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RESUMO

INFLUÊNCIA DE DIFERENTES NÍVEIS DE EXPLORAÇÃO NA
DISTRIBUIÇÃO DIAMÉTRICA DE UMA FLORESTA TROPICAL ÚMIDA NA

AMAZÔNIA

O presente trabalho apresenta os resultados do estudo da distribuição diamétrica
em floresta tropical úmida, sob diferentes níveis de exploração, localizada na Estaçao
Experimental de Silvicultura Tropical INPA/Amazonas, Brasil. O experimento foi
instalado entre as coordenadas geográficas de 02° 37' a 02° 38', latitude sul e 60° 08' a
60° 09'de longitude oeste. A importância do estudo está relacionada com as estimativas
de crescimento e produção na tomada de decisões para o manejo florestal. Teve como
objetivo avaliar a distribuição diamétrica de uma floresta tropical únuda de terra-firme
manejada experimentalmente, após 15 anos de sua intervenção. Este experimento foi
conduzido em uma área de 72 ha com 4 tratamentos executados em diferentes níveis de
intensidade: TO - tratamento controle (parcela não explorada); TI- tratamento 1
(redução de 32% da área basal); T2- tratamento 2 (redução de 42% da área basal); T3-
tratamento 3 (redução de 69% da área basal) e 3 repetições BI, B2 e B4,
correspondentes aos blocos do experimento. Foram medidas todas árvores com DAP >
10 cm de diâmetro. Para análise estatística foi utilizada a função Weibull pelo método
de percentis (PERC) e para verificar a compatibilidade entre os dados observados e
esperados da distribuição diamétrica foi aplicado o teste do (Qui-Quadrado). Os
resultados mostram que a estrutura dos Dap's da floresta segue a forma típica de J-
invertido, com valores decrescentes de número de árvores à medida que aumenta o
tamanho das classes diamétricas, o que é uma característica das florestas tropicais. Ao
comparar os tratamentos, verificou-se que as estimativas do teste foi não-significativa
(X^> x'c), com exceção da comparação T0-T3 (x't< x'c)- Por conseguinte, a redução de
69% de área basal (T3) modificou significativamente a estrutura diamétrica da floresta.
Com a análise dos resultados conclui-se que a predição da estrutura diamétrica da
floresta, pela aplicação do modelo de função de probabilidade Weibull foi acurada
(podendo utilizar a projeção da função para predizer o número de mdividuos desta
floresta, pois a freqüência observada da floresta não foi muito diferente da freqüência
esperada determinada pela função Weibull).



ABSTRACT

THEINFLUENCE OF DIFERENT LOGGINGINTENSITIES ON THE
DIAMETER DISTRIBUnON IN A TROPICAL MOIST FOREST

This work deals with diameter distributíon of a tropical moist forest experimentally logged
under different felling intensities. This is a component of the forest management
êxperiment carried out in 1987. The study area is situated at the Expenmental Station of
Tropical Silviculture of IMPA, in Manaus, State of Amazonas, Brazil; more precisely,
between 02° 37' to 02° 38', south latitude, and from 60° 08' to 60° 09', west longitude.
Studies related with diameter distribution are veiy important for a better understandmg of
the impact of selective logging on the original forest stmcture. The objective of this study
was to compare the diameter distribution fimction of the control plots with those submitted
to different logging intensities. The forest management experiment is composed by the
following treatments: (1) control plot witiiout logging (TO), (2) removal of 1/3 of
commercial basal area (TI) - light intensity; (3) removal of -A of commercial basal area
(T2) - intermediate intensity; (4) removal of 2/3 of commercial basal area (T3) - heavy
intensity; removal of 14 of commercial basal area (T5) - T2 replication. lhe size of each
plot is 200 by 200 m, and each treatment is replicated three times; totalmg 72 hectares
experimentally managed. Ali trees with DAP ̂  10 cm have been monitored since 1987.
Weibull function was selected to describe the diameter distribution because its good
performance in other sites in the Amazon region. The percentis appioach was used to
estimate Weibull parameter. The comparison among functions of different treatments was
carried out using x' test (Qui-squared). The results have shown that the diameter
distribution of the study area is a J-inverted for ali treaments. In general, no changes were
observed among different treatments in terms of diameter distribution; except when the
comparison is between TO (control) and T3 (heavily logged area).



1. INTRODUÇÃO

O conhecimento da estrutura da floresta tropical e suas relações com a diversidade,

estabilidade e produtividade é essencial no planejamento de um sistema silvicultural

ecológico e economicamente viável na aplicação do manejo florestal sob regime de

rendimento sustentado.

Os estudos da estrutura diamétrica de florestas tropicais se enquadra nas análises das

estruturas horizontal, vertical e paramétrica, podendo-se adotar um enfoque quali-quantitativo

(estrutura interna). Essas análises estruturais são fundamentais para todos os trabalhos

ambientais, sobretudo, na elaboração e execução de planos de manejos florestal de uso

múltiplo sustentado (PMFS).

Uma das questões fimdamentais ao manejo sustentado de florestas multiâneas refere-

se à predição de mudanças na estrutura da floresta manejada. Os vários tipos de florestas

apresentam distribuições diamétricas diferentes, tanto em sua amplitude como na sua forma.

Por isso, a distribuição de diâmetros é característica importante do estoque em crescimento.

A aplicação efetiva de práticas de manejo florestal sustentando fundamenta-se em

estimativas precisas dos estoques de madeira presentes e futuros, sob diferentes condições de

tratamentos, sendo que para estimar crescimento e produção a longo prazo, são mais

indicados o emprego de modelos preditivos, como a distribuição diamétrica.

O conceito de distnbuição diamétrica em florestas multiâneas foi estabelecido

historicamente pelo francês De Liocourt, quando em 1898, aplicou o modelo exponencial

para descrever a distribuição diamétrica da floresta nativa, lançando a teoria de que a

distribuição diamétrica de florestas heterogêneas comportava-se como distribuição em forma

de "J-invertido".

A análise de distribuição diamétrica é uma técnica de predição implícita do

rendimento corrente, pois prediz o número de árvores por hectare, por meio da classe de

diâmetro. O modelo de distribuição diamétrica permite, assim, a obtenção de informações

mais detalhadas da estrutura do povoamento (Clutter et ai, 1983).

A década de 1950 foi um marco nos estudos florestais da Amazônia, quando a partir

de então, passou a ser considerada como fonte de abastecimento de madeira. Os estudos

científicos evoluíram de análises meramente descritivas, para trabalhos de levantamentos

florestais visando a quantificação de seus recursos. Nas décadas mais recentes, surgiram



vários trabalhos científicos e ampliaram-se consideravelmente os centros de pesquisas

dedicados com o estudo da floresta tropical na Amazônia.

Desde então pesquisadores têm usado vários modelos de distribuições, tanto em

florestas nativas quanto em florestas plantadas com relativo grau de sucesso. No Brasil, os

primeiros trabalhos sobre distribuições probabilísticas aplicadas as distribuições diamétricas

em florestas tropicais, surgiram no limiar da década de 1980, como, o estudo sobre

distribuições diamétricas desenvolvido por Barros (1980) na floresta do Planalto Tapajós,

onde utilizou os modelos Exponencial Tipo I e n. Potencial, Hipérbole, Goff & West do 3®

grau. Beta e Weibull.

Conhecer a estrutura díamétrica das florestas tropicais é requisito essencial ao

planejamento e execução de projetos de manejo, pois embora a variável idade seja o

parâmetro mais importante na descrição do desenvolvimento de uma floresta e de difícil

obtenção numa floresta tropical, o que pode ser compensado com análises sobre a estrutura

diamétrica.

A exploração madeireira tem sido o "vilão" da destruição das florestas tropicais. A

sociedade em geral tem dado pouca importância à degradação florestal decorrente de

desmatamentos e alterações de uso do solo para projetos agrícolas, pecuários, urbanos e

mineralògicos. A exploração madeireira convencional pode interferir profundamente na

estrutura das florestas tropicais primárias, comprometendo a sua regeneração e produtividade.

Na determinação da intensidade de corte em matas naturais, o sistema de seleção,

usualmente, envolve decisões subjetivas, tanto na determinação da intensidade dos cortes

periódicos quanto na escolha das espécies e árvores que permanecerão na área (Campos et

a/., 1983). Contudo, o sistema seletivo, tal como é praticado na exploração convencional na

Amazônia, baseado na remoção de árvores que tenham alcançado o diâmetro de corte

permissível, não requerendo, para a sua aplicação, nenhum conhecimento sobre a regeneração

das espécies componentes do maciço a manejar. Com essa remoção puramente mecânica e

exploratória não estará garantida uma produção sustentada. Entretanto, esta poderia ser obtida

realizando-se cortes de remoção nas várias classes diamétricas, em proporção tal a garantir

um processo contínuo de regeneração (Troup, 1966).

Para definir antecipadamente estratégias de manejo dos povoamentos florestais

é necessária a aplicação de modelos de distribuição e um destes é a função Weibull. Esta

função, introduzida por Bailey & Deli (1973) no Brasil vem sendo bastante utilizada na



aplicação de modelos de distribuição diamétrica para predição de povoamentos florestais,

tanto em floresta plantadas como em floresta natural

Para o manejador florestal o conhecimento e o entendimento do comportamento da

floresta são fundamentais para as tomadas de decisões, tais como: a) escolha das espécies com

potencial de exploração; b) escolha das espécies com importância de preservação; c) projeção

mais precisa do ciclo de corte; e principalmente d) prescrição correta de tratamentos

silviculturais.

A crescente pressão da sociedade em consumir apenas produtos oriundos de planos de

manejo florestal em regime de rendimento sustentável implica numa grande expectativa em

tomo de informações resultantes deste tipo de pesquisa. Porém, somente por meio de

conhecimento será possível produzir madeira e outros produtos não madeireiros de

ecossistemas tão heterogêneos, complexos e frágeis como a região amazônica. Portanto, as

informações sobre a estrutura diamétrica da floresta manejada têm uma importância

fundamental para planos de manejo.

A importância deste estudo esta relacionada com as estimativas de crescimento e

produção na tomada de decisões para o manejo Florestal e tem como objetivo avaliar a

distribuição diamétrica da floresta, verificando se os diferentes níveis de exploração estão

alterando ou não essa estrutura após 15 anos da intervenção.

Com os resultados espera-se conhecer o comportamento da estrutura diamétrica da

floresta, sendo um indicativo para tratamentos silviculturais e um sinal da produtividade dessa

floresta.



2. OBJETIVO

2.1. Objetivo geral

Avaliar a distribuição diamétrica de uma floresta tropical úmida de terra-firme,

após 15 anos de sua intervenção, comparando os diferentes níveis de exploração.

2.2. Objetivos específicos

> Estimar os parâmetros da distribuição Weibull;

> Comparar a estrutura dos diâmetros de diferentes níveis de exploração

seletiva de madeira com o tratamento testemunha, utilizando o teste do

Qui-Quadrado.

3. HIPÓTESES

Ho = a intensidade de corte seletivo não teve influência na estrutura diamétrica da floresta;

Hi = a intensidade de corte seletivo teve influência na estrutura diamétrica da floresta.

L



4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1. Dinâmica Sucessional de Florestas Muitiâneas

Uma floresta multiânea é aquela onde existe um fluxo mais ou menos contínuo de

regeneração e na qual o estrato superior é continuamente e gradualmente substituído pelo

estrato inferior com a ocorrência de clareiras. Geralmente, para que tais florestas existam, as

espécies devem ser capazes de sobreviver no estrato superior até que suija a oportunidade

para o estabelecimento do estrato inferior (Cunha, 1995).

No manejo de florestas, as perturbações, principalmente, as devidas à ação antrópica,

são de importância vital, por romperem o estado normal do ecossistema. Em conseqüência

disso, é necessário conhecer os tipos florestais, a sua dinâmica, os eventos e, os elementos

reguladores para a manutenção da produção e de seu equilíbrio.

O estudo de perturbações tem importância primordial no conhecimento da dinâmica de

florestas naturais. As perturbações constituem-se de aberturas do dossel do povoamento

florestal com impactos na flora, fauna, solo e no microclima do ecossistema.

O estágio em que existe permuta contínua, entre o estrato superior e inferior, é

raramente alcançado em muitas florestas por causa de distúrbios. O efeito de distúrbios

conduz o desenvolvimento do povoamento para estágios anteriores. Existe, no entanto, áreas

nas quais distúrbios de maior impacto não são freqüentes e as florestas desenvolvem-se até

um ponto que pode ser considerado (Cunha, 1995).

Um caso típico são as florestas tropicais úmidas onde o fogo e outros distúrbios

(vento, temporal etc.) maiores são raros. Em tais florestas, o estágio clímax identifica a

existência de um ciclo contínuo de permuta dos estratos, sem mudanças diretas na

composição das espécies normalmente associadas com a sucessão (Jardim & Hosokawa

1986).

Essa dinâmica de permuta em equilíbrio entre os estratos é garantida pelo maior

número de árvores pequenas em relação ao número de árvores grandes, o que permite

compensar as perdas devido à mortalidade (Cunha, 1995). De acordo com De Liocourt (1898)

e Meyer & Stevenson (1943), existe uma taxa constante de decréscimo de freqüência de

árvores entre as sucessivas classes diamétricas.



o ingresso continuo de indivíduos no estrato inferior, limita o espaço de crescimento

das árvores novas com o aumento da densidade, proporcionando a eliminação dos indivíduos

com menor capacidade de competição. O estabelecimento de árvores no estrato inferior

depende em parte da formação de clareiras, que contribui para a distribuição heterogênea de

idades (Cunha, 1995).

A culminação deste processo é uma comunidade onde o ingresso, crescimento e

mortalidade constituem-se em fatores básicos do desenvolvimento da estrutura diamétrica, os

quais dependem do meio ambiente, fatores bióticos, composição de espécies e densidade

(Cunha, 1995).

Assim, os fatores diretamente relacionados com o desenvolvimento de distribuições

diamétricas são as taxas de ingresso, crescimento e mortalidade, isto é, as mudanças no

número de novos indivíduos do povoamento, incremento do diâmetro e perdas por

mortalidade. Diante de tais condições, a forma da curva das distribuições diamétricas depende

das taxas de ingresso e mortalidade. Essas taxas determinam a proporção de árvores que se

deslocam de uma classe para outra em dado período. Um balanço, entre ingresso e

mortalidade determina se uma comunidade está aumentando ou diminuindo com o tempo

(Jardim, 1988).

Dentro do processo de dinâmica de sucessão por meio de clareiras. Jardim (1995)

referiu-se a dois aspectos que foram relevantes ao seu estudo: a) a grande heterogeneidade da

floresta tropical; b) e a forte influência do fator luz no comportamento dessas espécies.



4.2. Estrutura da floresta

A floresta tropical constitui um ecossistema complexo cujo equilíbrio pode ser

rompido facilmente se houver uma perturbação mais intensa de tal forma que provoque

modificações irreversíveis (Jardim & Hosokawa, 1986).

O conhecimento das características estruturais de uma floresta é importante para o seu

aproveitamento racional, ou seja, as espécies constituintes, suas quantidades, distribuição e

dimensões encontradas em determinada área (Barbosa, 1988).

De acordo com Schneider & Finger (2000) a análise estrutural é realizada quando

intervenções estão sendo planejadas para uma comunidade florestal e que resultarão em

alteração na diversidade floristica, como por exemplo: área de mineração, área para

hidrelétrica, área de manejo e área para empreendimento.

Segundo os mesmos autores citados acima, os objetivos da análise estrutural de

floresta são:

a) Manter a diversidade florística, se intervenções com base em regime de manejo

sustentado forem aplicadas na floresta;

b) Compreender como as espécies florestais vivem em comunidade;

c) Verificar a distribuição espacial de cada espécie na floresta; e

d) Auxiliar na definição de planos de recuperação de áreas degradadas com espécies

nativas.

O trabalho de Cain & Castro (1956) marca o início da utilização, na Amazônia, de

métodos de análise estrutural, constituídos da composição florística, estrutura horizontal e

vertical da floresta. Mais tarde outros parâmetros foram implementados, como a estrutura

dinâmica e espacial.

Segundo Hosokawa (1986), para que haja um estoque de espécies para a sobrevivência

das florestas, é necessário que se apliquem técnicas silviculturais adequadas, com jpase na

ecologia de cada tipo de formação vegetal. No entanto, para um plano de manejo silvicultural

e aproveitamento permanente, deve-se conhecer a composição e estrutura das florestas.



Existem vários métodos para se fazer análise estruturai da floresta nos quais são

estabelecidos requisitos importantes a serem seguidos para se obter resultados satisfatórios,

são eles:

a) que seja capaz de dar um quadro representativo da estrutura do tipo da floresta
estudada;

b) seja aplicável, não importando o tipo de floresta;

c) os resultados sejam objetivos, livres de influências subjetivas por parte do
investigador;

d) os resultados de diferentes análises procedentes do mesmo ou de distintos
tipos florestais sejam diretamente comparáveis; e

e) permitam a aplicação de métodos estatísticos na organização e análise dos

dados como interpretação e comparação dos resultados (Hosokawa et al.,

1998).

O levantamento deve abranger os seguintes itens da análise estrutural:

^ Estrutura horizontal;

^ Estrutura vertical;
\

^ Estrutura da regeneração natural.

A estrutura horizontal quantifica a contribuição de cada espécie em relação a demais e

verifica a forma de distribuição espacial de cada espécie. Sendo determinado pelos índices de

abundância, freqüência e dominância (Conceição, 1990).

A análise da estrutura vertical também permite inferência acerca do estágio

sucessional em que se encontram a floresta e a comunidade ou qual a espécie que poderá

compor o povoamento íiituro. São desta análise que se têm informações sobre as espécies
mais promissoras. Deve-se analisar pelo menos três estratos (superior, médio e inferior), o
índice adequado a esse tipo de análise é a posição sociológica (Lima Filho, 1995).

A análise da regeneração natural é realizada em termos estruturais como abundância,

freqüência e categoria de tamanho. É um tipo de análise de suma importância, visto que a
fiitura floresta vai depender do manejo da regeneração natural. Podendo obter florestas mais

ricas economicamente, e o grau de estabilidade ecológica permanecendo inalterado segundo

Hosokawa (1984).
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A análise da estrutura paramétrica permite a quantificação da floresta em termos de

distribuição dos diâmetros, da área basal e do volume, por espécie, grupo de espécies,

qualidade de flistes e classe de tamanho, vitalidade das árvores e potencial de
comercialização, respectivamente (Ferreira et al, 1998).

Para a aplicação de qualquer sistema de manejo com base no rendimento sustentado

em florestas equatoriais como a Amazônia, é imperativo conhecer a estrutura dessas florestas.

Pela análise estrutural, o silvicultor pode definir qual a técnica de manejo mais adequada para

uma determinada floresta, uma vez que essa análise mostra a composição horizontal e vertical

da floresta do ponto de vista qualitativo e quantitativo o que permite a intervenção no

povoamento numa intensidade que não provoque alterações irreversíveis, e permita que a

floresta atinja seu potencial produtivo (Higuchi et al., 1985; Jardim & Hosokawa, 1986/87;

Vieira & Hosokawa, 1989; Leal Filho, 2000).

A análise estrutural fornece os subsídios para modificar o conceito de manejo baseado

em espécies nobres, que geralmente não apresentam estoque de regeneração que permita o

rendimento sustentado e, portanto, são passíveis de desaparecimento (Higuchi et a/.,1982).

Também deve ser considerada a pressão mundial sobre a Amazônia no que concerne a

exploração imediata de seus recursos florestais, e que, devido a isso, estudos mais detalhados

de natureza ecológica, apesar de altamente necessários, não são devidamente considerados,

sendo a análise estrutural um primeiro critério ecológico para o manejo, ao direcionar o

aproveitamento da biomassa florestal como um todo, e não em relação a algumas espécies.

Segundo Jardim & Hosokawa (1986) os métodos de análise estrutural têm sido

abordados por diversos autores como Dansereau (1961), Rizzini (1963), Montoya-Maquim

(1966), que abordam a estrutura baseados em características de habitat. Entretanto, outros

autores como Cain et al. (1959), Lamprecht (1964) e Finol (1971), desenvolveram a técnica

de análise estrutural baseada em elementos quantitativos como abundância, dominância e

fi-equência. Essa técnica, denominada de analítica por Lamprecht (1964), foi aplicada por

Longhi (1980) em uma floresta de Araucária angustifólia no sul do Brasil, e por Carvalho

(1982) e Vieira (1987) para a regeneração natural de uma floresta tropical na Amazônia.

Diversos trabalhos utilizam esses parâmetros para analisar a floresta, dentre vários podemos

citar; Barros (1986); Martins (1991) e Vieira (1996).
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4.3. Distribuição Diamétrica

A distribuição do número de árvores por classe de diâmetro poderá informar a

tendência de desenvolvimento do povoamento, da espécie ou grupos de espécies. E comum a

sua representação em forma de curvas onde são plotados no eixo das ordenadas o número de
indivíduos e no eixo das abcissas, as classes diametrais (Lamprecht, 1990).

As florestas nativas geralmente apresentam uma distribuição diamétrica regular, na

forma exponencial negativa, "J- invertido". Todavia, a análise da distribuição de espécies
isoladamente demonstra que poucas apresentam essa característica (Jardim, 1995).

O mesmo autor afirma ainda, que na floresta as espécies com distribuição na forma

exponencial negativa ("J" invertido) são chamadas tolerantes. As espécies com ausência de
indivíduos nas classes de tamanho menores ou distribuição descontínua são chamadas

pioneiras e são fortemente heliófilas. As espécies cuja distribuição diamétrica tem forma

intermediária entre extremos são oportunistas, podendo ser de grande ou pequena clareira,

conforme demandem mais ou menos luz para se estabelecerem.

4.3.1 Tipos de distribuição

O estudo das distribuições permite conhecer as estruturas dos povoamentos,

entendendo como tal à distribuição de espécies e dimensões das árvores em relação a um

hectare. Portanto, a estrutura do povoamento demostra os hábitos de crescimento da espécie,

das condições ambientais e práticas de manejo (Finger, 1992).

A distribuição do diâmetro das árvores por unidade de área é do maior interesse para a

prática florestal. A mesma teoria usada para a distribuição pode ser aplicada de igual forma às
outras variávies dendrométricas.

Loetsch & Haller (1973) citam que se as árvores de um povoamento forem agrupadas

em certos intervalos de diâmetros à altura do peito (DAP), obtém-se a distribuição diamétrica.

Além das freqüências, também a área basal, volume ou incrementos em área basal, em

volume e valores monetários podem ser plotados em classes diamétricas.
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A distribuição de freqüência não estabelece relações entre DAP e certas quantidades
como, por exemplo, Altura/DAP, mas indica as freqüências de variáveis específicas definidas
dentro de intervalos de diâmetros.

De acordo com Loetsch & Haller (1973), o conhecimento da distribuição diamétrica é

um indicativo da estrutura de estoque em crescimento, possibilitando a obtenção de várias
conclusões silviculturais sobre o povoamento, como ciclo de corte, indicativo de ação

antrópica, estágio de desenvolvimento em que se encontra a floresta, taxa de ingresso, ou seja,
número de árvores que passaram de uma classe diamétrica inferior para uma superior.
Segundo este mesmo autor as distribuições são classificadas em três tipos. Unimodal,
multimodal e decrescente.

As distribuições unimodais são características de povoamentos jovens eqüiâneos. A
unimodalidade indica que a regeneração ocorre em ciclos e não continuamente.

Figura 1- Gráfico da distribuição unimodal.

As distribuições decrescentes são importantes porque ocorrem em alguns tipos de
florestas naturais com alta diversidade de espécies e variação de idades.

As distribuições decrescentes ocorrem principalmente em:

a) Florestas naturais;

b) Povoamentos florestais manejados com uma espécie em várias idades;
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c) Povoamentos florestais manejados com várias espécies e idades; e
d) Em florestas plantadas com povoamentos de várias idades,

A distribuição diamétrica decrescente pode apresentar três tipos, em função do
decréscimo número de árvores em classes sucessivas de diâmetro. Os três tipos sao:

Tipo I: o número de árvores por unidade de área decresce nas classes
sucessivas de diâmetro em uma progressão geométrica umforme.

^ Tipo ü: o número de árvores por unidade de área decresce nas classes
sucessivas de diâmetro em uma progressão geométrica crescente,

■/ Tipo ni: o número de árvores por unidade de área decresce nas classes
sucessivas de diâmetro em uma progressão geométrica decrescente.

DECRESCENTE

300

£ 200 -

12^ 25 37,5 50 62,5
Centro de Classe

75

Figura 2.- Comportamento da floresta com distribuição
decrescente.

As distribuições multimodais apresentam pouca importância prática nos estudos
florestais podendo existir tanto em florestas naturais como em florestas plantadas, onde seja
utilizado um mecanismo de exploração apenas em certas classes diamétricas.
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Figura 3 - Comportamento da floresta quando a
distribuição é multimodal.

A forma da curva do número de árvores pelo diâmetro assemelha-se a de "J invertido",
e é chamada de exponencial negativa, sendo esta uma característica essencial da distribuição
de diâmetro de florestas multiâneas.

As freqüências representam a primeira expressão aproximada de homogeneidade de
um povoamento, as distribuições de freqüência por classes que apresentam altos valores nas
classes superiores ou com baixos valores nas classes inferiores indicam uma composição
florística homogênea, altos valores nas classes inferiores indicam uma floresta com acentuada
heterogeneidade florística. Os valores de freqüência também dependem do tamanho das
respectivas parcelas, quanto maior o tamanho da parcela, maior é o número de espécies qu
passam a fazer parte das classes superiores de freqüência. Portando, sendo somente
comparáveis entre si os diagramas de freqüência com parcelas de igual tamanho (Lamprecht,
1990).

Florestas balanceadas não são apenas as florestas virgens ou as florestas manejadas,
mas qualquer tipo de floresta que apresente uma quantidade de madeira fina maior que uma
quantidade de madeira intermediária e que esta, por sua vez, seja maior do que a quantidade
de madeira grossa (Loetsch et a/., 1973).

De acordo com Hubbel & Foster (1987) várias pesquisas têm sido realizadas
objetivando estudar a forma da distribuição diamétrica da vegetação e sua classificação em
categorias ombrófilas e heliófilas. Supõe-se que as espécies heliófilas possuem uma
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distribuição com pouca regeneração, além disso, tais espécies devem apresentar pouca

regeneração durante muito tempo, porque as clareiras grandes aparecem com menor

freqüência do que clareiras pequenas. Em contraste, espera-se que as espécies ombrófilas
tenham distribuições "jovens" em uma floresta mais ou menos exponencial. Isto, porque, as

espécies ombrófilas, apresentam a capacidade de regeneração em pequenas clareiras e
sobrevivem por muito tempo como plântulas suprimidas no sub-bosque, apresentam uma

regeneração contínua.

4.4. Modelos de Distribuição Diamétrica

Segundo Bailey & Deli (1973) estudos referentes à distribuição dos diâmetros são

antigos, datando de 1898, quando De-Liocourt propôs um modelo simples, com base na
progressão geométrica de ocorrência para povoamentos eqüiâneos.

Clutter & Bennett (1965), McGee & Della-Bianca (1967) relatam que os primeiros

estudos sobre esta técnica referiam-se apenas à distribuição de diâmetros. Beck & Della-

Bianca (1970) relatam que, a partir do aprimoramento desses estudos, foram obtidas as
primeiras estimativas de produção para povoamentos naturais não desbastados de
Liriodendron tulipifera.

Várias fiinções de densidade de probabilidade têm sido utilizadas, em diferentes

situações, como; Exponencial, Normal, Log-Normal, SB de Johnson, Beta e Weibull, porém,

as mais utilizadas com propósito florestal são as funções Weibull e Beta (Cunha Neto, 1994).

Campos & Tumbull (1981), Matney & Sullivan (1982) afirmam que destas funções,

Weibull tem evidenciado a superioridade para os propósitos florestais devido a sua

flexibilidade e a facilidade de correlacionar, significativamente, seus parâmetros com

características importantes do povoamento.

Couto (1980) estudou seis modelos de distribuições diamétrícas (Normal, Lognormal,

Gama, Weibull, Sb de Johnson e Beta) em plantações de Pirms caribaea no Estado de São

Paulo, concluindo que pelo teste de Kolmogorov-Smimov as distribuições que apresentaram
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os melhores ajustamentos foram a Weibull e a Normal, não havendo uma correlação muito

alta entre os estimadores de ambas, seguida pela Beta e Sb.

Barros (1980) estudando sete modelos de distribuições diamétricas (Exponencial Tipo

I, Exponencial Tipo ü. Potencial Mevart, Hipérbole Pierlot, Polinomial GofF & West de

potências sucessivas até 5® grau, Weibull e Beta) na Floresta do Tapajós- Pará, concluiu que a

função Weibull apresentou uma boa estimativa da porcentagem do número de árvores até um

diâmetro especificado, sendo que, de modo geral, os melhores modelos para o grupo de todas

as espécies foram á função Polinomial de Goff & West, a função Beta e a Exponencial Tipo I

de Meyer.

Estudando os modelos de distribuição Meyer — Tipo I, Tipo II, Potencial Mevart,

Polinomial Goff & West - 2° grau, GofF & West - 3° grau com amplitudes de classes de 5 cm

e 10 cm para uma área florestal localizada nos municípios de Tefé e Juruá no Estado do

Amazonas, concluíram que a função Goff & West - 3® grau, com amplitude de classes de 10

cm, foi a que melhor ajustou os dados para essa área (Machado et al., 1982).

Finger (1982) estudou a distribuição diamétrica da Acácia negra (Acácia meamsii de

Wild.) em diferentes povoamentos e idades, testando as distribuições Normal, Lognormal,

Gama, Beta, Weibull e Se pelo método de máxima verossimilhança. Pelo teste de

Kolmogorov-Smimov a distribuição Sb foi a que melhor ajuste apresentou, vindo a seguir a

Beta e Weibull.

Estudou seis modelos de distribuições diamétricas (Normal, Lognormal; Gama,

Weibull, Sb e Beta) em uma floresta eqüiânea de Eucalyptus grandis, Glade (1986), concluiu

que as funções Weibull, Sb e Beta apresentaram-se como sendo as melhores com pouca

diferença entre elas e ajustes satisfatória.

Trabalhando em uma floresta tropical úmida ao Norte de Manaus, Higuchi (1987)

utilizou as funções de distribuição diamétricas Weibull e Exponencial. Na estimativa dos

parâmetros pela função Weibull utilizou o método dos percentis e de Máxima
Verossimilhança, concluindo que a função Weibull calculada pelos percentis foi a que

apresentou melhor ajuste.

Estudo realizado por Batista (1989) utilizando a função Weibull como modelo para

distribuição de diâmetros em espécies arbóreas tropicais, relatou não ter observado relações

consistentes entre os parâmetros da distribuição e as características fitossociológicas das

espécies estudadas.
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Pesquisadores relataram são várias as funções de densidade de probabilidade utilizadas

em diferentes situações, porém as mais utilizadas com propósito florestal são as funções Beta

e Weibull (Cunha Neto et ai., 1994).

Estudando três modelos probabilísticos de distribuição (Weibull, Beta e Exponencial)

em uma Floresta Tropical Úmida localizada no Estado do Pará, na Estação Experimental de

Curuá-Una, concluindo que a função Beta foi a mais adequada para descrever a distribuição

diamétrica daquela floresta (Cunha, 1995).

Em um estudo de caso hipotético Ribeiro (1996) desenvolveu um modelo de prognose

da distribuição diamétrica de povoamentos ineqüiâneos baseado em equações diferenciais de

primeira ordem onde, concluiu que, em situações de manejo que imponham a remoção

periódica parcial ou total do número de árvores nas diversas classes de diâmetros, poderão ser

facilmente incorporadas ao modelo pela adição de um coeficiente que representa a proporção

(ou mesmo uma quantidade fixa) de indivíduos a ser removida de dada classe de diâmetro.

Pelo teste de Kolmogorov-smimov e análise gráfica dos resíduos Umafía (1997)

concluiu que a função Weibull apresentou o melhor ajuste para descrever a distribuição

diamétrica da floresta, localizada na fazenda Dois mil madeireira, município de

Itacoatiara/Am.

Analisando a vegetação da Calha do rio Madeira, região sudeste do Estado do

Amazonas, em relação distribuição diamétrica. Pinto (2003) utilizou a distribuição Normal,

Log-Normal, Gama e weibull e como método de ajuste o teste Kolmogorov-smimov em 10

espécies mais utilizadas em serrarias. Das 10 (dez) espécies estudadas, o Breu {Protium sp)

apresentou melhor ajuste para a distribuição Normal e as outras 09 (nove) espécies

apresentaram melhor ajuste para função de distribuição log-Normal.
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4.5. Função Weíbull

A distribuição Weibull foi proposta primeiramente por Fisher & Tippet em 1928,

tendo sido desenvolvida independentemente por Wallodi Weibull, físico sueco, em 1939 no

estudo de resistência de materiais (Batista, 1989). Weibull, propôs o uso de uma função

matemática que, dependendo dos valores de seus três parâmetros, poderia ajustar várias

formas diferentes de curvas de sobrevivência.

Bailey & Deli (1973) introduziram a distribuição Weibull no Brasil, como um modelo

aplicado às distribuições diamétricas. Desde então, tem sido intensamente usada em florestas.

A distribuição Weibull pode ser descrita de vários modos:

Função de distribuição Weibull 3P

F(d)=l-exp^(idg)i■P (3.1)

onde

d =DAP
P = parâmetro forma

ri = parâmetro escala verdadeira

do= menor DAP observado (parâmetro locação)

Média da Distribuição Weibull 3P

E(d) = do + Ti.r(l+l) (3.2)
P

Variância da Distribuição Weibull 3P

Var (d) = (n- do {r (1 + 2)- [ r ( 1 +1) ]'} (3.3)
p  p
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A função "Weibull-2 parâmetros" é assim denominada quando a distribuição inicia-se

na origem, ou seja, quando o parâmetro "a" que controla a posição da curva sobre o eixo das

abcissas assume o valor zero. Nesse caso a função de densidade de probabilidade (f.d.p) passa

a ser conforme Bailey & Deli (1973):

f (x) = (C5ÍÍ-) exp [ - Cx}" ]
b" b

para:

x>0, b>0, c>0

onde:

X = variável aleatória

b = parâmetro de escala

c = parâmetro de forma.

A função de distribuição F(x), ou função de distribuição acumulada, é obtida

integrando-se a função de densidade de probabilidade (f.d.p.), resultando em:

F (x) = 1 - exp [-XO.)'']
b

Onde:

F(x) ~ porcentagem do número de árvores menor ou igual a um diâmetro "X"
especificado;

b, c = parâmetros a serem estimados; e

exp = base do logaritmo natural.
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A probabilidade (Pj) é obtida pela diferença entre o valor da função de distribuição

acumulada F(x) no limite inferior e o valor no limite superior. A freqüência dessa classe é o

produto de Pi pelo número total de árvores.

De acordo com Batista (1989) há vários métodos para estimar os parâmetros da

distribuição Weibull, sendo que os principais são: máxima verossimilhança, percentis,

momentos, fimções lineares, regressão linear e não linear.

A grande variedade de forma que a Weibull pode assumir é controlada pelo parâmetro

"c", que define o tipo de curva chamado parâmetro de forma. Quando c < 1 a distribuição

assume a forma de "J-invertido", típica da distribuição diamétrica de florestas temperadas

dissetâneas e de florestas tropicais naturais. Para valores de c entre 1 e 3,6 a distribuição

toma-se positivamente assimétrica, tomando a forma de sino praticamente simétrica,

semelhante a distribuição normal quando c = 3,6. À medida que o valor de c passa de 3,6 e

tende ao infinito, a distribuição toma-se negativamente assimétrica tendendo a uma forma

extremamente leptocúrtica (Batista, 1989).



21

5. MATERIAL E MÉTODOS

5.1. Área de estudo

A área de estudo localiza-se na Estação Experimental de Silvicultura Tropical do

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (E.E.S.T/ INPA), no Distrito Agropecuário da

Suframa, distante, aproximadamente, 90 Km a noroeste de Manaus.

O projeto foi instalado anteriormente, sob a chancela do Projeto Manejo Ecológico e

Exploração de Floresta Tropical Úmida (PMEEFTU), perfazendo uma área de,

aproximadamente, 2.000 ha (Fig. 4).

A EEST limita-se ao norte, com as terras da CEPLAC e estrada ZF-2; ao sul, com

terras do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

(BBAMA) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM); a oeste, com o Rio Cuieiras e a

leste, com a rodovia Br-174, Manaus - Boa Vista. As coordenadas geográficas da área de

estudo são, aproximadamente, de 02° 37' a 02° 38', latitude sul e 60° 08' a 60° 09' de

longitude oeste (coleta com GPS).

5.1.1. Clima

O clima da região, segundo a classificação de Koppen é do tipo "Am", caracterizado

como quente e úmido durante o ano inteiro, é um clima tropical chuvoso; com temperatura

média anual de 26,7 °C (mínima 20,8 °C e máxima 34,7 °C). A condição isotérmica (variação

muito baixa de temperatura) é conseqüência do vapor d'água sempre alto na atmosfera

(Luizão & Vasconcelos, 2003).

De acordo com Silva (2001), os altos valores de umidade relativa observada nos meses

de dezembro a maio, justifica-se como o período de maior precipitação pluviométríca.

Segundo este autor, a precipitação total anual varia de 1.315 mm a 2.839 mm, com uma

estação chuvosa de dezembro a maio e uma estação seca de junho a novembro; os meses mais



22

chuvosos são março e abril (> 300 mm de chuvas) e os mais secos são julho, agosto e

setembro (> 100 mm). Para uma série histórica de 20 anos da EMBRAPA, o intervalo de

confiança obtido para região é de 2.610 ± 124 mm (a= 0,05). Os valores de precipitação

médios registrados pelo INEMET em uma série histórica de 30 anos, citam valores de 2.286,2

mm ao ano.

Segundo Marques et al (1979) a Amazônia é uma região de chuvas abundantes,

porém, não estão repartidas uniformemente, nem no espaço, nem no tempo. Em trabalhos

recentes realizados pelo autor, revelam que, aproximadamente, a metade da água da chuva

caída, retoma à atmosfera, onde condensa e volta a cair. Desta forma, diferenças maiores nos

totais de precipitação entre o período chuvoso e o da estiagem são atenuadas, evitando que

ocorram secas mais longas e agudas.
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Figura 4 Localização da área de estudo na Estação Experimental de Silvicultura Tropical
do Inpa Núcleo ZF-2, Manaus-Amazonas, Brasil, Imagem da região de Manaus
observada por Satélite (Landsat 7), Fonte (GISLAB/INPA, 2001).
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5.1.2. Solos e Relevo

Na área da reserva, a planície sedimentar terciária é bastante dissecada por sua rede de

drenagem, resultando em platôs, colinas de topos arredondados, vales amplos circundados por

vertentes íngremes, retas e convexas de dezenas de metros. Essa topografia, constituída de

áreas de platôs recortados por pequenos riachos e igarapés, forma, em certos casos, áreas de

inundação periódica (Luizão & Vasconcelos, 2003).

A ZF-2 situa-se sobre sedimentos terciários e quaternários (do pleistoceno). Os

sedimentos terciários da formação Alter-do-chão formam areias e argilas cujos principais

constituintes são minerais resistentes como caulinita, quartzo e pequenas quantidades de

òxidos de ferro e alumínio (Chauvel, 1982). Os sedimentos arenosos do pleistoceno formam

depósitos profundos de areias quartzosas brancas, sobre os quais formam-se os spodossolos.

Os oxissolos, predominantes na Amazônia Central, são resultantes da intemperização de

materiais cauliníticos do terciário. Os oxissolos (predominantemente latossolos amarelos, na

classificação brasileira) de textura argilosa correspondem a 60% dos solos na área entre o km

30 e o km 105 da Br-174 (Manaus - Boa Vista), sendo os ultissolos representados pelos

podzólicos amarelos e vermelho-amarelos (Dias et ai, 1980).

O padrão da distribuição vertical dos teores dos nutrientes trocáveis K, Ca e Mg

indicam que é na camada mais próxima à cobertura vegetal onde se processa com maior

intensidade a ciclagem de nutrientes. A disponibilidade de nutrientes para planta é baixa, e os

solos podem ser classificados como distróficos. As maiores concentrações dos
micronutrientes Fe, Mn e Cu estão nos solos dos platôs, o que pode ser associado à textura

argilosa desses solos (Ferraz et ai, 1998).

O relevo é levemente ondulado e a maioria das ondulações são formadas por pequenos

platôs que variam de 500 a 1000 m de diâmetro, sobre os quais estão alocados os blocos
experimentais.



25

5.1.3. Vegetação

A área de estudo é predominantemente coberta por uma típica floresta tropical úmida

de terra firme da parte centrai da região amazônica (Higuchi et ai, 1997). A cobertura vegetal

Ombrofila tem dossel uniforme com uma altura média de 30 a 35 m, com emergentes

ocasionais de até 55 m. A região é característica da Amazônia Central e possui influências

florísticas e faunísticas, tanto da região do escudo guianense quanto da região ao sul do Rio

Amazonas. Entretanto, existem outros tipos de vegetação, como florestas de baixio, campinas

e campinaranas, em menores extensões, na reserva.

Romariz (1974) denomina "Floresta Equatorial", ou "Floresta Densa Tropical Úmida"
para essa formação vegetal, cuja estrutura apresenta diversas sinusias: arbórea superior

formada pelas emergentes; arbórea média, com árvores entre 20 e 30 metros de altura e onde

as copas se interpenetram; arbórea inferior que se confunde com a arbustiva e, finalmente,

uma sinúsia herbácea com indivíduos esparsamente distribuídos.

Porto et al (1976) realizaram um levantamento fitossociológico em área de baixio,

também na Estação Experimental de Silvicultura Tropical - E.E.S.T., do INPA, utilizando

critérios de inclusão diferenciados (5, 10 e 30 cm de D AP) em diferentes áreas amostrais

totalizando lha, dividido em 10 parcelas descontínuas de 10 x 100. Os autores destacaram a

unidade vegetacional dessa formação e sua diferenciação florística em relação à mata de terra

firme adjacente, e seguindo a classificação de Muller-Dombois & Elleberg (1974),

denominaram a comunidade de Vitex-Micrandra. As espécies com maior densidade e

fi'eqüência foram: Viiex sprucei Briq. (Verbenaceae) e Carapa guianemis Aubl. (Meliaceae) e

as famílias mais representativas no dossel foram: Leguminosae, Myristicaceae, Sapotaceae,

Meliaceae, Palmae, Euphorbiaceae, Annonaceae e Bombacaceae.

Segundo Higuchi et al. (1985) em uma área de 96 ha da reserva, identificaram-se 409

espécies de árvores distribuídas em 206 gêneros e 51 famílias botâmcas. Na reserva ZF-2, as

famílias predominantes do povoamento adulto são Lecythidaceae, Sapotaceae, Euphorbiaceae

e Caesalpiniaceae. Na fase de regeneração natural, as famílias são Burseraceae, Annonaceae,

Rubiaceae e Violaceae.

Jardim & Hosokawa (1986) realizaram estudos de uma amostra de 8 hectares dessa

mesma floresta, listando, em média, 72.885 indivíduos/ha com DAP<20 cm e com D AP > 20
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cm apresenta uma média de 246,75 indivíduos/ha, distribuídos em 57 famílias botânicas,

sendo a família Sapotaceae a mais rica em número de espécies, no povoamento adulto (DAP

> 20 cm), enquanto que na regeneração natural (DAP< 20 cm), a família mais abundante em

número de espécies foi a Caesalpiniaceae.

Trabalhando em uma área de 7ha da reserva. Carneiro (2004) identificou 747 espécies

distribuídas em 59 famílias e 238 gêneros, sendo predominante à família sapotaceae com 69

espécies registradas.

5.2. Coleta de dados

Este estudo foi desenvolvido no experimento instalado anteriormente, sob a chancela

do Projeto Bionte, implantando em 1985.

O experimento cobre uma área de 72 hectares, tendo 3 blocos ou repetições de 24

hectares (400 m x 600 m) cada, do projeto PMEEFTU, na Bacia 3; e 4 tratamentos de 4 ha

cada, (200 x 200 m), correspondendo aos tratamentos de exploração desenvolvidos no projeto

(Figura 5). As parcelas permanentes de 1 hectare (lOOm x lOOm) estão instaladas no centro

dos tratamentos.

Segundo Higuchi et. al. (1997) os tratamentos foram efetivamente executados com

diferentes níveis de intensidade e estão dispostos da seguinte maneira:

Tratamento 0: TO - Testemunha; parcela não -explorada; medições feitas em todas as

árvores com DAP > 25 cm (1980-1986) e com DAP > 10 cm (a partir de 1986);

Tratamento 1: TI - Redução de 32% da área basal (AB) das espécies listadas (EL),

corte e arraste de todas as EL com DAP >55 cm, DAP médio explorado de 62 cm, volume

médio derrubado de 34 m^/ha, executado entre agosto e setembro de 1987;

Tratamento 2: T2 - Redução de 42% da AB de EL corte e arraste de todas as EL com

DAP > 57 cm, DAP médio explorado de 70 cm, volume médio derrubado de 49 m^/ha,

executado entre outubro e novembro de 1987; e

Tratamento 3: T3 - Redução de 69% da AB de EL corte e arraste de todas as EL com

DAP > 40 cm, DAP médio explorado de 56 cm, volume médio derrubado de 67 m^/ha,

executado de setembro a novembro de 1988.
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A  Acampamento
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madeira

Escala 1: 20.000
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Figura 5- Distribuição espacial dos blocos experimentais.

Os tratamentos foram divididos em unidades amostrais ou fòixas com 25 m x 250 m

distribuídas no centro de cada picada original do inventário comercial, distanciadas 25 m uma

das outras (Ifiguchi et al., 1982; Higuchi, 1986). Estas faívas foram ainda divididas em sub-

parcelas de 25 m x 12,5 m para facilitar as medições e evitar erros não -amostrai. Os blocos e

sub-blocos foram delimitados e identifícados com estacas permanentes de madeira e canos de

pvc.
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Figura 6 - Esquema do bloco e sub-bloco.
Fonte: Teixeira (2003).

Foram coletados dados de diâmetro à altura do peito (DAP), onde foram medidas e

observadas todas as árvores com DAP > 10 cm de diâmetro; ingresso de novas arvores

(recrutamento de árvores que estão entrando na primeira classe de DAP medida >10 cm) e
mortalidade.

No ingresso de novas árvores, o mateiro fez a identificação pelo nome vemacular, e as

árvores foram etiquetas, enumeradas, e marcadas com tinta na altura de 1,3 m onde foi

realizada a medição para que na próxima coleta não existam problemas com erro não -

amostrai, e facilite o monitoramento.

Todas as aferições foram anotadas em ficha de campo, na qual existem as coordenadas

de cada indivíduo para facilitar o acesso do medidor (ver ficha em anexo).



29

5.3. Delineamento Estatístico

De acordo com Hafley & Schreuder (1977) um dos principais problemas no ajuste de

distribuições refere-se à escolha da flin^o de distribuição estatística para descrever as

probabilidades de interesse. O critério para escolher tuna distribuição é que ela seja
relativamente simples em termos de ajuste para obter a estimativa dos parâmetros,

suficientemente flexível para justar-se a lun espectro amplo de formas facilmente integráveis

dentro de vários intervalos de classes e, finalmente, ajustar-se bem a qualquer conjunto de

observações.

5.3.1. Métodos de Ajuste da Distribuição Weibull

Muitas fijrmas de estimar os parâmetros da distribuição Weibull foram desenvolvidas,

contribuindo, junto com a sua grande flexibilidade de forma, para sua utilização em diversas

áreas. A maior parte dos estimadores se referem a Weibull - 2 parâmetros, pois seu ajuste é

mais simples e sua utilização mais fi-eqüente na área de resistência de materiais, onde
surgiram os principais trabalhos sobre o ajuste da Weibull.

De acordo com Batista (1989) os principais métodos de ajuste da distribuição Weibull

são:

a) métodos de máxima verossimilhança;

b) métodos baseados nos momentos da distribuição;

c) métodos baseados nos percentis da distribuição;

d) métodos de funções lineares; e

e) métodos de regressão linear e não linear.



30

5.3.1.1. Métodos baseados nos Percentis da distribuição

Como neste estudo o método escolhido para ser aplicado foi "Weibull Percentis

(PERC)", por ser uma das distribuições mais flexíveis para se ajustarem a conjuntos de dados
de diâmetros de árvores, será escrito um perfil desse método.

Dubey (1967) foi quem introduziu estimadores da Weibull — 2 parâmetros baseados

nos percentis supondo três situações:

1) c e b são desconhecidos.

2) c é conhecido, e

3) bé conhecido.

Os estimadores de Dubey (1967) apresentados para o primeiro caso foram utilizados

por Bailey & Deli (1973) no estudo da distribuição de diâmetros. Os estimadores de c e b
baseado em dois percentis utilizados foram:

c= K (2.1)
(ln(xi) - In (X2) )

b = 5^ (2.2)

[- ln( 1- p3) ]""

onde: k = ln(-hi(l-pi))-ln(-ln(l-p2))

pi, p2 e p3 são probabilidades;

xi, X2 e X3 são os percentis; e

In indica logaritmo neperiano.

Dubey (1967) deduzindo uma expressão da variância do estimador de c em fimção das

probabilidades pi e p2, concluiu que os valores de pi = 0,16730679 e p2 — 0,97366352

minimizam a variância de c e, conseqüentemente, são as melhores probabilidades a serem
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utilizados nesse caso. Para o estímador de b, o melhor percentil é o relatívo a ps = 0,797, que

atinge 63% de eficiência em relação aos estimadores de máxima verossimilhança.

Entretanto, para a estimação corqtinta de c e b, Dubey (1967) demonstrou que os

melhores percentis são os relativos a pi = 0,23875930 e p2 = 0,92656148 com,

aproximadamente, 41% de eficiência em relação aos estimadores de máxima verossimilhança.

Para a Weibull - 3 parâmetros Zanakis (1979) desenvolveu estimadores baseados nos

percentis. O estimador de a proposto foi:

Cl = xiXn- x-? (2.3)

Xi+Xn- 2X2

Se X2 é mais próximo de xi do que de Xn ,e

a = xi ,nos demais casos

onde:

Xi é o Pi éssimo percentil da amostra de tamanho n.

Utilizando-se a propriedade da Weibull em que = a + b é aproximadamente o

percentil relativo a p = 0,63, o estimador de b proposto foi:

b = Xp - a (2.4)

Para obter o estimador de c, Zanakis (1979) utilizou a equação (2.1) substituindo Xj por

(xi - a) e com os mesmos percentis recomendadas por Dubey (1967).

d = ln[ln(l-pi)/ln(-ln(l-p7)] {2.5)

In [(xi - a ) / (X2 - a)]
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A fimção de densidade probabilistica é encontrada, através dos estimadores

percentuais, sendo os mesmos obtidos através da seguinte fórmula proposta inicialmente por

Zamoch & Deli (1985) e utilizada por Mguchi (1987):

F( X ) = (c/b) [(x-a)/b]*"^ exp {-[(x-a)/b]

Para:

onde:

x>a>0, b>0, c>0

f(x) = O, em outras circunstâncias.

Os parâmetros a, b e c são estimados da seguinte maneira:

a = [X, X„ - Xj']/(X, + X„ - 2X2]

b = -a + X(0,63n)

c = ln{rin(l-pk)Vrin(l-pi)1}

_ln { a}/ [Xn*pi ~ a]}

Xi = é o menor DAP medido;

Xn = é o último DAP medido;

X(o,63n) = é O DAP rankeado; e

pi = 0,16731 epk = 0,97366

A grande variedade de forma que a Weibull pode assumir é controlada pelo parâmetro

"c" que define o tipo de curva, chamado parâmetro de forma. Quando c < 1 a distribuição

assume a fnrffla de "J-invertido". Para valores de c entre 1 e 3,6 a distribuição toma-se

positivamente assimétrica, semelhante à distribuição normal quando c = 3,6. A medida que o

valor de c passa de 3,6 e tende ao infinito, a distribuição toma-se negativamente assimétrica

(Batista, 1989).
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5.3.2. Ajuste das distribuições

As formas de avaliar o melhor ajuste das funções são as mais variadas possíveis, pois,

cada método enfatiza aspectos diferentes das distribuições, originando resultados

contraditórios entre si. Desta forma, o teste escolhido para ser aplicado neste trabalho, foi o

teste do (Qui-Quadrado), por ter sido testado na mesma área deste estudo por Higuchi

(1987) apresentando resultados satisfatórios.

5.3.2.1 Teste do Qui-Quadrado (x )

Para verificar a compatibilidade entre os dados observados e esperados (teoricamente)

da distribuição diamétrica será aplicado o teste estatístico do x^ (Qui-Quadrado), conforme

Higuchi (1987) para comparar os tratamentos silviculturais com o tratamento controle, e tem a

seguinte fórmula:

X' = S(0-E)^

E

onde:

O = total de indivíduos observados;

E = total de indivíduos esperados.

O resultado do teste do x^ é sempre positivo e será tanto menor quanto maior for o

acordo entre as freqüências observadas e as calculadas teoricamente (esperadas).



34

5.4. Processamento dos dados

Os dados foram processados em iima planilha do excell, onde foram analisadas as

informações. A planilha foi ordenada por DAP, onde foi classificado por classe de diâmetro.

Após o ordenamento, as informações foram separadas na tabela dinâmica, para obtenção da

fi-eqüência absoluta dos indivíduos por classe de diâmetro.

Ao término dessas etapas, o passo seguinte foi o cálculo dos parâmetros da função

Weibull, onde, a partir do menor diâmetro observado foi calculado o parâmetro a, sendo que

para estimar o parâmetro b multiplica-se 0,63 pelo número total de indivíduos de cada

tratamento e por repetição. Com o valor encontrado foi feito o rankeamento da posição do

DAP, no caso, da estimativa do parâmetro c é necessário calcular o npk e npi vezes o

número total de indivíduos sendo cada um separadamente, este também, vai dar a posição do

rankeamento e o valor do DAP para que seja aplicada na fórmula, por exemplo:

Parâmetro a

a = menor DAP = 10 cm

Parâmetro b

b = (0,63 * 594) = 374,22 -♦ esta posição no rank o DAP = 21,5 (TOBl)

Parâmetro c

npk = (0,97366 * 594) = 578,35 esta posição no rank o DAP = 58,5 (TOBl)

npi = (0,16731 * 594) = 99,38 esta posição no rank o DAP = 11,6 (TOBl)

Após o cálculo destes valores são estimadas as probabilidades da função Weibull
propriamente dita. E, concluída, com o teste do Qui-Quadrado para a comparação dos
tratamentos TI, T2 e T3 com o tratamento controle.
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5.5. Análise dos Dados

Primeiramente, foram calculados os parâmetros a, b, c da fimção WeibuU de cada

tratamento e repetição. Para isto, utilizou-se a planilha do excell com as informações do DAP

aferido em campo, os quais foram ordenados em ordem crescente, focilitando assim, a

aplicação dos cálculos dos parâmetros da função Weibull (Quadro 1).

Quadro 1: Valores dos parâmetros da função Weibull por tratamento e repetição.

TRATAMENTO/REPEnÇÁO PARÂMETROS DA FUNÇÃO WEIBULL

Coef. A Coef. B Coef. C

TOBl 10,0000 11,5000 0,8761

T0B2 10,0000 11,1000 0,9215

T0B4 10,0000 10,2000 0,1210

TlBl 10,0000 9,2000 0,8834

T1B2 10,0000 8,5000 0,8986

T1B4 10,0000 9,5000 0,9018

T2B1 10,0000 11,8000 0,9436

T2B2 10,0000 8,6000 0,9210

T2B4 10,0000 9,9000 0,9617

T3B1 10,0000 9,1000 0,9996

T3B2 10,0000 8,7000 0,9225

T3B4 10,0000 8,8000 0,9661

Após conhecer os parâmetros da fimção Weibull para cada tratamento silvicultural, foi

montada uma planilha, onde realizou-se os cálculos da função Weibull propriamente dita,

analisando a probabilidade da freqüência esperada, ou seja a projeção da fimção, verificando

se a mesma está próxima da fî eqüência observada de cada tratamento silvicultural. O passo
seguinte foi calcular a média dos parâmetros e dos indivíduos observados, por tratamento das

repetições, criando uma planilha final para cada tratamento e por último analisar graficamente

as comparações dos tratamentos TI, T2 e T3 com o tratamento controle.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados mostram que a estrutura diamétrica da floresta apresenta a forma de J-

invertido, característica das florestas tropicais. Estes resultados estão de acordo com Finger

(1992) onde afirma que os povoamentos inequiâneos são constituídos de árvores de muitas

idades e tamanhos. As árvores são originadas mais ou menos continuamente apresentando

indivíduos desde a fase de plântula/semente até árvores em estado de senescência. A

distribuição típica desta floresta apresenta um grande número de pequenas árvores com

freqüência decrescente com o aumento da classe diamétrica. Pinto (2000) também, encontrou

resultados semelhantes, onde foi observado que a distribuição de diâmetros das árvores na

floresta explorada e não explorada seguem o padrão característico das florestas inequiâneas

ou multiâneas, isto é, têm a distribuição em forma de J-invertido.

A análise dos dados gerou uma planilha final resultando nas médias por tratamentos

por classe diamétrica.

As estimativas das médias da função Weibull, bem como a freqüência observada e

esperada, com os valores do teste Qui-Quadrado, respectivamente para os tratamentos TO, TI,

T2 e T3 estão apresentados nos quadros 2, 3,4 e 5.

\

Quadro 2. Estimativas médias da função Weibull para o tratamento controle (TO).

Classe

Diamétrica

Função
WeibuU

Prob. FO FAcum. FR FE

10 <15 0,61208 0,38792 251 251 0,394654 247 0,07434734

15 <20 0,397611 0,214469 130 381 0,204403 136 0,30050185

20 <30 0,176794 0,220817 143 524 0,224843 140 0,04668778

30 <40 0,081609 0,095185 59 583 0,092767 61 0,03905466

40 <50 0,038562 0,043048 30 613 0,04717 27 0,25102711

50 <60 0,018531 0,02003 13 626 0,02044 13 0,00534083

60<70 0,009024 0,009508 6 632 0,009434 6 0,00036237

70 <80 0,004442 0,004582 2 634 0,003145 3 0,28677766

>80 0,004442 2 636 0,003145 3 0,24093665

TOTAL 1,0000 636 636 1 636 1,24503625

Onde: Prob. Probalidade da função; FO- Freqüência observada; FAcum - Freqüência
acumulada; FE - Freqüência esperada; e - Qui-Quadrado.
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No Tratamento controle (TO), segundos os resultados do Quadro 2, foram estimados

em média 636 individuos/ha, sendo que a maioria destes pertencem à primeira classe

diamétrica (10 < D AP < 15) e 251 indivíduos e na classe > 80 cm (2 indivíduos). Resultados

semelhantes foram encontrados por Umana (1997) em 10 ha da Mil Madeireira em Itacoatiara

(AM) onde observou que maior quantidade de indivíduos concentravam nas primeiras classes

diamétricas.

A função Weibull ajustou-se perfeitamente aos dados quando compara-se a

distribuição com o teste do Qui-Quadrado (x^) ao nível de 5 % de probabilidade e 8 graus de

liberdade. Observou-se ainda, que o x^ calculado foi menor do que o x^ tabelado, aceitando-se

então a hipótese Ho. Este resultado já era esperado em função de ser o tratamento controle, ou

seja, sem intervenção na floresta. Vieira (1987) trabalhando nesta mesma área de estudo e

com diferentes níveis de exploração citou em seus resultados que a parcela onde não houve

intervenção, a regeneração já existente não foi danificada, portanto apresentou um número

maior de indivíduos do que os tratamentos com 25 e 50% de redução de densidade.

Quadro 3. Estimativas médias da função Weibull para o tratamento 1 (TI).

Classe

Diamétrica

Função
Weibull

Prob. FO FAcum. FR FE

X<10 1 0 0 0 0

10 <15 0,562433 0,437567 297 297 0,443946 293 0,06222302

15 <20 0,33446 0,227973 141 438 0,210762 153 0,86926993

20 <30 0,124379 0,21008 128 566 0,19133 141 1,11956198

30 <40 0,047971 0,076409 53 619 0,079223 51 0,06933545

40 <50 0,01893 0,029041 32 651 0,047833 19 8,13526098

50 <60 0,007596 0,011334 9 660 0,013453 8 0,26490858

60 <70 0,003088 0,004508 4 664 0,005979 3 0,32120094

70 <80 0,001269 0,001819 2 666 0,00299 1 0,50381485

>80 0,001269 3 669 0,004484 1 5,45054584

TOTAL 1,0000 669 669 1 669 16,79612158

Onde; Prob. Probalidade da função; FO- Freqüência observada; FAcum - Freqüência
acumulada; FE - Freqüência esperada; e x^ - Qui-Quadrado.
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No tratamento 1 (Exploração madereira convencional com redução de 32% da área

basal de EL) foram selecionados os indivíduos para exploração com DAP > 55 cm. Observa-

se que a freqüência observada (FO) foi superior ao do tratamento controle (TO), podendo-se

dizer que houve maior ingresso dos indivíduos na primeira classe diamétrica. Isto decorre de

vários fatores como a diminuição da competição por nutrientes e água e por um aumento da

intensidade de luz (Quadro 3). Isto ocorre de acordo com Jardim (1995) onde cita que um dos

aspectos relevantes encontrados em sua pesquisa foi a forte influência do fator luz no

comportamento das espécies.

No tratamento TI foram encontrados em média 669 indivíduos, sendo 297

indivíduos/ha na primeira classe e 3 indivíduos na última classe. O calculado foi superior

ao tabelado, indicando que a intensidade de corte seletivo alterou a distribuição diamétrica

da floresta (x^ < x^c), sendo essa alteração, foi um leve sinal dessa modificação.

Quadro 4. Estimativas médias da função Weibull para o tratamento 2 (T2).

Ciasse

Diamétrica

Função
Weibull

Prob. FO FAcum. FR FE

x<10 1 0 0 0 0

10 <15 0,597131 0,402869 260 260 0,415335 252 0,24149535

15 <20 0,371328 0,225803 134 394 0,214058 141 0,38247344

20 <30 0,149062 0,222266 126 520 0,201278 139 1,24068914

30 <40 0,061492 0,087569 63 583 0,100639 55 1,22106719

40 <50 0,025809 0,035683 31 614 0,049521 22 3,35914659

50 <60 0,01097 0,014839 7 621 0,011182 9 0,56417970

60<70 0,004709 0,006261 4 625 0,00639 4 0,00166588

70 <80 0,002038 0,002671 0 625 0 2 1,67204184

>80 0,002038 1 626 0,001597 1 0,05962245

TOTAL 1,0000 626 626 1 626 8,74238158

acumulada; FE - Freqüência esperada; e x^ - Qui-Quadrado.
- Freqüência

No Quadro 4 são apresentados os valores médios do tratamento 2 (redução de 42 % na

AB de EL) e foram retirados os indivíduos com DAP > 57 cm e um volume médio explorado

de 49 m^/ ha. Foram estimados em média 626 indivíduos/ha, sendo 260 indivíduos

distribuídos na primeira classe. O x^ calculado indica que houve diferença não-significativa

para este tratamento (x^ > X^)-
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Quadro 5. Estimativas médias da fimção Weibull para o tratamento 3 (T3).

Classe

Diamétrica

Função
Weibull

Prob. FO FAcum. FR FE

x<10 1 0 0 0 0

10 <15 0,56209 0,43791 284 284 0,426426 292 0,20055506

15 <20 0,325374 0,236716 151 435 0,226727 158 0,28073344

20 <30 0,112113 0,213261 138 573 0,207207 142 0,11444882

30 <40 0,039435 0,072678 57 630 0,085586 48 1,52665629

40 <50 0,014055 0,02538 21 651 0,031532 17 0,99289581

50 <60 0,005058 0,008997 8 659 0,012012 6 0,67294699

60 <70 0,001834 0,003224 4 663 0,006006 2 1,59920541

70 <80 0,000669 0,001165 2 665 0,003003 1 1,93190473

>80 0,000669 1 666 0,001502 0 0,68901206

TOTAL 1,0000 666 666 1 666 8,00835861

M, A — ' 7

acumulada; FE - Freqüência esperada; e - Qui-Quadrado.

No Tratamento 3 (T3), houve uma redução de 69% da área basal de EL, (indivíduos

com D AP >40 cm), volume médio explorado de 67 ro?/ ha, teve em média 666

indivíduos/ha, com 284 árvores na primeira classe diamétrica. O valor do teste x mostrou

diferença não-signifícativa (x^ > X^c). Em todos os tratamentos nota-se que o povoamento

florestal apresentou uma tendência de estabilização, o que pode ser observado pela consulta

aos resultados do trabalho realizado por Higuchi (1987). O trabalho analisou as fiinções

Weibull e a exponencial, concluindo que a distribuição Weibull foi a que apresentou melhor

ajuste, e que podia ser utilizada como fimção para prognosticar a estrutura diamétrica da

floresta.

Entre os tratamentos TI, T2 e T3 e o tratamento controle (TO) percebe-se que o

tratamento 1 foi que teve em média o maior número de indivíduos. Observa-se ainda, em

todos os tratamentos, 92% de todos os indivíduos observados têm DAP's inferiores a 40 cm.

Estes resultados são compatíveis com os encontrados por Higuchi et ai. (1998), quando

trabalhou em dois transectos nas áreas de platô, encosta e baixio, encontrando esta mesma

porcentagem de indivíduos, sendo a função Weibull adequada para aquele estudo. Entretanto,

nos estudos realizados por Barros (1980) na Floresta Nacional do Tapajós — PA, concluiu que

a função Weibull apresentou uma boa estimativa da porcentagem do números de árvores,

porém, não era a mais adequada para aquela área de estudo.
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Observa-se nos tratamentos (T2 e T3) que a freqüência observada (FO) não diferiu

estatisticamente da freqüência esperada (FE) estimada pela função Weibull. Estes resultados

podem ser confirmados por Barbosa (1988) realizando estudos na Reserva de Pesquisa

Ecológica do INPA em Ouro Preto do Oeste (RO), analisando três funções de distribuição:

exponencial, Weibull e potencial, concluiu que a função que mostrou o melhor ajuste aos

dados observados no campo e os dados calculados através do modelo foi à função Weibull.

•  2Quadro 6. Estimativas dos valores do ajuste do Qui-Quadrado (% ) para as
comparações dos tratamentos Controle, TI, T2 e T3.

Tratamentos Qui-Quadrado (x^)

Comparação TO-Tl 13,6559

Comparação T0-T2 10,1536

Comparação T0-T3 15,9885

Comparação T1-T2 13,3043

Comparação T1-T3 12,1495

Comparação T2-T3 12,5040

Para as comparações dos tratamentos as estimativas do teste foi não-significativa

(X^t > X^c), com exceção a comparação T0-T3, (x^ < x^c), o calculado foi maior que o x^
tabelado, estabelecendo assim, que a intensidade de corte seletivo teve influência na estrutura

diamétrica da floresta. Haja vista, que o tratamento 3 foi onde ocorreu uma maior redução de

área basal e conseqüentemente um maior volume de madeira explorado.

A Figura 7, apresenta as distribuições dos diâmetros dos tratamentos TO e TI.

Observa-se que a freqüência dos indivíduos no tratamento 1 teve uma tendência a ser superior

ao tratamento controle. Isto mostra que a distribuição dos Dap's de TO e TI antes da

exploração convencional eram provavelmente diferentes.
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Comparação do Tratamento Controle (TO) com o
Tratamento 1 (TI)

12,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5 72,5 82.5 92,5

Centro de Classe diamétríca (cm)

Figura 7 - Comparação dos tratamentos TO com TI.

Analisando a Fig. 8, onde se comparou os tratamentos TO com T2, nota-se que não

houve diferença significativa entre os tratamentos. Entretanto, na segunda classe diamétríca

(20 < 30 cm) a freqüência dos indivíduos no tratamento controle foi superior ao tratamento 2,
porém nesta comparação foram encontrados nas últimas classes de diâmetros indivíduos
maiores que não foram observados no tratamento controle, apesar de ter ocorrido uma
redução de área basal de 49% das espécies listadas.
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Comparação do Tratamento Controle (TO) com o
Tratamento 2 (T2)
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Figura 8 - Comparação dos tratamentos TO com T2.

-TO

■ 12

A figura 9 apresenta a comparação dos tratamentos T0-T3 e mostra a tendência de
superioridade do tratamento 3 em relação ao tratamento controle (TO), pela comparação do
teste verificou-se que houve uma diferença significativa, pois, o calculado foi maior que

X^ tabelado, ou seja, a intensidade de corte seletivo influenciou na estrutura diamétrica da
floresta. Resultados semelhantes foram encontrados por Vieira (1987) onde concluiu que

houve influência da porcentagem de redução da densidade efetuada na exploração no número

total de indivíduos. Este afirmou que isto se deve provavelmente ao fato de que o tratamento

com 75% de redução de densidade favoreceu o aparecimento de espécies especialistas de

grande clareira, pois neste tratamento ocorreu um número muito elevado de clareiras
artificiais.
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Figura 9 - Comparação dos tratamentos TO com T3.

A superioridade dos tratamentos TI, T2 e T3 em relação ao tratamento controle é
justificado pelo fato de que o corte seletivo ativa e dinamiza o crescimento, sobretudo o
ingrowth, proporcionando um aumento de luminosidade, mais nutrientes e menos competição,
dependendo também das espécies do povoamento.

As intensidades de intervenção dos TI, T2 e T3, de modo geral, estimularam mais a

regeneração e o ingresso do que o crescimento das árvores remanescentes. Estes resultados
são compatíveis com estudo realizado por Ferreira et ai. (1998) que avaliaram os efeitos da
aplicação de tratamentos silviculturais sobre a estrutura de uma floresta secundária de
transição.

A figura 10, apresenta a comparação entre os tratamentos TI e T2, e mostra que o

tratamento TI foÍ inferior ao tratamento T2 quanto ao número de indivíduos da classe

diamétrica maior que 70 cm de DAP. Porém, quando essa relação refere-se a menor classe
diamétrica há uma inversão dos resultados, ou seja, o T2 tem uma tendência a ser inferior que

o TI. Concluindo assim, que entre esta comparação a intensidade do corte seletivo não teve
influência na distribuição diamétrica, confirmado pelo teste do apresentou diferença não-
signifícativa entre a comparação T1-T2. Entretanto, o aumento de indivíduos na primeira
classe diamétrica do tratamento 1 pode estar relacionado com a característica das espécies
Heliófitas/Ombrófitas. Pinto (2003) analisando a vegetação da calha do rio madeira (Am),

verificou que observando a distribuição diamétrica de todos os indivíduos e todas as espécies
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a distribuição apresentou-se regular. Entretanto quando faz-se a observação do

comportamento das espécies de forma isolada, essas não seguem o padrão estabelecido,

apresentando uma ampla variação na forma dessa distribuição.

Comparação do Tratamento 1 (T1) com o
Tratamento 2 (T2)

T1

■12

12,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5 72,5 82,5 92,5
Centro de Classe diamétrica (cm)

Figura 10 - Comparação dos tratamentos TI com T2.

Analisando a figura 11, nota-se a comparação dos tratamentos T1-T3, que há uma
tendência do tratamento TI ser superior na maioria das classes diamétricas, mas, não havendo
diferença significativa quando comparado com o teste do Esta leve superioridade do
tratamento 1, pode ocorrer por apresentar maior número de remanescente devido a floresta ter
sofrido menor redução da área basal. Este resultado está de acordo com o encontrado por
Zamoch et al (1982) quando relata que as árvores remanescentes se concentram nas classes
diamétricas que sofi^eram menor redução.
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Comparação do Tratamento 1 (T1) como
Tratamento 3 (T3)

« 250

T1

• T3

12,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5 72,5 82,5 92,5

Centro de Classe diamétrica (cm)

Figura 11 - Comparação dos tratamentos TI com T3.

A figura 12 apresenta a comparação entre os tratamentos T2-T3, onde o tratamento 3,

mais uma vez foi superior ao tratamento 2, mas sem diferenças significativas no ajuste da

função.

Comparação do Tratamento 2 (T2) com o
Tratamento 3 (T3)
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£
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T2

T3

12,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5 72,5 82.5 92,5

Centro de Classe diamétrica (cm)

Figura 12 - Comparação dos tratamentos T2 com T3.
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Analisando graficamente os tratamentos TO, TI, T2 e T3 (Fig. 13) observa-se que o

tratamento 3 foi superior em todas as comparações entre os tratamentos, isto, pode-se ser

devido ao fato deste tratamento ter sofrido maior intensidade de corte seletivo.

comparação de todos os tratamentos (TO, T1,
T2eT3)
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O

-TO

-T1

12

-T3

12,5 22,5 32,5 42,5 52,5 62,5 72,5 82,5 92,5

Centro de classe diamétrica (cm)

Figura 13 - Comparação dos tratamentos TO, TI, T2 e T3.

Todos os tratamentos aceitaram a comparação do teste (Qui-Quadrado), sendo a

hipótese de nulidade (ho) aceita, ou seja, que a ftinção de distribuição Weibull pode ser
utilizada para projetar o crescimento de uma floresta, com exceção da comparação dos

tratamentos T0-T3, onde o calculado foi maior que o x^ tabelado rejeitando ho.

Em uma floresta tropical úmida de Iquitos - Peru foi realizado um trabalho sobre a

avaliação estrutural e quantitativa da floresta por Agustín (1981) concluído que a estrutura

diamétrica total da floresta, salvo pequenas descontinuidades, é completamente regular.

Zamoch et ai (1982) realizaram um estudo semelhante na floresta nacional de

Hiawatha em Michigan, onde trabalharam com a distribuição Weibull, tendo resultados
satisfatórios, concluindo que a função Weibull consiste de um método adequado para predição

do crescimento da floresta, principalmente, quando ocorre em vários regimes de derrubada.

Estudo realizado por Batista (1989) utilizando a função Weibull como modelo para

distribuição de diâmetros em espécies arbóreas tropicais, relatou que a função Weibull pelo

método dos percentis foi a que melhor se ajustou na distribuição.
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Cunha Neto (1994) trabalhou com duas espécies de Eucalyptus, utilizando a função

Weibull, testou pares de percentis, onde concluiu que a função ajustou-se bem aos dados.

O estudo realizado na Estação Experimental de Curuá-Una feito por Cunha (1995) não

obteve sucesso e relatou que para aquela área a função Weibull não apresentou bons

resultados. Isto significa que apenas em condições especiais se espera resultados satisfatórios

pelo emprego do modelo Weibull em florestas tropicais.

O manejo das florestas tropicais úmidas ou equatoriais, como a Amazônia não pode

seguir padrões sistemáticos na determinação de tratamentos silviculturais. Ficou evidente que

níveis diferentes de intervenção favorecerão diferentes grupo de espécies. Podendo assim,

flexibilizar, temporal e espacialmente, os tratamentos silviculturais, para atender determinadas

estrutura e composição florística. Porém, é necessário que o manejador florestal conheça

muito bem a floresta a ser manejada (Jardim, 1995).

No trabalho desenvolvido no trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul (AC) da BR 364 por

Amaro (1996) onde foi analisado que a maioria das espécies apresentou uma distribuição

diamétrica irregular (não foi contínua entre as classes de DAPs observadas). Esta variação

pode estar ocorrendo por causa das características das espécies, associadas às influências do

meio (solo, topografia, umidade, etc). Quanto à forma, somente algumas espécies, ocorreram

na forma de J-invertido.

Segundo Umana (1997) destaca que resultados aceitáveis com o modelo da üinção

Weibull dependem da intensidade de amostragem e das condições especiais.

Estudos realizados na calha do Rio Madeira, região sudeste do estado do Amazonas

por Pinto (2003) analisando a vegetação estudou espécies de importância econômica, das

quais, apresentaram padrões de distribuição característica das florestas tropicais. E quanto as

^nções de distribuição testadas a de melhor ajuste foi a log-normal para aquela área de
estudo.
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7. CONCLUSÃO

® Com a análise dos resultados pode-se dizer que a probabilidade da função Weibull na
predição de povoamentos florestais foi bastante acurada, podendo utilizar a projeção
da função para predizer o número de indivíduos desta floresta, pois a fi-eqüência
observada da floresta foi semelhante da freqüência esperada determinada por esta
função;

® o tratamento T3 foi superior em relação à freqüência de indivíduos aos demais
tratamentos;

A intensidade de corte seletivo no tratamento 3 (T3) alterou/modificou
significativamente a estrutura diamétrica da floresta;

© Nas demais comparações não houve diferença significativa, então, rejeitando a Hi, e
aceitando hipótese que a intensidade de corte seletivo não teve influência na estrutura
diamétrica da floresta.
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IDENT WMEVÜLGAR NP LA PD X Y DAP02 OBS

014X .OURO GAMELA 3 D 3 0,5 1,0 14,6

015X .OURO ABACATE 3 D 3 2,0 5,5 28,3

15XY FANIMBUCA 3 D 3 3,7 2,0 10,4

842 CASTANHA JACARÉ 3 D 3 4,0 0,0 50,0

843 EUPEIRO VERMELHC 3 D 3 7,0 12,0 51,2

016X AMAPA AMARGOSC 3 D 3 10,5 5,5 14,2

017X PAU D'ARCO 3
O

D

r>

3
"X

11,0

13 0

9,0

1,5

21,8

12,0
018X

841 RIPEIRO

D

3

U

D 3 13,0 2,0 28,7

019X BREU BRANCO 3 D 3 14,0 2,0 10,5

0840 INHARE 3 D 3 14,0 8,0 morta

021X ARACA BRAVO 3 D 3 15,0 10,0 12,9 mc.

022X BREU BRANCO 3 D 3 16,5 11,0 13,8 1,5

020X ABIURANA FEDORE 3 D 3 17,0 9,0 18,2

0839 ARABA VERMELHO 3 D 3 18,0 3,0 81,0

025X RABO DE ARARA 3 D 3 19,5 7,5 12,0

024X MATA MATA AMAR 3 D 3 19,5 9,5 16,6

0838 ACARIOUARABRAF 3 D 3 20,0 2,0 38,5

023X LOURO PRETO 3 D 3 20,0 12,0 17,0

026X ABIURANA BATINGi 3 D 3 21,0 11,5 morta

0837 RIPEIRO 3 D 3 22,0 10,0 26,8

028X CAFE BRAVO 3 D 3 24,0 8,0 10,3

027X FIGO BRAVO 3 D 3 24,0 9,0 morta

OOIX INHARE 3 E 3 2,5 0,0 15,2

842D PITOMBA DA MATA 3 E 3 3,0 9,0 morta

003X BRANOUINHA 3 E 3 3,5 7,5 morta

002X BREU VERMELHO 3 E 3 4,5 3,5 morta

005X ABIURANA CASCA 1 3 E 3 5,5 4,0 morta

004X CASTANHA VERME 3 E 3 6,5 1,5 25,0

0832 EMBAUBARANA 3 E 3 7,0 7,0 30,7 copa queb.

0831 SERINGA VERMELE 3 E 3 7,0 3,0 41,2 mc.

006X MURICI 3 E 3 7,5 2,0 27,3

831C TAOUARI 3 E 3 8,5 2,0 morta

83IB BRANQUENHA 3 E 3 9,0 3,0 10,5 mc.

832B MACUCU CHIADOR 3 E 3 10,0 5,0 10,8

007X MATA MATA AMAE 3 E 3 11,5 3,5 17,5

008X PAU RAINHA 3 E 3 14,0 2,5 25,6

009X UCUUBA VERMELE 3 E 3 14,5 5,5 morta

OllX FREIJO BRANCO 3 E 3 16,0 10,0 12,8

0833 TACm PRETO 3 E 3 16,0 11,0 morta

OIOX BREU VERMELHO 3 E 3 17,0 5,5 14,7

OIOJ PIMENTA DE NAMB 3 E 3 19,0 4,0 morta

0835 UXIRANA 3 E 3 20,0 3,0 34,1

012X CASCA DOCE 3 E 3 20,0 7,0 15,1

013X VASSOUREIRO 3 E 3 20,5 9,0 13,3

0834 BREU VERMELHO 3 E 3 20,5 6,5 morta

830 MATA MATA AMAIl  3 E 3 0,0 morta




