ª) R(6), G(5), B(4): Overall - IC95% = 67 ± 8% (Apêndice L). A 

classificação de imagens orientada por objeto geográfico (GEOBIA) também obteve 

substancial precisão (Overall - IC95% = 73 ± 7%, Apêndice M). É importante avaliar a 

precisão da área mapeada (IC95%) em classificações, evitando se basear somente na matriz de 

erro ou confusão, precisão geral (Overall) e índice de Kappa, porque somente assim pode-se 

inferir sobre a subestimação ou superestimação do mapeamento por classe. Neste estudo, 

podemos observar que a classificação pixel a pixel por composição de bandas espectrais R(5), 

G(4), B(3), escolhida como referência, resultou em 71.161 hectares classificados como 

Floresta Ombrófila Densa (Ds), área mapeada dentro do intervalo de confiança (65.061 ± 

9.343), diferentemente da área mapeada por Campinarana Florestada (Ld) que totalizou 

116.907 hectares estando fora do limite de confiança (101.519 ± 9.399), ou seja, foi observada 

uma superestimativa de área (ha) em Ld (Apêndice K).  
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Cabe salientar que todas classificações contém fontes erros associados, a modelagem 

espacial do mundo real nunca será 100% perfeita. Erros geralmente estão associados a 

intensidade de coleta de amostras em campo utilizadas como "verdade terrestre" (referência 

de campo) no processo de classificação, erros de comissão
11

, erros de omissão
12

, classes de 

mapeadas que são inseparáveis espectralmente em nível de sensor remoto, interferências 

atmosféricas (Asner et al., 2009; Sousa, 2014), como nuvens naturais ou puras e de queimadas 

ou poluídas (Artaxo et al., 2005), que mascaram diferenças espectrais resultando na ilusão de 

padrões espectrais conhecidos por "artefatos" e podem ter consequências no planejamento e 

gestão de áreas protegidas da Amazônia em função das diferenças relativas às fronteiras e 

áreas mapeadas entre classes. Foram observados erros de confusão espectral entre classes: C1 

e C2, C4 e C5, C7 e C8, C8 e C10, C9 e C1, C11 e C9. A delimitação da área mapeada na 

classificação por classe de uso e cobertura da terra pode ser visualizado na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Delimitação da área estimada para 11 classes de uso e cobertura da terra a partir 

da classificação supervisionada pixel a pixel (Maximum Likelihood) e pixel por 

região (GEOBIA). Em que: sem contabilizar área não classificada por GEOBIA. 

Classes 

Maximum Likelihood     GEOBIA 

R(4)G(3)B(2) 
(%) 

R(5)G(4)B(3) 
(%) 

R(6)G(5)B(4) 
(%) 

  
Flona de 

Anauá  (%) 
Mosaico 

área (km²) área (km²) área (km²)   área (km²) (km²) 

C1 755 29 712 27 980 27   992 38 26.508 

C2 1.132 44 1.169 45 898 45   807 31 16.560 

C3 170 7 207 8 214 8   274 11 9.096 

C4 257 10 313 12 285 12   231 9 4.395 

C5 141 5 109 4 88 4   201 8 3.451 

C6 6 0 9 0 14 0   11 0 37.328 

C7 2 0 2 0 3 0   26 1 1.283 

C8 10 0 5 0 3 0   8 0 501 

C9 76 3 22 1 33 1   34 1 2.439 

C10 1 0 3 0 3 0   0 0 614 

C11 45 2 45 2 75 2   0 0 30 

Total 2.596 100 2.596 100 2.596 100   2.584* 100 102.204* 

A classificação supervisionada por GEOBIA não foi escolhida como referência no 

mapeamento da vegetação da Flona de Anauá devido a necessidade de maior tempo para 

realização de testes e validação. É importante ressaltar que há inúmeras formas de criar 

conjuntos de regras para classificar de forma a reduzir a confusão espectral e diversos 

caracteres ou atributos mapeáveis entre objetos geográficos na paisagem, obtendo resultados 

                                                           
11

 Erros de comissão representam pixels que pertencem a outra classe que são rotulados como pertencentes à classe de 

interesse, estando associados à precisão do produtor (Producer Accuracy).  Fonte: ENVI 4.8. 
12

 Os erros de omissão representam pixels que pertencem à classe de "verdade terrestre", mas a técnica de classificação não 

conseguiu classificá-los na classe apropriada, estando associados à precisão do usuário (User Accuracy). Fonte: ENVI 4.8. 
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mais satisfatórios e realísticos (Blaschke et al., 2014; Watmough et al., 2017), fato que a torna 

esta abordagem bastante promissora. O processo de calibração da segmentação em GEOBIA é 

considerado essencial para obtenção de resultados satisfatórios, em que segmentações 

posteriores tem a finalidade de agrupar objetos geográficos com maior semelhança espectral. 

Foi observado que a calibração dos parâmetros de forma (0,8) e compactação (0,7) resultaram 

em objetos geográficos com bordas bem delimitadas e menos compactadas, porém, foram 

perdidos detalhes internos relacionados ao aspecto de cor (matiz de cores formados pela 

composição de bandas espectrais) e tonalidade (tons de cinza referentes aos valores de 

reflectância), essenciais para a distinção entre as classes (C1 a C5). Desta forma, ao reduzir os 

valores de forma (0,1) e compactação (0,5) foram realçadas as cores associadas à tonalidade 

destes objetos geográficos, dando maior peso a banda do infravermelho próximo (NIR), 

responsável pela maior fonte de variação entre classes (Tabela 7).  

Blaschke et al. (2014) relatam que ao criar atributos aos objetos geográficos, suas 

propriedades espectrais das células individuais ou pixels são calculadas para todo o objeto, 

reduzindo a confusão da classificação como média, diminuindo a variância (dentro do objeto). 

A associação dos valores de reflectância de NIR com NDVI, NDWI em determinado conjunto 

de regras por classe também pode ser considerada assinatura espectral, porém dentro da 

abordagem GEOBIA. Haralick (1973) desenvolveu métricas para avaliar o comportamento da 

textura em imagens digitais baseadas em operações de matrizes de co-ocorrência, que 

expressam de forma estatística a variação espacial dos tons de cinza, diferenciando 

visualmente regiões de textura lisa a rugosa. Zhang et al. (2017) utilizaram com sucesso 

algumas destas métricas de textura (GLCM) aliadas ao LIDAR para distinguir estágios 

sucessionais de florestas no Canadá. Neste estudo, o contraste da textura de Haralick (GLMC 

Contrast all dir.) foi utilizado com substancial precisão associado a um conjunto de regras 

para compreender a variação da distribuição espacial dos tons de cinza, referente aos valores 

de reflectância nas faixas do visível (RGB), infravermelho próximo (NIR) e médio (SWIR 1 

ou MIR), para floresta ombrófila densa (C1), campinarana florestada (C2) e pastagem (C10) 

(Fig. 25). Um exemplo da abordagem de classificação por GEOBIA é a regra que define um 

intervalo entre descritor 1 {NIR classificado por reflectância (%) no limiar entre 0,2 (Blue) a 0,4 (Green)} 

e descritor 2 {contraste da textura de Haralick (GLCM Contrast all dir.)} permitindo a separação 

espectral entre as coberturas da terra de Floresta Ombrófila Densa (C1) e Campinarana 

Florestada (C2) (Fig. 25).  
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Fig. 25. Visualizações de padrões espectrais e espaciais das classes de uso e cobertura da terra 

ao entorno da Flona de Anauá. Em que: 1) descritor 1 {NIR classificado por reflectância (%) no 

limiar entre 0,2 (azul) a 0,4 (verde)}; 2) vegetação em verde na faixa do visível (RGB); 3) descritor 

2{contraste da textura de Haralick (GLCM Contrast all dir.)}, evidenciando tons claros em áreas de 

maior contraste (textura rugosa) e tons escuros em áreas de menor contraste (textura lisa); 4) 

vegetação em vermelho na faixa do infravermelho próximo - NIR; 5) imagem de cobertura fracionada 

evidenciando a alta porcentagem de solo exposto (Bare em rosa) no desflorestamento (quadrado 

preto), alta concentração de vegetação morta (NPV em azul) na degradação florestal (retângulo 

vermelho) por exploração seletiva de madeira. 

 

O desflorestamento (quadrado preto) e a degradação florestal (retângulo vermelho) são 

usos da terra que possuem padrões espaciais diferenciados (Fig. 25). O primeiro é facilmente 

detectado por satélites de média (Ex: Landsat 8, 30 m) a alta resolução espacial (Ex: 

QuickBird, 0,6 cm a 2,8 m), geralmente associado às formas geométricas, criadas pelo 

homem para facilitar a introdução e manejo de pastagens e culturas agrícolas após a derrubada 

e queima da floresta (Asner et al., 2004). O segundo tem sido de difícil deteção para a maioria 

dos satélites (Asner et al., 2005, 2009), porque a exploração seletiva de madeira dependendo 

da intensidade mantém a cobertura vegetal do dossel praticamente intacta sem ser notada por 

sensores remotos de média (Landsat) a baixa resolução (Ex: NOAA, 1,1 km) (Pereira et al., 

2002; Asner et al., 2005, 2009). Porém, a medida que a intensidade aumenta os danos à 

floresta remanescente são maiores, contribuindo para a perda de serviços ambientais 

(Fearnside et al., 2013; Davidson et al., 2012; Barni et al., 2015, 2016). No sul de Roraima, 

ao entorno da Flona de Anauá, ambas classes estão fortemente relacionadas à exploração 

seletiva de madeira ilegal, queima não controlada que resulta em incêndios florestais e 
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implantação de pastagens, sendo captadas pelas alteraçoes espectrais nas frações de cobertura 

da imagem (PV, NPV e Bare) e redução dos valores de NDVI e NDWI.  

A classificação de uso e cobertura da terra da Flona de Anauá adotado como referência 

neste estudo, composição de bandas R(5), G(4), B(3) por Maximum Likelihood (Apêndice K), 

demonstra o grande potencial para o manejo florestal da Flona de Anauá, considerando que o 

mapeamento da cobertura florestal em 2015 foi estimada em uma área de 1.881 km², 

perfazendo 72% de sua área total (2.596 km²), compreendendo as fitofisionomias florestais de 

Floresta Ombrófila Densa - Ds (C1) e Campinarana Florestada - Ld (C2), sem considerar o 

cuidado específico com as áreas de preservação permanente (APP), referente à Lei 12.651 de 

2012 do Novo Código Florestal do Brasil (Brasil, 2012). Criada em 2005, a Flona de Anauá 

ainda não possui Plano de Manejo (PM), impossibilitando a atividade de manejo florestal 

sustentável por concessão florestal que poderia ser uma boa alternativa de geração de renda à 

gestão desta UC pelo ICMBio e de desenvolvimento local ao município de Rorainópolis, no 

sul de Roraima. Sem o PM, a Flona de Anauá fica vulnerável aos crescentes impactos 

antrópicos e emissões de GEE por desmatamento para implantação de pastagem/pecuária e 

culturas anuais, degradação florestal por exploração seletiva de madeira  e incêndios florestais 

para limpeza sem controle do terreno no sul de Roraima. 

 

5.2 Modelos alométricos 

 

5.2.1 Estatística descritiva da cubagem rigorosa 

 

Foram cubadas 171 árvores, considerando as categorias de madeiras caídas 

naturalmente na floresta, recém exploradas ilegalmente e parcialmente queimadas dentro e ao 

entorno da Flona de Anauá. A cubagem revelou que em média árvores de Campinarana 

Florestada (n = 30) possuem menores diâmetros e alturas que árvores de Floresta Ombrófila 

Densa (n = 141) (Figura 26 e Tabela 13), desta forma ocupam individualmente menos espaço 

nos ecossistemas refletindo em menor estoque de volume de madeira por árvore (Figura 27).  
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Tabela 13. Estatística descritiva dos parâmetros dendrométricos da cubagem rigorosa de 171 

madeiras caídas naturalmente na floresta, recém exploradas ilegalmente e 

parcialmente queimadas dentro e ao entorno da Flona de Anauá, sul de Roraima, 

Brasil. Em que: valores referentes a média (𝑥 ) e intervalo de confiança (IC95%); DAP = diâmetro 

à altura do peito em cm; AB = área basal individual em m²; AC = altura comercial em metros; AT 

= altura total em metros; VC = volume comercial em m³. 

Fitofisionomia Florestal DAP (cm) AB (m²) AC (m) AT (m) VC (m³) 

Sem remoção outliers                                

Floresta Ombrófila Densa - Ds (n = 141) 39,0 ± 4,6 0,18 ± 0,04 12,4 ± 0,8 21,5 ± 1,3 1,9 ± 0,5 

Campinarana Florestada - Ld (n = 30) 26,0 ± 4,3 0,06 ± 0,02 9,8 ± 1,1 16,6 ± 1,6 0,5 ± 0,2 

Geral (Ds e Ld) (N = 171) 36,7 ± 3,9 0,16 ± 0,03 12,0 ± 0,7 20,6 ± 1,2 1,6 ± 0,4 

Com remoção de 9 outliers                               

Floresta Ombrófila Densa - Ds (n = 134) 37,1 ± 3,8 0,16 ± 0,03 12,4 ± 0,7 21,5 ± 1,2 1,7 ± 0,4 

Campinarana Florestada - Ld (n = 28) 25,1 ± 4,3 0,06 ± 0,03 10,0 ± 1,2 16,8 ± 1,7 0,4 ± 0,2 

Geral (Ds e Ld) (N = 162) 35,0 ± 3,8 0,14 ± 0,03 12,0 ± 0,7 20,7 ± 1,2 1,5 ± 0,4 

 

 
Fig. 26. Número de árvores cubadas por diâmetro (cm) e altura total (m) nas fitofisionomias 

de Floresta Ombrófila Densa (Ds: n = 141), Campinarana Florestada (Ld: n = 30) e 

Geral (Ds e Ld: N = 171) dentro e ao entorno da Flona de Anauá, Roraima. Em que: 
barras pretas (rugs) na vertical representam a densidade de observações. 
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 Fig. 27. Número de árvores cubadas por área basal (m²) e volume comercial (m³) nas 

fitofisionomias de Floresta Ombrófila Densa (Ds: n = 141), Campinarana Florestada 

(Ld: n = 30) e Geral (Ds e Ld: N = 171) dentro e ao entorno da Flona de Anauá, 

Roraima. Em que: barras pretas (rugs) na vertical representam a densidade de observações. 
 

As 171 árvores cubadas foram distribuídas em 24 famílias botânicas, 44 gêneros e 48 

morfoespécies, em que não foram identificadas 48 árvores (28%) (Apêndice T). Em relação as 

categorias analisadas, a maioria das árvores cubadas estava associada à exploração seletiva de 

madeira ilegal em Floresta Ombrófila Densa (89 ind.) com destaque para a espécie M. huberi 

(Sapotaceae) com 25 indivíduos extraídos sem critérios de sustentabilidade (Amaral et al., 

1998; Pereira Jr. et al., 2001), resultando em intensa degradação florestal à floresta 

remanescente, devido a formação de grandes clareiras geradas por impacto da queda de 

árvores extraídas sem utilização de técnicas de corte de cipós e derrubada direcional (Figuras 

28 e 29). A madeira de maçaranduba como é conhecida popularmente em Roraima possui alto 

valor comercial (Condé e Tonini, 2013; Crivelli et al., 2017). Árvores cubadas de madeiras 

caídas naturalmente na floresta totalizaram 45 e 29 em Ds e Ld, respectivamente, e associadas 

aos incêndios florestais foram apenas 7 árvores mortas parcialmente queimadas em Ds (7). 
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Fig. 28. Frequência de árvores cubadas (N = 171) por categoria em Floresta Ombrófila Densa 

(Ds) e Campinarana Florestada (Ld) dentro e ao entorno da Flona de Anauá. 

 

  

  

 

Fig. 29. Árvores da espécie Manilkara huberi (maçaranduba) extraídas ilegalmente de forma 

seletiva dentro da Flona de Anauá em Floresta Ombrófila Densa (Ds).  
 

 

A espécie Manilkara huberi (maçaranduba) esteve presente em 145 das 158 (92%) 

Autorizações de Desmatamento (AD's) emitidas pela Femarh/IBAMA durante o período de 

2011 a 2016 em Roraima (Costa, 2016), representando um total de 277.099 m³ de madeira 

licenciada para exploração com Documento de Origem Florestal (DOF). Como fora relatado 

anteriormente, a baixa confiabilidade na validação da identificação botânica de inventários 

florestais em campo, associado a fiscalização deficiente por órgãos ambientais responsáveis 

pode ter facilitado a impunidade de exploração seletiva de madeira ilegal no sul de Roraima, 

principalmente desta espécie, em áreas públicas, terras indígenas e áreas não licenciadas com 

utilização de DOF de áreas licenciadas para o desmatamento (AD). 
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5.2.2 Ajuste dos modelos alométricos 

 

5.2.2.1 Modelos alométricos para altura total 

 

A altura total (AT) das árvores constitui variável dendrométrica utilizada para definir a 

estratificação vertical da floresta, o potencial do sítio para produção de madeira (Souza e 

Soares 2013; Campos e Leite 2006) e a modelagem tridimensional (3D) da floresta (Condé et 

al. 2016). Para estimar a altura total de árvores com DAP > 10 cm em ambientes de Floresta 

Ombrófila Densa (Ds) na Flona de Anauá, recomenda-se o uso do modelo específico 

Log(AT) = 1,46590 + 0,45410 Log(Dap), com remoção de outliers, devido a obtenção de 

menores resíduos (Fig. 28) e menores valores de AIC, BIC e Syx em relação aos demais 

modelos, explicando 73% da variação dos dados (R²aj.) associada a baixa incerteza (< 10%) 

(Tabela 14).  

Em relação à estimativa de altura total de árvores com DAP > 10 cm em ambientes de  

Campinarana Florestada (Ld), recomenda-se o uso do modelo Log(AT) = 1,83600 + 0,29610 

Log(Dap), sem remoção de outliers (Tabela 14). Embora este modelo conseguiu captar pouca 

a variação associada às observações (R²aj. = 0,2) em relação aos demais, obteve os menores 

resíduos (Fig. 27) e menores valores de AIC, BIC, Syx e incerteza (< 10%). Os modelos 

específicos para Campinarana Florestada (Ld) com remoção de outliers resultaram em ajustes 

mais precisos nos critérios supracitados, porém, devido a ausência de normalidade testada por 

Shapiro-Wilk (W = 0,87838, p-value = 0,003698) ocasionada pela redução de 2 amostras (n = 

28), evita-se o uso de tais modelos de acordo com o Teorema do Limite Central
13

. Há 

necessidade de aumentar a intensidade amostral de árvores cubadas em ambientes de 

Campinarana Florestada (Ld) para obtenção de estimativas mais precisas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 O Teoria do Limite Central relata que "Quando uma amostragem aleatória de tamanho n (onde n é pelo menos igual a 30) é 

tomada de uma população, a 𝑥  é aproximadamente normalmente distribuída com μ𝑥  = μ e desvio padrão da média σ𝑥  = 

σ/ 𝑛. Nestas condições, as probabilidades para 𝑥  podem ser encontradas, aproximadamente, utilizando as áreas sob a curva 

normal com os parâmetros μ e σ𝑥 ." 
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Tabela 14. Parâmetros ajustados dos modelos alométricos sem e com remoção de outliers 

para estimar a altura total (AT) em função do diâmetro (DAP) por fitofisionomias 

florestais de Floresta Ombrófila Densa (Ds), Campinarana Florestada (Ld) e Geral 

(Ds e Ld) para a Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. Em que: βn = coeficientes 

ajustados; R²aj. = Coeficiente de Determinação; Syx = Erro Padrão da Estimativa; AIC = Critério de 

Informação de Akaike; BIC = Critério de Informação Bayesiano; Incerteza(%)= incerteza associada 

ao uso do modelo em porcentagem com nível de confiança a 95%. 

Parâmetro Nº Modelo Alométrico 𝛃𝟎 𝛃𝟏 𝛃𝟐 R²aj. Syx AIC BIC Incerteza(%) 

Altura Total (AT) sem remoção de outliers                 

Ds  

(n = 141) 

1 AT = β0 + β1DAP +  ε 12.16470 0.23900 - 0.69 4.41 822.73 831.57 3.39 

2 AT = β0 + β1DAP2 +  ε 16.85693 0.00203 - 0.63 4.84 848.51 857.36 3.71 

3 AT = β
0

DAPβ1 +  ε 4.48641 0.44285 - 0.67 4.42 823.28 832.12 3.40 

4 Log(AT) = β
0

+ β
1

Log(DAP) +  ε 1.53424 0.42848 - 0.68 0.20 -48.73 -39.89 0.15 

Ld  
(n = 30) 

5 AT = β0 + β1DAP +  ε 11.11250 0.20920 - 0.30 3.54 164.93 169.13 7.65 

6 AT = β
0

+ β
1

DAP2 +  ε 14.09634 0.00306 - 0.34 3.42 162.86 167.06 7.40 

7 AT = β
0

DAPβ1 +  ε 5.27057 0.35647 - 0.29 3.64 166.51 170.71 7.86 

8 Log(AT) = β
0

+ β
1

Log(DAP) +  ε 1.83600 0.29610 - 0.20 0.20 -4.18 0.02 0.42 

Geral  

(Ds e Ld)  
(n = 171) 

9 AT = β
0

+ β
1

DAP +  ε 11.69228 0.24314 - 0.68 4.31 897.37 998.42 3.13 

10 AT = β0 + β1DAP2 +  ε 16.38675 0.00210 - 0.62 4.67 1016.31 1025.73 3.39 

11 AT = β
0

DAPβ1 +  ε 4.20128 0.45614 - 0.67 4.37 993.21 1002.63 3.17 

12 Log(AT) = β
0

+ β
1

Log(DAP) +  ε 1.50415 0.43117 - 0.64 0.21 -48.58 -39.16 0.15 

Altura Total (AT) com remoção de outliers                 

Ds  

(n = 134) 

1 AT = β0 + β1DAP +  ε 11.58536 0.26742 - 0.76 3.89 748.62 757.31 3.20 

2 AT = β
0

+ β
1

DAP2 +  ε 16.56000 0.00242 - 0.72 4.24 771.59 780.28 3.48 

3 AT = β0DAPβ1 +  ε 4.09250 0.47410 - 0.75 3.98 754.55 763.24 3.27 

4 Log(AT) = β0 + β1Log(DAP) +  ε 1.46590 0.45410 - 0.73 0.18 -69.78 -61.08 0.15 

Ld (n = 28) 

ausência de 
normalidade 

p = 0,003 

5 AT = β
0

+ β
1

DAP +  ε 10.31191 0.25757 - 0.45 3.23 149.11 153.10 7.14 

6 AT = β0 + β1DAP2 +  ε 14.09663 0.00358 - 0.45 3.16 147.72 151.72 6.97 

7 AT = β0DAPβ1 +  ε 4.25230 0.43130 - 0.37 3.33 150.69 154.69 7.35 

8 Log(AT) = β0 + β1Log(DAP) +  ε 1.60680 0.37610 - 0.31 0.20 -7.74 -3.74 0.43 

Geral  

(Ds e Ld)   
(n = 162) 

9 AT = β
0

+ β
1

DAP +  ε 11.18066 0.27147 - 0.75 3.81 897.37 906.63 2.84 

10 AT = β0 + β1DAP2 +  ε 16.17000 0.00248 - 0.71 4.12 922.36 931.62 3.07 

11 AT = β0DAPβ1 +  ε 3.86072 0.48631 - 0.74 3.92 906.44 915.70 2.92 

12 Log(AT) = β0 + β1Log(DAP) +  ε 1.43184 0.45882 - 0.70 0.19 -75.50 66.24 0.14 

 

Feldpausch et al. (2011) e Mitchard et al. (2013) relatam que a relação entre altura 

versus diâmetro (H-D) pode variar substancialmente de acordo com o tipo de fitofisionomia 

florestal e região geográfica, fazendo com que estimativas em larga escala de biomassa acima 

do solo estejam sujeitas a viés se ignorarem diferenças na alometria do fuste. O fato de que as 

coberturas florestais podem variar bastante em função da densidade de árvores por hectare 

(aberta, densa, com bambus, etc), área basal por hectare, precipitação, temperatura anual, 

umidade, condições edáficas, sazonalidade ou comprimento da estação seca, fenologia 

(estacional, semidecidual, decídua ou caducifólia, etc) e sobreposição ou contato com 

fitofisionomias de savana e campinarana pode afetar parâmetros dendrométricos relacionados 

às arvores. Em estimativas globais de estoque de biomassa e carbono (Pantropical) estas 
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particularidades regionais devem ser considerados com cautela. Corroborando com 

Feldpausch et al. (2011), neste estudo a relação H-D variou consideravelmente entre Floresta 

Ombrófila Densa (Ds) e Campinarana Florestada (Ld) dentro e ao entorno da Flona de Anauá, 

sendo necessário ajustar modelos alométricos por fitofisionomia florestal (Figuras 30-31).  

 

 

 

 
Fig. 30. Modelos alométricos para estimar a altura total (AT) e respectivos resíduos sem 

remoção de outliers para Floresta Ombrófila Densa (Ds), Campinarana Florestada 

(Ld) e Geral (Ds e Ld) na Flona de Anauá. 
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Fig. 31. Modelos alométricos para estimar a altura total (AT) e respectivos resíduos com 

remoção de outliers para Floresta Ombrófila Densa (Ds), Campinarana Florestada 

(Ld) e Geral (Ds e Ld) na Flona de Anauá. 

 

5.2.2.2 Modelos alométricos de volume comercial 

 

O declínio dos estoques de madeira tropical nos países asiáticos, principais 

fornecedores mundiais, contribuiu fortemente para que as atenções se voltassem para a 

produção de madeira oriunda da floresta Amazônica (Higuchi, 2016; Crivelli et al., 2017). O 

volume de madeira ainda continua sendo o produto florestal com maior valoração perante a 

sociedade em relação aos recursos naturais presentes em florestas tropicais. Desta forma, é 
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imprescindível o ajuste e utilização de modelos alométricos de alta precisão para a obtenção 

de estimativas confiáveis (Ribeiro et al., 2014), que reflitam o verdadeiro potencial 

madeireiro presente nas florestas. O volume comercial de árvores com DAP > 10 cm em 

ambientes de Floresta Ombrófila Densa (Ds) na Flona de Anauá pode ser estimado com maior 

precisão a partir do modelo 3 com remoção de outliers: Log(VC) = - 8,11469 + 2,216990 

Log(DAP), de fácil obtenção em campo pelo fato de utilizar apenas DAP como variável 

independente. Este modelo foi escolhido devido aos menores resíduos e menores valores de 

Syx, AIC e BIC em relação aos demais (Figs. 32 e 33), com exceção do modelo 4, explicando 

94% da variação dos dados (R²aj.), associado a pequena incerteza (< 10%) (Tabela 15).  

 

Tabela 15. Parâmetros ajustados dos modelos alométricos sem e com remoção de outliers 

para estimar a volume comercial (VC) por fitofisionomias florestais de Floresta 

Ombrófila Densa (Ds), Campinarana Florestada (Ld) e Geral (Ds e Ld) para a 

Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. Em que: βn = coeficientes ajustados; R²aj. = 

Coeficiente de Determinação; Syx = Erro Padrão da Estimativa; AIC = Critério de Informação de 

Akaike; BIC = Critério de Informação Bayesiano; Incerteza(%) = incerteza associada ao uso do 

modelo em porcentagem com nível de confiança a 95%. 

Parâmetro Nº Modelo Alométrico 𝛃𝟎 𝛃𝟏 𝛃𝟐 R²aj. Syx AIC BIC Incerteza(%) 

Volume Comercial (VC) sem remoção de outliers                 

Ds  

(n = 141) 

1 VC = β0 + β1DAP +  ε -1.84928 0.09563 - 0.86 1.08 425.70 434.55 9.48 

2 VC = β0DAPβ1 +  ε 0.00060 2.08189 - 0.99 0.81 343.27 352.11 7.07 

3 Log(VC) = β0 + β1Log(DAP) +  ε -8.13699 2.22948 - 0.94 0.40 143.29 152.14 3.48 

4 Log(VC) = β
0

+ β
1

Log(DAP) + β
1

Log(AC) +  ε -9.28920 1.86035 0.9887 0.97 0.27 31.59 43.39 2.33 

Ld  

(n = 30) 

5 VC = β
0

+ β
1

DAP +  ε -0.64103 0.04269 - 0.85 0.20 -7.04 -2.83 15.38 

6 VC = β0DAPβ1 +  ε 0.00035 2.14081 - 0.93 0.14 -29.33 -25.13 10.60 

7 Log(VC) = β0 + β1Log(DAP) +  ε -7.76690 2.08350 - 0.87 0.31 18.20 22.40 23.41 

8 Log(VC) = β
0

+ β
1

Log(DAP) + β
1

Log(AC) +  ε -8.87995 1.94037 0.7049 0.95 0.19 -8.41 -2.80 14.80 

Geral  

(Ds e Ld)   

(n = 171) 

9 VC = β0 + β1DAP +  ε -1.83159 0.09434 - 0.85 1.02 494.54 503.96 9.32 

10 VC = β0DAPβ1 +  ε 0.00051 2.11632 - 0.92 0.74 386.38 395.80 6.79 

11 Log(VC) = β0 + β1Log(DAP) +  ε -8.15267 2.22921 - 0.93 0.38 161.14 170.57 3.51 

12 Log(VC) = β
0

+ β
1

Log(DAP) + β
1

Log(AC) +  ε -9.20478 1.88304 0.9241 0.97 0.26 24.07 36.64 2.35 

Volume Comercial (VC) com remoção de outliers                 

Ds  

(n = 134) 

1 VC = β0 + β1DAP +  ε -1.74860 0.09083 - 0.87 0.92 362.40 371.09 9.73 

2 VC = β0DAPβ1 +  ε 0.00041 2.15836 - 0.99 0.55 150.69 154.69 5.86 

3 Log(VC) = β0 + β1Log(DAP) +  ε -8.11469 2.21699 - 0.94 0.36 112.22 120.91 3.83 

4 Log(VC) = β
0

+ β
1

Log(DAP) + β
1

Log(AC) +  ε -9.21531 1.87117 0.9364 0.98 0.23 -9.85 1.74 2.42 

Geral  

(Ds e Ld)  

(n = 164) 

9 VC = β0 + β1DAP +  ε -1.72279 0.08934 - 0.86 0.87 423.40 432.70 9.53 

10 VC = β0DAPβ1 +  ε 0.00036 2.18600   0.99 0.51 150.69 154.69 5.59 

11 Log(VC) = β0 + β1Log(DAP) +  ε -8.12008 2.21438 - 0.94 0.35 127.88 137.18 3.87 

12 Log(VC) = β
0

+ β
1

Log(DAP) + β
1

Log(AC) +  ε -9.13616 1.89044 0.8794 0.98 0.22 -20.92 -8.52 2.45 

 

Em relação ao volume comercial (VC) de árvores com DAP > 10 cm em ambientes de 

Campinarana Florestada (Ld), recomenda-se o uso do modelo VC = 0,00035 DAP
2,14081

, sem 
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remoção de outliers, pelo fato de utilizar apenas DAP como variável independente, associado 

a menores resíduos e valores de Syx, AIC e BIC em relação aos demais, com exceção do 

modelo 8, explicando 93% da variação dos dados (R²aj.) associado a menor incerteza (10.6%) 

(Figura 32 e Tabela 14).  

 

 

  

 

 

Fig. 32. Modelos alométricos para estimar o volume comercial (VC) e respectivos resíduos 

sem remoção de outliers para Floresta Ombrófila Densa (Ds), Campinarana 

Florestada (Ld) e Geral (Ds e Ld) na Flona de Anauá. 

 

Gimenez et al. (2015) e Tonini et al. (2015) ajustaram modelos precisos para estimar o 

volume de espécies comerciais, porém para árvores com DAP > 30 cm e DAP > 50 cm, 
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respectivamente. Neste estudo, foram desenvolvidos modelos para estimar o volume 

comercial de árvores com DAP > 10 cm, visando compreender o potencial volumétrico de 

árvores jovens (10 < DAP < 31,8 cm), árvores pré-exploráveis (31,8 < DAP < 50 cm) e 

árvores exploráveis (DAP > 50 cm). 

 

  

  
Fig. 33. Modelos alométricos para estimar o volume comercial (VC) e respectivos resíduos 

com remoção de outliers para Floresta Ombrófila Densa (Ds) e Geral (Ds e Ld) na 

Flona de Anauá.  

 

O desenvolvimento de modelos alométricos específicos por fitofisionomia florestal são 

extremamente importantes na redução de incertezas associadas ao verdadeiro potencial de 

madeira. O uso do fator de conicidade (0,7) continua sendo aceito por boa parte dos órgãos 

licenciadores de autorizações de desmatamento (AD's) e planos de manejo florestal no Brasil, 

contrariando a legislação vigente (Brasil, 2006b), que preconiza obrigatoriamente o 

desenvolvimento de modelos alométricos específicos após o segundo Plano de Operação 

Anual (POA) em planos de manejo florestal sustentável (PMFS). Em Roraima, modelos 

volumétricos desenvolvidos por Tonini et al. (2015) e Gimenez et al. (2016) buscam mitigar 

esta necessidade, porém, ambos não abordam árvores com DAP > 10 cm, pois possuem 
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objetivo exclusivamente comercial. Este estudo buscou abordar a potencialidade de volume 

comercial juvenil, pré-comercial e comercial. 

 

5.3 Composição florística, fitossociologia e potencial para manejo florestal 

 

5.3.1 Composição florística 

 

O inventário florestal (IF) da Floresta Nacional (Flona) de Anauá demonstrou a 

existência de uma flora árborea endêmica e diversa no sul de Roraima. Em 30 hectares 

inventariados em ambientes de Floresta Ombrófila Densa (Ds) e Campinarana Florestada (Ld) 

foram mensuradas 14.730 árvores com DAP > 10 cm, distribuídas em 55 famílias botânicas, 

182 gêneros e 385 espécies ou morfoespécies (Apêndice U). As três espécies mais 

hiperdominantes da Flona de Anauá foram Euterpe precatoria - açaí (38 árvores ha
-1

), Inga 

alba - ingá-branco (19 arv ha
-1

) e Pouteria macrophylla - abiurana-folha-grande (19 árvores 

ha
-1

). Apenas 1% das árvores mensuradas não foram identificadas botanicamente 

(indeterminadas). Árvores mortas por causas naturais e antrópicas totalizaram 7% (34 árvores 

ha
-1

). As 5 famílias botânicas mais hiperdominantes foram Arecaceae (2.555), Fabaceae 

(1.738), Sapotaceae (1.311), Annonaceae (1.006) e Lecythidaceae (906), perfazendo 51% do 

total de indivíduos amostrados. 

A expedição à Região Oeste da Floresta Nacional (Flona) de Anauá pelas hidrovias 

dos rios Branco e Itapará no sul de Roraima demonstrou a existência de uma flora árborea 

bastante endêmica ou peculiar, em ambientes de areia branca sob influência sazonal de 

alagamento. Embora não tenha sido realizado o inventário florestal (IF) durante o percurso 

fluvial, foi realizada uma caracterização da flora, coletando amostras botânicas e fazendo 

registros de fotos e pontos de GPS, abordando as fitofisionomias florestais Campinarana 

Florestada (Ld), Campinarana Arborizada (La), Campinarana Arbustiva (Lb) e Campinarana 

Gramíneo-Lenhosa. Manchas de Floresta Ombrófila Densa (Ds) e Contato 

Campinarana/Floresta Ombrófila (LO) foram observadas às margens do Rio Branco, porém 

Ds não foi observada às margens do Rio Itapará. Foram identificados 25 famílias botânicas, 

58 gêneros e 74 espécies ou morfoespécies (Apêndice V).  

A deposição de exsicatas férteis (com presença de flores e frutos) no Herbário do 

INPA em Manaus demonstra o esforço desta pesquisa científica em contribuir para a 

ampliação do conhecimento da flora do sul de Roraima, visto que há enorme carência de 
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informações neste sentido (Hopkins, 2007; Barbosa e Bacelar-Lima, 2008). Afinal, os seres 

humanos só valorizam a natureza quando a conhecem ou quando ela se torna extinta. Desta 

forma, há necessidade de ampliar o esforço amostral em regiões remotas da Amazônia 

mediante a realização de inventários florestais e coletas botânicas contribuindo para 

ampliação do conhecimento da diversidade de espécies da flora da Amazônia Setentrional. A 

figura abaixo demonstra a etiqueta gerada após a deposição e catalogação de exsicatas férteis 

no Herbário do INPA, ao todo foram depositados 25 Táxon (Fig. 34).  

 

 
Fig. 34. Etiquetas das exsicatas férteis oriundas desta pesquisa depositadas no Herbário do 

INPA. 

 

O dendrograma de dissimilaridade florística de Jaccard demonstrou que às 3 áreas 

analisadas possuem composições florísticas bastante distintas, caracterizando regiões de 

grande endemismo de espécies da flora do sul de Roraima, em que a composição florística 

inventariada dentro da Flona de Anauá, em ambientes de Floresta Ombrófila Densa (Ds) e 

Campinarana Florestada (Ld), possui 97% de dissimilaridade de espécies da flora observada 

às margens do Rio Branco e 98% da flora às margens do Rio Itapará (Fig. 35A). Este fato 

corrobora com os dados de campo, no qual foi observada uma gradual substituição de 

espécies endêmicas de ambientes alagados do Rio Itapará, constituídos por Campinarana 

Florestada (Ld), Campinarana Arborizada (La), Campinarana arbustiva (Lb) e Campinarana 

Gramíneo-Lenhosa (Lg) para ambientes de transição às margens do Rio Branco e dentro da 

Flona de Anauá, constituídos por Campinarana Florestada (Ld), Contato 

Campinarana/Floresta Ombrófila (LO) e Floresta Ombrófila Densa (Ds). Outra análise 

referente às três áreas, sob o enfoque das dez espécies hiperdominantes com maiores valores 

de importância (VI) por área, se torna ainda mais evidente o endemismo da flora às margens 

dos rios Branco e Itapará em relação a flora do interior da Flona de Anauá, em que a 
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composição florística das hiperdominantes do inventário florestal da Flona de Anauá se difere 

64% do Rio Branco e 90% da Rio Itapará (Fig. 35B). 

 
Fig. 35. Dendrograma de dissimiliaridade florística de Jaccard por área referente às parcelas 

terrestres (n = 120) do inventário florestal da Flona de Anauá e parcelas fluviais (n = 

2) dos rios Branco e Itapará, sul de Roraima.  

 

Ao analisarmos o ranking de abundância relativa de espécies do inventário florestal da 

Flona de Anauá (n = 120) detectamos que a Floresta Ombrófila Densa (Ds) está sofrendo 
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algum tipo de pertubarção ambiental, visto que o total de árvores mortas foi superior em 

abundância relativa em relação à espécie E. precatoria, considerada hiperdominante na 

Amazônia (ter Steege et al., 2013) e também neste estudo (Fig. 36). Em Campinarana 

Florestada (Ld) pode ser observado maior número de espécies hiperdominantes em relação à 

Ds, destacando-se E. precatoria, A. murumuru e I. alba. Ambas às fitofisionomias florestais 

supracitadas possuem a maioria das espécies consideradas raras (80%) ou "localmente raras", 

espécies com abundância < 1 indivíduo por hectare, percentual superior a estudos realizados 

na Amazônia Legal em Floresta Ombrófila Densa (Oliveira et al., 2003; Condé e Tonini, 

2013).  

 

 
Fig. 36. Ranking de espécies por abundância relativa em Floresta Ombrófila Densa (Ds) e 

Campinarana Florestada (Ld) das parcelas terrestres (n = 120) do IF da Flona de 

Anauá, no sul de Roraima.  
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Como relatado por Melo (2008), o uso do índice de Shannon (H‟) para diversidade gera 

confusão, pois dá maior peso à equabilidade do que riqueza de espécies, sendo preferível o 

uso de alfa de Fisher (α), porque possui maior relacão com a diversidade em si, que está mais 

relacionada com a riqueza de espécies do que com a equabilidade. Neste estudo, foram 

observados valores superiores de diversidade para Floresta Ombrófila Densa - Ds (H‟ = 4,43; 

α = 75,27) em relação à Campinarana Florestada - Ld (H‟ = 4,26; α = 57,23). Os valores 

observados neste estudo podem ser considerados intermediários em relação a diversos estudos 

realizados na Amazônia Legal do Brasil (Tabela 16). 

 

Tabela 16. Comparações entre métricas de diversidade para ambientes de Floresta Ombrófila 

Densa (Ds), Campinarana Florestada (Ld) e Contato Campinarana/Floresta 

Ombrófila (LO) na Amazônia Legal do Brasil. Em que: Ds = Floresta Ombrófila Densa; 

LOt = Contato Campinarana/Floresta Ómbrofila; Ld = Campinarana Florestada; H‟= índice de 

Shannon; α = alfa de Fisher. 

Autores Região da Amazônia Legal Ds LO Ld H’ α 

Este estudo Rorainópolis-RR 
X   4,43 75,27 

  X 4,26 57,23 

Condé e Tonini (2013) Caracaraí-RR X   3,27 - 

Alves e Miranda (2008) Almeirim-PA X   4,25 - 

Oliveira et al. (2008) Manaus-AM X   5,10 - 

Miranda (2000) Pimenta Bueno-RO X   3,88 - 

Oliveira e Mori (1999) 

Projeto Dinâmica Biológica de 

Fragmentos Florestais (PDBFF) 

próximo à Manaus-AM 

 X  - 205,08 

Amaral (1996) Região do Rio Urucu-AM X   - 140,51 

Tello (1995) Manaus-AM  X  - 53,01 

 

5.3.2 Fitossociologia 

 

5.3.2.1 Estrutura horizontal da Flona de Anauá 

 

A estrutura horizontal da Flona de Anauá foi avaliada em três níveis: Geral (Ds e Ld), 

Floresta Ombrófila Densa (Ds) e Campinarana Florestada (Ld). Em nível Geral (Ds e Ld), foi 

observado que a soma das árvores mortas de todas espécies prevaleceram sobre as demais 

espécies em relação à área basal, dominância, frequência e densidade de indivíduos, 

constatação que há forte perturbação ambiental desestruturando o equíbrio ecológico em 

ambientes de Floresta Ombrófila Densa e Campinarana Florestada na Flona de Anauá (Tabela 

17). Geralmente, a mortalidade de árvores em florestas na Amazônia tem sido observada entre 

0,7 a 2% da população, podendo ser dobrada quando sujeita a grandes perturbações e 
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catástrofes naturais associadas às mudanças climáticas (Higuchi et al., 2004; Holm et al., 

2014). Porém, neste estudo a mortalidade por causas naturais somada a fatores antrópicos 

como o desmatamento, degradação florestal e incêndios florestais resultou em 7% da 

população total amostrada (34 árvores mortas ha
-1

). 

 

Tabela 17. Ranking de valor de importância ecológica (VIi%) de espécies da flora arbórea 

(DAP > 10 cm) com inclusão da mortalidade na Flona de Anauá, em nível Geral 

(Ds e Ld). Em que: Mortas* = árvores mortas de todas espécies, para efeito de cálculo de 

perturbação ambiental; Ni = nº de indivíduos da i-ésima espécie; ABi = área basal (m²); DAi = 

Densidade absoluta; DRi = Densidade relativa; DoAi = dominância absoluta; DoRi = dominância 

relativa; FAi = frequência absoluta; FRi = frequência relativa; VCi% = valor de cobertura (%); 

valor de importância ecológica (VIi%). 

Ranking Espécie Ni ABi DAi DRi DoAi DoRi FAi FRi VCi% VIi% 

1º Mortas* 1.033 52,3 34,4 7,0 1,7 7,7 95,0 2,3 7,3 5,7 

2º Euterpe precatoria 1.151 15,8 38,4 7,8 0,5 2,3 81,7 2,0 5,1 4,0 

3º Pouteria macrophylla 561 23,9 18,7 3,8 0,8 3,5 75,0 1,8 3,7 3,1 

4º Inga alba 574 19,4 19,1 3,9 0,6 2,8 85,0 2,1 3,4 2,9 

5º Brosimum acutifolium 358 21,0 11,9 2,4 0,7 3,1 84,2 2,1 2,8 2,5 

6º Protium rubrum 504 10,2 16,8 3,4 0,3 1,5 84,2 2,1 2,5 2,3 

7º Attalea maripa 409 19,7 13,6 2,8 0,7 2,9 43,3 1,1 2,8 2,2 

8º Sapium glandulosum 267 26,1 8,9 1,8 0,9 3,8 44,2 1,1 2,8 2,2 

9º Astrocaryum murumuru 536 12,9 17,9 3,6 0,4 1,9 43,3 1,1 2,8 2,2 

10º Manilkara huberi 145 27,3 4,8 1,0 0,9 4,0 36,7 0,9 2,5 2,0 

Sub-Total 5.538 229 185 38 8 34 673 17 36 29 

Outras espécies 9.192 454 306 62 15 66 3.403 83 64 71 

Total geral 14.730 683 491 100 23 100 4.075 100 100 100 

 

Se considerarmos a exclusão de árvores mortas na estrutura horizontal da floresta em 

Geral (Ds e Ld) observamos a hiperdominância da palmeira Euterpe precatoria sobre as 

demais espécies, resultado similar ao de ter Steege et al. (2013) (Tabela 18). A exclusão da 

mortalidade na avaliação fitossociológica da estrutura horizontal de florestas tropicais tendo 

sido realizada tradicionalmente em estudos amazônicos (Alves e Miranda, 2008; Condé e 

Tonini, 2013; Souza e Soares, 2013). Porém, esta prática não permite detectar efeitos de 

perturbarções ambientais associados às árvores mortas em relação à densidade relativa, 

dominância relativa e frequência relativa de espécies remanescentes, visto que geralmente o 

enfoque destas análises está direcionado para avaliação do potencial madeireiro para 

realização do manejo florestal sustentável. 

 

 



115 
 

 
 

Tabela 18. Ranking de valor de importância ecológica (VIi%) de espécies da flora arbórea 

(DAP > 10 cm) sem inclusão da mortalidade na Flona de Anauá, em nível Geral 

(Ds e Ld). Em que: Ni = nº de indivíduos da i-ésima espécie; ABi = área basal (m²); DAi = 

Densidade absoluta; DRi = Densidade relativa; DoAi = dominância absoluta; DoRi = dominância 

relativa; FAi = frequência absoluta; FRi = frequência relativa; VCi% = valor de cobertura (%); 

valor de importância ecológica (VIi%). 

Ranking Espécie Ni ABi DAi DRi DoAi DoRi FAi FRi VCi% VIi% 

1º Euterpe precatoria 1.151 15,8 38,4 8,4 0,5 2,5 81,7 2,1 5,5 4,3 

2º Pouteria macrophylla 561 23,9 18,7 4,1 0,8 3,8 75,0 1,9 3,9 3,3 

3º Inga alba 574 19,4 19,1 4,2 0,6 3,1 85,0 2,1 3,6 3,1 

4º Brosimum acutifolium 358 21,0 11,9 2,6 0,7 3,3 84,2 2,1 3,0 2,7 

5º Protium rubrum 504 10,2 16,8 3,7 0,3 1,6 84,2 2,1 2,6 2,5 

6º Sapium glandulosum 267 26,1 8,9 1,9 0,9 4,1 44,2 1,1 3,0 2,4 

7º Attalea maripa 409 19,7 13,6 3,0 0,7 3,1 43,3 1,1 3,1 2,4 

8º Astrocaryum murumuru 536 12,9 17,9 3,9 0,4 2,0 43,3 1,1 3,0 2,3 

9º Manilkara huberi 145 27,3 4,8 1,1 0,9 4,3 36,7 0,9 2,7 2,1 

10º Qualea paraensis 194 23,2 6,5 1,4 0,8 3,7 45,0 1,1 2,5 2,1 

Sub-Total 4.699 200 157 34 7 32 623 16 33 27 

Outras espécies 10.031 483 300 66 14 68 3.358 84 67 73 

Total geral 14.730 683 457 100 21 100 3.980 100 100 100 

 

Embora o conceito de importância ecológica para espécie e família botânica seja 

questionável e subjetivo, do ponto de vista das complexas relações ecológicas observadas em 

comunidades de árvores na Amazônia, este cálculo é válido quando pretende-se compreender 

atributos de dominância, frequência, densidade e riqueza de espécies nas famílias amostradas. 

Fabaceae, Arecaceae e Sapotaceae foram as famílias com maior densidade relativa na Flona 

de Anauá, representando 38% das árvores amostradas em 30 hectares (Tabela 19).  

 

Tabela 19. Ranking de valor de importância ecológica familiar (VIFi%) da flora arbórea 

(DAP > 10 cm) da Flona de Anauá, em nível Geral (Ds e Ld). Em que: Ni = nº de 

indivíduos da i-ésima espécie; ABi = área basal (m²); DAi = Densidade absoluta; DRi = Densidade 

relativa; DoAi = dominância absoluta; DoRi = dominância relativa; DIVAi = diversidade absoluta; 

DIVRi = diversidade relativa; VCi% = valor de cobertura (%); valor de importância ecológica 

familiar (VIFi%).   

Ranking Família Ni ABi DAi DRi DoAi DoRi DIVAi DIVRi VCi% VIFi% 

1º Fabaceae 1.738 104,8 57,9 12,7 3,5 16,6 0,3 5,0 14,7 11,4 

2º Arecaceae 2.555 57,7 85,2 18,7 1,9 9,2 0,3 5,0 13,9 10,9 

3º Sapotaceae 1.311 84,7 43,7 9,6 2,8 13,4 0,3 4,8 11,5 9,3 

4º Lecythidaceae 906 38,1 30,2 6,6 1,3 6,0 0,3 4,8 6,3 5,8 

5º Annonaceae 1.006 26,4 33,5 7,3 0,9 4,2 0,3 4,7 5,8 5,4 

6º Vochysiaceae 372 43,3 12,4 2,7 1,4 6,9 0,3 4,2 4,8 4,6 

7º Moraceae 453 29,7 15,1 3,3 1,0 4,7 0,3 4,6 4,0 4,2 

8º Chrysobalanaceae 611 22,9 20,4 4,5 0,8 3,6 0,3 4,2 4,1 4,1 

9º Burseraceae 649 17,0 21,6 4,7 0,6 2,7 0,3 4,8 3,7 4,1 

10º Lauraceae 515 20,4 17,2 3,8 0,7 3,2 0,3 4,1 3,5 3,7 
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Sub-Total 10.116 445 337 74 15 71 3 46 72 64 

Outras espécies 4.614 237 119 26 6 29 3 54 28 36 

Total geral 14.730 683 457 100 21 100 6 100 100 100 

 

Em nível de Floresta Ombrófila Densa (Ds), a alta densidade e frequência relativa de 

espécies de palmeiras E. precatoria, A. maripa, O. bacaba demonstram o grande potencial de 

exploração de produtos florestais não madeireiros (PFNM) (Tabela 20). Este fato, denota a 

importância de revisão na classificação de cobertura vegetal de acordo com o mapa do IBGE 

(2004), que relata que nestas áreas a maior dominância é de Campinarana Florestada sem 

palmeiras (Lds). Em relação ao aspecto de potencial madeireiro, destacam-se as espécies 

Manilkara huberi e Qualea paraensis amplamente exploradas e com alto valor de mercado 

em Roraima, nacionalmente e internacionalmente (Barbosa, 1990; Tonini e Lopes, 2006; 

Crivelli et al., 2017).  

 

Tabela 20. Ranking de valor de importância ecológica (VIi%) de espécies da flora arbórea 

(DAP > 10 cm) da Flona de Anauá, em nível de Floresta Ombrófila Densa (Ds). 
Em que: Ni = nº de indivíduos da i-ésima espécie; ABi = área basal (m²); DAi = Densidade 

absoluta; DRi = Densidade relativa; DoAi = dominância absoluta; DoRi = dominância relativa; FAi 

= frequência absoluta; FRi = frequência relativa; VCi% = valor de cobertura (%); valor de 

importância ecológica (VIi%).   

Ranking Espécie Ni ABi DAi DRi DoAi DoRi FAi FRi VCi% VIi% 

1º Euterpe precatoria 623 8,2 41,5 9,5 0,5 2,6 80,0 2,0 6,0 4,7 

2º Manilkara huberi 120 23,3 8,0 1,8 1,6 7,4 56,7 1,4 4,6 3,5 

3º Attalea maripa 294 14,2 19,6 4,5 0,9 4,5 58,3 1,4 4,5 3,5 

4º Qualea paraensis 154 16,5 10,3 2,3 1,1 5,2 58,3 1,4 3,8 3,0 

5º Brosimum acutifolium 179 10,7 11,9 2,7 0,7 3,4 83,3 2,1 3,1 2,7 

6º Protium rubrum 247 5,5 16,5 3,8 0,4 1,7 76,7 1,9 2,7 2,5 

7º Oenocarpus bacaba 263 5,1 17,5 4,0 0,3 1,6 68,3 1,7 2,8 2,4 

8º Pouteria macrophylla 198 8,4 13,2 3,0 0,6 2,6 61,7 1,5 2,8 2,4 

9º Licaria pachycarpa 176 6,1 11,7 2,7 0,4 1,9 68,3 1,7 2,3 2,1 

10º Inga alba 162 5,4 10,8 2,5 0,4 1,7 76,7 1,9 2,1 2,0 

Sub-Total 2.416 103 161 37 7 33 688 17 35 29 

Outras espécies 4.874 245 277 63 14 67 3.350 83 65 71 

Total geral 7.290 349 439 100 21 100 4.038 100 100 100 

 

Em relação às famílias botânicas em Floresta Ombrófila Densa (Ds), o comportamento 

observado foi muito semelhante em Geral (Ds e Ld), com o predomínio das famílias 

Fabaceae, Arecaceae, Sapotaceae e Lecythidaceae (Tabela 21). As famílias supracitadas tem 

sido consideradas mais abundantes e diversas na Amazônia em diversos estudos (Oliveira e 

Amaral, 2004; Santos e Jardim, 2006; Oliveira et al., 2008; Condé e Tonini, 2013; ter Steege 

et al., 2013; Gomes et al., 2016). 
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Tabela 21. Ranking de valor de importância ecológica familiar (VIFi%) da flora arbórea 

(DAP > 10 cm) da Flona de Anauá, em nível de Floresta Ombrófila Densa (Ds). 
Em que: Ni = nº de indivíduos da i-ésima espécie; ABi = área basal (m²); DAi = Densidade 

absoluta; DRi = Densidade relativa; DoAi = dominância absoluta; DoRi = dominância relativa; 

DIVAi = diversidade absoluta; DIVRi = diversidade relativa; VCi% = valor de cobertura (%); valor 

de importância ecológica familiar (VIFi%). 

Ranking Família Ni ABi DAi DRi DoAi DoRi DIVAi DIVRi VCi% VIFi% 

1º Fabaceae 749 51,0 49,9 11,4 3,4 16,1 0,2 16,6 13,7 14,7 

2º Arecaceae 1.344 31,4 89,6 20,4 2,1 9,9 0,0 2,6 15,2 11,0 

3º Sapotaceae 564 43,3 37,6 8,6 2,9 13,7 0,1 6,4 11,1 9,5 

4º Lecythidaceae 447 19,5 29,8 6,8 1,3 6,2 0,1 6,1 6,5 6,4 

5º Lauraceae 355 14,0 23,7 5,4 0,9 4,4 0,1 8,1 4,9 6,0 

6º Annonaceae 521 14,7 34,7 7,9 1,0 4,7 0,0 4,1 6,3 5,5 

7º Chrysobalanaceae 361 12,2 24,1 5,5 0,8 3,8 0,1 6,7 4,7 5,3 

8º Vochysiaceae 254 28,0 16,9 3,9 1,9 8,8 0,0 2,3 6,4 5,0 

9º Burseraceae 342 10,4 22,8 5,2 0,7 3,3 0,0 2,9 4,2 3,8 

10º Moraceae 227 15,9 15,1 3,5 1,1 5,0 0,0 2,9 4,2 3,8 

Sub-Total 5.164 241 344 79 16 76 0.59 59 77 71 

Outras espécies 2.126 108 94 21 5 24 0.41 41 23 29 

Total geral 7.290 349 439 100 21 100 1 100 100 100 

 

Em nível de Campinarana Florestada (Ld), foi observada alta densidade e dominância 

relativa de espécies de palmeiras E. precatoria e A. murumuru, a primeria possui grande 

potencial para exploração de produtos florestais não madeireiros (PFNM), ambas avidamente 

consumidas pela avifauna silvestre (Tabela 22). 

 

Tabela 22. Ranking de valor de importância ecológica (VIi%) de espécies da flora arbórea 

(DAP > 10 cm) da Flona de Anauá, em nível de Campinarana Florestada (Ld). Em 

que: Ni = nº de indivíduos da i-ésima espécie; ABi = área basal (m²); DAi = Densidade absoluta; 

DRi = Densidade relativa; DoAi = dominância absoluta; DoRi = dominância relativa; FAi = 

frequência absoluta; FRi = frequência relativa; VCi% = valor de cobertura (%); valor de 

importância ecológica (VIi%).   

Ranking Espécie Ni ABi DAi DRi DoAi DoRi FAi FRi VCi% VIi% 

1º Inga alba 412 14,0 27,5 5,8 0,9 4,5 93,3 2,4 5,1 4,2 

2º Pouteria macrophylla 363 15,6 24,2 5,1 1,0 5,0 88,3 2,3 5,0 4,1 

3º Sapium glandulosum 231 22,3 15,4 3,2 1,5 7,1 66,7 1,7 5,2 4,0 

4º Euterpe precatoria 528 7,6 35,2 7,4 0,5 2,4 83,3 2,1 4,9 4,0 

5º Astrocaryum murumuru 459 11,0 30,6 6,4 0,7 3,5 65,0 1,7 5,0 3,9 

6º Pouteria procera 178 14,7 11,9 2,5 1,0 4,7 63,3 1,6 3,6 2,9 

7º Brosimum acutifolium 179 10,3 11,9 2,5 0,7 3,3 85,0 2,2 2,9 2,7 

8º Protium rubrum 257 4,7 17,1 3,6 0,3 1,5 91,7 2,3 2,6 2,5 

9º Lueheopsis rosea 194 7,8 12,9 2,7 0,5 2,5 68,3 1,7 2,6 2,3 

10º Vitex sprucei 151 9,8 10,1 2,1 0,7 3,1 65,0 1,7 2,6 2,3 

Sub-Total 2.952 118 197 41 8 38 770 20 40 33 

Outras espécies 4.488 196 278 59 13 62 3.152 80 60 67 

Total geral 7.440 314 475 100 21 100 3.922 100 100 100 
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As famílias Fabaceae, Sapotaceae, Arecaceae e Lecythidaceae permaneceram entre as 

primeiras no ranking de valor de importância ecológica familiar (VI%) em ambientes de 

Campinarana Florestada (Ld) na Flona de Anauá, sendo que Fabaceae foi a detentora de 

maior riqueza de espécies (50) (Tabela 23). A mortalidade de árvores associada ao 

desmatamento, degradação florestal e incêndios florestais foi menor em Campinarana 

Florestada (Ld) (21 árvores ha
-1

) do que em Floresta Ombrófila Densa (Ds) (47 árvores ha
-1

), 

esta diferença pode estar associada a maior proximidade das estradas, vicinais e 

assentamentos de reforma agrária em Ds do que em Ld, como relatado por Barni et al. (2012, 

2015). 

 

Tabela 23. Ranking de valor de importância ecológica familiar (VIFi%) da flora arbórea 

(DAP > 10 cm) da Flona de Anauá, em nível de Campinarana Florestada (Ld). Em 

que: Ni = nº de indivíduos da i-ésima espécie; ABi = área basal (m²); DAi = Densidade absoluta; 

DRi = Densidade relativa; DoAi = dominância absoluta; DoRi = dominância relativa; DIVAi = 

diversidade absoluta; DIVRi = diversidade relativa; VCi% = valor de cobertura (%); valor de 

importância ecológica familiar (VIFi%). 

Ranking Família Ni ABi DAi DRi DoAi DoRi DIVAi DIVRi VCi% VIFi% 

1º Fabaceae 989 53,7 65,9 13,9 3,6 17,1 0,2 18,0 15,5 16,3 

2º Sapotaceae 747 41,4 49,8 10,5 2,8 13,2 0,1 7,2 11,8 10,3 

3º Arecaceae 1.211 26,3 80,7 17,0 1,8 8,4 0,0 3,2 12,7 9,5 

4º Lecythidaceae 459 18,6 30,6 6,4 1,2 5,9 0,1 6,1 6,2 6,2 

5º Euphorbiaceae 285 25,6 19,0 4,0 1,7 8,2 0,0 4,3 6,1 5,5 

6º Annonaceae 485 11,7 32,3 6,8 0,8 3,7 0,0 4,3 5,3 4,9 

7º Chrysobalanaceae 250 10,8 16,7 3,5 0,7 3,4 0,1 6,1 3,5 4,4 

8º Malvaceae 274 16,7 18,3 3,8 1,1 5,3 0,0 3,6 4,6 4,3 

9º Moraceae 226 13,8 15,1 3,2 0,9 4,4 0,0 2,9 3,8 3,5 

10º Vochysiaceae 118 15,3 7,9 1,7 1,0 4,9 0,0 2,9 3,3 3,1 

Sub-Total 5.044 234 336 71 16 75 1 59 73 68 

Outras espécies 2.396 100 138 29 5 25 0 41 27 32 

Total geral 7.440 334 475 100 21 100 1 100 100 100 

 

5.3.2.2 Estrutura vertical da Flona de Anauá 

 

A estrutura vertical foi avaliada de forma geral, contemplando as fitofisionomias 

florestais de Floresta Ombrófila Densa (Ds) e Campinarana Florestada (Ld), para facilitar 

comparações entre espécies em escala única de altura total (AT). Desta forma, a estratificação 

vertical da Flona de Anauá resultou em: 

 Estrato inferior (EI) ₋ árvores com AT < (AT    − 1σ) = 15,9 - 3,3 ∴  AT < 12,6 m; 

 Estrato médio (EM) ₋ árvores com (AT    − σ) ≤ AT < (AT    + 1σ) ∴ 12,6 < AT < 19, 1 m; 
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 Estrato superior (ES) ₋ árvores com AT ≥ (AT    + 1σ) ∴ AT ≥ 19, 1 m. 

Em que: 

AT     = média das alturas totais (AT) observadas de árvores com DAP > 10 cm; 

σ = desvio padrão das alturas totais (AT) observadas de árvores com DAP > 10 cm. 

 

A maioria das árvores em florestas tropicais são mais abundantes no estrato vertical 

médio (EM) do que nos estratos inferior (EI) e superior (ES). Nste estudo, a frequência de 

árvores por hectare no estrato médio em Floresta Ombrófila Densa (75%) e Campinarana 

Florestada (93%) foi semelhante a diversos estudos realizados em Roraima (Condé e Tonini, 

2013; Gomes et al., 2016) (Fig. 37). Em comparação com a Floresta Ombrófila Densa (Ds) de 

Caracaraí-RR (Condé e Tonini, 2013), a Flona de Anauá em Rorainópolis-RR obteve valores 

semelhantes em relação ao estrato inferior - EI (AT < 12, 4 m e AT < 12,6 m) e distintos para 

o estrato médio - EM (12,4 < AT < 26,5 m e 12,6 < AT < 19,1 m) e estrato superior - ES (AT 

> 26,5 e AT > 19,1 m), respectivamente, demonstrando que em Caracaraí-RR há predomínio 

de árvores em média com maiores alturas totais (AT). Este fato pode estar relacionado a 

predominância de solos mais argilosos do que arenosos em Caracaraí-RR em relação a 

Rorainópolis-RR.  

 

 

Fig. 37. Frequência de árvores por hectare por estrato vertical nas fitofisionomias de Floresta 

Ombrófila Densa (Ds) e Campinarana Florestada (Ld) e Geral (Ds e Ld: N = 171) 

dentro e ao entorno da Flona de Anauá. Em que: EI = estrato inferior (AT < 12,6 m); EM = 

estrato médio (12,6 < AT < 19,1 m); ES =  estrato superior (AT > 19,1 m); AT = altura total em 

metros. 

 

A modelagem espacial da vegetação foi aplicada neste estudo para facilitar a 

compreensão do padrão de distribuição espacial de árvores com DAP > 10 nos estratos 

verticais de altura total (superior, médio e inferior) em Floresta Ombrófila Densa (Ds) e 
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Campinarana Florestada (Ld) ao longo da variação altitudinal (m) na paisagem (Fig. 38). 

Relações espaciais entre a altura total (AT) das árvores e as fitofisionomias florestais 

classificadas espectralmente por pixel demonstram visualmente a superioridade em Ds em 

relação à Ld (Fig. 37). 

 

 
 

Fig. 38. Comportamento espacial da estrutura vertical da vegetação em função da altitude 

(SRTM) e fitofisionomia florestal derivada de classificação digital (Maximum 

Likelihood) na Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. Em que: 1-4) Distribuição das 

árvores com DAP > 10 cm estratificadas por altura total (AT) no mapa de altitude (SRTM, 30 x 30 m, 

escala: azul menores altitudes e vermelho maiores altitudes); 5-8) Distribuição das árvores com DAP 

> 10 cm estratificadas por altura total (AT) no mapa de classes de uso e cobertura da terra classificado 

pixel a pixel (imagem de 2017); 9) Mapa de altitude por rede triangular irregular (TIN); 10-12) 

Árvores com DAP > 10 cm presentes no estrato inferior (AT < 12,6 m), estrato médio (12,6 < 

AT < 19, 1 m) e estrato superior  (AT > 19,1 m), respectivamente. 
 

5.3.2.3 Estrutura paramétrica da Flona de Anauá 

 

A Flona de Anauá apresentou a frequência de árvores por diâmetro bastante similiar em 

ambientes de Floresta Ombrófila Densa (Ds) e Campinarana Florestada (Ld). Inicialmente, 

este fato pode gerar dúvida sobre a precisão da classificação tendo em vista o conceito do 

predomínio de árvores mais grossas em ambientes de Ds em relação a Ld, porém cabe 

salientar que dos 30 hectares amostrados no IF da Flona de Anauá, metade foi classificada por 

Ds (15) e a outra metade por Ld (15 ha), pelo fato de possuir a área total ou maioria da área da 

parcela (0,25 ha) sobreposta a respectiva fitofisionomia florestal. Regiões de Contato 

Campinarana/Floresta Ombrófila Densa (LO) totalizaram 67 parcelas das 120 amostradas 

(56%), desta forma o critério de decisão foi definido com base na maior área ocupada em 
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relação a Ds e Ld por parcela. Um exemplo referente ao Ecótono pode ser verificado pela 

presença de um indíviduo de Dinizia excelsa e uma árvore morta com 179 e 170 de diâmetro 

(DAP > 10 cm), respectivamente, que caracterizam parcelas outliers, fora do comportamento 

esperado ou "puro" padrão observado em Campinarana Florestada (Ld), demonstradas no 

boxplot da frequência de diâmetro (DAP) das árvores por fitofisionomia florestal (Fig. 39). A 

tarefa de mapear áreas de Ecótono ou Contato é complexa podendo resultar em 

inconsistências, tanto por sensores remotos quanto por "verdade terrestre" (verificação em 

campo), pois a definição destes limites associados a um mosaico de ambientes se torna 

extremamente complexa, sendo recomendado o mapeamento de fitofisionomias florestais 

separadamente (IBGE, 2012). 

 

 
Fig. 39. Frequência de árvores mensuradas com DAP > 10 cm e altura total (AT) em Floresta 

Ombrófila Densa (Ds), Campinarana Florestada (Ld) e Geral (Ds e Ld) nos 30 

hectares de IF da Flona de Anauá. Em que: IF = inventário florestal; barras pretas (rugs) na 

horizontal e vertical representam a densidade de observações. 
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O estoque de área basal por hectare (m² ha
-1

) em Floresta Ombrófila Densa (Ds) e 

Campinararana Florestada (Ld) foi considerado semelhante (ANOVA, p = 0,253), em que 

ambas fitofisionomias são densamente ocupadas por árvores com DAP > 10 cm. Em relação 

ao estoque de volume comercial (m³ ha
-1

), há forte evidência de diferença entre às 

fitofisionomias florestais (ANOVA, p < 0,000), em média a produção de volume de madeira 

por hectare é superior em Floresta Ombrófila Densa. Porém, quando consideramos às áreas 

mapeadas por fitofisionomia florestal dentro da Flona de Anauá, os estoques de área basal e 

volume comercial em Campinarana Florestada (116.907 ha) foram superiores em relação à 

Floresta Ombrófila Densa (71.161 ha) (Tabela 24).  

 

Tabela 24. Estimativa da área basal (AB) e volume comercial (VC) por hectare e por área 

mapeada (estrato) em Floresta Ombrófila Densa (Ds), Campinarana Florestada 

(Ld) e Geral (Ds e Ld) para a Flona de Anauá, no sul de Roraima, Brasil. Em que: 
Amostragem Casual estratificada (ACE) = 15 hectares em Ds e 15 hectares em Ld; Área mapeada 

(ha) = classificada espectralmente por pixel (Maximum Likelihood) na composição R(5), G(4), 

B(3) do sensor OLI da plataforma Landsat-8; OBS = valores referentes a média (𝑥 ) e intervalo de 

confiança (IC95%). 

Fitofisionomia 

Florestal 
Sigla 

Área 

mapeada 

(ha) 

Área Basal (AB) Volume Comercial (VC) 

(m² ha-1) (106 m²) (m³ ha-1) (106 m³) 

Floresta Ombrófila 

Densa 
Ds 71.161 23,2 ± 1,1 1,7 ± 0,1 192,9 ± 10,9 13,7 ± 0,1 

Campinarana 

Florestada 
Ld 116.907 22,3 ± 1,3 2,6 ± 0,1 162,6 ± 10,4 19,0 ± 0,9 

Geral                      
Ds e 

Ld 
188.068 22,6 ± 0,8 4,3 ± 0,2 174,1 ± 7,4 32,7 ± 1,4 

 

Os estoques de biomassa fresca ou peso fresco acima do solo (PFAGB), abaixo do solo 

(PFBGB) e total (PFTOT) por hectare foram superiores em Floresta Ombrófila Densa (Ds) em 

relação a Campinarana Florestada (Ld) (ANOVA, p < 0,000) (Tabela 23). Em relação à 

biomassa seca (PS) por hectare também foi observada a mesma tendência de superioridade de 

Ds em relação à Ld (ANOVA, p < 0,000). Consequentemente, os estoques de carbono acima 

do solo, abaixo do solo e total por hectare também foram superiores em Floresta Ombrófila 

Densa em relação à Campinarana Florestada (ANOVA, p < 0,000), corroborando com outros 

estudos realizados na Amazônia (Nogueira et al., 2008; Lima et al., 2011; CADAF, 2014; 

Barni et al., 2016) (Tabela 25). O mapa de estoque de carbono médio e incerteza (IC95%) por 

hectare por fitofisionomia florestal pode ser visualizado na Figura 40. 
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Fig. 40. Estoque médio de carbono por hectare e incerteza (IC95%) por fitofsionomia florestal 

da Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. Em que: Área mapeada por classificação 

supervisionada pixel a pixel (Maximum Likelihood) na composição R(5), G(4), B(3) do sensor remoto 

OLI da plataforma Landsat-8. 
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Tabela 25. Estimativa da biomassa fresca, biomassa seca e carbono por hectare e por área 

mapeada (estrato) em Floresta Ombrófila Densa (Ds), Campinarana Florestada (Ld) e 

Geral (Ds e Ld) para a Flona de Anauá, no sul de Roraima, Brasil. Em que: Amostragem 

Casual estratificada (ACE) = 15 hectares amostrados em Ds e 15 hectares amostrados em Ld; Área 

mapeada (ha) = classificada espectralmente por pixel (Maximum Likelihood) na composição 

R(5)G(4)B(3) do sensor Landsat 8; PFAGB = Biomassa Fresca Acima do Solo; PFBGB = Biomassa 

Fresca Abaixo do Solo; PFTB = Biomassa Fresca Total; PSAGB = Biomassa Seca Acima do Solo; 

PSBGB = Biomassa Seca Abaixo do Solo; PSTB = Biomassa Seca Total; CAGB = Carbono Acima do 

Solo; CBGB = Carbono Abaixo do Solo; CTB = Carbono Total; OBS = valores referentes a média (𝑥 ) e 

intervalo de confiança (IC95%).      

Fitofisionomia 

Florestal 
Sigla 

Área 

mapeada 

(ha) 

Estoques de Biomassa Fresca ou Peso Fresco (PF) 

Acima do Solo - PFAGB Abaixo do Solo - PFBGB Total - PFTB 

(Mg ha-1) (106 Mg) (Mg ha-1) (106 Mg) (Mg ha-1) (106 Mg) 

Floresta 

Ombrófila Densa 
Ds 71.161 544,3 ± 24,0 38,7 ± 0,1 85,3 ± 6,0 6,1 ± 0,1 569,0 ± 24,4 40,5 ± 0,1 

Campinarana 

Florestada 
Ld 116.907 375,2 ± 38,0 43,9 ± 2,7 44,7 ± 6,8 5,2 ± 0,5 422,5 ± 44,4 49,4 ± 3,0 

Geral                      
Ds e 

Ld 
188.068 439,2 ± 23,0 82,6 ± 4,3 60,1 ± 4,6 11,3 ± 0,9 478,0 ± 26,0 89,9 ± 4,9 

Fitofisionomia 

Florestal 
Sigla 

Área 

mapeada 

(ha) 

Estoques de Biomassa Seca ou Peso Seco (PS) 

Acima do Solo - PSAGB Abaixo do Solo - PSBGB Total - PSTB 

(Mg ha-1) (106 Mg) (Mg ha-1) (106 Mg) (Mg ha-1) (106 Mg) 

Floresta 
Ombrófila Densa 

Ds 71.161 322,3 ± 14,2 22,9 ± 0,1 49,8 ± 3,5 3,5 ± 0,1 332,3 ± 14,2 23,6 ± 0,1 

Campinarana 
Florestada 

Ld 116.907 213,9 ± 21,7 25,0 ± 1,5 26,4 ± 4,0 3,1 ± 0,3 245,1 ± 25,8 28,7 ± 1,8 

Geral                      
Ds e 
Ld 

188.068 254,9 ± 13,3 47,9 ± 2,5 35,3 ± 2,7 6,6 ± 0,5 278,1 ± 15,0 52,3 ± 2,8 

Fitofisionomia 

Florestal 
Sigla 

Área 

mapeada 

(ha) 

Estoques de Carbono (C) 

Acima do Solo - CAGC Abaixo do Solo - CBGC Total - CTC 

(Mg ha-1) (106 Mg) (Mg ha-1) (106 Mg) (Mg ha-1) (106 Mg) 

Floresta 

Ombrófila Densa 
Ds 71.161 156,3 ± 6,9 11,1 ± 0,1 24,2 ± 1,7 1,7 ± 0,1 161,2 ± 6,9 11,5 ± 0,1 

Campinarana 

Florestada 
Ld 116.907 101,6 ± 10,3 11,9 ± 0,7 12,5 ± 1,9 1,5 ± 0,2 116,4 ± 12,2 13,6 ± 0,8 

Geral                      
Ds e 

Ld 
188.068 122,3 ± 6,3 23,0 ± 1,2 16,9 ± 1,3 3,2 ± 0,2 133,3 ± 7,2 25,1 ± 1,4 

 

 

 

 



125 
 

 
 

5.3.2.4 Estrutura interna da Flona de Anauá 

 

A avaliação da estrutura interna ou fitossanitária da Flona de Anauá realizada nos 30 

hectares de Inventário Florestal (IF) constatou que de 14.730 árvores mensuradas com DAP > 

10 cm, 90% foram consideradas normais (N) sem nenhum dano aparente. Isto demonstra que 

a floresta está em bom estado de consevação, principalmente na Região Oeste que está mais 

afastada da civilização. A mortalidade associada às causas naturais, como árvores mortas 

caídas por causa natural (MC) e árvores mortas em pé por causa natural (MP) totalizou 4,3%. 

A mortalidade associada às causas antrópicas, como o desmatamento, degradação florestal e 

incêndios florestais, totalizou 3,9%, sendo composta por árvores mortas por exploração 

seletiva de madeira ilegal (ME: 0,2%, 26 árvores), árvores mortas por incêndio florestal (MQ: 

3,7%, 549 árvores). As árvores vivas, porém que sofreram algum tipo de estresse em virtude 

principalmente da degradação florestal por exploração seletiva de madeira ilegal sem critérios 

de sustentabilidade totalizaram 0,04%, sendo compostas por árvores vivas sem copa (SC: 

0,03%, 5 árvores) e árvores vivas parcialmente queimadas por incêndio florestal (Q: 0,01%, 1 

árvore). Árvores caídas (C), tortas (T) e danificadas por causas naturais totalizaram 2,1% 

(Figura 41). 

 

 
Fig. 41. Avaliação da estrutura interna de árvores com DAP > 10 cm por hectare de 30 

hectares mensurados no IF da Flona de Anauá, no sul de Roraima, Brasil. Em que: C = 

árvore viva caída; D = árvore viva danificada por causas naturais; MC = árvore morta caída por causa 

natural; ME = árvore morta por exploração seletiva de madeira ilegal; MP = árvore morta em pé por 

causa natural; MQ = árvore morta queimada por incêndio florestal; N = árvore viva normal; Q = 

árvore viva parcialmente queimada por incêndio florestal; SC = árvore viva sem copa; T = árvore viva 

torta. 
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5.3.2.5 Potencial de exploração de PFM e PFNM aliado a estratégias de manejo e 

conservação dos recursos naturais 

 

A Flona de Anauá possui grande potencial para exploração de produtos florestais 

madeireiros (PFM) e produtos florestais não madeireiros (PFNM) que deve ser conduzido sob 

o contexto do manejo florestal sustentável mediante concessões florestais (Brasil, 2000, 

2006a,b; 2012). Em relação à segunda questão deste estudo, há uma forte evidência de que o 

potencial de exploração de madeira foi superior em Floresta Ombrófila Densa do que 

Campinararana Florestada (Densidade [Arv ha
-1

]: ANOVA, p < 0,000; volume comercial [m³ 

ha
-1

]: ANOVA, p = 0,003), considerando a quantidade de árvores e volume comercial por 

hectare e por estrato com DAP > 50 cm, que teoricamente estariam aptas à exploração 

comercial (Tabela 23). Esta constatação deve ser levada em consideração para um futuro 

manejo florestal sustentável de uso múltiplo da Flona de Anauá. Porém, cabe salientar que 

nem todas árvores com DAP > 50 cm podem ser exploradas, conforme a legislação florestal 

vigente específica para o manejo florestal sustentável na Amazônia Legal (Brasil 2006b, 

2009a). 

O manejo florestal autorizado deve levar em consideração à estimativa da produtividade 

anual da floresta manejada (m
3
/ha/ano), ciclo de corte e intensidade máxima de corte 

específicos para Plano de Manejo Florestal Pleno (25 a 35 anos; 30 m³ ha
-1

) e Plano de 

Manejo Florestal de Baixa Intensidade (mínimo 10 anos, 10 m³ ha
-1

), estimativa da 

capacidade produtiva da floresta de acordo com o estoque comercial disponível (m³ ha
-1

), 

diâmetro mínimo de corte (DMC > 50 cm), manutenção de pelo menos 10% do número de 

árvores por espécie por Unidade de Produção Anual (UPA) com limite de no mínimo 3 

árvores por espécie a cada 100 ha, manutenção de árvores matrizes, etc. Em geral (Ds e Ld), 

as três espécies madeireiras com maiores volumes comerciais por hectare foram Manilkara 

huberi - maçaranduba (7,0 m³ ha
-1

), Qualea paraensis - rabo-de-arraia (4,0 m³ ha
-1

) e Goupia 

glabra - cupiúba (3,6 m³ ha
-1

), atualmente estão entre as espécies madeireiras mais exploradas 

em Roraima (Condé e Tonini, 2013; Costa, 2016; Crivelli et al., 2017). O estoque de volume 

comercial de madeira presente em árvores grandes (DAP > 50 cm) aptas ao manejo florestal 

sustentável mediante concessões florestais na Flona de Anauá está em torno de 5,2 milhões de 

m³ de madeira (5,2 ± 0,1 x 10
6
 m³) em Floresta Ombrófila Densa (Ds) e 5,3 milhões de m³ de 

madeira (5,3 ± 0,8 x 10
6
 m³) em Campinarana Florestada (Ld), demonstrando que esta 

unidade de conservação possui grande potencial madeireiro. 
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O potencial de exploração de produtos florestais não madeireiros (PFNM) considerando 

apenas a densidade de indivíduos da família Arecaceae  em Floresta Ombrófila  Densa foi de  

88,9 ± 14,9 (21%) palmeiras por hectare (6,3 ± 0,1 x 10
6
 palm.) e em Campinarana Florestada 

foi de 80,4 ± 14,7 (19%) palmeiras por hectare (9,4 ± 1,2 x 10
6
 palm.) (Tabela 26). Esta alta 

densidade de palmeiras evidencia o grande potencial de exploração de frutos, sementes, 

folhas, óleos, etc, de espécies da família Arecaceae, principalmente da hiperdominante E. 

precatoria (açaí-solteiro), que deve ser levado em consideração para um futuro manejo 

florestal de uso múltiplo da Flona de Anauá, que beneficie de alguma forma os assentados de 

reforma agrária ao entorno.  

 

Tabela 26. Estimativa do potencial de exploração de produtos florestais madeireiros (PFM) 

e não madeireiros (PFNM) por hectare e por área mapeada (Estrato) em 71.161 

ha de Floresta Ombrófila Densa (Ds), 116.907 ha de Campinarana Florestada 

(Ld) e 188.068 ha de Geral (Ds e Ld) para a Flona de Anauá, no sul de Roraima, 

Brasil. Em que: valores referentes a média (𝑥 ) e intervalo de confiança (IC95%). 

PFNM 

Categoria 1: palmeiras e árvores juvenis com diâmetro entre 10 < DAP < 31,8 cm 

Fitofisionomia Florestal 
Árvores juvenis não exploráveis Volume comercial juvenil 

Árvores por ha 

(ind. ha-1) 

Árvores por 

Estrato (106) 

Volume por ha 

(m³ ha-1) 

Volume por 

Estrato (106 m³) 

Floresta Ombrófila Densa 422,3 ± 20,8 30,1 ± 0,1 77,6 ± 2,8 5,5 ± 0,1 

Campinarana Florestada 431,3 ± 22,4 50,4 ± 1,8 74,1 ± 3,9 8,7 ± 0,3 

Geral                      427,9 ± 15,3 80,5 ± 2,9 75,4 ± 2,5 14,2 ± 0,5 

Categoria 2: árvores pré-exploráveis com diâmetro entre 31,8 < DAP < 50,0 cm 

Fitofisionomia Florestal 
Árvores pré-exploráveis 

Volume comercial pré-

explorável 

Árvores por ha 

(ind. ha-1) 

Árvores por 

Estrato (106) 

Volume por ha 

(m³ ha-1) 

Volume por 

Estrato (106 m³) 

Floresta Ombrófila Densa 42,5 ± 4,0 3,0 ± 0,1 42,4 ± 4,1 3,0 ± 0,1 

Campinarana Florestada 48,5 ± 4,8 5,7 ± 0,4 43,4 ± 4,5 5,1 ± 0,4 

 
46,2 ± 3,1 8,7 ± 0,6 43,0 ± 3,0 8,1 ± 0,6 

PFM 

Categoria 3: árvores exploráveis com DAP > 50,0 cm 

Fitofisionomia Florestal 
Árvores exploráveis Volume comercial explorável 

Árvores por ha 

(ind. ha-1) 

Árvores por 

Estrato (106) 

Volume por ha 

(m³ ha-1) 

Volume por 

Estrato (106 m³) 

Floresta Ombrófila Densa 21,2 ± 2,4 1,5 ± 0,1 72,9 ± 11,0 5,2 ± 0,1 

Campinarana Florestada 16,2 ± 2,3 1,9 ± 0,2 45,1 ± 9,1 5,3 ± 0,8 

Geral                      18,1 ± 1,6 3,4 ± 0,3 55,6 ± 7,0 10,5 ± 1,3 
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A alta densidade de palmeiras por hectare observada no inventário florestal da Flona de 

Anauá também demonstra a necessidade de revisão e atualização referente ao mapa de 

cobertura da vegetação do Brasil elaborado pelo IBGE em 2004 na escala de 1:250.000 

(IBGE, 2004), que atualmente serve para à classificação de fitofisionomias florestais adotada 

no Brasil (IBGE, 2012).  

 

5.4 Efeito dos gradientes ambientais na estruturação das comunidades vegetais e 

implicações para o manejo florestal na Flona de Anauá 

 

Em relação à terceira questão deste estudo, os gradientes ambientais analisados parecem 

não ser os únicos responsáveis pela atual composição florística e estruturação das 

comunidades de espécies observada na flora do sul de Roraima. Provavelmente, complexas 

interações ecológicas bióticas e abióticas ao longo de anos podem ter moldado o mosaico de 

ecossistemas que atualmente observamos às margens dos rios Branco, Itapará e dentro da 

Flona de Anauá, próximo aos rios Anauá e Jaburu, no sul de Roraima. A ordenação direta 

demonstrou que a variação florística das 27 espécies hiperdominantes da flora do inventário 

florestal e às margens dos rios Branco e Itapará não está condicionada simplesmente a 

influência da altitude (m), proximidade do rio (m) e teor de areia na profundidade de 0-5 cm 

do solo (%) (Figs. 42-44). Porém, cabe salientar que a ocorrência de espécies como 

Parahancornia sp., Buchenavia sp. 1, Tovomita sp., Mauritiella armata e Burdachia dukei 

somente às margens do Rio Itapará (altitude média de 37 m), caracteriza o alto endemismo e 

preferência destas espécies por ambientes com menores altitudes associados às condições de 

alagamentos sazonais.  
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Fig. 42. Relação entre a presença e ausência de 27 espécies mais abundantes da flora do sul de 

Roraima às margens dos rios Anauá, Branco e Itapará ao longo do gradiente 

ambiental de altitude (m) por ordenação direta. Em que: gradiente ambiental extraído 

remotamente por imagem (raster) Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global 

do site USGS (https://earthexplorer.usgs.gov/), com resolução espacial de aproximadamente 30 x 30 

metros (pixel = 900 m²). 

 
Fig. 43. Relação entre a presença e ausência de 27 espécies mais abundantes da flora do sul de 

Roraima às margens dos rios Anauá, Branco e Itapará ao longo do gradiente 

ambiental de hidrografia, com a proxy de proximidade do rio (m) por ordenação 

direta. 
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Fig. 44. Relação entre a presença e ausência de 27 espécies mais abundantes da flora do sul de 

Roraima às margens dos rios Anauá, Branco e Itapará ao longo do gradiente 

ambiental de teor de areia de 0-5 cm do solo por ordenação direta. Em que: gradiente 

ambiental extraído remotamente por imagem (raster) do site Soilgrids (https://www.soilgrids.org) 

(ISRIC, 2013). 
 

A ordenação indireta por NMDS corroborou com os resultados observados pela 

ordenação direta, no qual às relações entre a variação da composição florística versus 

gradientes ambientais foram em sua maioria fracas (R² < 0,14), ou seja, os gradientes 

ambientais supracitados não são os únicos moldadores da composição florística e estrutura 

das comunidades de espécies da flora observadas no sul de Roraima (Fig 45). O ajuste NMDS 

conseguiu captar a variação espacial associada à composição florística das 122 parcelas (R² = 

0,98), no qual o Eixo NMDS1 captou 61% da variação dos dados e o Eixo NMDS2 captou 

70%. Na Figura 45, os 2 eixos de ordenação por NMDS demonstram a formação de 3 grupos 

distintos de composição florística, no qual Rio Itapará e Rio Branco são os mais distantes 

floristicamente, corroborando com os resultados obtidos pelo dendrograma de dissimilaridade 

florística de Jaccard (Fig. 35).  
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Fig. 45. Avaliação do efeito dos gradientes ambientais altitude, proximidade do rio e teor de 

areia de 0-5 cm no solo em relação à variação da composição florística por 

ordenação indireta pelo método de NMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling). 

 

A imagem de SRTM (Fig. 16) demonstra um incremento gradual em altitude no 

sentido oeste-leste a partir do Rio Branco, refletindo diretamente no adensamento da 

vegetação, caraterizando a transição de Campinarana Florestada (Ld) para Floresta Ombrófila 

Densa (Ds), esta última bastante dominante em altitudes maiores que 80 metros. A altitude 

média em ambientes de Ds e Ld na Flona de Anauá foi 76 m, bastante superior às margens 

dos rios Branco (46) e Itapará (37), este último com predomínio das fitofisionomias florestais 

de Ld, La, Lb e Lg. Em relação ao teor de areia, semelhantemente ao Parque Nacional (Parna) 

do Viruá em Caracaraí-RR (Adeney et al., 2016; Guevara et al., 2016), a maioria da 

vegetação observada na Flona de Anauá está sobre solos de areia branca, fato pelo qual às 

ordenações direta e indireta não captaram a influencia deste gradiente ambiental na variação 

florística.  

O fato de que são fracas as evidências em relação às influências dos gradientes 

ambientais na composição florística e estruturação das comunidades de espécies observadas 
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na flora da Flona de Anauá deve ser visto com cautela em relação ao manejo florestal desta 

unidade de conservação de uso sutentável. Embora a altitude varie de forma gradual e 

crescente no sentido oeste-leste, áreas de baixio devem ser evitadas no planejamento da 

infraestrutura florestal (Figueiredo et al., 2007), pricipalmente em períodos de alagamento. 

Essas áreas coincidem justamente com regiões onde a frequência de espécies endêmicas de 

ambientes de Ld, La, Lb e Lg estão relacionadas aos refúgios ecológicos da fauna aquática, 

como espécies de tartarugas, botos e peixe-boi como relatado por ribeirinhos durante a 

expedição à Região Oeste no Rio Itapará, e fauna terrestre, como espécies de porcos 

selvagens, onças, macacos, avistados durante a realização desta pesquisa, correspondendo às 

áreas que devem ser preservadas integralmente sem a realização do manejo florestal 

madeireiro. Por outro lado, ao leste da Flona de Anauá, em terrenos mais altos, com 

predominância de Ds e Ld, podem ser realizadas atividades de exploração de produtos 

madeireiros e não madeireiros mediante plano de manejo autorizado por concessões florestais.  

O manejo florestal da Flona de Anauá deve ser baseado na sustentabilidade de 

exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, aproveitando o grande 

potencial hídrico associado aos rios Anauá, Itapará, Jaburu e Jauaperi que são contribuintes da 

bacia hidrográfica do Rio Branco. Regiões mais remotas por acesso terrestre podem ser 

melhor acessadas por estes rios, facilitando um escoamento fluvial de toras. A grande 

influência produtiva e positiva que o homem pode realizar na natureza quando aplica o 

manejo florestal autorizado em detrimento do modelo tradicional de uso da terra na 

Amazônia, relacionado a conversão de florestas naturais a pecuária e atívidades agrícolas. O 

manejo florestal sustentável sob impacto reduzido durante a exploração dos recursos florestais 

sobre a vegetação remanescente propicia a manutenção e valoração dos serviços ambientais. 

Quando apoiado legalmente pelo Governo, o manejo florestal além manter os benefícios do 

meio ambiente, favorece a conscientação ambiental da população por meio do fomento às 

políticas públicas a favor da cadeia de custódia, apoiada na cerficação florestal (FSC, 2014), 

nas redução de emissões de GEE (REDD, 2011) pelo evitamento do desmatamento e 

degradação florestal, contribuindo para a manutenção da floresta em pé e o desenvolvimento 

da economia e sociedade local. Infelizmente, o atual quadro observado em Rorainópolis-RR 

no sul de Roraima está distante do incentivo ao manejo florestal. 
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5.5 Impacto das atividades antrópicas na redução da diversidade de espécies da flora e 

dos estoques de volume, biomassa e carbono da Flona de Anauá 

 

Em relação à quarta questão deste estudo, há fortes evidências de que atividades 

antrópicas relacionadas ao desmatamento, degradação florestal e incêndios florestais podem 

reduzir consideravelmente a diversidade de espécies da flora e fauna, emitir grandes 

quantidades de gases de efeito estufa (GEE) para a atmosfera e reduzir consideravelmente os 

estoques de volume, biomassa e carbono dentro e ao entorno da Flona de Anauá (Fig. 46). 

Como fora relatado anteriormente, 7% das árvores mensuradas em 30 hectares (N = 14.731) 

do inventário florestal da Flona de Anauá estavam mortas, sendo que 4% desta mortalidade 

estava associada principalmente à exploração seletiva de madeira ilegal e aos incêndios 

florestais, sendo 29 arv. ha
-1 

(6%) em Ds e 9 arv. ha
-1 

(2%) em Ld, reduzindo a diversidade 

endêmica da flora em ecossitemas de areia branca do sul de Roraima, Amazônia Setentrional 

do Brasil.  

Os serviços ambientais e oportunidades de realização do manejo florestal sustentável 

por concessões florestais intrínsecos à Floresta Nacional de Anauá estão sendo perdidos 

diante destas atividades antrópicas degradantes ao meio ambiente. A exploração seletiva de 

madeira ilegal em Roraima está associada a uma "complexa máfia de comércio de madeira 

ilegal" com ramificações na política e em vários órgãos estaduais e federais, intitulada "máfia 

da tora", conforme relatado pela Polícia Federal nas operações "Salmo 96" em 2012 (PF, 

2012) e "Xilófagos" em 2014 (PF, 2014). Porém, em virtude da redução de investimentos 

contínuos por parte do governo federal e estadual na manutenção de operações de 

monitoramento e fiscalização ambiental, da ausência de programas de conscientização 

ambiental e fomento ao manejo florestal sustentável, perpetua-se o modelo tradicional de uso 

da terra da Amazônia em Roraima, associado ao desmatamento, exploração seletiva de 

madeira ilegal e queimadas não controladas para limpeza do terreno, que facilitam a 

ocorrência de grandes incêndios florestais quando associados aos anos de seca severa 

influenciados pelo fenômeno climático El niño (Barbosa e Fearnside, 1999; Fearnside et al., 

2013; Barni et al. 2015). 

Autorizações de desmatamento (AD's) continuam sendo a "mina de ouro" para 

geração de liberação de documentos de origem florestal (DOF's). Na maioria das vezes, a 

madeira liberada não chega a ser explorada por completo na área que foi licenciada para 

alteração de uso da terra, principalmente associada à implantação de pastagem para 
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desenvolvimento da pecuária extensiva. DOF's são utilizados para extrair madeira de alto 

valor comercial em unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos de reforma 

agrária, utilizando mecanismos fraudulentos, aproveitando-se das falhas na legislação florestal 

e dos sistemas oficiais de controle, milhares de madeireiros, atravessadores, exploradores e 

aventureiros inundam o mercado com madeira predatória, na maioria de origem ilegal 

(Greenpeace, 2005; PF, 2012, 2014).  

 

 
Fig. 46. Evidências das atividades antrópicas relacionadas ao desmatamento, degradação 

florestal e incêndios florestais dentro e ao entorno da Flona de Anauá, no sul de 

Roraima, Brasil. Em que: 1) Poluição da natureza por derivados de petróleo utilizados em 

motosseras para exploração seletiva ilegal de madeira na entrada da Flona de Anauá; 2) Cicatrizes 

de incêndios florestais em ambientes de Campinarana Gramíneo-Lenhosa (Lg) ao entorno da Flona 

de Anauá; 3) Mortalidade da fauna silvestre por incêndios florestais em janeiro de 2017; 4) 

Degradação florestal e soterramento forçado do Rio Jaburu para implantação de ramal de arraste de 

madeira ilegal dentro da Flona de Anauá; 5) Caminhão de madeira ilegal extraída dentro da Flona de 

Anauá por "atravessadores" indo para serraria; 6) Ramal de arraste construído dentro da Flona para 

explorar madeira ilegal com alto nível de degradação florestal; 7) Cena do sensor remoto Landsat 8 

(OLI) demonstrando a fumaça em dois pontos principais em vicinais de Rorainópolis-RR e 

Caracaraí-RR associada a mais de 500 focos de incêndio monitorados pelo INPE 

(http://www.inpe.br/queimadas) durante o período de janeiro a fevereiro de 2017; 8) Pátio de 

estocagem de madeira ilegal dentro da Flona de Anauá; 9) Forte degradação florestal associada a 

exploração seletiva de madeira ilegal e incêndios florestais dentro da Flona de Anauá, provocando 

grande exposição do solo. 

 



135 
 

 
 

Durante o período de outubro de 2015 a janeiro de 2017, ocorreram grandes mudanças 

no uso e cobertura da terra dentro e ao entorno da Flona de Anauá associados ao 

desmatamento, degradação florestal e incêndios florestais  (Fig. 47).  

 
Fig. 47. Uso de imagens de reflectância na faixa do visível (Red e Green) e infravermelho 

próximo (NIR) para detecção de mudanças no uso e cobertura da terra ocasionadas 

pelo desmatamento, degradação florestal e incêndios florestais no período de 2015 a 

2017 dentro e ao entorno da Flona de Anauá, no sul de Roraima, Brasil. Em que: 1) 

Vegetação em vermelho com o uso da banda infravermelho próximo (NIR); 2) Alterações na 

vegetação são demonstradas em tons azul claro, caracterizando o desmatamento, degradação florestal 

e incêndios florestais. 

 

A classificação supervisionada por imagens digitais de reflectância na composição 

R(5), G(4), B(3) realizada em 2015, quando a Flona de Anauá estava com baixa perturbação 

antrópica resultou em substancial precisão geral (Overall = 77%; Kappa = 75%, Apêndice G) 

e substancial precisão por proporção de área mapeada (74 ± 7%, Apêndice K), conforme 

descrito por Olofsson et al. (2013, 2014) (Fig. 48). Em 2017, a Flona de Anauá sofreu severos 

impactos antrópicos associados ao desmatamento, degradação florestal e incêndios florestais, 

e o mapeamento deste ano resultou em moderada precisão geral (Overall = 51%; Kappa = 

46%, Apêndice N) e moderada precisão por proporção de área mapeada sem a realização de 

correção e atualização das amostras ROI's (41 ± 10%, Apêndice P). Após a consistência e 

atualização das amostras ROI's (2015-2017) a classificação obteve substancial precisão geral 
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(Overall = 61%; Kappa = 57%, Apêndice O) e substancial precisão por proporção de área 

mapeada (60 ± 9%, Apêndice Q), ressaltando a importância desta etapa para a melhoria dos 

resultados na detecção de mudanças do uso e cobertura da terra. 

 
Fig. 48. Detecção de mudanças do uso e cobertura da terra ocasionadas pelo desmatamento, 

degradação florestal e incêndios florestais no período de 2015 a 2017 dentro e ao 

entorno da Flona de Anauá, no sul de Roraima, Brasil. Em que: 1) Vegetação sem 

presença de desmatamento, degradação florestal e incêndios florestais dentro da Flona de Anauá; 2) 

Alterações na vegetação são demonstradas em tons vermelho carmim (degradação florestal) e 

vermelho (desmatamento), além de alterações nas áreas de Floresta Ombrófila Densa (Ds) em verde 

musgo, Campinarana Florestada (Ld) em verde lima e Campinarana Arborizada (La) em verde 

abacate, ocasionadas por desmatamentos, degradação florestal, incêndios florestais e erros 

associados ao processo de classificação espectral; OBS: classificação supervisionada por pixel 

(Maximum Likelihood) a partir de imagens do sensor remoto OLI da plataforma Landsat-8. 

 

Foram observadas grandes alterações nos valores espectrais de reflectância em 

amostras ROI's das classes do uso e cobertura da terra associadas à influência de efeitos 

atmosféricos (nuvens e sombras) e efeitos antrópicos (desmatamento, degradação florestal e 

incêndio florestal). Valores médios para a  classe C1 (Floresta Ombrófila Densa) na 

composição de bandas espectrais de referência neste estudo R(5), G(4), B(3) foram 

observados entre 3.098,2 ± 21,0 (NIR), 224,7 ± 2,0 (Red), 367,3 ± 2,4 (Green), e sob efeitos 

atmosféricos foram quantificados valores de 1.864 (NIR) 290 (Red) e 502 (Green) (Fig. 48-1). 

Os efeitos antrópicos foram observados pela alteração dos valores 2.241 (NIR) 496 (Red) e 
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689 (Green) (Fig. 49), evidenciando forte redução na reflectância do infravermelho próximo 

da floresta densa para floresta altamente degradada, assemelhando-se ao comportamento 

espectral de vegetação arbustiva de Campinarana Arbustiva - La (NIR: 2.125,0 ± 22,5). Já o 

aumento da reflectância em Red e Green está relacionado diretamente com a perda da 

capacidade de realização da fotossíntese por uma vegetação altamente degradada (Ponzoni et 

al., 2012). Estas alterações justificam a consistência e atualização de amostras ROI's para 

obtenção de maior precisão (IPCC, 2010) em classificações supervisionadas posteriores a 

inicial com objetivo de detecção verdadeiros padrões. 

 

 
Fig. 49. Alterações espectrais nos valores de reflectância de amostras ROI's da classe C1 

(Floresta Ombrófila Densa - Ds, ponto verde) devido a influência de efeitos 

atmósfericos das nuvens e sombras (1) e efeitos antrópicos oriundos do 

desmatamento, degradação florestal e incêndios florestais (2) na Flona de Anauá, sul 

de Roraima, Brasil. Em que: Composição de bandas espectrais em R(5), G(4), B(3) do sensor 

remoto OLI da plataforma Landsat-8. 

 

O método de taxa de mudança por classe de uso e cobertura da terra detectou grandes 

alterações durante o período de outubro de 2015 a janeiro de 2017 nas classes C6 (Água e 

Igapó - Ai), C7 (Areia - Ar), C8 (Área Urbana - Au), C9 (Degradação Florestal - Df) e C10 

(Pastagem - Pa). Com exceção da classe C6 que está relacionada a erros de omissão por 

efeitos atmósféricos (nuvens e sombra), as demais classes estão diretamente relacionadas com 

impactos antrópicos associados à degradação florestal por exploração seletiva de madeira 

ilegal e incêndios florestais. A Flona de Anauá está sendo explorada de forma seletiva sem 

critérios de sustentabilidade como preconiza o manejo florestal sustentável, resultando em 

grande degradação florestal que modifica a estrutura florestal remanescente, aumentando 

principalmente a exposição do solo (C7) e invasão da pastagem (C10) associada à 

logística/infraestrutura do comércio de madeira ilegal (C8) (Tabela 27). O desmatamento (C9) 

apresentou confusões espectrais entre as classes (C2, C10 e C11) que reduziram a precisão no 



138 
 

 
 

mapeamento. Foi observada diminuição do desmatamento dentro da Flona de Anauá, em 

contraponto a exploração seletiva de madeira ilegal aumentou bastante, fato que vem sendo 

observado na Amazônia Legal a partir de 2004 (Asner et al., 2005, 2009; Silva, 2016). O 

aumento de área (ha) em Floresta Ombrófila Densa (C1) pode estar relacionada a erros de 

omissão e comissão no processo de classificação supervisionada. Porém, não se descarta a 

hipótese de regeneração da floresta após distúrbios naturais e antrópicos.  

 

Tabela 27. Taxa de mudança nas classes de uso e cobertura da terra durante o período de 

2015 a 2017 na Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. OBS: mapeamento realizado 

por classificação supervisionada por pixel (Maximum Likelihood). 

Classes 
Fitofisionomia 

florestal 

Outubro de 2015 Janeiro de 2017 
Taxa de 

mudança 
R(5)G(4)B(3) R(5)G(4)B(3) 

Área (km²) Área (ha) (%) Área (km²) Área (ha) (%) 

C1 
Floresta Ombrófila 
Densa 

712 71.161 27,4 891 89.090 34,3 25,2 

C2 Campinarana Florestada 1.169 116.907 45,0 867 86.704 33,4 -25,8 

C3 
Campinarana 

Arborizada 
207 20.679 8,0 320 31.954 12,3 54,5 

C4 Campinarana Arbustiva 313 31.281 12,1 216 21.578 8,3 -31,0 

C5 
Campinarana 
Gramíneo-Lenhosa 

109 10.856 4,2 174 17.418 6,7 60,4 

C6 Água e Igapó 9 891 0,3 32 3.186 1,2 257,5 

C7 Areia 2 186 0,1 10 1.026 0,4 453,1 

C8 Área Urbana 5 544 0,2 32 3.159 1,2 480,6 

C9 Degradação Florestal 22 2.240 0,9 40 4.043 1,6 80,5 

C10 Pastagem 3 319 0,1 12 1.152 0,4 261,5 

C11 Desmatamento 45 4.488 1,7 2 240 0,1 -94,7 

Total   2.596 259.550 100 2596 259.550 100 - 

 

Segundo a classificação supervisionada pixel a pixel (Maximum Likelihood) da 

composição de bandas R(5), G(4), B(3), adotada como referência neste estudo, em janeiro de 

2017 o desmatamento ou desflorestamento totalizou 240 hectares e a degradação florestal 

4.043 hectares dentro da Flona de Anauá. Quantificados juntos (4.283 ha = 43 km²) o impacto 

do desmatamento e degradação florestal associado aos incêndios florestais resultou na 

redução do estoque de carbono da ordem de 571.128 ± 30.777 Mg
14

. Isto representa uma 

grande perda de oportunidade de realização do manejo florestal sustentável de uso múltiplo e 

valoração de serviços ambientais no mercado do carbono por concessões florestais e projetos 

de REDD e REDD-plus, visto que esta madeira está sendo explorada de forma ilegal sem 

geração de receita para o governo brasileiro (ICMBio), reduzindo o estoque de volume 

comercial da Flona de Anauá em 745.552 ± 31.839 m³, correspondente a perda do estoque de 

                                                           
14

 Mg = megagrama, que equivale a 1.000.000 gramas (10
6
 g), 1.000 quilos (10

3 
Kg) e 1 tonelada (1 t). 
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biomassa fresca total (PFTOT) da ordem de 2.047.151 ± 110.932 Mg em ambientes de Floresta 

Ombrófila Densa (Ds) e Campinarana Florestada (Ld).  

O monitoramento por CLASlite também possilibilitou a detecção do desmatamento e 

degradação florestal na Flona de Anauá com moderada precisão geral (Overall = 65%; Kappa 

= 41%, Apêndice R) e alta precisão por proporção de área mapeada (94 ± 5%, Apêndice S), 

conforme descrito por Olofsson et al. (2013, 2014). Porém, é importante salientar que o ótimo 

desempenho obtido por CLASlite no mapeamento do desmatamento e floresta remanescente 

(sem alteração) não foi o mesmo para degradação florestal, que embora tenha sido mapeada 

corretamente, foi muito subestimada (Apêndice S). Durante o período de 2015 a 2017 o 

desmatamento ou desflorestamento por CLASlite totalizou 916 hectares e a degradação 

florestal 592 hectares dentro da Flona de Anauá (Fig. 50). Quantificados juntos (1.508 ha = 15 

km²) o impacto do desmatamento e degradação florestal associado aos incêndios florestais 

resultaram na redução do estoque de carbono da ordem de 201.088 ± 10.836 Mg, valor 

bastante inferior ao obtido por classificação supervisionada pixel a pixel. Esta diferença pode 

estar relacionada ao processo de cálculo (algoritmos CLASlite vs Maximum Likelihood) e 

calibração. CLASlite possui grande potencial para detecção do desmatamento e degradação 

florestal na Amazônia, por ser um processo automático e gratuito, porém deve ser analisado 

com cautela, devendo utilizado como um complemento de verificação ao mapeamento por 

classificação supervisionada pixel a pixel (Maximum Likelihood) na obtenção de resultados 

mais consistentes. 
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Fig. 50. Detecção do desmatamento e degradação florestal pelo algoritmo do CLASlite no 

período de 2015 a 2017 dentro e ao entorno da Flona de Anauá, no sul de Roraima, 

Brasil. Em que: 1) Separação do desmatamento e degradação florestal dentro e ao entorno da Flona 

de Anauá; 2) Imagem de cobertura fracionada (FCI) em tons de verde claro (PV = vegetação 

fotossinteticamente ativa), azul a amarelo (NPV = vegetação não fotossinteticamente ativa, como a 

degradação florestal) e vermelho-rosa (BARE = solo exposto e erros de classificação associados a 

nuvens). 

 

5.6 Zoneamento do uso sustentável dos recursos naturais da Flona de Anauá 

 

Uma sugestão de zoneamento de 3 áreas destinadas ao uso sustentável dos recursos 

naturais mediante à elaboração e gestão do Plano de Manejo à Floresta Nacional (Flona) de 

Anauá, no sul de Roraima (Fig. 51). A primeira área representa 31% da área total da Flona de 

Anauá, possui maior potencial de realização para o manejo florestal madeireiro por 

concessões florestais, localizada em terrenos com maiores altitudes, evitando assim o risco de 

alagamento e facilitando à construção de estradas florestais para escoamento da produção. A 

segunda área (69%), possui maior potencial para atividades de turismo ecológico, pesca 

esportiva e manejo florestal não madeireiro, localizada em menores altitudes, ou seja, com 

maior risco de alagamento, e pelo fato de estar associada à preservação dos refúgios 

ecológicos da fauna e manutenção da diversidade endêmica de espécies da flora da Flona de 
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Anauá. A terceira área, denominada de Zona ou Área de Amortecimento, segundo o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (Brasil, 2000) refere-se ao entorno desta 

unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas às normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre esta unidade. Nesta 

Área de Amortecimento deve-se trabalhar em gestão integrada com às outras unidades de 

conservação do sul de Roraima, incentivando a formação de corredores ecológicos. Em ambas 

áreas, a pesquisa científica e educação ambiental deve ser realizada. O monitoramento e 

fiscalização ambiental deve ser realizado com maior frequência na primeira e terceira áreas, 

que atualmente sofrem o maior impacto das atividades antrópicas degradantes ao meio 

ambiente. Finalmente, este zoneamento tenho o intuito de facilitar a elaboração e gestão do 

Plano de Manejo da Flona de Anauá, para que este possa gerar benefícios sociais, ambientais 

e econômicos tanto para o município de Rorainópolis-RR quanto para o governo brasileiro 

mediante gestão do ICMBio. 

 

 

Fig. 51. Zoneamento do uso sustentável dos recursos naturais da Flona de Anauá, sul de 

Roraima.  
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CONCLUSÃO 

 

O monitoramento de mudanças de uso e cobertura da terra por classificação 

supervisionada por composição de bandas espectrais no visível, infravermelho próximo e 

infravermelho médio com Landsat-8 possibilita a distinção entre fitofisionomias florestais 

com substancial precisão, sendo considerada ferramenta essencial para a detecção do 

desmatamento por corte raso e degradação florestal por exploração seletiva de madeira ilegal 

em unidades de conservação na Amazônia.  

A Flona de Anauá possui grande potencial para realização do manejo florestal 

sustentável de uso múltiplo, devido a sua ampla cobertura de Floresta Ombrófila Densa e 

Campinarana Florestada, associada às espécies de valor comercial para produção de madeira, 

como a Manilkara huberi, e alta densidade e dominância de palmeiras, como a 

hiperdominante Euterpe precatoria. Porém, ambas fitofisionomias florestais possuem 

peculiariades ecológicas e diferentes potenciais de exploração de produtos florestais 

madeireiros e não madeireiros que deve ser levado em consideração para um futuro manejo 

florestal de uso múltiplo por concessões florestais. 

Os gradientes ambientais de altitude, proximidade do rio e teor de areia a 0-5 cm do 

solo não são os principais moldadores da composição florística e estruturação das 

comunidades de espécies da flora dentro e ao entorno da Flona de Anauá, no sul de Roraima. 

Complexas interações ecológicas provavelmente foram construídas ao longo dos anos, 

criando microambientes que favoreceram o alto grau de endemismo. 

A elaboração do Plano de Manejo à Floresta Nacional (Flona) Anauá é extremamente 

importante para mitigar o crescente impacto de atividades antrópicas relacionadas ao 

desmatamento, à degradação florestal e incêndios florestais no sul de Roraima. Estas 

atividades degradantes ao meio ambiente tem contribuído para redução dos estoques de 

volume de madeira, biomassa e carbono florestal, causando a mortalidade de espécies 

endêmicas da flora do sul Roraima, lógica irracional e puramente capitalista de exploração 

insustentável que têm contribuído para o esgotamento de recursos florestais, perda de serviços 

ambientais e aumento da desigualdade social no município de Rorainópolis-RR.  
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Apêndice A. Comparações par a par entre as médias de reflectância da banda espectral Blue 

(0,452-0,512 μm) do sensor OLI da plataforma Landsat-8 por classe de uso e 

cobertura da terra pelo teste de Tukey's HSD (Honestly-Significant-Difference). 

 
 

 

 

Subgrupo Classe Média Amostras p-value

Inferior Superior 6 167.75 400

1 10 -184.80 0.000 -226.03 -143.57 1 168.07 400

1 11 -195.80 0.000 -237.03 -154.57 2 178.06 400 1.0

1 2 -9.99 0.999 -51.22 31.24 2 9 209.79 400 1.0

1 3 -67.43 0.000 -108.65 -26.20 3 3 235.50 400 1.0

1 4 -139.46 0.000 -180.68 -98.23 4 307.53 400

1 5 -158.71 0.000 -199.94 -117.48 5 326.78 400 1.0

1 6 0.32 1.000 -40.91 41.55 10 352.87 400

1 7 -1004.93 0.000 -1046.15 -963.70 11 363.87 400 1.0

1 8 -532.43 0.000 -573.65 -491.20 6 8 700.50 400 1.0

1 9 -41.72 0.044 -82.95 -0.49 7 7 1173.00 400 1.0

10 11 -11.00 0.999 -52.22 30.23

10 2 174.81 0.000 133.58 216.04

10 3 117.38 0.000 76.15 158.61

10 4 45.35 0.017 4.12 86.58

10 5 26.09 0.623 -15.14 67.32

10 6 185.12 0.000 143.89 226.35

10 7 -820.12 0.000 -861.35 -778.89

10 8 -347.62 0.000 -388.85 -306.39

10 9 143.08 0.000 101.85 184.31

11 2 185.81 0.000 144.58 227.04

11 3 128.37 0.000 87.14 169.60

11 4 56.34 0.001 15.11 97.57

11 5 37.09 0.124 -4.14 78.32

11 6 196.12 0.000 154.89 237.35

11 7 -809.13 0.000 -850.36 -767.90

11 8 -336.63 0.000 -377.86 -295.40

11 9 154.08 0.000 112.85 195.30

2 3 -57.44 0.000 -98.66 -16.21

2 4 -129.47 0.000 -170.69 -88.24

2 5 -148.72 0.000 -189.95 -107.49

2 6 10.31 0.999 -30.92 51.54

2 7 -994.94 0.000 -1036.16 -953.71

2 8 -522.44 0.000 -563.66 -481.21

2 9 -31.73 0.318 -72.96 9.50

3 4 -72.03 0.000 -113.26 -30.80

3 5 -91.29 0.000 -132.51 -50.06

3 6 67.75 0.000 26.52 108.97

3 7 -937.50 0.000 -978.73 -896.27

3 8 -465.00 0.000 -506.23 -423.77

3 9 25.70 0.644 -15.53 66.93

4 5 -19.26 0.919 -60.48 21.97

4 6 139.78 0.000 98.55 181.00

4 7 -865.47 0.000 -906.70 -824.24

4 8 -392.97 0.000 -434.20 -351.74

4 9 97.73 0.000 56.50 138.96

5 6 159.03 0.000 117.80 200.26

5 7 -846.22 0.000 -887.44 -804.99

5 8 -373.72 0.000 -414.94 -332.49

5 9 116.99 0.000 75.76 158.22

6 7 -1005.25 0.000 -1046.47 -964.02

6 8 -532.75 0.000 -573.97 -491.52

6 9 -42.04 0.041 -83.27 -0.81

7 8 472.50 0.000 431.27 513.73

7 9 963.20 0.000 921.97 1004.43

8 9 490.70 0.000 449.47 531.93

4

5

Intervalo de Confiança (IC95%)
Classe (i) Classe (j) Diferença p-value

1
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Apêndice B. Comparações par a par entre as médias de reflectância da banda espectral Green 

(0,533-0,590 μm) do sensor OLI da plataforma Landsat-8 por classe de uso e 

cobertura da terra pelo teste de Tukey's HSD (Honestly-Significant-Difference). 

 
 

 

 

Subgrupo Classe Média Amostras p-value

Inferior Superior 1 6 247.29 400 1.0

1 10 -359.78 0.000 -412.74 -306.81 1 367.35 400

1 11 -194.59 0.000 -247.56 -141.62 2 399.73 400

1 2 -32.39 0.672 -85.35 20.58 9 401.79 400 1.0

1 3 -82.69 0.000 -135.66 -29.72 3 450.04 400

1 4 -120.19 0.000 -173.16 -67.22 5 468.64 400

1 5 -101.29 0.000 -154.26 -48.32 4 487.54 400 1.0

1 6 120.06 0.000 67.09 173.03 4 11 561.94 400 1.0

1 7 -1406.05 0.000 -1459.02 -1353.08 5 10 727.12 400 1.0

1 8 -675.04 0.000 -728.01 -622.07 6 8 1042.39 400 1.0

1 9 -34.44 0.583 -87.41 18.53 7 7 1773.40 400 1.0

10 11 165.19 0.000 112.22 218.15

10 2 327.39 0.000 274.42 380.36

10 3 277.08 0.000 224.11 330.05

10 4 239.58 0.000 186.61 292.55

10 5 258.48 0.000 205.51 311.45

10 6 479.83 0.000 426.86 532.80

10 7 -1046.27 0.000 -1099.24 -993.30

10 8 -315.27 0.000 -368.24 -262.30

10 9 325.34 0.000 272.37 378.30

11 2 162.21 0.000 109.24 215.17

11 3 111.90 0.000 58.93 164.87

11 4 74.40 0.000 21.43 127.37

11 5 93.30 0.000 40.33 146.27

11 6 314.65 0.000 261.68 367.62

11 7 -1211.46 0.000 -1264.43 -1158.49

11 8 -480.45 0.000 -533.42 -427.48

11 9 160.15 0.000 107.18 213.12

2 3 -50.31 0.080 -103.28 2.66

2 4 -87.81 0.000 -140.78 -34.84

2 5 -68.91 0.001 -121.88 -15.94

2 6 152.44 0.000 99.47 205.41

2 7 -1373.66 0.000 -1426.63 -1320.69

2 8 -642.66 0.000 -695.63 -589.69

2 9 -2.06 1.000 -55.02 50.91

3 4 -37.50 0.449 -90.47 15.47

3 5 -18.60 0.989 -71.57 34.37

3 6 202.75 0.000 149.78 255.72

3 7 -1323.36 0.000 -1376.32 -1270.39

3 8 -592.35 0.000 -645.32 -539.38

3 9 48.25 0.113 -4.72 101.22

4 5 18.90 0.988 -34.07 71.87

4 6 240.25 0.000 187.28 293.22

4 7 -1285.86 0.000 -1338.82 -1232.89

4 8 -554.85 0.000 -607.82 -501.88

4 9 85.75 0.000 32.78 138.72

5 6 221.35 0.000 168.38 274.32

5 7 -1304.76 0.000 -1357.72 -1251.79

5 8 -573.75 0.000 -626.72 -520.78

5 9 66.85 0.002 13.88 119.82

6 7 -1526.11 0.000 -1579.07 -1473.14

6 8 -795.10 0.000 -848.07 -742.13

6 9 -154.50 0.000 -207.47 -101.53

7 8 731.01 0.000 678.04 783.97

7 9 1371.61 0.000 1318.64 1424.58

8 9 640.60 0.000 587.63 693.57

2

3

Intervalo de Confiança (IC95%)
Classe (i) Classe (j) Diferença p-value
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Apêndice C. Comparações par a par entre as médias de reflectância da banda espectral Red 

(0,636-0,673 μm) do sensor OLI da plataforma Landsat-8 por classe de uso e 

cobertura da terra pelo teste de Tukey's HSD (Honestly-Significant-Difference). 

 
 

 

Subgrupo Classe Média Amostras

Inferior Superior 6 217.62    400

1 10 -442.81 0.000 -512.05 -373.56 1 224.68    400

1 11 -412.21 0.000 -481.46 -342.97 2 241.69    400

1 2 -17.01 0.999 -86.26 52.24 9 308.20    400

1 3 -110.51 0.000 -179.76 -41.26 3 335.19    400

1 4 -241.83 0.000 -311.08 -172.58 4 466.51    400

1 5 -283.62 0.000 -352.87 -214.38 5 508.30    400

1 6 7.06 1.000 -62.18 76.31 11 636.89    400

1 7 -2011.76 0.000 -2081.01 -1942.52 10 667.49    400

1 8 -935.96 0.000 -1005.20 -866.71 5 8 1,160.64 400

1 9 -83.52 0.005 -152.76 -14.27 6 7 2,236.44 400

10 11 30.60 0.943 -38.65 99.84

10 2 425.80 0.000 356.55 495.04

10 3 332.30 0.000 263.05 401.54

10 4 200.98 0.000 131.73 270.22

10 5 159.19 0.000 89.94 228.43

10 6 449.87 0.000 380.62 519.12

10 7 -1568.96 0.000 -1638.20 -1499.71

10 8 -493.15 0.000 -562.40 -423.90

10 9 359.29 0.000 290.04 428.54

11 2 395.20 0.000 325.96 464.45

11 3 301.70 0.000 232.46 370.95

11 4 170.38 0.000 101.14 239.63

11 5 128.59 0.000 59.34 197.84

11 6 419.28 0.000 350.03 488.52

11 7 -1599.55 0.000 -1668.80 -1530.30

11 8 -523.75 0.000 -592.99 -454.50

11 9 328.70 0.000 259.45 397.94

2 3 -93.50 0.001 -162.75 -24.25

2 4 -224.82 0.000 -294.07 -155.57

2 5 -266.61 0.000 -335.86 -197.37

2 6 24.07 0.990 -45.17 93.32

2 7 -1994.75 0.000 -2064.00 -1925.51

2 8 -918.95 0.000 -988.19 -849.70

2 9 -66.51 0.073 -135.75 2.74

3 4 -131.32 0.000 -200.57 -62.07

3 5 -173.11 0.000 -242.36 -103.87

3 6 117.57 0.000 48.33 186.82

3 7 -1901.25 0.000 -1970.50 -1832.01

3 8 -825.45 0.000 -894.69 -756.20

3 9 26.99 0.976 -42.25 96.24

4 5 -41.79 0.689 -111.04 27.45

4 6 248.89 0.000 179.65 318.14

4 7 -1769.93 0.000 -1839.18 -1700.69

4 8 -694.13 0.000 -763.37 -624.88

4 9 158.31 0.000 89.07 227.56

5 6 290.69 0.000 221.44 359.93

5 7 -1728.14 0.000 -1797.39 -1658.89

5 8 -652.34 0.000 -721.58 -583.09

5 9 200.11 0.000 130.86 269.35

6 7 -2018.83 0.000 -2088.07 -1949.58

6 8 -943.02 0.000 -1012.27 -873.77

6 9 -90.58 0.001 -159.83 -21.33

7 8 1075.81 0.000 1006.56 1145.05

7 9 1928.25 0.000 1859.00 1997.49

8 9 852.44 0.000 783.19 921.69

2

3

4

Intervalo de Confiança (IC95%)
Classe (i) Classe (j) Diferença p-value

1
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Apêndice D. Comparações par a par entre as médias de reflectância da banda espectral NIR 

(0,851-0,879 μm) do sensor OLI da plataforma Landsat-8 por classe de uso e 

cobertura da terra pelo teste de Tukey's HSD (Honestly-Significant-Difference). 
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Apêndice E. Comparações par a par entre as médias de reflectância da banda espectral SWIR 

1 (1,566-1,651 μm) do sensor OLI da plataforma Landsat-8 por classe de uso e 

cobertura da terra pelo teste de Tukey's HSD (Honestly-Significant-Difference). 

 
 

Subgrupo Classe Média Amostras p-value

Inferior Superior 1 6 362.85 400 1

1 10 -879.28 0.000 -1011.03 -747.52 2 1 1340.50 400

1 11 -998.91 0.000 -1130.67 -867.15 2 1391.72 400

1 2 -51.22 0.976 -182.98 80.53 3 1402.98 400 1

1 3 -62.48 0.911 -194.23 69.28 3 9 1542.44 400 1

1 4 -446.04 0.000 -577.79 -314.28 4 5 1690.86 400 1

1 5 -350.36 0.000 -482.11 -218.60 5 4 1786.54 400 1

1 6 977.66 0.000 845.90 1109.41 6 10 2219.78 400 1

1 7 -3120.97 0.000 -3252.72 -2989.21 7 11 2339.41 400 1

1 8 -1517.97 0.000 -1649.72 -1386.21 8 8 2858.47 400 1

1 9 -201.94 0.000 -333.69 -70.18 9 7 4461.47 400 1

10 11 -119.64 0.116 -251.39 12.12

10 2 828.05 0.000 696.30 959.81

10 3 816.80 0.000 685.04 948.56

10 4 433.24 0.000 301.48 565.00

10 5 528.92 0.000 397.16 660.68

10 6 1856.93 0.000 1725.17 1988.69

10 7 -2241.69 0.000 -2373.45 -2109.94

10 8 -638.69 0.000 -770.45 -506.94

10 9 677.34 0.000 545.58 809.10

11 2 947.69 0.000 815.93 1079.44

11 3 936.44 0.000 804.68 1068.19

11 4 552.88 0.000 421.12 684.63

11 5 648.56 0.000 516.80 780.31

11 6 1976.57 0.000 1844.81 2108.32

11 7 -2122.06 0.000 -2253.81 -1990.30

11 8 -519.06 0.000 -650.81 -387.30

11 9 796.98 0.000 665.22 928.73

2 3 -11.25 1.000 -143.01 120.50

2 4 -394.81 0.000 -526.57 -263.06

2 5 -299.13 0.000 -430.89 -167.38

2 6 1028.88 0.000 897.12 1160.63

2 7 -3069.75 0.000 -3201.50 -2937.99

2 8 -1466.75 0.000 -1598.50 -1334.99

2 9 -150.71 0.011 -282.47 -18.96

3 4 -383.56 0.000 -515.32 -251.80

3 5 -287.88 0.000 -419.64 -156.12

3 6 1040.13 0.000 908.37 1171.89

3 7 -3058.49 0.000 -3190.25 -2926.74

3 8 -1455.49 0.000 -1587.25 -1323.74

3 9 -139.46 0.027 -271.22 -7.70

4 5 95.68 0.408 -36.08 227.44

4 6 1423.69 0.000 1291.93 1555.45

4 7 -2674.93 0.000 -2806.69 -2543.18

4 8 -1071.93 0.000 -1203.69 -940.18

4 9 244.10 0.000 112.34 375.86

5 6 1328.01 0.000 1196.25 1459.77

5 7 -2770.61 0.000 -2902.37 -2638.86

5 8 -1167.61 0.000 -1299.37 -1035.86

5 9 148.42 0.013 16.66 280.18

6 7 -4098.62 0.000 -4230.38 -3966.87

6 8 -2495.62 0.000 -2627.38 -2363.87

6 9 -1179.59 0.000 -1311.35 -1047.83

7 8 1603.00 0.000 1471.24 1734.76

7 9 2919.03 0.000 2787.28 3050.79

8 9 1316.03 0.000 1184.28 1447.79

Intervalo de Confiança (IC95%)
Classe (i) Classe (j) Diferença p-value
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Apêndice F. Matriz de erros ou confusão da classificação supervisionada pixel a pixel 

(Maximum Likelihood) na composição de bandas espectrais R(4), G(3), B(2) do 

sensor OLI da plataforma Landsat-8 do mosaico de imagens de reflectância em 

2015 (Órbita: 232; Pontos: 059–060). 

 

 

Apêndice G. Matriz de erros ou confusão da classificação supervisionada pixel a pixel 

(Maximum Likelihood) na composição de bandas espectrais R(5), G(4), B(3) do 

sensor OLI da plataforma Landsat-8 do mosaico de imagens de reflectância em 

2015 (Órbita: 232; Pontos: 059–060). 

 

 

 

 

 

 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Comissão Omissão Produtor Usuário

C1 106 19 0 0 0 4 0 0 36 0 0 35.8 11.0 89.0 64.2

C2 12 95 2 0 0 2 0 0 7 0 0 19.5 20.2 79.8 80.5

C3 0 2 104 1 6 2 0 1 8 0 2 17.5 13.3 86.7 82.5

C4 0 0 0 79 24 4 1 2 5 0 16 39.7 34.2 65.8 60.3

C5 0 0 0 25 85 0 0 0 1 0 7 28.0 29.2 70.8 72.0

C6 0 0 0 0 0 103 0 1 0 0 0 1.0 13.5 86.6 99.0

C7 0 0 0 0 0 0 81 5 0 0 0 5.8 32.5 67.5 94.2

C8 0 2 0 2 0 2 28 81 1 3 4 34.2 32.5 67.5 65.9

C9 1 1 14 6 0 0 2 1 58 0 13 39.6 51.7 48.3 60.4

C10 0 0 0 0 0 0 2 19 0 117 1 15.8 2.5 97.5 84.2

C11 0 0 0 7 5 2 6 10 4 0 77 31.0 35.8 64.2 69.4

Erros Acurácia

M
a

x
im

u
m

 L
ik

e
li

h
o

o
d

Overall Accuracy = 75% 

Kappa Coefficient = 72%

Classes
Validação (Ground Truth)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Comissão Omissão Produtor Usuário

C1 98 21 0 0 0 3 0 0 29 0 0 35.1 17.7 82.4 64.9

C2 20 97 2 0 0 1 0 0 4 0 0 21.8 18.5 81.5 78.2

C3 0 1 112 1 5 2 0 0 0 0 0 7.4 6.7 93.3 92.6

C4 0 0 1 91 26 1 4 2 0 0 11 33.1 24.2 75.8 66.9

C5 0 0 0 22 83 0 0 0 0 0 6 25.2 30.8 69.2 74.8

C6 0 0 0 0 3 111 0 0 0 0 0 2.6 6.7 93.3 97.4

C7 0 0 0 0 0 0 77 4 0 0 0 4.9 35.8 64.2 95.1

C8 0 0 0 2 0 1 29 73 1 3 3 34.8 39.2 60.8 65.2

C9 1 0 5 0 0 0 1 1 79 0 17 24.0 34.2 65.8 76.0

C10 0 0 0 0 0 0 3 33 0 117 8 27.3 2.5 97.5 72.7

C11 0 0 0 4 3 0 6 7 7 0 75 26.5 37.5 62.5 73.5

Acurácia

M
a

x
im

u
m

 L
ik

el
ih

o
o

d

Overall Accuracy = 77% 

Kappa Coefficient = 75%

Classes
Validação (Ground Truth) Erros
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Apêndice H. Matriz de erros ou confusão da classificação supervisionada pixel a pixel 

(Maximum Likelihood) na composição de bandas espectrais R(6), G(5), B(4) do 

sensor OLI da plataforma Landsat-8 do mosaico de imagens de reflectância em 

2015 (Órbita: 232; Pontos: 059–060). 

 

 

Apêndice I. Matriz de erros ou confusão da classificação supervisionada orientada por objeto 

geográfico (GEOBIA) na composição de bandas espectrais do visível (RGB), 

infravermelho próximo (NIR), infravermelho médio (SWIR 1 ou MIR), NDVI e 

NDWI do sensor OLI da plataforma Landsat-8 do mosaico de imagens de 

reflectância em 2015 (Órbita: 232; Pontos: 059–060). 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Comissão Omissão Produtor Usuário

C1 97 30 2 0 0 2 0 0 32 0 0 40.5 18.5 81.5 59.5

C2 20 85 2 0 0 2 0 0 10 0 0 28.6 28.6 71.4 71.4

C3 1 1 103 1 5 1 2 0 3 0 1 12.7 14.2 85.8 87.3

C4 0 0 2 84 35 0 1 1 0 0 17 40.0 30.0 70.0 60.0

C5 0 0 0 21 75 0 0 0 0 0 7 27.2 37.5 62.5 72.8

C6 0 0 0 1 4 112 0 0 0 0 0 4.3 5.9 94.1 95.7

C7 0 0 0 0 0 1 77 8 0 0 0 10.5 35.8 64.2 89.5

C8 0 0 0 1 1 0 33 71 1 4 1 36.6 40.8 59.2 63.4

C9 1 3 11 1 0 1 0 1 74 1 13 30.2 38.3 61.7 69.8

C10 0 0 0 0 0 0 3 31 0 111 10 38.4 7.5 92.5 71.6

C11 0 0 0 11 0 0 4 8 0 4 71 27.6 40.8 59.2 72.5

Acurácia

M
a

x
im

u
m

 L
ik

e
li

h
o

o
d

Overall Accuracy = 73% 

Kappa Coefficient = 70%

Classes
Validação (Ground Truth) Erros

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Comissão Omissão Produtor Usuário

C1 106 31 0 0 0 2 0 0 12 0 0 29.8 11.7 88.3 70.2

C2 13 87 1 0 0 0 0 0 2 0 0 15.5 27.5 72.5 84.5

C3 0 2 111 1 1 0 1 1 6 23 3 25.5 7.5 92.5 74.5

C4 0 0 4 80 18 0 6 12 6 20 37 56.3 33.3 66.7 43.7

C5 0 0 0 32 93 0 0 0 0 0 4 27.9 22.5 77.5 72.1

C6 0 0 0 1 7 104 2 0 0 0 1 9.6 13.3 86.7 90.4

C7 0 0 0 4 1 0 90 8 0 0 10 20.4 25.0 75.0 79.6

C8 0 0 0 0 0 0 20 87 0 0 7 23.7 27.5 72.5 76.3

C9 1 0 2 0 0 5 0 0 94 6 0 13.0 21.7 78.3 87.0

C10 0 0 0 0 0 0 0 12 0 71 1 15.5 40.8 59.2 84.5

C11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 57 1.7 52.5 47.5 98.3

unclassified 0 0 2 2 0 9 0 0 0 0 0 - - - -

Overall Accuracy = 74% 

Classes
Erros Acurácia

G
E

O
B

IA

Validação (Ground Truth)

Kappa Coefficient = 72%
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Apêndice J. Estimativa da precisão (IC95%) da classificação supervisionada pixel a pixel (Maximum Likelihood) na composição de bandas 

espectrais R(4), G(3), B(2) do sensor OLI da plataforma Landsat-8 por proporção de área mapeada em 2015 por classe de uso e 

cobertura da terra na Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. 

 
 

APÊNDICE K. Estimativa da precisão (IC95%) da classificação supervisionada pixel a pixel (Maximum Likelihood) na composição de bandas 

espectrais R(5), G(4), B(3) do sensor OLI da plataforma Landsat-8 por proporção de área mapeada em 2015 por classe de uso e 

cobertura da terra na Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

C1 0.18696 0.03351 0.00000 0.00000 0.00000 0.00706 0.00000 0.00000 0.06350 0.00000 0.00000 0.291 0.232 75535 60120 ± 8318 64.2 ± 7.3 80.7 ± 24.3

C2 0.04437 0.35124 0.00739 0.00000 0.00000 0.00739 0.00000 0.00000 0.02588 0.00000 0.00000 0.436 0.386 113236 100227 ± 8936 80.5 ± 7.2 91.0 ± 27.4

C3 0.00000 0.00104 0.05404 0.00052 0.00312 0.00104 0.00000 0.00052 0.00416 0.00000 0.00104 0.065 0.066 16994 17054 ± 2930 82.5 ± 6.7 82.2 ± 24.8

C4 0.00000 0.00000 0.00000 0.05960 0.01811 0.00302 0.00075 0.00151 0.00377 0.00000 0.01207 0.099 0.075 25652 19375 ± 2449 60.3 ± 8.4 79.8 ± 24.1

C5 0.00000 0.00000 0.00000 0.01154 0.03923 0.00000 0.00000 0.00000 0.00046 0.00000 0.00323 0.054 0.061 14137 15896 ± 2160 72.0 ± 8.1 64.1 ± 19.5

C6 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00210 0.00000 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 0.002 0.021 550 5446 ± 3302 99.0 ± 1.9 10.0 ± 8.3

C7 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00081 0.00005 0.00000 0.00000 0.00000 0.001 0.004 222 1028 ± 487 94.2 ± 5.0 20.3 ± 9.2

C8 0.00000 0.00006 0.00000 0.00006 0.00000 0.00006 0.00084 0.00244 0.00003 0.00009 0.00012 0.004 0.006 960 1683 ± 672 65.9 ± 8.4 37.6 ± 12.5

C9 0.00030 0.00030 0.00427 0.00183 0.00000 0.00000 0.00061 0.00030 0.01769 0.00000 0.00396 0.029 0.116 7599 30137 ± 6941 60.4 ± 9.8 15.2 ± 8.6

C10 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00007 0.00000 0.00045 0.00000 0.001 0.001 139 141 ± 28 84.2 ± 6.1 83.4 ± 25.1

C11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00110 0.00079 0.00031 0.00094 0.00157 0.00063 0.00000 0.01210 0.017 0.033 4527 8443 ± 1737 69.4 ± 8.6 37.2 ± 12.4

Total 0.23163 0.38616 0.06571 0.07465 0.06124 0.02098 0.00396 0.00648 0.11611 0.00054 0.03253 1 1 259550

Acurácia/precisão Geral - IC95% (Overall Accuracy ) = 73 ± 7% 

Área 

mapeada (ha)

M
a

x
im
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m
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e
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h
o

o
d

Wi pij
Acurácia/precisão por 

hectare (IC95%)
Classes

Proporção por área mapeada por classe

Usuário (User )% Produtor (Producer )%

Acurácia/precisão (IC95%)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

C1 0.17794 0.03813 0.00000 0.00000 0.00000 0.00545 0.00000 0.00000 0.05265 0.00000 0.00000 0.274 0.251 71161 65061 ± 9343 64.9 ± 7.6 71.0 ± 20.4

C2 0.07265 0.35235 0.00726 0.00000 0.00000 0.00363 0.00000 0.00000 0.01453 0.00000 0.00000 0.450 0.391 116907 101519 ± 9399 78.2 ± 7.3 90.1 ± 25.7

C3 0.00000 0.00066 0.07374 0.00066 0.00329 0.00132 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.080 0.082 20679 21364 ± 2816 92.6 ± 4.7 89.6 ± 25.6

C4 0.00000 0.00000 0.00089 0.08064 0.02304 0.00089 0.00354 0.00177 0.00000 0.00000 0.00975 0.121 0.090 31281 23439 ± 2638 66.9 ± 7.9 89.3 ± 25.5

C5 0.00000 0.00000 0.00000 0.00829 0.03127 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00226 0.042 0.058 10856 15107 ± 2376 74.8 ± 8.1 53.7 ± 15.8

C6 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00009 0.00334 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.003 0.015 891 3801 ± 2523 97.4 ± 3.0 22.8 ± 9.3

C7 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00068 0.00004 0.00000 0.00000 0.00000 0.001 0.006 186 1529 ± 917 95.1 ± 4.7 11.5 ± 8.3

C8 0.00000 0.00000 0.00000 0.00004 0.00000 0.00002 0.00054 0.00137 0.00002 0.00006 0.00006 0.002 0.005 544 1219 ± 676 65.2 ± 8.9 29.1 ± 10.3

C9 0.00008 0.00000 0.00041 0.00000 0.00000 0.00000 0.00008 0.00008 0.00656 0.00000 0.00141 0.009 0.075 2240 19452 ± 5791 76.0 ± 8.3 8.7 ± 8.2

C10 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002 0.00025 0.00000 0.00089 0.00006 0.001 0.001 319 246 ± 27 72.7 ± 6.9 94.1 ± 26.9

C11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00068 0.00051 0.00000 0.00102 0.00119 0.00119 0.00000 0.01272 0.017 0.026 4488 6814 ± 1567 73.5 ± 8.6 48.4 ± 14.5

Total 0.25067 0.39113 0.08231 0.09030 0.05821 0.01464 0.00589 0.00470 0.07495 0.00095 0.02625 1 1 259550

Acurácia/precisão Geral - IC95% (Overall Accuracy ) = 74 ± 7% 

Acurácia/precisão por 

hectare (IC95%)

Acurácia/precisão (IC95%)

Usuário (User )% Produtor (Producer )%
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a
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m
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Classes
Proporção por área mapeada por classe

Wi pij
Área mapeada 

(ha)
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APÊNDICE L. Estimativa da precisão (IC95%) da classificação supervisionada pixel a pixel (Maximum Likelihood) na composição de bandas 

espectrais R(6), G(5), B(4) do sensor OLI da plataforma Landsat-8 por proporção de área mapeada em 2015 por classe de uso e 

cobertura da terra na Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. 

 
 

APÊNDICE M. Estimativa da precisão (IC95%) da classificação supervisionada orientada por objeto geográfico (GEOBIA) na composição de 

bandas espectrais do visível (RGB), infravermelho próximo (NIR), infravermelho médio (SWIR 1 ou MIR), NDVI e NDWI 

por proporção de área mapeada em 2015 por classe de uso e cobertura da terra na Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. 

 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

C1 0.22473 0.06950 0.00463 0.00000 0.00000 0.00463 0.00000 0.00000 0.07414 0.00000 0.00000 0.378 0.284 98017 73627 ± 9576 59.5 ± 7.6 79.2 ± 25.5

C2 0.05812 0.24702 0.00581 0.00000 0.00000 0.00581 0.00000 0.00000 0.02906 0.00000 0.00000 0.346 0.318 89759 82427 ± 9374 71.4 ± 8.2 77.8 ± 25.0

C3 0.00070 0.00070 0.07188 0.00070 0.00349 0.00070 0.00140 0.00000 0.00209 0.00000 0.00070 0.082 0.085 21373 22114 ± 3019 87.3 ± 6.0 84.4 ± 27.1

C4 0.00000 0.00000 0.00157 0.06596 0.02748 0.00000 0.00079 0.00079 0.00000 0.00000 0.01335 0.110 0.077 28532 19978 ± 2495 60.0 ± 8.1 85.7 ± 27.5

C5 0.00000 0.00000 0.00000 0.00688 0.02457 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00229 0.034 0.056 8757 14465 ± 2324 72.8 ± 8.6 44.1 ± 15.0

C6 0.00000 0.00000 0.00000 0.00004 0.00018 0.00504 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.005 0.016 1366 4235 ± 2688 95.7 ± 3.7 30.9 ± 11.7

C7 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00108 0.00011 0.00000 0.00000 0.00000 0.001 0.005 314 1257 ± 706 89.5 ± 6.5 22.4 ± 9.9

C8 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00001 0.00000 0.00037 0.00079 0.00001 0.00004 0.00001 0.001 0.004 325 1144 ± 578 63.4 ± 9.0 18.0 ± 9.3

C9 0.00012 0.00036 0.00131 0.00012 0.00000 0.00012 0.00000 0.00012 0.00879 0.00012 0.00154 0.013 0.114 3269 29614 ± 7523 69.8 ± 8.8 7.7 ± 8.5

C10 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002 0.00022 0.00000 0.00080 0.00007 0.001 0.002 291 559 ± 304 71.6 ± 7.1 37.3 ± 13.2

C11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00326 0.00000 0.00000 0.00119 0.00237 0.00000 0.00119 0.02107 0.029 0.039 7547 10131 ± 1789 72.4 ± 8.9 54.0 ± 17.8

Total 0.28367 0.31758 0.08520 0.07697 0.05573 0.01632 0.00484 0.00441 0.11410 0.00215 0.03903 1 1 259550

Acurácia/precisão Geral - IC95% (Overall Accuracy ) = 67 ± 8% 

Acurácia/precisão por 

hectare (IC95%)

Acurácia/precisão (IC95%)

Usuário (User )% Produtor (Producer )%

M
a

x
im

u
m
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o
o

d

Classes
Proporção por área mapeada por classe

Wi pij
Área 

mapeada 

(ha)

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

C1 0.26952 0.07882 0.00000 0.00000 0.00000 0.00509 0.00000 0.00000 0.03051 0.00000 0.00000 0.378 0.284 99244 79881 ± 8933 70.2 ± 7.3 87.2 ± 25.5

C2 0.03939 0.26359 0.00303 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00606 0.00000 0.00000 0.346 0.318 80665 88877 ± 8577 84.5 ± 7.0 76.7 ± 22.5

C3 0.00000 0.00142 0.07904 0.00071 0.00071 0.00000 0.00071 0.00071 0.00427 0.01638 0.00214 0.082 0.085 27424 21781 ± 2513 74.5 ± 7.0 93.8 ± 27.4

C4 0.00000 0.00000 0.00196 0.03913 0.00880 0.00000 0.00293 0.00587 0.00293 0.00978 0.01810 0.110 0.077 23137 15383 ± 2276 43.7 ± 7.2 65.7 ± 19.4

C5 0.00000 0.00000 0.00000 0.01928 0.05603 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00241 0.034 0.056 20090 17031 ± 1890 72.1 ± 7.8 85.0 ± 24.9

C6 0.00000 0.00000 0.00000 0.00004 0.00025 0.00370 0.00007 0.00000 0.00000 0.00000 0.00004 0.005 0.016 1059 2429 ± 1822 90.4 ± 5.4 39.4 ± 12.6

C7 0.00000 0.00000 0.00000 0.00036 0.00009 0.00000 0.00802 0.00071 0.00000 0.00000 0.00089 0.001 0.005 2604 3180 ± 728 79.6 ± 7.5 65.2 ± 19.3

C8 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00056 0.00245 0.00000 0.00000 0.00020 0.001 0.004 829 2523 ± 918 76.3 ± 7.8 25.1 ± 9.6

C9 0.00012 0.00000 0.00024 0.00000 0.00000 0.00061 0.00000 0.00000 0.01141 0.00073 0.00000 0.013 0.114 3389 14266 ± 4927 87.0 ± 6.4 20.7 ± 8.9

C10 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00002 0.00000 0.00011 0.00000 0.001 0.002 35 6980 ± 1916 84.5 ± 7.8 0.4 ± 8.2

C11 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00005 0.029 0.039 12 6156 ± 1610 98.3 ± 3.4 0.2 ± 8.2

Total 0.30903 0.34384 0.08426 0.05951 0.06589 0.00940 0.01230 0.00976 0.05519 0.02700 0.02382 1 1 258487

Acurácia/precisão Geral - IC95% (Overall Accuracy ) = 73 ± 7% 

Acurácia/precisão por 

hectare (IC95%)

Acurácia/precisão (IC95%)

Usuário (User ) % Produtor (Producer ) %

G
E

O
B
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Classes
Proporção por área mapeada por classe

Wi pij
Área mapeada 

(ha)
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APÊNDICE N. Matriz de erros ou confusão da classificação supervisionada pixel a pixel 

(Maximum Likelihood) na composição de bandas espectrais R(5), G(4), B(3) 

do sensor OLI da plataforma Landsat-8 do mosaico de imagens de 

reflectância em 2017 (Órbita: 232; Pontos: 059–060). 

 
 

APÊNDICE O. Matriz de erros ou confusão da classificação supervisionada pixel a pixel 

(Maximum Likelihood) na composição de bandas espetrais R(5), G(4), B(3) 

do sensor OLI da plataforma Landsat-8 do mosaico de imagens de 

reflectância em 2017 (Órbita: 232; Pontos: 059–060), com consistência e 

atualização de amostras ROI's (2015-2017) de treinamento e validação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 TOTAL Comissão Omissão Produtor Usuário

C1 114 68 30 1 0 8 2 1 73 3 16 316 63.9 4.2 95.8 36.1

C2 0 37 29 0 0 1 0 2 0 9 13 91 59.3 68.9 31.9 40.7

C3 2 1 45 3 4 7 2 0 0 1 0 65 30.8 62.5 37.5 69.2

C4 0 1 8 82 46 9 11 6 9 2 4 178 53.9 31.7 68.3 46.1

C5 0 0 0 20 56 5 2 3 0 0 0 86 34.8 53.3 46.7 65.1

C6 0 1 4 5 12 84 15 0 0 1 2 124 32.3 29.4 70.6 67.7

C7 0 0 0 3 1 5 66 7 1 2 2 87 24.1 45.0 55.0 75.9

C8 0 1 1 5 0 0 17 45 0 3 5 77 41.6 63.0 37.5 58.4

C9 2 1 1 1 1 0 2 6 29 9 10 62 53.2 75.8 24.2 46.8

C10 1 1 1 0 0 0 2 48 5 84 38 180 53.3 30.0 70.0 46.7

C11 0 8 1 0 0 0 1 2 3 6 30 51 41.2 75.0 25.0 58.8

TOTAL 119 119 120 120 120 119 120 120 120 120 120 1317

Overall Accuracy = 51% 

Kappa Coefficient = 46%

Classes
Validação (Ground Truth) Erros Acurácia

M
a

x
im

u
m

 L
ik

el
ih

o
o

d

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 TOTAL Comissão Omissão Produtor Usuário

C1 71 21 3 0 0 0 0 0 39 0 1 135 47.4 14.5 85.5 52.6

C2 6 71 9 0 0 4 0 0 1 2 21 114 37.7 29.7 70.3 62.3

C3 2 4 90 6 7 8 1 0 0 1 0 119 24.4 19.6 80.4 75.6

C4 0 0 2 59 14 6 14 11 1 2 1 110 46.4 49.6 50.4 53.6

C5 0 0 0 39 75 4 2 0 1 0 2 123 39.0 32.4 67.6 60.9

C6 0 0 2 4 7 84 15 0 0 1 0 113 25.7 23.6 76.4 74.3

C7 0 0 1 2 0 4 61 7 0 2 2 79 22.8 46.0 54.0 77.2

C8 1 0 4 5 1 0 18 48 0 1 4 82 41.5 59.7 40.3 58.5

C9 3 2 1 2 7 0 0 1 56 4 18 94 40.4 45.1 55.0 59.6

C10 0 1 0 0 0 0 0 51 3 99 46 200 50.5 13.9 86.1 49.5

C11 0 2 0 0 0 0 2 1 1 3 19 28 32.1 83.3 16.7 67.9

TOTAL 83 101 112 117 111 110 113 119 102 115 114 1197

Overall Accuracy = 61% 

Kappa Coefficient = 57%

Classes
Validação (Ground Truth) Erros Acurácia
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APÊNDICE P. Estimativa de precisão (IC95%) da classificação supervisionada pixel a pixel (Maximum Likelihood) na composição de bandas 

espectrais R(5), G(4), B(3) do sensor OLI da plataforma Landsat-8 por proporção de área mapeada em 2017 por classe de uso e 

cobertura da terra na Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil.  

 
 

APÊNDICE Q. Estimativa de precisão (IC95%) da classificação supervisionada pixel a pixel (Maximum Likelihood) na composição de bandas 

espectrais R(5), G(4), B(3) por proporção de área mapeada, com consistência e atualização de amostras ROI's por pixel (2015-

2017) de treinamento e validação em 2017 por classe de uso e cobertura da terra na Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. 

 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

C1 0.23546 0.14045 0.06196 0.00207 0.00000 0.01652 0.00413 0.00207 0.15078 0.00620 0.03305 0.653 0.237 169404 61432 ± 8992 36 ± 5 99 ± 48

C2 0.00000 0.04839 0.03793 0.00000 0.00000 0.00131 0.00000 0.00262 0.00000 0.01177 0.01700 0.119 0.191 30888 49500 ± 8318 41 ± 10 25 ± 14

C3 0.00106 0.00053 0.02395 0.00160 0.00213 0.00373 0.00106 0.00000 0.00000 0.00053 0.00000 0.035 0.131 8981 33951 ± 6423 69 ± 11 18 ± 11

C4 0.00000 0.00081 0.00645 0.06611 0.03709 0.00726 0.00887 0.00484 0.00726 0.00161 0.00322 0.144 0.077 37249 19923 ± 3034 46 ± 7 86 ± 42

C5 0.00000 0.00000 0.00000 0.00625 0.01750 0.00156 0.00062 0.00094 0.00000 0.00000 0.00000 0.027 0.058 6975 15030 ± 2564 65 ± 10 30 ± 16

C6 0.00000 0.00009 0.00036 0.00045 0.00109 0.00763 0.00136 0.00000 0.00000 0.00009 0.00018 0.011 0.038 2923 9899 ± 3342 68 ± 8 20 ± 12

C7 0.00000 0.00000 0.00000 0.00008 0.00003 0.00014 0.00179 0.00019 0.00003 0.00005 0.00005 0.002 0.018 613 4794 ± 2044 76 ± 9 10 ± 9

C8 0.00000 0.00002 0.00002 0.00012 0.00000 0.00000 0.00042 0.00111 0.00000 0.00007 0.00012 0.002 0.013 492 3253 ± 1746 58 ± 11 9 ± 9

C9 0.00015 0.00008 0.00008 0.00008 0.00008 0.00000 0.00015 0.00046 0.00222 0.00069 0.00077 0.005 0.160 1234 41642 ± 7978 47 ± 13 1 ± 9

C10 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00023 0.00002 0.00040 0.00018 0.001 0.022 225 5627 ± 2710 47 ± 7 2 ± 9

C11 0.00000 0.00034 0.00004 0.00000 0.00000 0.00000 0.00004 0.00009 0.00013 0.00026 0.00128 0.002 0.056 566 14500 ± 4743 59 ± 14 2 ± 9

Total 0.23668 0.19072 0.13081 0.07676 0.05791 0.03814 0.01847 0.01253 0.16044 0.02168 0.05587 1 1 259550

Acurácia/precisão Geral - IC95% (Overall Accuracy ) = 41 ± 7% 

Acurácia/precisão por 

hectare (IC95%)

Acurácia/precisão (IC95%)
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11

C1 0.18052 0.05339 0.00763 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.09916 0.00000 0.00254 0.343 0.201 89090 52123 ± 8370 53 ± 8 90 ± 38.2

C2 0.01758 0.20805 0.02637 0.00000 0.00000 0.01172 0.00000 0.00000 0.00293 0.00586 0.06154 0.334 0.266 86704 69041 ± 9541 62 ± 9 78 ± 33.3

C3 0.00207 0.00414 0.09311 0.00621 0.00724 0.00828 0.00103 0.00000 0.00000 0.00103 0.00000 0.123 0.130 31954 33651 ± 5476 76 ± 8 72 ± 30.7

C4 0.00000 0.00000 0.00151 0.04459 0.01058 0.00453 0.01058 0.00831 0.00076 0.00151 0.00076 0.083 0.074 21578 19125 ± 2792 54 ± 9 61 ± 26.1

C5 0.00000 0.00000 0.00000 0.02128 0.04092 0.00218 0.00109 0.00000 0.00055 0.00000 0.00109 0.067 0.061 17418 15784 ± 2451 61 ± 9 67 ± 28.8

C6 0.00000 0.00000 0.00022 0.00043 0.00076 0.00913 0.00163 0.00000 0.00000 0.00011 0.00000 0.012 0.036 3186 9354 ± 3457 74 ± 8 25 ± 13.5

C7 0.00000 0.00000 0.00005 0.00010 0.00000 0.00020 0.00305 0.00035 0.00000 0.00010 0.00010 0.004 0.020 1026 5224 ± 1544 77 ± 9 15 ± 11.2

C8 0.00015 0.00000 0.00059 0.00074 0.00015 0.00000 0.00267 0.00713 0.00000 0.00015 0.00059 0.012 0.017 3159 4443 ± 1268 59 ± 11 42 ± 18.8

C9 0.00050 0.00033 0.00017 0.00033 0.00116 0.00000 0.00000 0.00017 0.00928 0.00066 0.00298 0.016 0.113 4043 29270 ± 7025 60 ± 10 8 ± 10.5

C10 0.00000 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00113 0.00007 0.00220 0.00102 0.004 0.012 1152 3043 ± 2240 50 ± 7 19 ± 11.9

C11 0.00000 0.00007 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00007 0.00003 0.00003 0.00010 0.00063 0.001 0.071 240 18493 ± 6365 68 ± 18 1 ± 10.7

Total 0.20082 0.26600 0.12965 0.07369 0.06081 0.03604 0.02013 0.01712 0.11277 0.01172 0.07125 1 1 259550

Acurácia/precisão Geral - IC95% (Overall Accuracy ) = 60 ± 9% 

Área mapeada 

(ha)

Acurácia/precisão por 

hectare (IC95%)

Acurácia/precisão (IC95%)

Usuário (User )% Produtor (Producer )%
Classes

Proporção por área mapeada por classe
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APÊNDICE R. Matriz de erros ou confusão da deteção do desmatamento (De) e degradação 

florestal (Df) no período 2015 a 2017 por Claslite, com consistência e 

atualização de amostras ROI's por pixel de validação. 

 
 

 

APÊNDICE S. Estimativa de precisão (IC95%) por proporção de área mapeada do 

desmatamento (De) e degradação florestal (Df) por CLASlite, com 

consistência e atualização de amostras ROI's por pixel (2015-2017) de 

validação em 2017 na Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Df Sem alteração TOTAL Comissão Omissão Produtor Usuário

De 81 0 19 100 0.0 31.9 100.0 68.1

Df 0 6 94 100 50.0 59.9 50.0 40.1

Sem alteração 0 6 94 100 54.6 1.7 45.4 98.3

TOTAL 81 12 207 300

Overall Accuracy = 65% 

Kappa Coefficient = 41%

C
L

A
S

li
te

Classes
Validação (Ground Truth) Erros Acurácia

De Df Sem alteração

De 0.00286 0.00000 0.00067 0.004 0.003 916 742 ± 71 81 ± 8 100 ± 50

Df 0.00000 0.00014 0.00214 0.002 0.060 592 15518 ± 12072 6 ± 5 0.2 ± 9

Sem alteração 0.00000 0.05965 0.93454 0.994 0.937 258043 243291 ± 12072 94 ± 5 100 ± 50

Total 0.00286 0.05979 0.93735 1 1 259550

C
L

A
S

li
te

Acurácia/precisão Geral - IC95% (Overall Accuracy ) = 94 ± 5% 

Área mapeada 

(ha)

Acurácia/precisão por 

hectare (IC95%)

Acurácia/precisão (IC95%)

Usuário (User )% Produtor (Producer )%
Classes

Proporção por área mapeada por classe
Wi pij
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APÊNDICE T. Lista florística das 171 árvores cubadas dentro e ao entorno da Flona de 

Anauá por fitofisionomia florestal. Em que: FF = fitofisionomia florestal.  

FF Familia Espécie Nome Popular DAP (cm) AC (m) AT (m) 
VC 

(m³) 

Ds Annonaceae Duguetia chrysea Maas envira-amarela 13.5 9.7 13.7 0.09 

Ds Annonaceae Duguetia chrysea Maas envira-amarela 18.0 7.8 13.3 0.22 

Ds Annonaceae Duguetia chrysea Maas envira-amarela 21.8 11.2 18.4 0.32 

Ds Bignoniaceae Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don caroba 13.4 5.3 11.4 0.04 

Ds Boraginaceae Cordia glabrata (Mart.) A. DC. burangi 82.7 16.2 33.0 3.96 

Ds Burceraceae Protium sp. breu 12.0 6.7 12.0 0.07 

Ds Burceraceae Protium sp. breu 16.5 13.0 17.5 0.23 

Ds Burceraceae Protium sp. breu 24.0 12.7 20.0 0.34 

Ds Burceraceae Protium sp. breu 27.0 12.0 20.0 0.44 

Ds Burceraceae Tetragastris altissima (Aubl.) Swart breu-manga 20.0 9.8 17.0 0.27 

Ds Burceraceae Tetragastris altissima (Aubl.) Swart breu-manga 29.0 13.0 19.5 0.36 

Ds Burceraceae Tetragastris altissima (Aubl.) Swart breu-manga 51.5 10.8 23.4 1.33 

Ds Chrysobalanaceae Licania heteromorpha Benth. macucu-chiador 12.0 12.6 19.0 0.11 

Ds Chrysobalanaceae Licania heteromorpha Benth. macucu-chiador 21.0 15.0 28.0 0.53 

Ds Chrysobalanaceae Licania heteromorpha Benth. macucu-chiador 27.5 15.4 25.0 0.55 

Ds Chrysobalanaceae Licania heteromorpha Benth. macucu-chiador 35.0 11.8 22.1 0.52 

Ds Chrysobalanaceae Licania heteromorpha Benth. macucu-chiador 36.5 14.5 20.0 1.20 

Ds Chrysobalanaceae 
Licania octandra (Hoffmanns. ex 

Roem. & Schult.) Kuntze 
caraipe-bravo 16.4 7.1 11.3 0.09 

Ds Clusiaceae 
Garcinia gardneriana (Planch. & 

Triana) Zappi  
bacuri 37.0 11.4 20.7 0.88 

Ds Elaeocarpaceae Sloanea synandra Spruce ex Benth.  urucurana-branca 113.1 22.4 54.4 8.83 

Ds Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong leiteira 26.3 12.9 18.9 0.50 

Ds Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong leiteira 27.0 7.5 12.5 0.35 

Ds Fabaceae 
Abarema jupunba (Willd.) Britton & 

Killip var. jupunba 
saboeiro 23.9 15.2 17.0 0.48 

Ds Fabaceae 
Abarema jupunba (Willd.) Britton & 

Killip var. jupunba 
saboeiro 25.0 11.9 19.0 0.41 

Ds Fabaceae 
Cedrelinga cateniformis (Ducke) 

Ducke 
cedroarana 89.7 14.3 23.9 6.37 

Ds Fabaceae Hymenolobium excelsum Ducke angelim-da-mata 75.0 10.2 25.2 2.32 

Ds Fabaceae Inga alba (Sw.) Willd. ingá-branco 13.0 9.3 14.8 0.11 

Ds Fabaceae Inga alba (Sw.) Willd. ingá-branco 17.7 10.0 17.0 0.21 

Ds Fabaceae Inga alba (Sw.) Willd. ingá-branco 29.7 14.3 20.3 0.60 

Ds Fabaceae Inga alba (Sw.) Willd. ingá-branco 43.0 15.5 21.8 1.81 

Ds Fabaceae Inga sp. ingá-vermelho 21.0 9.5 13.5 0.27 

Ds Fabaceae 
Pentaclethra macroloba (Willd.) 

Kuntze 
Paracaxi 10.0 9.2 13.5 0.06 

Ds Fabaceae 
Pentaclethra macroloba (Willd.) 
Kuntze 

Paracaxi 11.0 11.6 15.8 0.08 

Ds Fabaceae 
Pentaclethra macroloba (Willd.) 

Kuntze 
Paracaxi 13.4 10.3 15.3 0.11 

Ds Fabaceae 
Pentaclethra macroloba (Willd.) 

Kuntze 
Paracaxi 13.5 13.2 18.5 0.19 

Ds Fabaceae 
Pentaclethra macroloba (Willd.) 
Kuntze 

Paracaxi 15.5 7.0 14.0 0.09 

Ds Fabaceae 
Pentaclethra macroloba (Willd.) 

Kuntze 
Paracaxi 16.0 8.4 15.0 0.08 

Ds Fabaceae 
Pentaclethra macroloba (Willd.) 

Kuntze 
Paracaxi 16.5 7.7 13.2 0.10 

Ds Fabaceae 
Pentaclethra macroloba (Willd.) 
Kuntze 

Paracaxi 35.0 9.7 17.6 0.62 

Ds Fabaceae Plathymenia sp. angico 29.4 8.8 15.6 0.47 

Ds Fabaceae Tachigali sp. tachi-preto 20.6 10.4 18.1 0.39 
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FF Familia Espécie Nome Popular DAP (cm) AC (m) AT (m) 
VC 

(m³) 

Ds Fabaceae Tachigali sp. tachi-preto 33.0 12.3 22.3 0.95 

Ds Fabaceae Tachigali sp. tachi-preto 78.5 12.6 34.6 4.03 

Ds Fabaceae Vatairea guianensis Aubl. angelim-amargoso 56.0 15.0 31.7 1.52 

Ds Fabaceae Vatairea guianensis Aubl. angelim-amargoso 87.0 22.0 34.0 6.91 

Ds Goupiaceae Goupia glabra Aubl. cupiúba 38.3 13.0 21.3 1.03 

Ds Goupiaceae Goupia glabra Aubl. cupiúba 82.0 17.0 24.0 5.23 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 11.0 11.0 16.3 0.08 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 11.1 8.8 13.0 0.06 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 11.5 7.1 11.6 0.06 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 14.0 8.6 14.6 0.14 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado   9.9 14.9 0.14 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 16.2 11.98 15 0.20 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 17 8.1 15.6 0.13 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado   10.4 12.9 0.13 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 18.2 6.22 11.22 0.15 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 18.5 6.4 20.2 0.19 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 19 8 14.3 0.11 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 20.5 9.4 21 0.31 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 24.5 14 22.3 0.45 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 25.6 10.5 14.8 0.27 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 26.5 10.4 22 0.50 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 26.7 14.8 26 2.61 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 27 12 23 0.36 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 29 14.5 22.8 0.80 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 31 7.7 16.3 0.35 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 34.9 11 21 0.64 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 41 5.2 15 0.52 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 44 16.7 23.7 1.23 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 48 16.8 24 2.29 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 48.5 7.3 14.3 0.44 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 51 12.6 23.4 1.04 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 53 11.4 22.9 1.54 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 58 12.9 20 2.09 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 63 19 25 3.87 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 68 11.8 30 3.14 

Ds Indeterminada Indeterminado indeterminado 100 17.2 23 11.35 

Ds Lauraceae Aniba williamsii O.C. Schmidt louro-amarelo 14 5.3 11.3 0.08 

Ds Lauraceae Aniba williamsii O.C. Schmidt louro-amarelo 19.5 10.8 27.8 0.24 

Ds Lauraceae Aniba williamsii O.C. Schmidt louro-amarelo 19.9 15.2 21.4 0.33 

Ds Lauraceae Aniba williamsii O.C. Schmidt louro-amarelo 35.8 18 26.35 1.44 

Ds Lauraceae Licaria pachycarpa (Meisn.) Kosterm. louro-preto 19.8 10.35 16 0.29 

Ds Lauraceae Licaria pachycarpa (Meisn.) Kosterm. louro-preto 23 4.7 10 0.17 

Ds Lecythidaceae Bertholletia excelsa Bonpl. castanheira 19.2 13.7 20 0.19 

Ds Lecythidaceae Bertholletia excelsa Bonpl. castanheira 70 17.2 28.3 3.95 

Ds Lecythidaceae Bertholletia excelsa Bonpl. castanheira 94 23.1 35.1 9.37 

Ds Lecythidaceae Bertholletia excelsa Bonpl. castanheira 104.1 23.1 37.7 11.06 

Ds Lecythidaceae Cariniana rubra Gardner ex Miers cachimbeiro 126 25.1 35 13.33 

Ds Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl. tauari-folha-grande 30 5 19.6 0.46 

Ds Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl. tauari-folha-grande 41.7 9.7 20 1.06 
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Ds Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl. tauari-folha-grande 46 12 18 1.31 

Ds Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl. tauari-folha-grande 48.6 15.5 23.7 1.34 

Ds Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl. tauari-folha-grande 52 16.3 26.3 2.08 

Ds Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl. tauari-folha-grande 53 13.3 23.2 2.79 

Ds Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl. tauari-folha-grande 58.1 15.8 23.2 2.77 

Ds Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl. tauari-folha-grande 62 8 18.3 1.30 

Ds Lecythidaceae Couratari guianensis Aubl. tauari-folha-grande 85 24.7 32.3 7.61 

Ds Lecythidaceae 
Couratari longipedicellata W.A. 

Rodrigues 
estopeiro 42.5 22.3 32 2.02 

Ds Lecythidaceae Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori matamatá-amarelo 13 5.3 12.3 0.06 

Ds Lecythidaceae Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori matamatá-amarelo 14 11.8 16.8 0.15 

Ds Lecythidaceae Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori matamatá-amarelo 23.5 7.8 16.8 0.29 

Ds Lecythidaceae Eschweilera truncata A.C. Sm. matamatá-preto 10 6 11 0.04 

Ds Lecythidaceae Eschweilera truncata A.C. Sm. matamatá-preto 13 8.3 13.4 0.08 

Ds Lecythidaceae Eschweilera truncata A.C. Sm. matamatá-preto 14 8.2 17 0.16 

Ds Lecythidaceae Eschweilera truncata A.C. Sm. matamatá-preto 17.4 9.6 13.85 0.16 

Ds Lecythidaceae Eschweilera truncata A.C. Sm. matamatá-preto 19.9 10.2 15.4 0.26 

Ds Lecythidaceae Eschweilera truncata A.C. Sm. matamatá-preto 24.7 12.9 17.6 0.36 

Ds Lecythidaceae Eschweilera truncata A.C. Sm. matamatá-preto 30 18 23 0.91 

Ds Lecythidaceae Eschweilera truncata A.C. Sm. matamatá-preto 46 14 30 1.94 

Ds Malvaceae Apeiba echinata Gaertner pente-de-macaco 17 9.1 14.5 0.14 

Ds Malvaceae Apeiba echinata Gaertner pente-de-macaco 27 5.9 23.4 0.26 

Ds Malvaceae Apeiba echinata Gaertner pente-de-macaco 41.8 10 19.5 0.71 

Ds Melastomataceae Bellucia imperialis Saldanha & Cogn. goiaba-de-anta 10.7 5.3 8.3 0.05 

Ds Melastomataceae Bellucia imperialis Saldanha & Cogn. goiaba-de-anta 13.2 5 11.5 0.06 

Ds Melastomataceae Bellucia imperialis Saldanha & Cogn. goiaba-de-anta 36 26 32 2.19 

Ds Meliaceae Carapa guianensis Aubl. andiroba 59 12.3 25.7 3.33 

Ds Meliaceae Cedrela odorata L. cedro-rosa 15.3 13.3 23.4 0.27 

Ds Moraceae Clarisia racemosa Ruiz & Pav. guariúba 24 9.3 16.45 0.30 

Ds Myristicaceae  Virola calophylla (Spruce) Warb. ucuuba-vermelha 12.3 6.2 12 0.03 

Ds Myrtaceae Myrcia sp. araçá 25 11.1 17 0.40 

Ds Olacaceae Minquartia guianensis Aubl. aquariquara-roxa 16 12.5 18.2 0.20 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  65 18 33 4.28 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  66 15 32 3.55 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  66.5 16 33 3.56 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  67.5 18.2 33 5.74 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  68.5 16.2 26 3.73 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  73 21 36 7.86 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  76 15.7 23.7 5.46 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  77 17.5 34 7.51 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  91 20.2 36 9.97 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  92 16.4 30.5 8.60 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  94.5 16 36 7.19 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  95 16.4 45 6.74 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  105 17 37 9.48 

Ds Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  110 22 36.4 8.93 

Ds Sapotaceae Micropholis egensis (A. DC.) Pierre balatinha 69 14.4 33 3.99 

Ds Sapotaceae Pouteria sp. abiurana 32.9 4.4 19.3 0.23 

Ds Sapotaceae Pouteria sp. abiurana 35.5 11.8 17 0.91 

Ds Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. marupá 10 10.8 13.8 0.06 
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Ds Urticaceae Cecropia sciadophylla Mart. embaúba-gigante 28 16.3 23.9 0.58 

Ds Urticaceae Cecropia sciadophylla Mart. embaúba-gigante 28.7 11.4 18.4 0.48 

Ld Annonaceae Anaxagorea brevipes Benth. envira-preta 18.4 4.32 13 0.13 

Ld Annonaceae Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E.Fr. envira-surucucu 28.9 13.1 21.4 0.56 

Ld Apocynaceae 
Aspidosperma nitidum Benth. ex 

Müll.Arg. 
carapanauba 19.9 10 15.5 0.14 

Ld Burceraceae Trattinnickia peruviana Loes. breu-branco 27.6 11.55 19.32 0.61 

Ld Fabaceae Inga alba (Sw.) Willd. ingá-branco 14.5 12.1 16 0.12 

Ld Fabaceae Inga alba (Sw.) Willd. ingá-branco 18.9 13.24 18.7 0.30 

Ld Goupiaceae Goupia glabra Aubl. cupiúba 31 13 22 0.78 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 14.5 4.9 11 0.07 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 14.6 8.1 18 0.14 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 17.4 6.3 11.3 0.11 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 17.5 9.9 14.9 0.23 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 19 8.7 15.7 0.25 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 20 13.5 17 0.30 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 21.3 6.1 11.1 0.17 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 21.4 9.9 12 0.26 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 22 9.7 13 0.19 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 23 6.6 19 0.28 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 24.4 13.4 20 0.49 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 25 11.68 19 0.39 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 27 7.7 14.7 0.30 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 27.5 12.8 17.8 0.67 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 30.5 4.9 11.9 0.29 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 33.5 8 18 0.58 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 39 8.1 15.1 0.69 

Ld Indeterminada Indeterminado indeterminado 47 9.1 15 1.22 

Ld Lamiaceae Vitex sprucei Briq. tarumã 20.3 6.98 12.98 0.22 

Ld Moraceae 
Brosimum acutifolium Huber ssp. 

interjectum C.C.Berg. 
muiratinga 14 11.6 16.2 0.10 

Ld Moraceae 
Brosimum acutifolium Huber ssp. 

interjectum C.C.Berg. 
muiratinga 27.5 13.4 18 0.55 

Ld Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. maçaranduba  64.5 15.9 32 2.80 

Ld Sapotaceae Pouteria sp. abiurana 50 8.36 17 1.14 
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APÊNDICE U. Composição florística presente em 30 hectares de inventário florestal (IF) de 

árvores com DAP > 10 cm em Floresta Ombrófila Densa (Ds) e Campinara 

Florestada (Ld) na Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. Em que: ARV = 

quantidade de árvores mensuradas no IF; Dn = densidade de árvores por hectare da n-ésima 

espécie; [Número] = número de depósito de exsicata fértil na coleção do herbário do INPA 

("accession"), as demais espécies foram apenas conferidas pelo fato de serem exsicatas 

estéreis (sem flor, fruto, etc.). 

Família Espécie (morfoespécie) Nome Vulgar ARV Dn 

Anacardiaceae Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl. cajuí 16 0,53 

  Anacardium parvifolium Ducke cajuí-folha-grande 1 0,03 

  Anacardium sp. caju-do-mato 1 0,03 

  Astronium lecointei Ducke muiracatiara 2 0,07 

  Spondias sp. taperebá 57 1,90 

  Tapirira guianensis Aubl. pau-pombo 18 0,60 

Anacardiaceae Total     95 3,17 

Anisophylleaceae Anisophyllea guianensis Sandwith pau-canela 4 0,13 

  Anisophyllea manausensis Pires & W.A.Rodrigues pau-canelinha 1 0,03 

Anisophylleaceae Total 

  
  5 0.17 

Annonaceae Anaxagorea brevipes Benth. envira-preta 218 7,27 

  Annona ambotay Aubl. envira-taia 2 0,07 

  Annona neoinsignis H. Rainer envira-bobo 2 0,07 

  Annona sp. 1 ata-branca 19 0,63 

  Annona sp. 2 ata-folha-grande 1 0,03 

  Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E.Fr. envira-surucucu 202 6,73 

  Duguetia chrysea Maas envira-amarela 363 12,10 

  Duguetia trunciflora Maas & A.H.Gentry envira-vermelha 3 0,10 

  Guatteria scytophylla Diels envira-fofa 55 1,83 

  Guatteria sp. envira-folha-grande 3 0,10 

  Onychopetalum amazonicum R.E. Fr. envira-conduru 1 0,03 

  Xylopia amazonica R.E. Fr. envira-sarassará 105 3,50 

  Xylopia benthamii R.E.Fr. envira-cauliflora 8 0,27 

  Xylopia polyantha R.E.Fr. envira-taripupu 17 0,57 

  Xylopia sp. pindaíba 7 0,23 

Annonaceae Total     1.006 33,53 

Apocynaceae Ambelania duckei Markgr. pepino-da-mata 14 0,47 

  Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon  piquiá-marfim 4 0,13 

  Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll.Arg. pau-marfim 9 0,30 

  Aspidosperma nitidum Benth. ex Müll.Arg. carapanaúba 19 0,63 

  Aspidosperma sp. 2 guatambu 2 0,07 

  Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson sucuuba 9 0,30 

  Tabernaemontana sp. jasmim-café 1 0,03 

  Aspidosperma sp. 1 carapanaúba-amarela 1 0,03 

Apocynaceae Total     59 1,97 
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Família Espécie (morfoespécie) Nome Vulgar ARV Dn 

Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin morototó 8 0,27 

Araliaceae Total     8 0,27 

Arecaceae Astrocaryum aculeatum G. Mey. tucumã 27 0,90 

  Astrocaryum jauari Mart. jauari 14 0,47 

  Astrocaryum murumuru Mart. murumuru 536 17,87 

  Attalea maripa (Aubl.) Mart. inajá 409 13,63 

  Euterpe precatoria Mart. açaí-solteiro 1.151 38,37 

  Mauritia flexuosa L. f. buriti 4 0,13 

  Mauritiella aculeata (Kunth) Burret buritirana 51 1,70 

  Oenocarpus bacaba Mart. bacaba 339 11,30 

  Oenocarpus bataua Mart. patauá 24 0,80 

Arecaceae Total     2.555 85,17 

Bignoniaceae Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. Grose ipê-amarelo 8 0,27 

  Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don caroba 63 2,10 

Bignoniaceae Total     71 2,37 

Boraginaceae Cordia cf. sagotii I.M. Johnst. freijó-bravo 1 0,03 

  Cordia exaltata Lam. grão-de-galo 200 6,67 

  Cordia fallax I.M. Johnst. freijó-preto 1 0,03 

  Cordia glabrata (Mart.) A. DC. burangi 4 0,13 

  Cordia goeldiana Huber freijó-branco 22 0,73 

  Cordia scabrifolia A. DC. freijó-miúdo 1 0,03 

  Cordia sp. freijó 1 0,03 

Boraginaceae Total     230 7,67 

Burseraceae Crepidospermum rhoifolium (Benth.) Triana & Planch. breu-bravo 1 0,03 

  Protium pilosum (Cuatrec.) Daly breu-peludo 13 0,43 

  Protium robustum (Swart) D.M. Porter breu-folha-larga 2 0,07 

  Protium rubrum Cuatrec. breu-vermelho 504 16,80 

  Protium sp. 1 breu 31 1,03 

  Protium sp. 2 breu-de-leite 1 0,03 

  Protium sp. 3 breu-alho 1 0,03 

  Protium sp. 4 breu-benguê 1 0,03 

  Tetragastris altissima (Aubl.) Swart breu-manga 77 2,57 

  Trattinnickia peruviana Loes. breu-branco 13 0,43 

  Trattinnickia rhoifolia Willd. breu-sucuruba 5 0,17 

Burseraceae Total     649 21,63 

Caryocaraceae Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. piquiá 3 0,10 

  Caryocar sp. piquiarana 10 0,33 

Caryocaraceae Total     13 0,43 

Celastraceae Maytenus guyanensis Klotzsch ex Reissek pau-chichuá 4 0,13 

Celastraceae Total     4 0,13 

Chrysobalanaceae Couepia bracteosa Benth. batinga 3 0,10 
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Família Espécie (morfoespécie) Nome Vulgar ARV Dn 

  Couepia elata Ducke macucu 103 3,43 

  Couepia guianensis Aubl. pajurá 4 0,13 

  Exellodendron barbatum (Ducke) Prance  oiti-da-mata 3 0,10 

  Gaulettia racemosa (Benth. ex Hook. f.) Sothers & Prance caraipé-amarelo 2 0,07 

  Hirtella bicornis Mart. & Zucc. macucu-farinha-seca 4 0,13 

  Hirtella guainiae Spruce ex Hook. f. macucu-peludo 1 0,03 

  Hirtella racemosa Lam. pau-beterraba 28 0,93 

  Hirtella racemosa Lam. var. racemosa caraipé-branco 1 0,03 

  Licania apetala var. pendula (Benth.) Fritsch  caraipé 35 1,17 

  Licania canescens Benoist  macucu-branco 10 0,33 

  Licania heteromorpha Benth. macucu-chiador 65 2,17 

  Licania heteromorpha Benth. var. heteromorpha macacuí 1 0,03 

  Licania intrapetiolaris Spruce ex Hook. f. macucu-gigante 3 0,10 

  Licania micrantha Miq. caraipé-couriáceo 1 0,03 

  Licania octandra subsp. pallida (Hook. f.) Prance caraipé-bravo 140 4,67 

  Licania sp. 1 caraiperana 76 2,53 

  Licania sp. 2 caraiperana-da-várzea 5 0,17 

  Licania sp. 3 macucu-casca-seca 1 0,03 

  Licania sp. 4 macucu-de-ferro 1 0,03 

  Licania sp. 5 macucu-de-sangue 16 0,53 

  Licania sp. 6 macucu-folha-grande 1 0,03 

  Parinari excelsa Sabine isqueiro 16 0,53 

  Couepia guianensis Aubl. subsp. guianensis (Miq.) Prance pajurazinho 90 3,00 

  Licania leptostachya Benth. macucu-mirim 1 0,03 

Chrysobalanaceae 

Total 
    611 20,37 

Clusiaceae Caraipa costata Spruce ex Benth. tamaquaré 5 0,17 

  Clusia sp. clusia 9 0,30 

  Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi  bacuri 7 0,23 

  Tovomita caloneura A.C.Sm. sapateiro 14 0,47 

  Rheedia gardneriana Planch. & Triana bacupari-miúdo 1 0,03 

Clusiaceae Total     36 1,20 

Combretaceae Buchenavia grandis Ducke tanibuca 23 0,77 

  Buchenavia ochroprumna Eichler  periquiteira 11 0,37 

  Buchenavia sp. cuiarana 3 0,10 

  Combretum sp. mufumbo 1 0,03 

  Terminalia sp. capitão-do-norte 1 0,03 

Combretaceae Total     39 1,30 

Connaraceae Connarus perrottetii (DC.) Planch. rabo-de-arara 1 0,03 

Connaraceae Total     1 0,03 

Elaeocarpaceae Sloanea eichleri K. Schum.  urucurana-grande 1 0,03 

  Sloanea grandiflora Sm. urucurana-gigante 1 0,03 
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  Sloanea rufa Planch. ex Benth. urucurana 11 0,37 

Elaeocarpaceae Total     13 0,43 

Erythroxylaceae Erythroxylum pulchrum A. St.-Hil. coca-da-mata 1 0,03 

  Erythroxylum squamatum Sw. coca 1 0,03 

Erythroxylaceae Total     2 0,07 

Euphorbiaceae Alchornea discolor Poepp. supiarana 3 0,10 

  Alchornea schomburgkii Klotzsch supiá-preta 1 0,03 

  Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll. Arg. supiá 5 0,17 

  Conceveiba guianensis Aubl. seringa-de-arara 4 0,13 

  Croton matourensis Aubl. dima 2 0,07 

  Croton palanostigma Klotzsch velame 4 0,13 

  Croton sp. urucum-bravo 2 0,07 

  Glycydendron amazonicum Ducke mirindiba 2 0,07 

  Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg. seringueira 49 1,63 

  Hura crepitans L. açacu 2 0,07 

  Mabea sp. 1 taquari 3 0,10 

  Mabea sp. 2 taquari-branco 3 0,10 

  Micrandra sp. seringarana 18 0,60 

  Sapium glandulosum (L.) Morong leiteira 267 8,90 

Euphorbiaceae Total     365 12,17 

Fabaceae Andira sp. sucupira 15 0,50 

  Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip var. jupunba saboeiro 16 0,53 

  Abarema sp. 1 fava-rabo-de-arraia 4 0,13 

  Abarema sp. 2 faveira-abarema 2 0,07 

  Andira micrantha Ducke sucupira-preta 45 1,50 

  Andira parviflora Ducke sucupira-vermelha 20 0,67 

  Andira unifoliolata Ducke sucupira-chorona 77 2,57 

  Bocoa sp. muirajiboia 3 0,10 

  Bocoa viridiflora (Ducke) R.S.Cowan muirajiboia-amarela 5 0,17 

  Calliandra tenuiflora Benth.  esponja-vermelha 1 0,03 

  Campsiandra laurifolia Benth. acapurana 1 0,03 

  Cassia rubriflora Ducke ingá-marimari 8 0,27 

  Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke cedrorana 8 0,27 

  Cynometra spruceana Benth. violeta 1 0,03 

  Dialium guianense (Aubl.) Sandwith jutaí-mirim 133 4,43 

  Dinizia excelsa Ducke angelim-ferro 13 0,43 

  Diplotropis sp. sucupira-brava 9 0,30 

  Diplotropis triloba Gleason sucupira-amarela 118 3,93 

  Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. cumaru 24 0,80 

  Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. fava-orelha-de-macaco 4 0,13 

  Eperua duckeana R.S. Cowan muirapiranga 1 0,03 
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  Hymenaea sp. jatobá 35 1,17 

  Hymenolobium excelsum Ducke angelim-da-mata 11 0,37 

  Hymenolobium heterocarpum Ducke mirarema 12 0,40 

  Hymenolobium sp. 1 angelim-manteiga 1 0,03 

  Hymenolobium sp. 2 angelim-vermelho 4 0,13 

  Inga alata Benoist ingá-alado 4 0,13 

  Inga alba (Sw.) Willd. ingá-branco 574 19,13 

  Inga calophylla Harms ingá-peludo 17 0,57 

  Inga capitata Desv. ingá-de-macaco 1 0,03 

  Inga gracilifolia Ducke ingá-ferro 6 0,20 

  Inga laurina (Sw.) Willd. ingá-chichica 3 0,10 

  Inga sertulifera DC. ingá-estipulado 1 0,03 

  Inga sp. 1 ingá 44 1,47 

  Inga stipularis DC. ingá-miúdo 1 0,03 

  Inga suberosa T.D.Penn. ingázinho 10 0,33 

  Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth. arapari 1 0,03 

  Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. ingarana 6 0,20 

  Monopteryx inpae W.A. Rodrigues ingá-copaíba 4 0,13 

  Ormosia cuatrecasasii Rudd tento 1 0,03 

  Ormosia paraensis Ducke tento-verdadeiro 3 0,10 

  Parkia decussata Ducke fava-arara-tucupi 2 0,07 

  Parkia multijuga Benth. fava-visgueiro 2 0,07 

  Parkia nitida Miq. fava-benguê 5 0,17 

  Parkia sp. faveira 7 0,23 

  Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze paracaxi 1 0,03 

  Plathymenia sp. angico 6 0,20 

  Platymiscium duckei Huber macacaúba 1 0,03 

  Pseudopiptadenia psilostachya (DC.)G.P.Lewis & M.P.Lima fava-folha-fina 37 1,23 

  Pterocarpus officinalis Jacq. mututi 23 0,77 

  Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke paricá 5 0,17 

  Stryphnodendron guianense (Aubl.) Benth. fava-camuzé 2 0,07 

  Stryphnodendron racemiferum (Ducke) Rodr. ingá-de-arara 2 0,07 

  Swartzia acreana R.S. Cowan coração-de-negro-liso 1 0,03 

  Swartzia anomala R.S. Cowan  arabazinho 1 0,03 

  Swartzia corrugata Benth. 
coração-de-negro-

rugoso 
30 1,00 

  Swartzia grandiflora J.F. Gmel.  coração-de-negro 1 0,03 

  Swartzia polyphylla DC. jenipapinho 1 0,03 

  Swartzia sp. 1 muirajibóia-preta 37 1,23 

  Swartzia sp. 2 arabá-roxo 3 0,10 

  Tachigali micropetala (Ducke) Zarucchi & Pipoly tachi-vermelho 59 1,97 

  Tachigali sp. 1 tachi 11 0,37 
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  Tachigali sp. 2 tachi-preto 227 7,57 

  Vatairea guianensis Aubl. angelim-amargoso 4 0,13 

  Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle ararandeu 18 0,60 

  Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W. Grimes angelim-rajado 5 0,17 

Fabaceae Total     1.738 57,93 

Goupiaceae Goupia glabra Aubl. cupiúba 61 2,03 

Goupiaceae Total     61 2,03 

Hugoniaceae Roucheria punctata (Ducke) Ducke uxi-de-morcego 1 0,03 

Hugoniaceae Total     1 0,03 

Humiriaceae Endopleura uchi (Huber) Cuatrec. uxirana 72 2,40 

  Humiria balsamifera var. floribunda (Mart.) Cuatrec. umiri 14 0,47 

  Sacoglottis guianensis Benth. uxi-amarelo 9 0,30 

  Sacoglottis sp. uxi 3 0,10 

Humiriaceae Total     98 3,27 

Hypericaceae Vismia gracilis Hieron. lacre-branco 4 0,13 

  Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre-vermelho 14 0,47 

  Vismia sp.  lacre 8 0,27 

Hypericaceae Total     26 0,87 

Icacinaceae Emmotum acuminatum Miers mari-bravo 2 0,07 

Icacinaceae Total     2 0,07 

Indeterminada Indeterminada indeterminado 123 4,10 

Indeterminada Total     123 4,10 

Lacistemataceae Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby pimentinha 1 0,03 

  Lacistema grandifolium W.Schnizl. pimenta-de-nambu 11 0,37 

Lacistemataceae Total     12 0,40 

Lamiaceae Vitex compressa Turcz.  tarumã-grande 3 0,10 

  Vitex cymosa Bertero ex Spreng. tarumã-preto 1 0,03 

  Vitex sprucei Briq. tarumã 187 6,23 

Lamiaceae Total     191 6,37 

Lauraceae Aniba guianensis Aubl. louro-tanibuca 4 0,13 

  Aniba sp. Louro-liso 1 0,03 

  Aniba williamsii O.C. Schmidt louro-amarelo 59 1,97 

  Endlicheria robusta (A.C. Sm.) Kosterm.  louro-abacate 6 0,20 

  Endlicheria sp.  louro-grande 3 0,10 

  Kubitzkia macrantha (Kosterm.) van der Werff louro-azeitona-do-mato 14 0,47 

  Licaria chrysophylla (Meisn.) Kosterm. louro-aritu 25 0,83 

  Licaria pachycarpa (Meisn.) Kosterm. louro-preto 277 9,23 

  Licaria sp. louro-rosa 2 0,07 

  Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez itaúba 1 0,03 

  Nectandra canescens Nees & Mart. [276678] louro-canaleta 2 0,07 

  Ocotea cernua (Nees) Mez louro-bola 6 0,20 

Continua... 
    



184 
 

 
 

Família Espécie (morfoespécie) Nome Vulgar ARV Dn 

  Ocotea cf. neesiana (Miq.) Kosterm. louro-amarelo-pequeno 2 0,07 

  Ocotea delicata Vicent. Louro-mirim 1 0,03 

  Ocotea grandifolia (Nees) Mez Louro-folha-grande 1 0,03 

  Ocotea guianensis Aubl. louro-seda 1 0,03 

  Ocotea leptobotra (Ruiz & Pav.) Mez louro-preto-do-mato 52 1,73 

  Ocotea longifolia Kunth louro-da-campina 1 0,03 

  Ocotea neesiana (Miq.) Kosterm.  louro-preto-fosco 3 0,10 

  Ocotea odorata (Meisn.) Mez louro-abacatão 3 0,10 

  Ocotea sp. 1 louro 26 0,87 

  Ocotea sp. 2 louro-branco 6 0,20 

  Ocotea sp. 3 louro-capitiu 3 0,10 

  Ocotea sp. 4 Louro-bravo 1 0,03 

  Ocotea subterminalis van der Werff. louro-inhamuí 8 0,27 

  Persea areolatocostae (C.K. Allen) van der Werff  Louro-abacatinho 2 0,07 

  Rhodostemonodaphne crenaticupula Madriñán louro-peludo 1 0,03 

  Rhodostemonodaphne negrensis Madriñán louro-fofo 2 0,07 

  Sextonia rubra (Mez) van der Werff louro-gamela 2 0,07 

Lauraceae Total     515 17,17 

Lecythidaceae Bertholletia excelsa Bonpl. castanheira 9 0,30 

  Cariniana micrantha Ducke castanha-de-macaco 1 0,03 

  Cariniana sp. cachimbeiro 4 0,13 

  Couratari guianensis Aubl. tauari-folha-grande 16 0,53 

  Couratari stellata A.C. Sm. tauari 60 2,00 

  Eschweilera amazoniciformis S.A.Mori ripeiro-vermelho 100 3,33 

  Eschweilera cf. decolorans Sandwith matamatá-descolorido 1 0,03 

  Eschweilera chartaceifolia S.A. Mori  matamatá-miúdo 2 0,07 

  Eschweilera compressa (Vell.) Miers matamatá-compressa 1 0,03 

  Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori matamatá-amarelo 232 7,73 

  Eschweilera micrantha (O. Berg) Miers matamatá-ponta-fina 1 0,03 

  Eschweilera sp. 1 matamatá 95 3,17 

  Eschweilera sp. 2 ripeiro-branco 96 3,20 

  Eschweilera sp. 3 ripeiro 6 0,20 

  Eschweilera truncata A.C. Sm. matamatá-preto 82 2,73 

  Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith matamatá-mirim 16 0,53 

  Gustavia elliptica S.A. Mori mucurão-lecythidaceae 38 1,27 

  Lecythis corrugata Poit.  sapucaia-branca 3 0,10 

  Lecythis prancei S.A. Mori castanha-jarana 137 4,57 

  Lecythis serrata S.A. Mori sapucaia-serrilhada 1 0,03 

  Lecythis sp. sapucaia 3 0,10 

  Lecythis zabucajo Aubl. castanha-sapucaia 2 0,07 

Lecythidaceae Total     906 30,20 
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Malpighiaceae Byrsonima incarnata Sandwith murici 1 0,03 

  Byrsonima sp. murici-da-mata 1 0,03 

Malpighiaceae Total     2 0,07 

Malvaceae Apeiba echinata Gaertner pente-de-macaco 16 0,53 

  Catostemma sclerophyllum Ducke castanha-de-paca 1 0,03 

  Ceiba pentandra (L.) Gaertn. sumaúma 4 0,13 

  Chorisia sp. barriguda 1 0,03 

  Eriotheca globosa (Aubl.) A. Robyns paina 11 0,37 

  Lueheopsis rosea (Ducke) Burret açoita-cavalo-rosa 241 8,03 

  Pseudobombax munguba (Mart.) Dugand munguba 81 2,70 

  Sterculia excelsa Mart. chichá 3 0,10 

  Theobroma sp. cupuí-biriba 1 0,03 

  Theobroma subincanum Mart. cupuí 4 0,13 

  Theobroma sylvestre Mart. cacauí 17 0,57 

Malvaceae Total     380 12,67 

Melastomataceae Bellucia grossularioides (L.) Triana 
goiaba-de-anta-
vermelha 

2 0,07 

  Bellucia imperialis Saldanha & Cogn. goiaba-de-anta 1 0,03 

  Bellucia strigosa (Gleason) Penneys, Michelang., Judd & Almeda bochuchu-peludo 1 0,03 

  Miconia argyrophylla DC.  buchuchu-preto 20 0,67 

  Miconia chrysophylla (Rich.) Urb. buchuchu-vermelho 1 0,03 

  Miconia regelii Cogn. tinteiro 1 0,03 

  Miconia sp. 1 buchuchu 18 0,60 

  Mouriri angulicosta Morley muiraúba 1 0,03 

  Mouriri duckeanoides Morley mamãozinho 18 0,60 

  Mouriri nervosa Pilg. muriri 1 0,03 

Melastomataceae Total     64 2,13 

Meliaceae Trichilia rubra C. DC. gitó-vermelho 48 1,60 

  Trichilia sp. 1 gitó 7 0,23 

  Trichilia sp. 2 gitó-branco 226 7,53 

Meliaceae Total     281 9,37 

Moraceae Brosimum acutifolium Huber ssp. interjectum C.C.Berg. muiratinga 358 11,93 

  Brosimum guianense (Aubl.) Huber amapá-do-norte 3 0,10 

  Brosimum parinarioides Ducke amapá-roxo 6 0,20 

  Brosimum rubescens Taub. amapá-doce 7 0,23 

  Brosimum sp. amapá 4 0,13 

  Clarisia racemosa Ruiz & Pav. guariúba 44 1,47 

  Ficus krukovii Standl. gameleira 2 0,07 

  Helicostylis elegans (J.F.Macbr.) C.C.Berg. inharé 2 0,07 

  Pseudolmedia laevigata Trécul mururé 16 0,53 

  Ficus cremersii C.C. Berg  figueira-mata-pau 11 0,37 

Moraceae Total     453 15,10 
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Morta Morta morta 1.033 34,43 

Morta Total     1.033 34,43 

Myristicaceae Iryanthera sagotiana (Benth.) Warb. ucuuba-preta 43 1,43 

  Iryanthera sp. ucuuba-cauliflora 2 0,07 

  Virola calophylla (Spruce) Warb. ucuuba-vermelha 40 1,33 

  Virola elongata (Benth.) Warb. virola-branca 10 0,33 

  Virola michelii Heckel ucuuba-punã 21 0,70 

  Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. ucuuba-branca 73 2,43 

  Virola sp. 1 ucuuba 2 0,07 

  Virola sp. 2 ucuuba-amarela 1 0,03 

Myristicaceae Total     192 6,40 

Myrtaceae Calyptranthes crebra McVaugh goiabinha 11 0,37 

  Calyptranthes cuspidata DC. [276675] araçazinho 2 0,07 

  Calyptranthes sp. cerejinha 1 0,03 

  Eugenia cf. subterminalis DC. pitanga-do-mato 2 0,07 

  Eugenia cuspidifolia DC.  cereja-brava 5 0,17 

  Eugenia florida DC. cereja-do-mato 1 0,03 

  Eugenia stylaris McVaugh  pitanga-brava 2 0,07 

  Myrcia grandis McVaugh araçá-bravo 228 7,60 

  Myrcia sp. araçá 116 3,87 

  Psidium sp. goiabão 3 0,10 

Myrtaceae Total     371 12,37 

Nyctaginaceae Neea floribunda Poepp. & Endl. joão-mole 84 2,80 

  Pisonia tomentosa Casar. joão-mole-bravo 1 0,03 

Nyctaginaceae Total     85 2,83 

Ochnaceae Lacunaria jenmanii (Oliv.) Ducke pé-de-galinha 13 0,43 

  Ouratea cf. candollei (Planch.) Tiegh. ouratea 2 0,07 

 
Quiina amazonica A.C.Sm. [276676] papo-de-mutum 1 0,03 

  Quiina negrensis A.C. Sm. quina-preta 7 0,23 

Ochnaceae Total     23 0,77 

Olacaceae Heisteria cauliflora Sm. brinco-de-mulata 1 0,03 

  Minquartia guianensis Aubl. aquariquara-roxa 3 0,10 

Olacaceae Total     4 0,13 

Opiliaceae Agonandra silvatica Ducke marfim-branco 3 0,10 

Opiliaceae Total     3 0,10 

Peraceae Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth. amarelinho 27 0,90 

Peraceae Total     27 0,90 

Polygonaceae Coccoloba mollis Casar. folha-de-bôlo 3 0,10 

  Coccoloba sp. cauacu 47 1,57 

Polygonaceae Total     50 1,67 

Proteaceae Panopsis sessilifolia (Rich.) Sandwith abacaterana 2 0,07 
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Proteaceae Total     2 0,07 

Rosaceae Prunus myrtifolia (L.) Urb. pessegueiro-do-mato 3 0,10 

Rosaceae Total     3 0,10 

Rubiaceae Amaioua guianensis Aubl. muiraximbé 5 0,17 

  Capirona decorticans Spruce mulateiro 8 0,27 

  Chimarrhis barbata (Ducke) Bremek. puruí 53 1,77 

  Duroia eriopila L. f.  puruí-da-várzea 6 0,20 

  Duroia gransabanensis Steyerm. café-bravo 2 0,07 

  Faramea anisocalyx Poepp. & Endl. taboquinha 73 2,43 

  Remijia roraimae (Benth.) K. Schum. pau-colher 6 0,20 

Rubiaceae Total     153 5,10 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. tamanqueira 4 0,13 

Rutaceae Total     4 0,13 

Salicaceae Casearia arborea (Rich.) Urb. periquiteira-do-mato 3 0,10 

  Casearia grandiflora Cambess. piabinha 8 0,27 

  Casearia javitensis Kunth castanha-de-cutia 4 0,13 

  Casearia pitumba Sleumer periquiteira-amarela 13 0,43 

  Casearia sp. 1 piabinha-branca 6 0,20 

  Casearia sp. 2 periquiteira-roxa 13 0,43 

  Casearia sp. 3 periquiteira-branca 1 0,03 

  Casearia sp. 4 piriquiteira-do-mato 1 0,03 

Salicaceae Total     49 1,63 

Sapindaceae Matayba arborescens (Aubl.) Radlk. pitomba-da-mata 202 6,73 

  Matayba sp. pitomba-amarela 3 0,10 

Sapindaceae Total     205 6,83 

Sapotaceae Chrysophyllum lucentifolium Cronquist abiu-branco 1 0,03 

  
Chrysophyllum ucuquirana-branca (Aubrév. & Pellegr.) T.D. 

Penn. 
balata-brava 1 0,03 

  Chrysophyllum wilsonii T.D. Penn. abiu 62 2,07 

  Ecclinusa guianensis Eyma abiurana-bacuri 4 0,13 

  Ecclinusa sp. abiurana-peluda 1 0,03 

  Manilkara cavalcantei Pires & W.A.Rodrigues maparajuba 1 0,03 

  Manilkara huberi (Ducke) A. Chev. [276681];[276683] maçaranduba 145 4,83 

  Micropholis egensis (A. DC.) Pierre balatinha 5 0,17 

  Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre chiclete-bravo 20 0,67 

  Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre balatinha-peluda 2 0,07 

  Pouteria ambelaniifolia (Sandwith) T.D.Penn. jaraí 36 1,20 

  Pouteria anomala (Pires) T.D. Penn. abiurana-olho-de-viado 1 0,03 

  Pouteria aubrevillei Bernardi abiurana-bacupari 19 0,63 

  Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. abiurana-vermelha 4 0,13 

  Pouteria cladantha Sandwith abiurana-abiu 14 0,47 
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  Pouteria cuspidata (A. DC.) Baehni abiurana-casca-fina 53 1,77 

  Pouteria elegans (A. DC.) Baehni abiurana-roxa 103 3,43 

  Pouteria freitasii T.D.Penn. abiurana-sabiá 5 0,17 

  Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma abiurana-folha-grande 561 18,70 

  Pouteria peruviensis (Aubrév.) Bernardi abiurana-ferro 3 0,10 

  Pouteria procera (Mart.) K. Hammer abiurana-casca-doce 215 7,17 

  Pouteria sp. abiurana 41 1,37 

  Pradosia brevipes (Pierre) T.D. Penn.  casca-doce-amarela 5 0,17 

  Pradosia cochlearia (Lecomte) T.D. Penn. casca-doce 9 0,30 

Sapotaceae Total     1.311 43,70 

Simaroubaceae Simaba cedron Planch. paratudo 32 1,07 

  Simaba polyphylla (Cavalcante) W.W. Thomas [276674] marupá-roxo 3 0,10 

  Simarouba amara Aubl. marupá 16 0,53 

Simaroubaceae Total     51 1,70 

Siparunaceae Siparuna decipiens (Tul.) A.DC. capitiú 1 0,03 

  Siparuna guianensis Aubl.  capitiú-preto 2 0,07 

Siparunaceae Total     3 0,10 

Ulmaceae Ampelocera edentula Kuhlm. envira-iodo 1 0,03 

Ulmaceae Total     1 0,03 

Urticaceae Cecropia purpurascens C.C.Berg. embaúba-roxa 1 0,03 

  Cecropia sciadophylla Mart. embaúba-gigante 3 0,10 

  Pourouma ferruginea Standl. embaubarana 20 0,67 

  Pourouma ovata Trécul embaúba-branca 4 0,13 

  Pourouma villosa Trécul. embaúba-benguê 9 0,30 

Urticaceae Total     37 1,23 

Violaceae Amphirrhox longifolia Spreng. mucurão-violaceae 4 0,13 

  Leonia crassa L.B. Sm. & A. Fernández leonia 2 0,07 

  
Rinorea falcata (Mart. ex Eichler) Kuntze [276677];[ 276679]; 
[276680];[276682];[276684] 

canela-de-velho 59 1,97 

  Rinorea guianensis Aubl. falsa-cupiúba 31 1,03 

  Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze branquinha 40 1,33 

Violaceae Total     136 4,53 

Vochysiaceae Qualea paraensis Ducke rabo-de-arraia 194 6,47 

  Qualea sp. mandioqueira 32 1,07 

  Ruizterania albiflora (Warm.) Marc.-Berti quaruba-vermelha 20 0,67 

  
Ruizterania cassiquiarensis (Spruce ex Warm.) 

Marcano-Berti 
mandioqueira-preta 4 0,13 

  Ruizterania sp. quaruba 11 0,37 

  Vochysia sp. 1 mandioqueira-lisa 3 0,10 

  Vochysia sp. 2 quaruba-branca 104 3,47 

  Erisma fuscum Ducke  caferana 4 0,13 

Vochysiaceae Total     372 12,40 

Total de árvores mensuradas com DAP > 10 cm no Inventário Florestal (IF) da Flona de Anauá  14.730 491 
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APÊNDICE V. Composição florística da caracterização da vegetação nas hidrovias dos rios 

Branco e Itapará, Região Oeste da Flona de Anauá, sul de Roraima, Brasil. 
Em que: 1 = presença de indivíduos nas fitofisionomias florestais; Ds = Floresta Ombrófila 

Densa; LO = Contato Campinarana/Floresta Ombrófila; Ld = Campinarana Florestada; La 

= Campinarana Arborizada; Lb = Campinanara Arbustiva; Lg = Campinarana Gramíneo-

Lenhosa;  [Número] = número de depósito de exsicata fértil na coleção do herbário do 

INPA ("accession"), as demais espécies foram apenas conferidas pelo fato de serem 

exsicatas estéreis (sem flor, fruto, etc.). 

Família Espécie (morfoespécie) Nome Vulgar 
Fitofisionomias 

Situação Ocorrência Hidrovia 
Ds LO Ld La Lb Lg 

Apocynaceae Couma sp. sorvinha 1 1         
não 

alagada 
média Branco 

  Himatanthus sp. sucuuba-da-várzea 1 1 1 1     alagada baixa Itapará 

  
Parahancornia sp. 
[275266];[275277] 

molongó     1 1 1   alagada muito alta Itapará 

Aquifoliaceae Ilex sp.  
erva-mate-da-

campina 
  1 1 1 1 1 alagada alta Itapará 

Arecaceae 
Acrocomia aculeata 
(Jacq.) Lodd. ex Mart. 

macaúba 1 1         
não 
alagada 

média Branco 

  
Astrocaryum aculeatum G. 

Mey. 
tucumã-do-sul 1 1         

não 

alagada 
média Branco 

  
Astrocaryum farinosum 
Barb. Rodr. 

murumuruzinho 1 1         
não 
alagada 

alta Branco 

  
Astrocaryum gynacanthum 

Mart.  
mumbaca 1 1 1       alagada baixa Itapará 

  Astrocaryum jauari Mart.  jauari 1 1         
não 

alagada 
alta Branco 

  
Astrocaryum murumuru 
Mart. 

murumuru 1 1         
não 
alagada 

alta Branco 

  
Astrocaryum vulgare 

Mart.  
tucumã 1 1         

não 

alagada 
média Branco 

  
Attalea maripa (Aubl.) 

Mart. 
inajá 1 1         

não 

alagada 
média Branco 

  Bactris sp. marajá 1 1 1       alagada média Itapará 

  
Desmoncus orthacanthos 
Mart.  

jacitara   1 1 1 1 1 alagada alta Itapará 

  Euterpe precatoria Mart. açaí 1 1         
não 

alagada 
alta Branco 

  Geonoma sp.  ubim 1 1         
não 

alagada 
baixa Branco 

  Leopoldinia pulchra Mart. jaraí   1 1 1 1 1 alagada alta Itapará 

  Mauritia carana Wallace caranã 1 1         
não 
alagada 

baixa Branco 

  Mauritia flexuosa L. f.  buriti 1 1         
não 

alagada 
média Branco 

  
Mauritiella armata (Mart.) 

Burret 
buritirana   1 1 1 1   alagada muito alta Itapará 

  Oenocarpus bacaba Mart. bacaba 1 1         
não 
alagada 

baixa Branco 

Calophyllaceae  Calophyllum sp. jacareúba     1 1 1   alagada alta Itapará 

Caryocaraceae 
Caryocar microcarpum 

Ducke 
pequi-da-várzea   1 1 1 1   alagada baixa Itapará 

Clusiaceae 
Clusia microstemon 

Planch. & Triana 
clusia   1 1 1     alagada alta Itapará 

  Clusia sp. clusia   1 1 1     alagada alta Itapará 

  Garcinia sp. bacupari   1 1 1 1   alagada alta Itapará 

  Tovomita sp. sapateiro       1 1 1 alagada alta Itapará 

Combretaceae Buchenavia grandis Ducke tanibuca-da-várzea     1 1 1   alagada muito alta Itapará 

  
Buchenavia ochroprumna 

Eichler [275278];[275267] 
periquiteira     1 1 1   alagada muito alta Itapará 

  Buchenavia sp. 1 periquiteira     1 1 1   alagada muito alta Itapará 

  Buchenavia sp.2 tanibuca-da-várzea     1 1 1   alagada alta Itapará 

Fabaceae 
Acosmium nitens (Vogel) 
Yakovlev [275272] 

taubarana   1 1 1 1 1 alagada média Itapará 
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  Acosmium sp.  taubarana   1 1 1 1 1 alagada média Itapará 

  
Campsiandra laurifolia 

Benth. [275279]; [275268] 
acapurana   1 1 1 1   alagada alta Itapará 

  Inga sp. ingá   1 1 1     alagada baixa Itapará 

  
Macrolobium bifolium 

(Aubl.) Pers. 
ingarana   1 1 1     alagada média Itapará 

  
Macrolobium multijugum 

(DC.) Benth. 
araparirana 1 1 1 1     alagada baixa Itapará 

  Macrolobium sp. ingarana 1 1 1 1 1   alagada média Itapará 

  Parkia igneiflora Ducke faveira 1 1 1 1     alagada média Itapará 

  Parkia sp. faveira 1 1 1 1     alagada média Itapará 

  
Swartzia acuminata Willd. 

ex Vogel [275276] 
arabá 1 1 1 1     alagada média Itapará 

  Swartzia sp. arabá 1 1 1 1     alagada média Itapará 

  Vatairea sp. sucupira-da-várzea   1 1 1     alagada média Itapará 

Humiriaceae 
Humiria balsamifera 
Aubl. 

morongó     1 1 1   alagada muito alta Itapará 

Lecythidaceae Lecythis sp. 1 castanharana 1 1 1 1     alagada baixa Itapará 

  Lecythis sp. 2 sapucaia 1 1 1 1     alagada baixa Itapará 

Malpighiaceae 
Burdachia duckei 

Steyerm. 
brinco-de-tracajá   1 1 1 1   alagada alta Itapará 

  Burdachia sp. desconhecido   1 1 1     alagada média Itapará 

  Byrsonima sp. 1 murici-da-várzea       1 1 1 alagada alta Itapará 

  Byrsonima sp. 2 murici     1 1 1 1 alagada média Itapará 

 
Burdachia prismatocarpa 
A. Juss. [275274] 

brinco-de-tracajá   1 1       alagada baixa Itapará 

Malvalceae 
Ceiba pentandra (L.) 

Gaertn. 
sumaúma 1 1         

não 

alagada 
muito alta Branco 

  Eriotheca sp. embiruçu 1 1         
não 

alagada 
muito alta Branco 

  
Mollia speciosa Mart. 
[275269] 

açoita-cavalo 1 1 1       alagada baixa Itapará 

Melastomataceae 
Miconia chrysophylla 

(Rich.) Urb. 

bochuchu-

vermelho 
1 1 1 1 1   alagada alta Itapará 

  Miconia sp. bochuchu 1 1 1 1 1   alagada alta Itapará 

Myristicaceae Virola sp. 2 ucuuba 1 1         
não 
alagada 

alta Branco 

  Virola sp.1 ucuuba vermelha 1 1         
não 

alagada 
muito alta Itapará 

  Virola sp.3 ucuuba-da-várzea   1 1 1 1   alagada alta Itapará 

Myrtaceae Campomanesia sp. araçá   1 1 1 1   alagada média Itapará 

  Eugenia sp. pitanga-do-mato   1 1 1 1   alagada baixa Itapará 

  Psidium sp. goiaba-do-mato   1 1 1 1   alagada baixa Itapará 

Ochnaceae Ouratea sp. batiputá   1 1 1     alagada média Itapará 

Phyllanthaceae Amanoa sp.  congonha     1 1 1   alagada baixa Itapará 

Polygonaceae 
Triplaris sp. tachi-da-várzea 

1 1 1 1     alagada média Itapará 

  1 1         
não 

alagada 
alta Branco 

Primulaceae 
Cybianthus spicatus 

(Kunth) G. Agostini 
sapateiro       1 1 1 alagada alta Itapará 

Proteaceae Panopsis sp. desconhecido       1 1 1 alagada alta Itapará 

Rubiaceae 
Duroia eriopila L. f. 

[275270]; [275275] 
puruí-da-várzea   1 1 1     alagada média Itapará 

  Duroia sp. puruí   1 1 1     alagada média Itapará 

Sapotaceae Micropholis sp. balata   1 1 1     alagada média Itapará 

  
Pouteria elegans (A. DC.) 
Baehni [275271]; 

[275273] 

abiurana-roxa   1 1 1 1 1 alagada alta Itapará 
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Simaroubaceae 
Simaba obovata Spruce ex 

Engl. 
marupá-da-várzea     1 1 1   alagada baixa Itapará 

Urticaceae 
Cecropia sciadophylla 
Mart. 

embaúba-da-mata 1 1         
não 
alagada 

média Branco 

  Cecropia sp. embaúba 1 1         
não 

alagada 
média Branco 

Total geral    260 35 64 57 57 36 11       
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