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DE ESPÉCIES ARBÓREAS TROPICAIS 

vil· 

Autor: JOÃO LUÍS FERREIRA BATISTA 
Orientador: prof. Dr. HILTON THADEU Z. DO COUTO 

A distribuição Weibull foi a,jlliltada. à. distribuição de diâmetros de 60 espécies a.rb6reas de flo

resta tropical pluvial situa.da no Esta.do do Maranhão. Foram test�os estimooores de máxima. 

veroooi�a.nç&i momentos, percen& e funções lineares. Com exeeçio dos estimado� de 

funções linea.res, todos os demais produziram, para. todas as espécies, distribuições que não 

diferiram estatisticamente daã distribuições observa.d�. Os estima.dores de máxima. verossi• 

milhança produziram estimativas com & menor variância., embora os estimadoreíl de percentis 

tenha.m produzido u distribuições mais próximas das observadas. Observou0se que as ei1tima• 

tivas obtidas pelo método dos percentis sã.o influencia.das pelo número e amplitude das classes 

dia.métricas utiliza.das, quando os percentis são calcula.dos com dados a.grupados. Apesar da. 

dlstrlbuiçio Weibull ter sido proposta. inicialmente como uma distribuição empfric3.i observou

se que ela pode ser deduzida. biologicamente admitindo-se aJguma.s suposições quanto à t2.xa 

relativa instantânea. de morta.lida.de de uma população. Quando se considerou a posição das 

espécies estuda.das no processo de sucessio secWJdá.ria, obaervou-iJe um& d iminuição no valor 

do parâmetro da forma (e) e um aumento no parâmetro da escala (b), do início para o fi

nal da sucessio. Foi poooível identificar quatro padrões de distribuição de diâmetros entre 

as espécies estudadas, havendo uma. relação entre esses padrões e os estágios da sucessão se

cundá.ria. Apresenta-se uma. função discriminante para se identificar o pa.drã.o de distribuição 

de dilmetro de espécies arbóreas usando as estimativas dos pari.metros da Weibull. Nio se ob

servaram relações consistentes entre os pari.metros da distribuição Weibull e as cara.cterístieas 

fltossociol6gieas das espécies estudadu. 
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THE ViEIBULL FUNCTION AS A fvIODEL 

FOR DIAMETER DISTRIBUTION 

SUMMARY 

OF TROPICAL TREE SPECIES 

Autho.r: JOÃO LUÍS FERREIRA BATISTA 
Adriser: prof. Dr. HILTON THADEU Z. DO OOUTO 

The. Welbull distribuition was fltted to diameter da.ta of 60 tropical rain forest species from 

Sta.te of Maranhão, Br-azil. lt were tested the following methods of pa.rameter estima.tion: ma.x� 

imum llkellhood metbod, percentlle metbod, moments method and linear funetion method. All 

methods produced distrlbutiom not stat;istic:a.llr different from observed ones, except the linear 

funetion method. The maxi.mum Ilkellhood estima.tes ha.d the lowest varia.ncest but observed 

distrlbutions were better represented by percentile method. The number a.nd width of diam

eter classezi infiueneed the percentile estimates
1 

when percentile were obtained from grouped 
•. 

da.ta. Although tbe Weibull distributio� h&d been orlginally proposed as an empirical distri

bution, it wu observed that it can be derlved making some assumptiom about the popuJation 

imta.ntaneous death rela.tive rate (ha.tard function). lt W&§ found from ea.rly to late seconda.ry 

,uecession t-pecies that the scaled para.meter (b) mcreases and tbe sba.pe para.meter (e) de

creues. lt wu identilled four kinds oi di�meter distribution, whlch were rel&ted to 8econdary 

gJUeeession !!ltages. A discrlminant function was developed to identify the diameter distrlbution 

stmd&rd of eaeh speeies. No consistent relationship between Weibull p!!.rametem and species 

fitosoociologieal cbara.eterlstics were found. 



1. INTRODUÇAO

"O que os objetos são, em si mesmos, fora da maneira como 
a nossa sensibilidade os recebe, permanece totalmente desco
nhecido para nóa. " 

Kant 



1 

1.JNTRODUÇÃO

As florestas pluviais tropicais representam um importante recurso na

tural que precisa ser utilizado para promover o desenvolvimento das nações subdesen

volvidas (BUDOWSKI, 1984). Entretanto, o seu ecossistema é o mais complexo do 

mundo (RANKIN, 1979), tomando o seu uso auto-sustentado muito difícil. As difi

culdades aumentam por influência dos aspectos éticos e econômicos que orientam o 

sistema de produção no ocidente e particularmente no terceiro mundo (BUDOWSKI, 

1984). 

Nas florestas pluviais tropicais a reprodução e sobrevivência das 

espécies vegetais e animais estão intimamente ligadas (GILBERr,1980} formando '!l]lla 

trama tão complexa e delicada que, sob o impacto da nossa atual tecnologia, a .floresta 

poderia ser considerada um recurso natural não renovável (GÓMEZ-POMPA et alii, 

1972). 

Atualmente, a expansão da fronteira agropecuária representa o prin

cipal fator de destruição das florestas pluviais tropicais na America Latina, sendo que 
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setenta e sete por cento (77%) da sua expansão ocorre em área de florestas pluviais 

tropicais (DOUROJEANNI, 1983). No Brasil, o ritmo do desmatamento na região 

Norte e Centro-Oeste tende a assumir taxas exponenciais (FEARNSIDE, 1984). 

A exploração madeireira, embora menos nociva, tem também a sua 

importância na destruição da floresta pluvial tropical, pois transforma profundamente 

as florestas tropicais primárias, comprometendo a sua regeneração e produtividade. A 

retirada de toras de grandes dimensões para produção de madeira serrada altera o piso 

florestal, prejudicando a regeneração natural e modifica a estrutura da floresta num 

nível ainda não muito bem definido. O resultado são florestas secundárias de baixo 

valor econômico e pouca importância para a conservação da natureza. 

Para se manejar a floresta tropical de forma auto-sustentada, deve

se conhecer o impacto das intervenções de manejo sobre a regeneração e estrutura da 

floresta. O conceito de 21capacidade-suporte21 é a chave para o uso auto-sustentado (BU

DOWSKI, 1984) e consiste na quantificação do impacto que a floresta pode suportar, 

sem ter a sua estrutura e regeneração comprometidas. 

A estrutura das florestas tropicais tem sido estudada sob o ponto de 

vista espacial. Para estudo da estrutura horizontal, vários índices de dispersão vêm 

sendo utilizados. A estrutura vertical tem sido representada principalmente através do 

perfil diagrama (RICHARDS, 1983), existindo o modelo de TERBORGH (1985) para 

explicar como a interação entre a luz e a copa das árvores influencia a formação dos 

diferentes estratos numa floresta. 

A abordagem demográfica utilizada por SARUKHÁN (1976, 1980} e 

HARTSHORN (1975) no estudo de populações de espécies arbóreas tropicais, pode aux

iliar no manejo das florestas tropicais respondendo questões como: qual o impacto da 
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retirada das árvores de maior diâmetro sobre a estrutura e sobrevivência das populações 

arbóreas? quais as fases de crescimento mais criticas à sobrevivência dessas populações 

? seria possível estabelecer diâmetros mínimos e máximos para a exploração florestal 

de modo a reduzir o impacto sobre a estrutura e regeneração das populações arb6reas? 

Infelizmente, as informações dispon.Íveis até o momento não são suficientes para dar 

suporte a essa abordagem. 

A estrutura diamétrica das florestas e espécies tropicais está intima

mente ligada à quantificação da produção e exploração das florestas tropicais, prin

cipalmente quando se pretende diversificar o uso da madeira. Embora a estrutura 

diamétrica não possa ser assumida como sendo a estrutura etária (WHITE, 1980), 

o seu estudo possibilitaria o imcio de uma abordagem mais demográfica dos proble

mas florestais, particularmente se a estrutura diamétrica for relacionada com fatores 

ambientais (solo e clima) e biol6gicos (regeneração natural, sucessão secundária, com

petição), fornecendo alguns subsÍdios para o desenvolvimento de técnicas de manejo 

auto-sustentado. 
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1.1. Objetivos 

O presente trabalho procurará modelar a estrutura diamétrica de uma 

floresta pluvial tropical e das populações de espécies arbóreas que a compõem. Para 

isso a distribuição de Weibull será utilizada, tendo em vista a sua grande flexibilidade, 

tanto em termos das formas que pode assumir, quanto em termos dos métodos de 

ajustamento. 

Deseja-se obter uma técnica de aplicação relativamente fácil, que 

possa ser utilizada nos planos de manejos de florestas tropicais. Portanto, nesse tra

balho serão utilizados dados provenientes de um inventário florestal que visava estimar 

o volume de madeira existente na floresta, para que a técnica desenvolvida não exija

dos métodos de amostragem e medição um rigor superior ao utilizado em operações 

florestais corriqueiras. 

As estimativas dos parâmetros da distribuição também serão rela

cionadas com os Índices fitossociol6gicos comum.ente utilizados em estudos de florestas 

tropicais e com as características sucessionais das espécies, analisando se a estrutura 

diamétrica reflete o estágio da sucessão que as espécies ocupam. 

Resumindo, os objetivos são: 

1. Verificar a capacidade da distribuição de Weibull representar a estrutura

diamétrica das espécies arbóreas presentes na florestal tropical. 

2. Estudar a relação entre os parâmetros da distribuição Weibull e os índices

fitossociológicos. 



5 

3. Relacionar as características sucessionais das espécies arbóreas com os

parâmetros da distribuição, analisando se a estrutura das po

pulações reftete o estágio sucessional das espécies arb6reas. 
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1.2. A :Estrutura das Florestas Tropicais 

O termo estrutura da floresta tropical é utilizado de maneira muito 

variada, dependendo do autor que o utiliza. BRUNIG (1983) apresenta três aborda

gens diferentes para o estudo da estrutura: 1. "estrutura vertical" : forma de copas nos 

diferentes estratos e sobreposição das arquiteturas das árvores; 2. "estrutura horizon

tal" : variação do volume, área basal, altura, DAP e fitomassa no espaço; 3. "estrutura 

do dossel" : arquitetura, forma e aerodinâmica do dossel. 

Segundo BOURGERON (1983} o conceito de estrutura se relaciona 

com o de diversidade, principalmente quando se busca uma explicação para o grande 

número de espécies existentes nas florestas tropicais. A maioria dos estudos da estru

tura das florestas tropicais se enquadra no estudo da estrutura horizontal, entendida 

como a distribuição dos indivíduos no espaço principalmente em função de variações 

edáficas, e da estrutura vertical, a qual resulta da interação das diferentes arquiteturas 

arbóreas. Dentro de ambas as linhas de estudo pode-se adotar um enfoque qualita

tivo ou quantitativo. O primeiro, mais tradicional nos estudos em florestas tropicais, 

concentra-se na descrição e estratificação da floresta, tendo grande peso os aspectos 

florísticos. Já o segundo, inicialmente desenvolvido em O.orestas temperadas, busca 

desenvolver modelos matemáticos que representem a estrutura das florestas. 

Vários autores vêm utilizando o perfil-diagrama para a representação 

da estrutura vertical de florestas {BALLÉ et alü, 1978; G UILLAUMET e KAHN, 1982; 

WBITMORE, 1975). Esta metodologia, entretanto, é útil para ilustrar diferenças entre 

tipos florestais muito diferentes (RICBARDS, 1983), mas é muito pouco quantitativa 

para indicar diferenças pouco marcantes entre florestas de um mesmo tipo. 
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Os estudos da estrutura vertical procuram relacioná-la com variações 

ambientais, principalmente do solo. BRUNIG e HEUV ELDOP {1976) estudando a 

estrutura vertical de florestas pluviais tropicais em Sarawak (Boméo) e São Carlos do 

Rio Negro (Venezuela), observaram que a variação destas, segundo a topossequência, 

estava relacionada com a profundidade e drenagem do solo. O trabalho comparou 

tipos florestais distintos e atribuiu a existência de uma variação em pequena escala 

da estrutura, isto é, dentro de um mesmo tipo florestal, à dinâmica de morte e rege

neração que ocorre nas clareiras. Além do perfil- diagrama os autores utilizaram outros 

parâmetros para representar a estrutura como a razão altura/DAP, a força de flexão 

relativa (função do cubo do DAP) e a firmeza relativa ao vento {função da força de 

ftexão relativa e da área de projeção da copa da árvore). 

GUILLAUMET e KAHN {1982) analisaram a variação da estrutura 

vertical em duas topossequências na Amazônia central (região de Manaus). Concluíram 

que a floresta se mostrou muito homogênea e que a principal fonte de variação é o ciclo 

Silvigenético (na concepção de HALLÉ et alii, 1978). 

Em floresta pluvial tropical na Sumatra, VAN SCHAIK e MIR

MANTO (1985) representaram a estrutura através de cinco estratos: superior, médio, 

inferior, sub-bosque e clareiras. Esses autores chegaram à conclusão de que quanto 

menor a fertilidade do solo ( mais veJho o solo) mais complexa se toma a estrutura da 

floresta. Uma das explicações possíveis seria a adaptação a solos pobres que produz 

um ritmo de crescimento mais lento e, portanto, um ciclo de vida mais longo. Con

seqüentemente, os estratos superior e médio se tomam mais desenvolvidos e com pe

quena mortalidade de árvores, isso resulta numa floresta mais desenvolvida com poucas 

e pequenas clareiras. Tal hip6tese parece concordar com as considerações de BRUNIG 
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e HEUVELDOP {1976) de que, do ponto de vista termodinâmico, os solos exauridos, 

isto é, altamente intemperizados (com baixa entropia) devem suportar florestas de alta 

diversidade (com alta entropia) para manterem um sistema estável eficientemente. 

TEOBORGH (1985) propôs um modelo para explicar a formação de 

estrutura vertical em florestas temperadas e tropicais. No seu modelo a altura dos 

estratos inferiores ao dossel é função de: a) altura do dossel, b) ângulo limite de pene

tração dos raios solares na floresta {OL), e) espaço entre as copas do dossel, sendo que o 

ângulo limite é a variável mais importante, dependendo da forma e altura das copas que 

formam o dossel. Segundo esse modelo, a variação da complexidade da estrutura das 

florestas com a latitude é função da variação do ângulo de incidência dos raios solares, 

da altura e da forma das copas do dossel. Estes três fatores controlam o ângulo de pen

etração dos raios solares nas florestas. O menor ângulo de incidência dos raios solares 

nos trópicos, juntamente com as formas hemisféricas das copas com pequena altura, 

permitem a penetração da luz de modo a formar uma estrutura pluri-estratificada. 

Alguns autores procuram estudar a estrutura horizontal das florestas 

através do estudo da forma de distribuição dos indivíduos de uma mesma espécie no 

espaço. Admitem-se três padrões básicos de distribuição dos indivíduos: casual, uni

forme e agrupado. SILVA e LOPES {1982), estudando a dispersão dos indivíduos das 

espécies da floresta amazônica na Floresta Nacional do Tapajós, observaram que a 

maioria das espécies possuía uma baixa freqüência e dispersão agmpada. OLIVEIRA e 

ROTTA (1982), estudando a Mata de Araucária no Paraná, observaram que as espécies 

de maior frequência possuíam uma distribuição contínua, enquanto a alta correlação da 

composição florística entre as parcelas de amostragem indica que a maioria das espécies 

tende a uma distribuição uniforme. 
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ARMESTO et alli (1986) estudando o padrão de dispersão de espécies 

em florestas de diferentes latitudes concluíram que existe uma tendência maior nas flo

restas tropicais para o agrupamento dos indivfduos da mesma espécie. Esses autores 

levantam a hip6tese de que os distúrbios que ocorrem nos diferentes tipos de florestas 

seriam o fator determinante no padrão de dispersão dos indivf duos. As florestas sujeitas 

a distúrbios freqüentes e de grande escala possuem dispersão casual ou uniforme, en

quanto que as florestas sujeitas a distúrbios de pequena escala tendem para a dispersão 

agrupada em função da regeneração em clareiras. 

WHITMORE (1978, 1982) relaciona a estrutura com a dinâmica de 

regeneração das florestas tropicais, reconhecendo três fases estruturais que formam um 

"continuum" de regeneração: a fase de clareira ("gap-fase"), a fase de reconstrução da 

estrutura ("building fase") e a fase de maturidade ("mature fase"). Segundo esse autor 

as três fases formam um mosaico estrutural que representa um equilíbrio dinâmico no 

ciclo de crescimento e regeneração da floresta, no qual as clareiras tem papel fundamen

tal. A estratificação vertical é criticada por ser um conceito extremamente tipol6gico e 

estático que ignora a dinâmica do dossel da floresta, como as mudanças na arquitetura 

e fisiologia que as árvores sofrem à medida que crescem na floresta. 

HALLÉ et alii (1978), partindo do estudo da arquitetura das espécies 

individuais, formularam uma teoria que procura explicar, não só os processos de re

generação em pequena escala e em períodos curtos do tempo, como também busca 

uma explicação para a formação e evolução das florestas em grandes regiões em longos 

períodos de tempo. Tal teoria, denominada Silvigênese, propõe que a regeneração e 

formação das florestas é um processo cíclico de distúrbio, destruição e reconstrução, 

de modo a formar uma vegetação progressivamente complexa até atingir o máximo 
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de complexidade que as condições abi6ticas do meio permitem. WHITMORE (1982) 

afirma que a teoria da Silvigênese embora muito ilustrativa não pode ser corroborada 

pelas observações até hoje realizadas nas florestas tropicais. 

Outra conceituação do termo estrutura de floresta envolve o estudo 

da distribuição dos diâmetros. Tais estudos têm sido desenvolvidos visando au

mentar a precisão das estimativas da produção de madeira de florestas temperadas 

(ALEXANDER e EDMINSTER,1977; ALEXANDER,1985; NELSON, 1964; LEAK, 

1964; LENHART e CLUTTER, 1971; dentre muitos outros). Alguns trabalhos de

senvolvidos em florestas tropicais e subtropicais utilizaram essa metodologia para re

presentar não s6 a estrutura da floresta como um todo, mas também a estrutura das 

populações arb6reas individualmente( KNIGHT, 1975; PIRES, 1976; OLNEIRA e 

ROTTA, 1982; CARVALHO, 1981). 

ZEIDE (1984) procurou interpretar biologicamente a distribuição de 

diâmetros de florestas temperadas dissetâneas, representada pela distribuição "de Li

ocourt" (distribuição exponencial negativa). Ele concluiu que a relação entre os 

parâmetros da distribuição "de Liocourt» representa, na verdade, a relação entre o 

diâmetro médio e densidade (número de indivfduos por hectare), refletindo diferentes 

níveis de tolerância ao sombreamento. 
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1.3. Situação Estudada 

Estudou-se uma área de 50.000 ha de floresta tropical localizada no 

Municícipio de Bom Jardim, Estado do Maranhão, entre os meredianos 46° 30' W e 

46° 40' W e os paralelos 3° 50' S e 4° 20' S. A geomorfologia da região caracteriza-se 

por uma seqüência de platôs com altitude média de 400 a 600 m e baixadas que sofrem 

inundações peri6dicas (BRASIL, 1973a e 1973b). 

Localizada no Planalto Setentrional Pará - Maranhão, a área é con

siderada de transição entre o Pediplano Central do Maranhão e a superficie litorânea de 

Bacabal. Os solos predominantes são do tipo Latossolo Amarelo com textura argilosa 

a muito argilosa. A fertilidade natural e a saturação de ba.,es são baixas, sendo solos 

ácidos, profundos, permeáveis e com boa drenagem. Os solos argilosos situam-se tanto 

nos platôs quanto nos terraços de cotas menores, sendo que os solos de textura muito 

argilosa ocorrem em locais de relevo plano enquanto que os de textura argilosa ocorrem 

onde o relevo é suavemente ondulado {BRASIL, 1973a e 1973b). 

O clima da região é tropical com estação seca pronunciada. A tem

peratura média anual oscila entre 25 e 26° C, sendo estável durante todo o ano. A 

precipitaçào anual média é de 1.420 mm com estação seca no período de junho a novem

bro e estação chuvosa de dezembro a maio. A estação chuvosa concentra 91 % da pre

cipitação anual, com uma média mensal de 216 mm, enquanto que durante a estação 

seca o déficit hídrico atinge 300 mm, segundo balanço de Thomthwaite (BRASIL, 

1973a}. 

Segundo a classificação do Projeto RADAM (BRASIL, 1973a e 

1973b}, a área de estudo situa-se na Região de Floresta Densa, Sub-região dos AI-
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tos Platôs do Pará - Maranhão, com o predomfuio de três tipos bá.,icos de formação 

vegetal: floresta ombr6fila densa de altos platôs, floresta ombr6fila densa de terraços e 

floresta ombr6fila densa aluvial. 

Segundo VELOSO e GÓES-FILHO (1982), as florestas ombr6filas 

densas são florestas pluviais constituidas por árvores perenif 6lias que ocorrem "nas 

regiões tropicais mais úmidas, sem período biologicamente seco ( de O a 60 dias secos 

no ano) durante o ano". A floresta ombr6fila densa é subdividida em cinco formações, 

conforme uma hierarquia topográfica e fisionômica: floresta aluvial, floresta das terras 

baixas (correspondente à floresta de terraços), floresta submontana (correspondente á 

floresta de altos platôs), floresta montana e floresta alta montana. 

A área estudada foi dividida, através de imagem de satélites, em cinco 

estratos. O estrato 1 e 4 foram compostos por pequenos platôs, os estratos 2 e 3 

representaram dois grandes platôs e o estrato 5 foi composto por áreas de encosta 

(O.ancos ) entre os platôs e as baixadas. Dentro de cada estrato foi realizada uma 

amostragem simples ào acaso (COUTO, comunicação pessoal). 

No levantamento foram utilizadas parcelas retângulares de 10 x 500 m 

(5.000 m2), parcelas menores (lOx 250 me 10 x 115 m) foram usadas nas situações em 

que o efeito de bordadura e o acidentes do terreno limitavam a instalação das parcelas 

normais. Em cada parcela foram medidas todas as árvores com CAP ( circunferência 

à altura do peito) superior a 40 cm (aproximadamente 13 cm de DAP), tomando-se 

ainda a altura comercial (altura do solo à primeira bifurcação do tronco). O QUADRO 

1.1. apresenta o número de árvores e parcelas amostradas por estrato. 



13 

QUADRO 1.1: Número de árvores, número de parcelas e área amostrada. 

Número de Número de Parcelas Amostragem por Estrato 
ESTRATOS Árvores (area em m2) 

Medidas 5.000 2.500 1.150 Parcelas Área (ha) 

1 1.862 13 - 1 14 6,615 
2 2.205 15 1 - 16 7,750 

2.525 16 3 - 19 8,000 
4 2.028 9 8 - 17 6,500 
5 3.366 18 4 . 22 10,000 

TOTAL 11.986 72 16 1 89 38,865 

Durante o levantamento as árvores foram identificadas por um único 

mateiro por seus nomes populares. Posteriormente, TOMAZELLO et alii (1983) fize

ram a identificação dendrol6gica das espécies com base em material coletado durante 

o levantamento.

Foram identificadas 206 espécies pelo mateiro. Nem todas foram iden

tificadas no estudo dendrol6gico e várias foram identificadas apenas a nlvel de gênero. 

Somente uma espécie (Piptadenia phylloatachia) recebeu mais de um nome popular 

(macapá- branco, alho - bravo, barracão, fava - amarela e baba - de - boi). 

Nesse trabalho apenas 60 espécies foram estudadas, devido a um 

número minimo de ao· árvores ser necessário para o estudo da distribuição diamétrica. 

Nem todas as espécies estudadas foram identificadas dendrologicam.ente e, portanto, 

foram adotados os nomes populares durante todo o trabalho. No ANEXO 1 podem ser 

vistos os nomes populares e cientilicos das espécies estudadas. 



2. MODELAGEM DA DISTRIBUIÇÃO DE DIÂMETROS
, N 

ATRAVES DA DISTRIBUIÇA O WEIBULL 

"A qu_estão realmente importante é: em que circunstâncias 
essa fórmula é verdadeira, e em que circunstâncias ela é 
falsa?" 

A.N. Whitehead ti
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Nesse capítulo a distribuição Weibull é apresentada juntamente com 

algumas de suas aplicações. Uma breve revisão sobre os diferentes métodos de ajuste 

também é apresentada, detalhando-se os métodos testados nesse trabalho para ajustar 

a distribuição de diâmetros de algumas espécies arbóreas tropicais. Procura-se ao final 

definir a precisão dos diferentes métodos para o caso em estudo. 

2.1. Apresentação da Distribuição Weibull 

A distribuição de probabilidades Weibull foi proposta primeiramente 

por Fisher e Tippet em 1928, tendo sido desenvolvida independentemente por Waloddi 

Weibull, físico sueco, em 1939 no estudo de resistência de materiais. Provavelmente, 

ap6s a Segunda Guerra Mundial, com a ênfase no estudo da resitência dos materiais, o 
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trabalho de Weibull se destacou e a distribuição passou a ser chamada pelo seu nome 

(BAILEY, 1973). Na literatura russa é reconhecida ainda a importância de um outro 

autor, sendo a distribuição normalmente chamada de "WEIBULL • GNEDENKO" 

(JOHNSON e KOTZ, 1970). 

Sua função de densidade probabilística (f.d.p.) é apresentada de di

versas formas, sendo comum nos trabalhos de distribuição de diâmetros apresentá-la 

como: 

z- a c-l z- a e /(:z:) = (c/b) (-6-
) e:z:p(-(-6-) ) para z � a (2.1) 

e /(z) = O para z < a 

onde: z é a variável aleat6ria, e 

a� O, b > O e e> O os parâmetros da distribuição. 

Nessa forma a distribuição é normalmente chamada de "Weibull • 3 

parâmetros". A sua função de densidade acumulada (f .d.a.) é: 

f+oo z-a e 
F(z) = }o /(z)dz = 1 - ezp(-(

-r
) ) (2.2) 

Uma das razões que fazem a distribuição Weibull ser aplicada em 

muitas situações é a íntima relação entre os parâmetros e o comportamento da dis

tribuição. O parâmetro a é chamado de parâmetro de posição pois controla a posição 

da curva sobre o eixo das abcissas (FIGURA 2.1). Quando a = O a distribuição 

inicia-se na origem surgindo um caso especial, sendo então chamada de "Weibull - 2 

parâmetros". Nesse caso as f.d.p. e f.d.a. passam a ser, respectivamente: 

z c-1 z e 
/(z) = (c/b) (

;;
) ezp(-(

6
) )

Z e 
F(z) = 1 - ezp(-(

6
) ) 

(2.3) 

(2.4) 
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FIGURA 2.1: Influência do valor do parâmetro da localização (a) 
sobre a distribuição Weibull. Valores dos parâmetros: e = 3, 6, b = 
40, a= O na curva (1), a= 20 na (2) e a= 40 na (3). 
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O parâmetro da escala (b) controla as dimensões que a curva assume, 

dada uma forma constante. À medida que o valor de b aumenta a curva se toma mais 

dispersa, isso pode ser facilmente notada quando a Weibull assume a forma de sino 

como pode ser visto na FIGURA 2.2. 

A grande variedade de formas que a Weibull pode assumir é contro

lada pelo parâmetro e, chamado parâmetro da forma. Quando e � 1 a distribuição. 

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

peradas dissetâneas e de florestas tropicais naturais. A distribuição exponencial,· ou de 
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FIGURA 2.2: Influência do valor do parâmetro de escala (b) sobre a 
distribuição Weibull. Valores dos parâmetros: (1) b = 40 (a= O; e=

3,6), (2) b = 20 (a= 40;c = 3,6), e (3) b = 10 (a= 80;c = 3,6). 
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De Liocourt como é conhecida na Biometria Florestal, pode ser considerada um caso 

particular da Weibull no qual e = 1. Para valores de e entre 1 e 3,6 a distribuição 

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

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

3,6 e tende ao infinito, a distribuição toma-se negativamente �imétrica tendendo a 

uma forma extremamente leptocúrtica (FIGURA 2.3). 

Algumas propriedades da Weibull - 2 parâmetros (equação 3} são 

apresentadas por JOHNSON e KOTZ (1970) e SHAPIRO e GROSS (1981): 
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...: 

0.00.-----------------

Valores de x 

100 

FIGURA 2.3: Influência do valor do parâmetro da forma (e) sobre 
a distribuição Weibull. Valores dos parâmetros: (1) e = 0,-5 (a = 
0;b = 20), (2) e= 1,0 (a= 0;b = 20), e (3) e= 2.0 (a= 0;b = 30), 
(4) e= 3,6 (a= 10;6 = 50) (5) e= 12,0 (a= 5;b = 80).

a) Momentos em relação à origem:
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µ� = E(:i:r} = h+oo 

zr /(z)dz - br f(l + r/c) (2.5) 

onde: f( 1 + r /e) é a função gama. 

Conseqüentemente a média é obtida por: 

µ - b r(l + 1/c) (2.6) 
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e a variância por: 

u2 _ � - (µi)2 
- b2 ( r{l + 2/c) - ( r(l + 1/c) )2 

) {2.7) 

b) Os percentis (p) são facilmente obtidos através da logaritmização da f.d.a.

e) A moda é dada por:

Zp - b ( -ln(l - p) )11°

e -1 
1/c

ZM = h (--) para e > 1 
e 

(2.8) 

{2.9) 

Apesar da distribuição Weibull ter surgido originalmente no estudo 

de resistência de materiais, já em 1951 WEIBULL (1951) defendia a sua ampla aplica

bilidade, mostrando que esta podia ser igualmente bem adaptada a dados de: fadiga 

de um aço ST-37, força das fibras do algodão indiano, superfície de grãos de Phaaeolua 

wlgaria, estatura de homens adultos nascidos nas ilhas britânicas, entre outros. 

A partir daí seu uso se ampliou, tendo sido aplicada no controle de 

qualidade de materiais {Kao, 1958 e 1959, citado por JOHNSON e KOTZ, 1970), 

em dados de sobrevivência tanto na área médica (ELANDT-JOHNSON e JOHNSON, 

1980; GROSS e CLARK, 1975), quanto em estudo de populações animais (PINDER 

et alii, 1978), ou ainda na sobrevivência de árvores em florestas plantadas (SOMERS 

et alii, 1980),no estudo do vigor de sementes (BONNER e DELL , 1976), no estudo do 

incremento de anéis de crescimento de árvores (KRUG et alii, 1984), e na representação 
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da distribuição de diâmetros, da área basal, da área de superfície foliar e da biomassa 

(SCHREUDER e SWANK, 1974). 

O uso da distribuição Weibull na representação da distribuição de 

diâmetros de florestas foi sugerido por BAILEY e DELL (1973), tendo sido aplicada 

principalmente em trabaJhos que visavam construir modelos de crescimento e produção 

de madeira, como por exemplo em BURK e BURKHART (1984), BURKHART et alii 

(1981), KNOEBEL et alii (1986), LENHART (1986), LITI'LE (1983), WHYTE (1986), 

HOSOKAWA e GLADE {1986), entre outros. 

Seu uso em florestas tropicais foi testado por BARROS et alii {1979), 

enquanto COUTO (1980) testou-a em plantações de Pinus caribaea var caribaea no 

Estado de São Paulo. SILVA (1986} utilizou-a para estudar o efeito de adubação em 

florestas de Pinus taeda e HOSOKAWA e GLADE (1986) se basearam na Weibull para 

construir um modelo de prognose de produção por classes diamétricas para Araucaria 

angustt]olia. 
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2.2. Métodos de Ajuste da Distribuição Weibull 

Muitas formas 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 à Weibull -

2 parâmetros, pois seu ajuste é mais simples e sua utilização mais freqüênte na área 

de resistência de materiais, onde surgiram os principais trabalhos sobre o ajuste da 

Weibull. 

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.

2.2.1. Métodos de máxima verossimilhança. 

BATER e MOORE (1965) deduziram os estimadores de máxima 

verossimilhança para Weibull - 3 parâmetros. Como os parâmetros são correlacionados, 

a estimativa de um dos parâmetros necessita do valor dos outros dois. Para resolver 

isso, aqueles autores desenvolveram. um algoritmo baseado no método iterativo da falsa 

posição. 

Para a Weibull - 2 parâmetros, COHEN (1965) desenvolveu esti

madores de máxima verossimilhança tanto para amostras completas, quanto para 

amostras censuradas e amostras progressivamente censuradas. COUTO (1980) deduziu 
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os estimadores de máxima verossimilhança da Weibull • 2 parâmetros tendo chegado 

aos mesmos estimadores de COHEN (1965). A dedução encontra-se no ANEXO 3 e os 

estimadores resultantes são: 

ê = n/ [(1/&lj t. {z! ln(z;)) -t. ln("')]

, = ( E"�1 :zf r 
(2.10) 

(2.11) 

Nota-se que b é função de ê , enquanto este é função de b e de si 

próprio. Normalmente a solução desse sistema é obtida substituindo (2.11) em (2.10) 

e transformando para: 

ki=l zf ln(xi) - E?-1 ln(z.:) - ! = O"ri a A 

��1� n e 
(2.12) 

Encontra-se, então ê resolvendo (2.12) por um processo iterativo, em 

geral o método de Newton-Raphson (vide DIXON, 1974, e BERCKETT e HURT, 

1967), e encontra-se b por meio de (2.11) a partir de ê • 

ZUTTER et alii (1982) apresentaram um programa de computador 

em FORTRAN para estimar os parâmetros da Weibull • 3 parâmetros ( completa e 

truncada à direita) e Weibull - 2 parâmetros (completa, truncada à direita, truncada à 

esquerda e bitruncada). O programa utiliza métodos iterativos sendo os valores iniciais 

obtidos por regressão linear. No caso da Weibull • 2 parâmetros truncada à esquerda 

a f .d.p. e f.d.a. utilizadas foram respectivamente: 

c(:,;)
c-1 [(t)

º 

(:&)
º

] /(z) = ;; ;; exp b - ;; 

F(z) = 1-exp [ar -(ff] 

(2.13) 

(2.14) 
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onde:· t S z é o ponto de truncagem. 

Dada a dificuldade em utilizar os métodos iterativos complexos 

necessários para solucionar os estimadores de máxima verossimilhança da Weibull 

3 parâmetros, JOHNSON e KOTZ (1970) sugeriram três formas de considerar o 

parâmetro de localização (a) para facilitar o ajuste. 

1) Para a = O temos a Weibull - 2 parâmetros podendo-se utilizar os estimadores

apresentados por COHEN (1965). 

2) Para a conhecido e diferente de zero pode-se utilizar os mesmos estimadores,

substituindo-se z, por 1/i = (z, -a). 

3) Para a desconhecido pode-se utilizar os mesmos estimadores, substituindo-se

Zi por 1/i = (zi - Zmin), onde Zmin é o valor mínimo de Zi•

2.2.2. Métodos baseados nos Momentos da Distribuição 

BURK e NEWBERRY (1984) apresentaram estimadores para Weibull 

- 3 parâmetros baseados nos três primeiros momentos centrais da distribuição, que são:

µ� = a+br1 

14 = a2 
+ 2 a b r l + 62 r 2 

#4 = a8 +3a2 br1 + 3ab2 f2 + b3 fs 

onde: r1: = r(t + k/c) é a função gama. 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 



madores: 
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A partir dos momentos esses autores deduziram os seguintes esti-

µ� = gs [rs - 3f 1f2 + 2 rr] + 3µi � - 2 (µ{)3 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

A equação (2.20) é resolvida por um método iterativo adequado 

encontrando-se o valor de ê. Utilizam-se então as equações (2.18) e (2.19) para obter 

â e 6 em função de ê 

BURK e BURKHART (1984) simplificaram o método de BURK e 

NEWBERRY (1984) aplicando-o à distribuição de diâmetros, inicialmente eles assumi

ram o valor de â como o diâmetro mínimo: 

â = min( DAPi ) (2.21) 

onde: DAPi(i = 1, 2, . .. , n) é o diâmetro à altura do peito. 

Tomando então os primeiros dois momentos centrais ( equações (2.15) 

e (2.16) ) e a.,sumindo que M = 7JÃP (diâmetro médio aritmético) e Mz = VAP(/ 

( diâmetro médio quadrático), eles deduziram os estimadores: 

(2.22) 

(2.23) 

Para obter as estimativas encontra-se â por (2.21) e resolve-se (2.23) 

para ê através de um método iterativo. Os autores utilizaram uma combinação do 
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método da bissecção e o método da secante. Obtidos â e ê encontra-se b através de 

(2.22). 

NEWBY (1980) desenvolveu estimadores para Weibull - 2 parâmetros 

baseados no coeficiente de variação da. amostra (CV). Este autor demonstrou que na 

Weibull - 2 parâmetros o coeficiente de variação é função única do parâmetro da forma 

(e). Assim, dada uma tabela da :11 Weibull Estandardizada» (distribuição Weibull onde 

b = 1), obtem-se a estimativa de e entrando com o CV da amostra. A estimativa de b 

é obtida utilizando-se o primeiro momento central da Weibull 2 parâmetros: 

.. µ' b=-1 
r1 

2.2.3. Métodos baseados nos Percentis da Distribuição. 

(2.24) 

DUBEY (1967) foi quem introduziu estimadores da Weibull - 2 

parâmetros baseados nos percentis supondo três situações: 

1) e e b são desconhecidos,

2) e é conhecido, e

3) b é conhecido.

Os estimadores de DUBEY (1967) apresentados para o primeiro caso 

foram utilizados por BAILEY ( 1973) no estudo da distribuição de diâmetros. Os esti

madores de e e b baseado em dois percentis utilizados foram: 

.. k e = ..,.,,....�..--....,.._.........,,.....
(ln(xt) - ln(z2)) 

&= 
Z3 

[ - Jn(l - ps)]l/º

(2.25) 

(2.26) 



onde: k = ln ( - ln(l - P1)} - ln ( - ln(l - P2)) ,
P1, P2 e Pa são probabilidades,
x1, x2 e xs são os percentis, e
ln indica logatimo neperiano.
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DUBEY (1967) deduzindo uma expressão da variância do estimador
de e em função das probabilidades p1 e P2, concluindo que os valores de Pt = 0.16730679
e P2 = 0.97366352 minimizam a variância de ê e, conseqüentemente, são as melhores
probabilidades a serem utilizados nesse caso. Para o estimador de b, o melhor percentil
é o relativo a Ps = O. 797, que atinge 63% de eficiência em relação aos estimadores de
máxima verossimilhança.

Entretanto, para a estimação conjunta de e e b, DUBEY (1967) de
monstrou que os melhores percentis são os relativos a p1 = O, 23875930 e P2 =
O, 92656148 com aproximadamente 41% de eficiência em relação aos estimadores de
máxima verossimilhança.

Para a Weibull - 3 parâmetros Zanakis (1979) (citado por ZAN�
e DELL, 1985) desenvolveu estimadores baseados nos percentis. O estimador de a
proposto foi:

â = X1 

,, . 

se x2 é mais próximo de x1 do que de Xn,_e (2.27)
nos demais casos

onde: Xi é o Pi esimo percentil da amostra de tamanho n.
Utilizando-se a propriedade da Weibull em que x

,, 
=a+ b é aproxi

madamente o percentil relativo a p = 0.63, o estimador de b proposto foi:

(2.28) 
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Para obter o estimador de e, Zanakis (1979) utiliza a equação (2.25) 

substituindo Zi por (zi -a) e com os mesmos percentis recomendados por DUBEY 
(1967). 

,. _ )n [Jn(l -P1) / ln(-In(l -P2)]e- ln[(z1-â)/(z2-â)] 

2.2.4. Método das Funções Lineares. 

(2.29) 

Segundo BAILEY e DELL (1973), as funções lineares são obtidas 
através da transformação da variável aleatória z (que possui distribuição Weibull) numa 
variável relacionada do tipo: 

w
= (íf 

com distribuição independente de b e e, e com f. d.p. : 

/(w) = e-w, paraw�0,e 
f( w) = O, para w < O 

Utilizando a variável w busca-se obter estimadores lineares de b e e 
que minimizem a soma dos quadrados dos desvios dos valores esperados para os valores 
ordenados de w. 

MENON (1963) e BAIN e ANTLE {1967) desenvolveram estimadores 
lineares baseados nesse princípio. Os estimadores de MENON (1963) são: 

2 1/2 

ê = l/ { (6/•2) [ t. ( ln(z.})2 - ( t. ln(z.)) /n] /(n -l)} (2.30) 
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onde: ff' é o número pi (3,1416), e .\1 = -O, 5772. 

Segundo BAIN e ANTLE (1967), seus estimadores são superiores aos 

de MENON (1967) somente no caro de amostras pequenas (n < 10), onde os esti

madores deste se tomam tendenciosos, o que foi posteriormente confirmado por G ROSS 

(1977). 

2.2.5. Métodos de Regressão Linear e Não Linear. 

A regressão linear também pode ser utilizada para estimar os 

parâmetros da Weibull. Para isso a f.d.a. é linearizada pela aplicação sucessiva de 

logaritmos neperianos. WEIBULL (1951) aplicou a distribuição a diferentes situações 

ajustando-a através de regressão linear da equação: 

(2.32) 

A regressão não linear também já foi utilizada para ajustar a dis

tribuição Weibull - 2 parâmetros através da forma normal (não linearizada) da sua 

f.d.a . .

BERGER e LAWRENCE (1974) compararam a regressão linear con

tra a regressão não linear no ajuste da distribuição Weibull - 2 parâmetros. Concluíram 

que a regressão não linear, além de exigir seis vêzes mais tempo de computação, produz 

um ajuste inferior à regressão linear, pois a média dos quadrados dos desvios produzidos 

pela regressão não linear foi de 15 a 50% superior à regressão linear. 
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2.2.6. Comparac;ão dos Métodos. 

De modo geral, os estimadores de máxima verossimilhança são con

siderados os melhores (BAILEY e DELL, 1978). Entretanto, o estimador de máxima 

verossimilhança de e é tendencioso, sendo que a tendenciosidade depende do tamanho 

da amostra, mas não do valor de c (JOHNSON e KOTZ, 1970). 

ZARNOCH e DELL (1985) observaram que, em geral, os estimadores 

de máxima verossimilhança são mais precisos que os baseados em percentis, mas, 

quando e S 2, estes são iguais ou mesmo superiores aos estimadores de máxima 

verossimilhança. 

SHIVER (1985) estudou o efeito do tamanho da amostra sobre a pre

cisão dos estimadores de máxima verossimilhança de momentos e de percentis no ajuste 

da distribuição Weibull a dados simulados de distribuição de diâmetros. O aumento do 

tamanho da amostra foi mais sentido pelos estimadores de momentos e de percentis, 

mas o erro quadrado médio estabilizou-se para os três métodos a partir de amostras 

com 60 a 70 árvores. 

Como as estimativas dos parâmetros da Weibull são correlacionadas 

e essa correlação depende do método de ajuste, o melhor método para estimar os 

parâmetros não é necessariamente o melhor método para representar a distribuição, 

pois diferentes combinações dos parâmetros podem produzir distribuições com a mesma 

forma (SHIVER, 1985; ZARNOCH e DELL, 1985). 

Ainda segundo SHNER (1985), amostras com 40 a 50 árvores foram 

suficientes para os métodos de momentos e de percentis produzirem uma distribuição 

de diâmetros sem diferenças estatisticamente significativas (a = 0.05) da distribuição 
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observada, enquanto que o método da máxima verossimilhança ainda apresentava 

diferenças significativas. ZARNOCH e DELL (1985) e SHIVER (1985) concluíram 

que, embora os métodos de máxima verossimilhança sejam superiores para estimar os 

parâmetros quando se trata de interpretá-los, os métodos dos momentos e dos percentis 

são superiores para representar a distribuição observada. 

ZARNOCH e DELL {1985) observaram ainda que os estimadores de 

máxima verossimilhança da Weibull - 2 parâmetros tendem a superestimar o parâmetro 

e, necessitando de correção, sendo que os métodos de percentis também apresentam 

essa tendência. 

SHIVER (1985) observou que os métodos dos momentos e dos per

centis para Weibull - 3 parâmetros são altamente influenciados por estimativas tenden

ciosas dos valores iniciais do parâmetro a.

ZUTTER et alii (1986), comparando os diferentes estimadores de 

máxima verossimilhança para a Weibull - 2 parâmetros, observaram que todos ap

resentam pouca precisão ao estimar o diâmetro médio quadrático em distribuições de 

diâmetro com forma de "J invertido". O melhor resultado foi obtido com os estimadores 

baseados na distribuição truncada à esquerda. 
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2.3. Metodologia Utilizada 

Das 207 espécies encontradas, apenas aquelas com 30 ou mais árvores 

amostradas foram estudadas (60 espécies). O limite de 30 árvores foi estabelecido 

arbitrariamente com o objetivo de se obter um número suficiente de espécies para o 

estudo e considerando que, em amostras muito pequenas, o ajuste é prejudicado. 

Como vários métodos de ajuste exigem processos iterativos, utiliza

ram-se dados agrupados para reduzir o tempo de computação necessário ao estudo. 

Conseqüentemente, os estimadores foram adaptados para se trabalhar com dados agru• 

pados. Como a amplitude das classes utilizadas pode influir significativamente no ajuste 

da distribuição Weibull (BARROS et alii, 1979), testaram-se, inicialmente, diferentes 

amplitudes de classes diamétricas. 

2.3.1. Classes diamétricas testadas 

Nesse estudo foram utilizados apenas os dados referentes aos estratos 

1 e 5, portanto, das 60 espécies estudadas somente 35 foram utilizadas nessa fase inicial. 

As amplitudes de classe testadas foram: 

a) amplitude fixa de 5 cm;

b) amplitude fixa de 10 cm; e

c) amplitude variável para cada espécie segundo o algoritmo de RAMSDELL

(COUTO, comunicação pessoal), onde o número de classes é 

dado por: 

NC = I + 3,33 log10(n) (2.33) 



onde: N C é o número de classes; 

n é o tamanho da amostra (número de árvores); 

e a amplitude de classe é obtida arredondando-se o valor de: 

A_ DAPm11s - DAPmin-
NC 

onde: A é a amplitude de classe; 

DAPmas e DAPmin são os diâmetros máximos e mínimos observados, 

respectivamente. 
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Nos três casos utilizou-se o diâmetro mínimo de 13 cm para todas as 

espécies estudadas, pois esse valor corresponde ao diâmetro mínimo do levantamento 

de campo. 

A distribuição Weibull foi ajustada nas três amplitudes de classe para 

cada uma das 35 espécies utilizando o método dos percentis (vide secção 2.3.2.). 

A análise de variância e o teste Tukey, para as estimativas dos parâmetros b e e,

servem como uma indicação de que a amplitude de classe influencia os valores obtidos 

(QUADRO 2.1.). 

Como o objetivo desse trabalho foi estudar a distribuição de diâmetros 

das espécies individualmente, decidiu-se utilizar as classes de amplitude variável. Esse 

sistema de agrupamento evita que espécies com pequena amplitude de variação nos 

diâmetros não tenha a sua distribuição restrita a 2 ou 3 classes, como acontece quando 

se usa classe de 10 cm, o que prejudica o ajuste da distribuição. Por outro lado, 

as classes de amplitude variável evitam um número muito grande de classes com a 

ocorrência de flutuações no número de indivíduos em classes adjacentes, como nas 

cl� de 5 cm, o que também prejudica o ajuste. 



QUADRO 2.1: Teste de 'Thkey para comparação dos valores 
médios das estimativas dos parâmetros da Weibull, obtidas em da
dos agrupados por diferentes amplitudes de classe. 

AMPLITUDE DE PARÂMETRO PARÂMETRO 
CLASSE e 

(cm) 

5 cm 1,1839 c 11,167 B 
10 cm 1,2600 B 13,408 A 

variável (segundo RAMSDELL) 1,3417 A 13,402 A 

OBS: Valores com letras diferentes indicam diferenças estatísticamete 
significativas ao nfvel de 5% de _probabilidade. Na análise de variância J!ara 
o parâmetro e F = 17,96 **(CV= 8,73%) e para o parâmetro b F = 3'6,20 
* (CV= 9,56%). 
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Utilizando os dados dos cinco estratos, as 60 espécies estudadas foram 

agrupadas segundo a proposta de RAMSDELL. No QUADRO 2.2. são apresentados o 

número e as amplitudes de classes para cada espécie. 

2.3.2. Métodos de ajuste testados 

Dentre os métodos apresentados, apenas os métodos de uso mais co

mum nos estudos de distribuição de diâmetro foram testados. Foram eles: métodos dos 

percentis (proposta de DUBEY 1967), método das funções lineares (MENON, 1963), 

métodos dos momentos (NEWBY, 1977; BURK e BURKBART, 1980) e métodos de 

máxima verossimilhança (estimadores para amostras completas de COHEN, 1967, e 

para amostras truncadas à esquerda). 
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QUADRO 2.2: Número e amplitude de classes utilizadas para as 60 espécies
estudadas.

Espécie C6digo l\.mplitude Número de Espécie C6digo l\.mplltude Número dE 
da. espécie (cm) classes da. espécie (cm) classes 

Alho bravo 4 12 7 Amapá 5 7 7 

Amarelinho 7 1 10 Amescão 8 7 11 

Ariticum 9 3 9 Arueira. brava. 15 9 7 

Barrote 16 7 10 Barração 18 5 8 

Ba.ba de boi 21 8 7 Canela. de viado 25 2 6 

Copaiba. 28 10 9 Cravo 32 6 8 

Cuma.ru 34 12 8 Capa de bode 38 6 7 

Chapéu baiano 42 4 11 Envira. preta. 53 6 7 

Git6 64 3 14 Goia.bão 66 4 12 

Gua.biroba. 67 3 8 Goia.binha. 69 4 8 

Inharé branco 72 5 7 Ingá. 73 3 10 

Ingá. xixiba. 78 8 7 Imba.ca. 80 6 8 

Ja.tobá coruba 83 8 10 Ja.tob& lago 84 9 6 

Ja.tobá fava. 86 13 9 Jacarandá 87 6 9 

Liinãozinho 93 2 9 Maria. preta 98 5 9 

Mamoninha 99 5 11 Maçara.nduba. 102 10 9 

Olho de pombo 106 4 9 Puturuna 107 4 12 

Pitomba. de leite 111 3 11 Pa.u piranha. 112 4 10 

Paruru 113 6 8 Pa.u d'arco a.ma.relo 114 9 8 

Pau santo 115 8 10 Pau d'arco roxo 117 14 8 

Morotot6 122 5 10 Pitomba guariba. 125 28 7 

Quina. 133 13 8 Toa.ri branco 138 10 9 

Tuturuba. caboclo 142 9 9 Toturuba. verdadeira. 147 5 9 

Vara. da. ma.ta 149 2 10 Visgueiro 150 13 7 

Emba.úba. 151 3 9 Faveira. 152 15 7 

Gororoba. 153 6 7 Gabiju 154 4 10 

Inhaubá. 155 9 9 Sucupira. 156 13 7 

Sacopembinha. 157 6 8 Caneleiro 163 13 10 

Violeta. da ma.ta 164 7 8 Jatobá 165 15 7 

Embira. preta 168 5 8 Gabiju de oco 206 3 8 

Os estimadores baseados nos percentis apresentados por D UBEY
(1967) foram utilizados para ajustar a Weibull - 2 parâmetros:

,. z1 

b = [ - ln(l - pi)]t/ê

(2.25) 

(2.26) 



onde: k = ln [ - ln(l - pt)] - ln [ -ln(l - P2)]; 

Pt = O, 24 e P2 = O, 93 são as probabilidades escolhidas; 

z1 e z2 são os percentis correspondentes; 

ln indica logaritmo neperiano. 
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Os valores dos percentis 24% e 93% foram obtidos a partir dos dados 

agrupados, utilizando-se a f6rmula apresentada por AZEVEDO e CAMPOS {1987): 

z, = ( F.-'t.- o,) A + (LI; - 13)

onde: z, é o valor corrigido do percentil p para distribuição de diâmetros 

truncada em z = 13 cm

o, = p · n é a ordem do percentil p na amostra de tamamho n 

li é a freqüência observada na classe i, a qual inclue O
p
; 

Fi-1é a freqüência acumulada na classe (i -1); 

A é a amplitude de classe (já arredondada); e 

Lli é o limite inferior da classe i. 

(2.34) 

Os estimadores de funções lineares de MENON (1963) foram adapta

dos para dados agrupados ficando na seguinte forma: 

onde: ,ré o número pi (3,1416),e À1 = -O, 5772; 

Zi = cci - 13, sendo ºº" o centro da classe i;

li é a freqüência observada na classe i; e 
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n = Ef=t lã é o tamanho da amostra. 

Dentre os métodos de momentos, foram testados os estimadores pro

postos por BURK e NEWBERRY (1984} com a adaptação de BURK e BURKHART 

(1984) (equações (2.20) (2.21) e (2.22)) e o método proposto por NEWBY (1980) 

(equação (2.23)). Somente para esses dois métodos, que utilizam o coeficiente de 

variação dos diâmetros ( CV), o diâmetro médio aritmético (DA1') e o diâmetro médio 

quadrático (DAPQ), os cálculos foram realizados diretamente dos dados individuais. 

A tabela da distribuição "Weibull Estandardizada", necessária ao método de NEWBY 

(1980), encontra-se no ANEXO 2. 

Para encontrar o valor de ê pelo método de BURK e BURKHART 

(1984) utilizou-se, inicialmente, o método iterativo da secante (BERCKETT e HURT, 

1967; DIXON, 1974) para solucionar a equação (2.22). AP, estimativas produzidas 

pelo método dos percentis foram tomadas como primeiro valor para iteração, sendo 

o segundo valor o primeiro menos 0,5. Entretanto, para algumas espécies, não houve

convergência, provavelmente porque as estimativas do método dos percentis estavam 

bem próximas do ponto final de iteração, de modo que o decremento de 0,5 produziu 

um afastamento desse ponto, não permitindo a convergência. Nesses casos utilizou-se 

o método da falsa posição (BERCKETT e HURT, 1967; DIXON, 1974) tomando-se os

mesmos valores anteriores como valores iniciais para iteração. 

O critério de convergência adotado foi o de não haver alteração no 

valor de ê (com 4 casas decimais de precisão) durante 3 passos sucessivos de iteração. 

O número máximo de iterações realizado foi de 60. 

Os estimadores de máxima verossimilhança testados foram os de CO

HEN {1967) e o da Weibull - 2 parâmetros truncada à esquerda. Os estimadores de 
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COHEN (1967) foram deduzidos (vide ANEXO 3) e adaptados para dados agrupados 

ficando: 

onde: Xi= cai -13cm, sendo cai o centro da cla.,se i; 

li é a freqüência observada na cl�e i;

n = Ei=l f;. é o tamanho da amostra; e 

ln indica logaritmo neperiano 

(2.37) 

(2.38) 

Os estimadores de máxima verossimilhança para Weibull - 2 

parâmetros trancada à esquerda foram deduzidos a partir da f.d.p. apresentada por 

ZUTTER et alii (1982) (vide ANEXO 3) e adaptados para dados agrupados na forma 

de: 

(2.39) 

(2.40) 

onde: t = 13 cm é o ponto de truncagem; sendo os demais termos já conhecidos.

Como os métodos de máxima verossimilhança também necessitam de 

iteração para a resolução do estimador do parâmetro e (equações (2.37) e (2.39)),

utilizou-se o método iterativo de Newton-Raphson (BERCKETT e HURT, 1964; 

DIXON, 1974). Entretanto, a convergência se mostrou muito lenta. Para diminuir 

o número de iterações, o acréscimo { ou decréscimo} que se dava a cada passo foi mul

tiplicado por um fator, de modo que o algoritmo utilizado pa.,sou a ser: 

Z. - Z· + F /(ê), - s-1 /'{ê) (2.41) 



onde: Z i é o valor obtido para ê no passo i; 

Zi-t é o valor obtido para ê no passo (i -1); 

f(ê) é a função de iteração (equações (2.37) e (2.39) ); 

f'(ê) = (df(ê)/dê) é a primeira derivada da função de iteração; e 

Fé o fator de multiplicação utilizado (F = 100 na equação {2.39} e 

F = 10 na equação (2.37). 
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Com isso, o número de passos necessários para atingir a convergência 

foi sensivelmente reduzido. As estimativas obtidas pelo método dos percentis foram 

utilizadas como valores iniciais na iteração e o critério de convergência foi o mesmo que 

se utilizou para os estimadores de momentos. 

O QUADRO 2.3. resume os métodos testados, apresentando um 

c6digo que será utilizado para facilitar a discussão. Nota-se que, para a maioria dos 

métodos, o valor do parâmetro de localização foi fixado no diâmetro mínimo do levan

tamento {a= 13cm), e a variável ajustada passou a ser x = DAP-13, conforme a su

gestão de JOHNSON e KOTZ (1970). Como a maioria das espécies possui distribuição 

na forma de = J invertido» , o parâmetro a funcionou como um ponto de truncagem. 
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QUADRO 2.3: Resumo dos métodos testados para o ajuste da distribuição
Weibull 

MÉTODO CÓDIGO ESTIMADORES RESOLUÇÃO 

Percentis PTL a= 13cm 
DUBEY (1967) � = (2.25� Diretamente 

e= (2.24 Diretamente 

Funções Lineares FLN a= 13cm 
MENON (1963) 6 = (2.36! Diretamente 

ê = (2.35 Diretamente 

Momentos MGA a = DAPminimo 
BURK e BURKHART t, = (2.22) Diretamente 

(1984) ê = (2.21) Iteração pelo 
método da secante

ou falsa posição 

Momentos MCV a= 13cm 
NEWBY (1980) b = (2.2a) Diretamente 

.. Tabelado e 

Máxima MVN a= 13cm 
Verossimilhança b = {2.38) Diretamente 
COHEN (1967) ê = (2.37) Iteração por 

Newton - Raphson

Máxima MVT t = 13cm 
Verossimilhança b = (2.40l Diretamente 

ê = (2.39 Iteração por 
Newton - Raphson
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2.4. Resultados e Discussão 

2.4.1. Ajustamento em relação às distribuições originais. 

A qualidade do ajustamento produzido pelos métodos testados foi me

dida através do desvio médio, da soma dos desvios absolutos, do índice de ajustamento 

e do teste de Komolgorov - Smimov (MASSEY, 1951), que foram computados para 

cada espécie estudada. Entendeu-se por desvio a diferença entre a freqüência espe

rada e a observada em cada classe de DAP para cada uma das espécies. O índice de 

ajustamento (KNOEBEL et alii, 1986) foi calculado por: 

onde: Yi é a freqüência observada na classe i; 

Yi é a freqüência esperada na classe i; e 

Vi é a freqüência média nas n classes. 

(2.42) 

O QUADRO 2.4. apresenta os valores máximos, mínimos e médios 

dos critérios de ajustamento encontrados para cada um dos métodos. Nota-se que pelo 

teste de Komolgorov - Smimov todos os métodos apresentaram um bom ajuste em 

relação às distribuições observadas. À exceção do método das funções lineares (FLN), 

todos os demais não apresentaram diferenças estatisticamente signficativas para todas 

as espécies. Entretanto, os métodos produziram estimativas estatisticamente diferentes 

para os parâmetros, como pode ser visto pela análise de variância e teste de médias 

apresentados no QUADRO 2.5 .. Confirmam-se as observações de SHIVER (1985) 
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QUADRO 2.4: Valores médios (MED), mínimos (MIN) e máximos (MAX) dos 
critérios de ajustamento encontrados entre as 60 espécies estudadas 

MÉTODO Desvio Soma dos Índice de Número de 
Médio Desvios ajustamento , . espec1es sem 

Absolutos ajustamento 

MED 0,0895 21,16 90,49 
PTL MIN 0,0000 4,68 29.85 

MAX 0,4300 128,61 99,85 

MED 0,0305 36,85 88,98 
FLN MIN 0,0000 2,00 42,62 2 

MAX 0,3389 251,34 99,92 

MED 0,1729 26,92 84,80 
MGA MIN 0,0021 3,80 22,15 

MAX 5,6420 222,59 99,93 

MED 0,0696 26,11 90,34 
MCV MIN 0,0000 4,62 38,79 

MAX 0,2828 126,89 99,72 

MED 0,0538 24,68 89,68 
MVN MIN 0,0000 5,76 46,35 

MAX 0,2467 130,51 99,54 

MED 0,0459 28,01 89,07 
MVT MIN 0,0000 5,18 47,14 

MAX 0,2282 208,83 99,51 

OBSERVAÇÃO : As espécies sem ajustamento foram aquelas que �resentaram
teste de Komolgorov • Smimov significativo ao nível de 5% de probabdid e 

e ZARNOCH e DELL (1985) de que a distribuição Weibull permite que diferentes 

combinações dos parâmetros produzam distribuições semelhantes. 

Os demais critérios de ajustamento do QUADRO 2.4. também 

mostram que não há diferenças marcantes entre os métodos. Os métodos FLN, MGA 

e MVT apresentam amplitude maior para a soma dos desvios absolutos que os demais. 

Apesar das diferenças de ajustamento não serem marcantes, a qualidade do ajuste 

desses métodos variou mais de espécie para espécie que a dos demais métodos. 
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A distribuição de todos os desvios, independentemente das espécies 

(FIGURA 2.4.), confirma a maior constância na qualidade do ajuste dos estimadores 

PTL, MCV e MVN. A dispersão dos desvios é claramente maior para FLN e MVT, 

e o método MGA, embora possua uma dispersão pequena, produziu num dos casos 

uma freqüência muito abaixo da esperada, embora isso não comprometa o desempenho 

desse método em termos globais. 

Observa-se que os métodos PTL, MCV e MVN, que foram muito 

próximos em termos de distribuição dos desvios, não produziram diferenças estatisti

camente significativas na estimativa do parâmetro da forma e (QUADRO 2.5.). 

QUAD�O 2.5: Teste t (mínima diferença significativa) para comparação dos 
métodos de ajuste da Weibull através dos valores médios das estimativas dos 
parâmetros nas 60 espécies estudadas. 

PARÂMETRO e PARÂMETRO b 

Método Médias Comparação Método Médias Comparação 

MVT 2,0204 A MVT 23,072 B 
FLN 1,6033 B MVN 15,460 BC 
MVN 1,4121 c PTL 15,136 BC 
PTL 1,3423 c MCV 14,684 c 

MCV 1,3263 c FLN 14,675 c 

MGA 1,1481 D MGA 12,826 D 

OBSERVAÇOES : (a} Médias com letras diferentes representam difere��as 
estatisticamente significativas ao nível de 5% de �robabilidãde. (b) Na análise 
de variância obteve-se para o parâmetro e teste F = 40,43 fo = O, 0001; CV =
25, 16%) e para o parâmetro b teste F = 202,06 (a: = O, 0001; CV = 12, 26%). 

Em termos de índice de ajustamento, os métodos de máxima verossi

milhança (MVN e MVT) apresentaram uma constância maior na qualidade do ajus

tamento nas diferentes espécies. Contudo, esse índice parece ser pouco sensível pois o 
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2.4.2. Influência do tamanho da amostra 

O número de árvores amostradas para cada uma das 60 espécies es

tudadas variou bastante (de 30 a 1480 árvores), pois trata-se de uma floresta tropical 

pluvial com grande diversidade de espécies. 

Embora não se tenha encontrado diferenças marcantes entre os 

métodos em termos globais, o ajuste produzido pelos métodos é bastante diferente 

no que tange às amostras de tamanhos diferentes. 

Para se observar o efeito do tamanho da amostra sobre o ajuste da 

Weibull pelos diferentes métodos as espécies foram agrupadas conforme o número de 

árvores amostradas. Dentro de cada grupo os métodos de ajuste foram comparados 

através do teste de Kruskal - Wallis utilizando-se o valor absoluto dos desvios como 

variável de análise. O resultado dessas análises é apresentado no QUADRO 2.6 .. Os 

métodos se mostraram estatisticamente diferentes para os grupos com mais de 100 

árvores amostradas. Essa diferença, entretanto, se deve principalmente ao método FLN, 

pois a exclusão desse método produziu um teste de Kruskal - Wallis não significativo. 

No mesmo quadro pode-se observar que, para os grupos de espécies 

com mais de 60 árvores amostradas, os valores da soma das ordens para o método 

PTL é sempre menor do que para os demais. Uma vez que a variável analisada é o 

valor absoluto dos desvios, um valor menor representa uma maior proximidade entre 

as freqüências esperada e observada e, p ortanto, um melhor ajuste. 

Para verificar se o ajuste do método PTL nos grupos de espécies com 

mais árvores amostradas era significativamente melhor que o ajuste dos demais foi 

realizado o teste das ordens assinaladas. Esse teste permite uma comparação mais 
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QUADRO 2.6: Comparação dos métodos de ajuste da Weibull para grnpos de espécies 
com diferentes números de árvores amostradas. Analisou-se o desvio absoluto de cada classe 
de diâmetro através do teste da Soma das Ordens ( Wilcoxon ) e qui-quadrado aproximado 
do teste de KRUSKALL - WALLIS. 

Grupos de Número de MÉTODOS Qui-Quadrado 
Tamanho de Classes 

Amostra. Diamétrica PTL FLN MCV MGA MVN MVT (a) 

30 a. 40 46 6319 6877 5923 6023 6528 6516 2,1851 
(0,8230) 

40 a. 50 49 7123 6798 7167 7365 1451 7455 0,1903 
(0,9695) 

50 a. 60 30 2690 3108 2393 2622 2701 2116 3,3312 
(0,6491) 

60 a. 70 24 1512 1964 1618 1829 1694 1823 3,2081 
(0,6679) 

70 a. 80 30 2466 3319 2732 2509 2680 2584 5,9905 
(0,3071) 

80 a. 90 30 2299 3127 2867 2537 2822 2638 5,0947 
(0,4044) 

90 a 100 16 685 848 704 632 641 686 4,0672 
(0,5398) 

100 a. 200 70 12920 17460 13962 14422 14336 15320 11,569 
(0,0412) 

>200 181 86726 116405 98499 93400 96865 98396 27,397 
(0,0001) 

Q
fi
B�E� AÇÃO : Os valores entre parênteses na. coluna do Qui-Quadra.do são os níveis de sig

m canc1a para. o teste de KRUSKALL - WALLIS. 

rigorosa, uma vez que ele compara duas amostras independentes pareadas ( CAMPOS, 

1979). 

Nesse caso, o pareamento foi realizado para cada classe dentro de 

cada espécie, sendo a variável de análise o valor absoluto dos desvios. O QUADRO 2.7. 

apresenta os valores de T do teste das ordens assinaladas. Como o teste foi realizado 

para comparar a diferença dos métodos testados em relação ao método PTL, valores 

negativos de T indicam um menor desvio absoluto para o método PTL. Observa-se, 

de fato, que o método PTL é superior aos demais quando se trata de espécies com 
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grande número de árvores amostradas. Confirmam-se as conclusões de SHIVER (1985) 

e ZARNOCH e DELL (1985) de que os métodos baseados em percentis são superiores 

aos demais quando se trata de representar a distribuição observada. 

QUADRO 2.7. Valores do T do teste das Ordens Assinaladas ( Wilcoxon ) na 
comparação do método dos percentis (PTL) com os demais, em termos de desvios 
absolutos nas classes diamétricas. 

Grupos de Número de MÉTODOS 
Tamanho de Classes 

Amostra Diamétrica FLN MCV MGA MVN MVT 

30 a 40 46 - 1,28 0,91 0,92 - 1 69 *' - 0,51
40 a 50 49 0,80 1,02 - 0,72 - 0,41 0,27
50 a 60 30 - 2,19 * 0,85 - 0,24 - 0,36 - 0,55
60 a 70 24 - 2 29 * ' - 0,91 - 1,06 - 2 43 **' - 2 37 **

' 

70 a 80 30 - 2,25 * - 0,59 0,73 0,07 0,48
80 a90 30 - 2 42 ** 

' - 1,35 - 0,55 - 1,41 - 2 36 **
' 

90 a 100 15 - 2,44 ** - 1,87 * - 0,97 - 0,74 - 2 44 **' 

100 a 200 70 - 4 74 ** ' - 1 76 ** 
' - 1,34 -2 66 **' - 3 77 ** 

' 

> 200 181 - 6 67 ** 
' - 3 05 ** ' - 2,64 ** - 3 05**

' - 3,94 **

QBSERVAÇAO : * Valores significativos para a = O, 05. ** Valores significa-
tivos para a= 0, 01. 

2.4.3. Intervalo de confiança das estimativas dos parâmetros 

A comparação da precisão na estimativa dos parâmetros, medida em 

termos de intervalo de confiança ( ao nível de 95% de probabilidade) das estimativas 

dos parâmetros, foi realizada apenas para os três métodos que se apresentaram mais 

semelhantes em termos de comparação global: PTL, MCV e MVN. 
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A variância das estimativas obtidas pelo método dos percentis (PTL) 

foi calculada segundo DUBEY(1967) sendo as fórmulas: 

onde:qi = Pi/(1 -Pi), (i = 1, 2}; 

k, = -ln(l -p,), (i = 1, 2); 

n é o tamanho da amostra; e 

P1 = O, 24 e P2 = O, 93 são os mesmos percentis 

utilizados no cálculo de ê e b 

(2.43) 

(2.44) 

A variância das estimativas do método dos momentos (MCV) (se

gundo NEWBY, 1980) foi obtida por: 

Var(ê) = 
hn
n (2.45) 

.. b2 h22 Var(b) = -
-

n 
(2.46) 

onde: n é o tamanho da amostra; e 

h11 e h22 são coeficientes da matriz assint6tica de variância - covariância da 

distribuição Weibull estandardizada (vide ANEXO 2). 

No método da máxima verossimilhança (MVN) a variância das esti

mativas dos parâmetros foi obtida segundo DUBEY (1967), sendo: 

"2 

Var(ê) 
= n wê1)(1) (2.47) 

... b2 ( [w(2)J
2) Var(b) = ê2 n 1 + l)(l} (l) (2.48) 



onde: n é o tamanho da amostra; · 

t(2) = O, 4227843351 é a função digam.a; e 

-q;(t) (1) = 1, 644934066848 é a função trigama. 

O intervalo de confiança foi calculado através de 

ICe = t
✓Va

�
(ê)

ICg = 1Jv•:(&J

onde t é o valor da variável "Studentizada" para n - 1 graus de liberdade. 

48 

Observou-se que os intervalos de confiança das estimativas do 

parâmetro e nos métodos PTL ·e MCV foram significativamente maiores que os obti

dos pelo método MVN. No caso do parâmetro b a diferença s6 é significativa entre os 

métodos PTL e MCV (QUADRO 2.8.). Conclui-se que o método da máxima verossim

ilhança (MVN), embora menos exato na representação das distribuições observadas, 

é mais preciso na estimativa dos parâmetros. Novamente as conclusões de SHIVER 

(1984) e ZARNOCH e DELL (1985) foram confirmadas. 

QUADRO 2.8: Teste t pareado comparando o intervalo de con
fiança (em porcentagem) dos parâmetros da Weibull obtidos pe
los métodos dos percentis (PTL), momentos (MCV) e máxima 
verossimilhança (MVN) ( n = 60 espécies). 

MCV MVN 
e b e b 

PTL 0,385 - 0,706 10,445 6,937 
(0,7014) (0,4832) (0,0001) (0,0001) 

MVN 3,129 1,391 
(0,0027) (0,1696) 

QB�E�VACAO: Os valores entre parênteses são os níveis de sig
nificanc1a do leste t. 
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2.4.4. Comparação dos métodos de ajuste que necessitam de iteração 

Três dos métodos testados necessitam de processos iterativos para 

obter as estimativas dos parâmetros: método da máxima verossimilhança para Weibull 

- 2 parâmetros com amostras completas (MVN) e com amostras truncadas à esquerda

(MVT), e o método dos momentos proposto por BURK e BURKHART (1984). 

No ANEXO 4 apresenta-se o quadro contendo o número de iterações 

necessárias para atingir a convergência em cada uma das espécies estudadas. Os 

métodos de máxima verossimilhança, nos quais o método iterativo foi o de Newton 

- Rapshon, foram de convergência. mais lenta que o método dos momentos, onde se

utilizaram os métodos da secante e da falsa posição. 

Apesar de apresentar convergência mais rápida, o método da secante 

não foi capaz de convergir no caso de algumas espécies. Isso provavelmente foi devido 

ao valor inicial da iteração em algumas espécies estar bem pr6ximo do valor de con

vergência, de modo que o decremento de 0,5 no valor inicial afastou a iteração do ponto 

de convergência. Dentre os métodos de máxima verossimilhança, o método baseado na 

Weibull - 2 parâmetros em amostras completas (MVN) teve convergência mais rápida 

que o método baseado em amostras truncadas à esquerda, provavelmente porque o 

fator de multiplicação era maior. 

2.4.5. Escolha das melhores estimativas 

Para interpretação do significado biológico dos parâmetros da dis

tribuição Weibull, decidiu-se utilizar as estimativas obtidas pelo método dos percentis. 
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Embora as estimativas de máxima verossimilhança sejam mais pre

cisas, ZARNOCH e DELL (1985} demonstraram que quando o parâmetro da forma é 

menor que dois ( e � 2) os estimadores de percentis são tão bons, ou mesmo superiores, 

aos estimadores de máxima verossimilhança. 

Outra grande vantagem dos estimadores de percentis é a simplicidade 

e rapidez na sua computação, que não necessita de processos iterativos, de fórmulas 

- complexas ou de tabelas. Quando se utilizam dados agrupados, entretanto, deve-se

fazer cuidadosamente a escolha do número e amplitude das classes, pois estas variáveis

influenciam de modo marcante o valor calculado para os percentis e, conseqüentemente,

as estimativas dos parâmetros da distribuição Weibull.

Os valores das estimativas dos parâmetros pelo método dos percentis 

para as espécies estudadas, e os seus respectivos intervalos de confiança, estão no 

ANEXO 5. Estes valores foram utilizados para os estudos sobre o significado biológico 

dos parâmetros da distribuição. 
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Nesta seção procurou-se relacionar a distribuição de diâmetros, re

presentada pela distribuição Weibull, com as características fitossociol6gicas e com 

algwnas características reprodutivas e vegetativas de cada espécie. 

AB características reprodutivas e vegetativas foram utilizadas para 

agrupar as espécies em quatro fases da sucessão secundária (pioneira, secundária inicial, 

secundária tardia e clímax}, tentando seguir a proposta de BUDOWSKI (1963, 1965). 

Na tentativa de estabelecer relações entre a distribuição de diâmetros 

e as características 6.tossociológicas e "sucessionais" de cada espécie, a distribuição 

Weibull foi deduzida como uma distribuição representativa da sobrevivência das árvores 

em função de seu diâmetro. Procurou-se interpretar biologicamente os parâmetros 

da distribuição para compreender a sua relação com as características das espécies 

estudadas. 
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A sobrevivência normalmente é observada em relação à idade dos 

indivíduos. Embora exista uma relação geral entre o diâmetro e a idade das árvores, 

essa relação deve ser demonstrada antes de ser assumida (WHITE, 1980). Como não 

foi possível demostrar a existência dessa relação, estudou-se a sobrevivência das árvores 

como uma função do diâmetro (diâmetro à altura do peito - DAP). 

3.1. Dedução da Distribuição Weibull 

Apesar de ter sido apresentada inicialmente como uma distribuição 

empírica (WEIBULL, 1951), a distribuição Weibull pode ser deduzida a partir de 

considerações sobre a sobrevivência dos indivíduos de uma população, conforme os 

conceitos apresentados por ELANDT-JOHNSON e JOHNSON (1980). 

Dada uma população com "Curva de Mortalidade" em função do 

tamanho dos indivíduos (x) na forma: 

F(x) = Pr[X � x] (3.1) 

onde: Pr{X � x] é a probabilidade de um indivíduo morrer até atingir o tamanho x. 

Pode-se considerar a "Curva de Sobrevivência" dessa população como 

sendo: 

S(x) = 1 - F(x) = Pr[X > x] 

onde: Pr(X > x] é a probabilidade de um indivíduo sobreviver até atingir 

o tamanho x;

(3.2) 
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lWllmindo-se que para x = O, têm-se F(x) = O e S(x) = O, ou seja não há mortes nem
sobrevivência para indivíduos de tamanho x = O.

Para obter a "Taxa Instantânea Absoluta de Mortalidade" f(x), basta
derivar a função da curva de mortalidade, encontrando-se:

/(x) = 
dF(x) 

= 
_ dS(x) 

dx dx 
(3.3) 

A "Taxa Instantânea Relativa de Mortalidade" M(x), que será
chamada "Função de Mortalidade", é obtida pela razão entre a taxa instantânea abso
luta de mortalidade e a sobrevivência:

M( )- f(x) _ -[dS(x)/dx] _ -d ln[S(x)]x - S{x) - S(x) - dx (3.4) 

Em termos biológicos, o que se espera de uma função de mortalidade
é que ela seja positiva podendo ser crescente, constante ou decrescente, dependendo da
população em estudo. A função mais simples que satisfaz essas condições é:

M(x) = kxm (3.5) 

onde: k > O e m são constantes que dependem da população estudada.
Assumindo a função (3.5) como a função de mortalidade a curva de

sobrevivência resultante é:

S(x) = exp [/ M(x)dx]
S(x) = exp [/ k xm dx]

[ kxm+l l S(x) = exp - m + 1
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Para fins de simplificação, pode-se assumir que "f = m+ 1 e 8 = k / m+ 1 

e, portanto, a curva de sobrevivência fica: 

S(z) = exp [- 8z7] (3.6) 

A curva de mortalidade obtida é: 

F(x) = 1 - S(x) = 1 - exp [ - 8 x7] (3.7) 

Comparando-se a equação (3.7) com a equação (2.4) nota-se que 

ambas representam a função de densidade acumulada da distribuição Weibull - 2 

parâmetros, sendo e= 'Y e b = 1f0(1h), enquanto que a função de densidade proba

bilística é: 

(3.8) 

Portanto, ao assumir a taxa instantânea relativa de mortalidade, em

função do tamanho (função de mortalidade), como sendo do tipo M(z) = k xm , a

distribuição do tamanho dos indivíduos dessa população seguirá a distribuição Weibull

- 2 parâmetros. Para obter a Weibull - 3 parâmetros basta assumir que x = y - t

representa o tamanho dos indivíduos a partir de um tamanho mínimo t.

O significado dos parâmetros da distribuição Weibull pode ser enten

dido analisando o seu efeito sobre a função de mortalidade assumida. Essa pode ser 

apresentada na forma: 

(3.9) 

ou então, na forma mais utilizada nos estudos de distribuição de diâmetros como nas 

equações (2.1) a (2.4): 

(3.10) 
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- PINDER et alii (1978) relacionaram os três tipos básicos de curvas de

sobrevivência com o valor do pârametro e da Weibull. Quando a taxa de mortalidade 

específica da idade (no nosso caso do tamanho) é crescente, a curva de sobrevivência 

foi chamada de tipo I, o que é obtida na equação (3.10) para e > 1. A curva tipo 

II é obtida nos casos de taxa de mortalidade constante, isto é, para e= 1, e a curva 

de sobrevivência tipo 111 resulta de uma taxa de mortalidade decrescente, valores de e 

menores que 1 (FIGURA 3.1.). 
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FIGURA 3.1.: Tipos básicos de curva de sobrevivência segundo PINDER 
et alii (1978). Curva tipo 1 representa taxa de mortalidade específica da idade 
crescente. Na curva tipo II a taxa de mortalidade é constante e na tipo III é 
decrescente. 
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Portanto, o parâmetro e indica o padrão da curva de sobrevivência, 

sendo uma medida quantitativa de um fenômeno contínuo, onde os tipos I, II e III 

representam apenas uma simplificação. 

A influência do parâmetro b pode ser melhor visualizada através da 

equação (2.6), que constitue a propriedade da distribuição Weibull, onde a média é 

dada por: 

µ=bf(l+l/c) 

onde: r é a função gama. 

Observa-se que duas populações com o mesmo valor de e, e portanto 

com as mesmas características em termos de tipo de curva de sobrevivência, podem 

apresentar tamanhos médios diferentes em função do valor do parâmetro b. Con

seqüentemente, esse parâmetro está diretamente ligado ao tamanho médio que os in

divíduos da população tendem a assumir. No caso particular de e= 1 o parâmetro b é a 

pr6pria média da população, e a distribuição Weibull passa a ser idêntica à distribuição 

exponencial. 
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3.2. Caracterização das Espécies Arbóreas Tropicais 

As florestas tropicais são caracterizadas pela presença de um grande 

número de espécies, formando um sistema muito complexo com uma enorme quantidade 

de inter-relações. Ao se procurar entender tal sistema surgem algumas questões como: 

qual a importância de cada uma das espécies para a dinâmica e estabilidade do sistema? 

cada espécie possui características totalmente particulares ou exitem grupos de espécies 

que se comportam de forma seme1hante, desempenhando praticamente o mesmo papel 

dentro do sistema? 

Os primeiros estudos da floresta tropical foram taxonômicos e procu

ravam conhecer individualmente cada espécie, classificando-as dentro de um sistema 

taxonômico. Posteriormente, aliou-se aos estudos taxonômicos uma abordagem fi. 

tossociológica, onde se buscava compreender a relação entre as espécies individuais e a 

floresta como um todo. Alguns métodos fitossociológicos desenvolvidos foram a iden

tificação de estratos verticais na floresta, o Índice de Valor de Importância, que define 

a importância de cada espécie em função da sua freqüência, densidade e dominância, e 

os índices de dispersão que buscam reconhecer padrões de distribuição dos indivíduos 

de uma espécie no espaço horizontal. Exemplos recentes desses estudos são: G IBSS e 

LEITÃO (1978), GIBBS et alii (1980), OLIVEIRA e ROTTA (1982), SILVA e LOPES 

(1982) e BARROS (1986). 

Sendo mais florfstica que ecol6gica, a abordagem fitossociológica tradi

cional tem sido pouco esclarecedora quanto ao papel de cada espécie na dinâmica da 

floresta e quanto ao comportamento das espécies individuais. 
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Durante o desenvolvimento da Silvicultura nos trópicos alguns con

ceitos práticos a respeito do comportamento das espécies arbóreas foram utilizados. 

Inicialmente se reconheciam dois grupos de espécies: as "tolerantes" e as "intoler

antes" à sombra (WHITMORE, 1975), conforme os conceitos da Silvicultura tradicional 

praticada na Europa. Posteriormente, reconheceu-se um terceiro grupo de espécies 

chamadas "oportunistas de clareira" (FAO, s.i.). E, finalmente, reconheceu-se que 

existe praticamente uma infinidade de respostas possíveis entre as espécies tropicais 

em relação ao grau de luminosidade que se pode produzir no piso florestal através dos 

tratamentos silviculturais (WHITMORE, 1978 e 1982). 

A variedade de respostas quanto à luminosidade, que se observa entre 

as espécies tropicais, é o resultado natural do processo de regeneração das florestas 

tropicais. O fenômeno de abertura de dareiras na floresta (aberturas no dossel) e a 

sua posterior reocupação (sucessão secundária) é reconhecido hoje como o fenômeno 

primordial para a regeneração das espécies arb6reas tropicais (SILVERTOWN, 1987; 

WHITMORE, 1978 e 1982; HARTSHORN, 1980). 

BUDOWSKI (1963 e 1965) foi quem, inicialmente, caracterizou as 

espécies arbóreas tropicais em função do estágio que elas ocupavam na sucessão se

cundária. Ele reconheceu quatro fases na sucessão: pioneira, secundária inicial, se

cundária tardia e clímax. As fases foram estabelecidas a partir de parâmetros como: 

composição ftorística, número de estratos, velocidade de crescimento das espécies pre

sentes, longevidade das espécies dominantes, presença de epífitas, cipós, arbustos e 

gramíneas, regeneração das espécies dominantes, viabilidade das sementes, tamanho 

das sementes e frutos, dispersores de sementes, tolerância à sombra. Dessa forma é 
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possível inferir o estágio da sucessão secundária a que uma dada espécie pertence a 

partir das suas características reprodutivas e vegetativas. 

NINOMIYA e OGINO (1984) apresentaram o "diagrama M-w" como 

uma forma de identificar o estágio sucessional das florestas e de espécies arb6reas in

dividuais. O diagrama M-w é um gráfico com ambos os eixos em escala logarítmica, 

onde o índice M (razão do produto da freqüência das árvores com o seu tamanho, pela 

sua freqüência) é colocado contra o tamanho das árvores (w). No diagrama, o número 

de estratos de altura é facilmente identificado, tomando-se possível inferências quanto 

à continuidade da regeneração natural das espécies. 

KNIGHT (1975) e PIR:ES (1976), estudando a distribuição diamétrica 

de espécies arb6reas da floresta tropical, chegaram a reconhecer padrões básicos de 

distribuição. O primeiro autor reconheceu 5 padrões, sendo que os dois mais comuns 

são o da forma de "J invertido", característico de espécies com regeneração contínua, e 

um padrão descontínuo, característico de espécies com regeneração intermitente. Esses 

dois padrões também foram observados por PIRES (1976), que atribuiu o primeiro a 

espécies tolerantes e o segundo a espécies intolerantes. 
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3.3. Sucessão Secundária e Padrões de Distribuição de Diâmetros 

Com o auxílio de mateiros do Centro de Pesquisa do Tr6pico Úmido 

(CPATU) da EMBRAPA, em Belém, foi possível obter informações sobre algumas 

características de 18, dentre as 60 espécies estudadas. Os QUADROS 3.1.a e 3.1.b 

apresentam as espécies com as informações obtidas. As informações sobre densidade 

da madeira foram obtidas nos trabalhos de BRITO (1981) e P IO-CORRÊA (1926). 

3.3.1. Estágios da sucessão secundária 

Com as informações obtidas procurou-se classificar as espécies em 

quatro estágios da sucessão secundária, seguindo as características apresentadas por 

BUDOWSKI (1963 e 1965} (QUADRO 3.2.). A importância dada a cada característica 

é bastante subjetiva, de modo que a classificação serve antes para definir a posição 

relativa das espécies em termos de início, meio e final da sucessão, que para definir 

claramente as espécies pertencentes às quatro fases da sucessão. Por outro lado, o fato 

da sucessão ser um fenômeno contínuo determina que a pr6pria. definição de quatro 

fases feita por BUDOWSKI (1963) já é em si arbitrária. 

Nota-se no QUADRO 3.2. uma tendência, dos estágios iniciais para 

os estágios finais da sucessão, de diminuição do valor do parâmetro e, estabilizando 

ao redor de 1, e de aumento do valor do parâmetro b. Em termos de distribuição de 

diâmetro, essa tendência significa que as espécies com distribuição na forma de "J in

vertido" vão sendo substituídas por espécies com distribuição de curvatura mais suave, 

tendendo quase a uma reta (FIGURA 3.2.). Em termos de curva de sobrevivência, 



QUADRO 3.1.a: Características reprodutivas de algumas das 60 espécies 
estudadas. 

ESPÉCIE CÓDIGO CARACTERiSTICAS REPRODUTIVAS 
Tipo de Dispersor Semente 
Fruto dormência longevidade 

Ama.pá 5 pássaros não curta 

Araticum 9 baga. ma.caco, curta.. 
rato, cutia. 

Arueira brava. 15 drupa. vento nã.o curta. 

Canela. de viado 25 gravida.de, curta. 
ra.to, cutia. 

Cravo 32 gravidade curta. 

Cuma.ru 34 vagem gravida.de, nã.o curta. 

Envira. preta. 53 pássaros curta. 

Goia.binha. 69 gravida.de, cutia., pa.ca. longa 
ma.caco, via.do 

lngá 73 vagem pássaros não curta. 
mdeiscente 

Ingá xi:xiba. 78 vagem pássaros não curta. 

Ja.tobá. fa.va. 86 vagem seca. gravida.de, paca., sim longa. 
indeiscente via.do, cutia., porco 

Jacarandá. 87 vagem vento sim longa. 

Maça.ra.nduba 102 baga. pássaros, porco sim longa. 
via.do, paca., cutia. 

Pa.u d'arco a.ma.relo 114 cápsula. vento não curta. 

Pa.u d'a.rco roxo 117 cápsula. vento não curta. 

Morototó 122 drupa. pássaros sim longa 

Emba.úba. 151 noz pássaros sim longa. 
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essa tendência se traduz em curvas progressivamente menos inclinadas que atingem 

diâmetros maiores (FIGURA 3.3.). 
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QUADRO 3.1.b: Características vegetativas de algumas das 60 espécies 
estudadas. 

ESPÉCIE CÓDIGO CARACTERÍSTICAS VEGETATIVAS 
Ambiente Velocidade Perda. Posição Tempo D ensidade 

de de de nos de da. Madeira

Regenera.c;ão Crescimento Folhas Estratos Vida. (g/cmS) 

Ama.pá 5 sombra. lenta. total médio longo 

Ara.ticum 9 sombra. lenta. parcial inferior curto 0,811 

Arueira. brava. 15 sombra. lenta. parcial superior longo 0,820 

Canela. de via.do 25 sombra lenta. total médio longo 0,798 

Cravo 32 sombra. rápida. parcial inferior longo 0,640 

Cuma.ru 34 sombra. rápida. parcial médio longo 0,840 

Envira. preta. 53 sombra rápida. parcial médio curto 0,483 

Goia.binha. 69 sombra lenta. parcial inferior curto 0,745 

lngá 73 sombra rápida parcial inferior curto 0,843 

lngá xixiba. 78 sombra rápida parcial inferior curto 0,463 

Ja.tobá fava. 86 sombra lenta total superior longo 0,800 

Jacarandá 87 sombra. lenta. total médio longo 0,836 

Maçara.nduba. 102 sombra lenta. parcial médio longo 0,856 

Pau d'arco a.ma.relo 114 sombra. lenta. total superior longo 0,925 

Pau d'arco roxo 117 sombra. lenta. total superior longo 0,883 

Morototó 122 luz rápida. parcial médio longo 0,767 

Emba.úba. 151 luz rápida. parcial inferior curto 0,275 

Do ponto de vista biol6gico, a diminuição no valor do parâmetro e

no decorrer da sucessão significa que espécies com taxas de mortalidade ( específicas 

do tamanho) crescentes (pioneiras) são substituídas por espécies com taxas menos 

crescentes (secundárias), tendendo para espécies com taxas de mortalidade constantes 
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QUADRO 3.2.: Cl�ificação das espécies nos quatro estágios da sucessão propostos 
por BUDOWSKI (1963). 

ESTÁGIO ESPÉCIES AMOSTRA PARÂMETROS 
( nº de árvores) e b 

Pioneira. Morototó 315 1,3522 5,9250 

Emba.úba. 43 1,9975 U,0295 

Secundária. Inicial Canela. de via.do 34 2,1172 5,9527 

Ingá. xixiha. 39 1,6448 23,9392 

Ingá. 183 1,3308 8,4651 

Ama.pá 45 1,3827 11,3295 

Ariticum 257 1,2982 6,0358 

Goia.binha. 75 1,2119 7,4736 

Envira. Preta. 47 1,2081 13,1580 

Secundária. Tardia. Arueira. brava. 36 1,1999 9,9318 

Cravo 133 1,2775 10,7549 

Ja.ca.ra.ndá. 90 1,3530 10,5320 

Pa.u d'a.rco roxo 70 1,2102 36,0329 

Pau d'a.rco a.ma.relo 75 0,9651 19,3291 

CÚma.x Cuma.ru 63 0,8909 23,4718 
(. Copa.iba. 203 1,2804 30,2118 

Ma.ça.ra.nduba. 144 1,1144 19,3468 

Ja.tobá fa.va. 178 1,0549 26,2757 

(clímax). Em relação à mudança conjunta dos parâmetros e e b, a tendência se dá no 

sentido de espécies que possuem indivíduos de grandes diâmetros. 

Esses dois processos não são necessariamente ligados, havendo espécies 

com taxa de mortalidade crescente que atingem grandes diâmetros, mas o resultado 

geral parece representar o fato de espécies de ciclo de vida mais longo sucederem espécies 

de ciclo de vida curto durante a sucessão secundária (GÓMEZ-POMPA e VÁZQUEZ

YANES, 1981). 
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FIGURA 3.2.: Curvas de distribuição de diâmetros para espécies carac
terfsticas dos estágios da sucessão. Espécies: (1) morototó, (2) amapá, (3) 
pau d'arco amarelo e (4) jatobá fava. 
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Embora não haja uma compatibilidade perfeita entre a classificação 

realizada pelos critérios de BUDOWSKI (1963 e 1965) e o valor dos parâmetros da 

distribuição Weibull, os parâmetros produzem curvas de diâmetro e sobrevivência com 

uma continuidade que representa melhor o processo de sucessão que a formação de 

classes bem delimitadas. Em última análise, a visualização de "estágios" na sucessão 

secundária é uma simplificação para facilitar a compreensão de um fenômeno contínuo. 
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FIGURA 3.3.: Curvas de sobrevivência para espécies características dos 
estágios da sucessão. Espécies: (1) morototó, (2) amapá, (3) pau d'arco 
amarelo e (4) jatobá fava. 
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A "continuidade do processo de sucessão" não é a sucessão contínua 

de indivíduos de espécies düerentes na ocupação de uma clareira na floresta tropical. 

Ela significa que existe um "continuum" de estratégias de regeneração, onde as espécies 

arbóreas pioneiras, que só colonizam áreas abertas de grande luminosidade, e as espécies 

clímax, capazes de regenerar sob o dossel da H.oresta, representam os extremos. 
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3.3.2. Padrões de distribuição de diâmetro 

Como o estabelecimento de estágios ou classes facilita a compreensão 

de um fenômeno contínuo, procurou-se identificar padrões básicos de distribuição de 

diâmetro e sobrevivência dentro do "continuum" produzido pelos parâmetros da dis

tribuição Weibull. Para isso, as espécies foram agrupadas através de análise de agru

pamentos, utilizando como variáveis de análise as estimativas dos parâmetros e e b, e 

como método de agrupamento o método Ward ou método da mínima variância den

tro dos grupos (ROMESBURG, 1984; SAS, 1985). Escolheu-se arbitrariamente um 

número de 4 grupos para que estes fossem comparados com os 4 estágios da sucessão 

propostos por BUDOWSKI (1963 e 1965). O dendrograma produzido pela análise de 

agrupamento é apresentado no ANEXO 6. 

Na FIGURA 3.4. pode-se observar a posição dos quatro grupos em 

relação aos valores das estimativas do parâmetros. Nota-se uma clara distinção entre 

os quatro grupos obtidos pela análise de agrupamento. Entretanto, não há uma corres

pondência perfeita entre esses grupos e os quatro estágios da sucessão. 

Em linha geral os grupos 3,1 e 2 parecem representar espécies em 

início, meio e final de sucessão, respectivamente. O grupo 4, representato por apenas 

2 espécies (sucupira e alho bravo), parece ter um comportamento pouco comum entre 

as espécies mais freqüentes na floresta tropical. No ANEXO 7 são apresentadas as 60 

espécies estudadas, conforme o grupo a que pertencem, com as respectivas estimativas 

dos parâmetros. 

Os quatro grupos encontrados representam padrões bem definidos em 

termos de curva de distribuição de diâmetros (FIGURA 3.5.). Os grupos 1 e 2 apre

sentam curvas na forma de "J invertido", enquanto que os grupos 3 e 4 apresentam a 
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forma de uma curva normal positivamente assimétrica. A forma de "J invertido" parece 

estar relacionada com a regeneração contínua, e a forma normal assimétrica relaciona

se com a regeneração intermitente. PIRES (1976) e KNIGHT (1975) atribuem esse 

último comportamento a espécies intolerantes, e o primeiro a espécies tolerantes. 

As curvas da sobrevivência e da taxa instantânea relativa de mortali

dade (FIGURAS 3.6. e 3.7. respectivamente) também mostram essa semelhança entre 
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FIGURA 3.5.: � de distribuição de diâmetros para os grupos repre
sentativos de padrões de distribuição de diâmetros. Os números das curvas 
indicam os grupos. 

68 

os grupos 1 e 2 e os grupos 3 e 4. A curva da taxa de mortalidade assume uma forma 

potencial para os grupos 1 e 2 e uma forma de reta para os grupos 3 e 4. O que 

diferencia o grupo 1 do 2, e o grupo 3 do 4, é a inclinação das curvas. 

Os grupos 2 e 4, apesar de possuírem formas diferentes de curva, 

apresentam taxa de mortalidade praticamente constante em relação ao diâmetro, o que 

explica o fato das epécies desses grupos atingirem grandes diâmetros. 
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Já os grupos 1 e 3 possuem taxa de mortalidade crescente com o 

diâmetro, embora no grupo 1 o ritmo de crescimento seja decrescente ( tendência a uma 

assíntota), enquanto no grupo 3 a taxa de mortalidade possui um aumento constante. 

Em relação a esses quatro grupos pode-se afirmar que: 
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A) O grupo 1 é composto por espécies com taxa de mortalidade crescente com tendência

a estabilização nos diâmetros maiores. Provavelmente, tais espécies têm re

generação contínua e comportamento intermediário entre espécies tolerantes 

e intolerantes (final e início de sucessão), tendendo para espécies tolerantes, 

e atingem o dossel da floresta. 
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B) & espécies do grupo 2 têm taxa de mortalidade praticamente constante em relação

ao diâmetro e possuem árvores com grandes diâmetros. É provável que 

sejam espécies com regeneração contínua, que dominem o dossel e que sejam 

de final de sucessão (clímax). 

C) & características b�icas do grupo 3 são distribuição de diâmetro na forma de uma

curva normal com forte assimetria positiva, e taxa de mortalidade crescente. 

h espécies desse grupo apresentam regeneração descontínua e ciclo de vida 

curto (atingem apenas pequenos diâmetros), sendo provavelmente espécies 

intolerantes de início de sucessão (pioneiras). 

D) O grupo 4 é o grupo menos numeroso, mas constitui um padrão bem definido

e distinto dos demais. A distribuição de diâmetros na forma pr6xima à 

normal {com certa assimetria positiva) e a taxa de mortalidade praticamente 

constante, parece indicar espécies com regeneração descontínua, mas com 

árvores de grandes diâmetros, que atingem o dossel da floresta. 
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3.4. Identificação do Padrão de Distribuição de Diâmetro de uma Espécie 

Procurou-se desenvolver um método no qual a partir dos valores das 
estimativas dos parâmetros e e b da distribuição Weibull, ajustada à distribuição de 
diâmetros de uma espécie qualquer, fosse possível determinar a qual dos quatro grupos 
definidos na secção 3.3.2. essa espécie pertenceria. Para isso, utilizou-se a análise 
discriminante para se estimar uma função discriminante e das probabilidades de cada 
espécie pertencer aos quatro grupos. A metodologia usada foi a apresentada pelo 
sistema SAS (SAS, 1985). 

A função discriminante é um.a função que produz, a partir dos valores 
de e e b, de uma dada espécie, um valor para cada um dos quatro grupos. A espécie 
em estudo é classificada no grupo que apresentar o maior valor da função. A função 
discriminante é do tipo: 

y = X' f3 (3.11) 

onde: 
Y é um vetor Jinha com os valores Y; (j = 1, 2, 3, 4) para cada grupo j;

X' = [1 e b) é o vetor linha com os parâmetros da distribuição de diâmetros da 
espécie a ser classificada; e 

Pé a matriz de coeficientes da função discriminante. 
Para utilizar essa função é necessário conhecer /3, que nesse caso foi: 
(-41, 29071 -43, 42358 -79, 08346 -135, 00462) /3 = 62, 12524 55, 80097 86, 60362 96, 09535 0,45697 1,03879 0,54991 1,93966 
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Utilizando como exemplo a espécie pau-santo, em que as estimativas 

dos parâmetros foram ê = 1, 1613 e b = 17, 4845, a função discriminante (3.11) fica: 
Y = ( 1/1 1/2 Ya Y4 ) = 

(-41,29071
= ( 1 1, 1613 17, 4845 ) 62, 12524 0,45697 

-43, 42358 -79, 08346 -135, 00462) 55, 80097 86, 60362 96, 09535 1,03879 0,54991 1,93966 
resultando em: 

Y = ( Yt 1/2 1/3 Y4) = ( 38, 8452 39, 5408 31, 1042 10, 5049 ) 
Como o maior valor da função foi 112 = 39, 5408 essa espécie foi clas

sificada no grupo 2. Os valores da função discriminante, entretanto, não possuem 
qualquer significado biol6gico direto, sendo difícil a sua interpretação. Por outro lado, 
tais valores também não indicam a posição da espécie estudada em relação aos grupos 
de classificação, assim, apesar do valor y1 = 38, 8452 ser hem pr6ximo ao valor obtido 
para o grupo 2 (112) é difícil saber se o pau-santo é uma espécie intermediária aos grupos 
1 e 2, ou se é uma espécie bem característica do grupo 2. 

Uma outra forma de classificar uma dada espécie em um dos quatro 
grupos é calculando a probabilidade da espécie em estudo pertencer a cada um dos 
grupos. Essa probabilidade é calculada através de: 

onde: 
Pr(j IX)= ,txp(-0, 5 D;(X)) 

E;=t exp(-0, 5 D;(X)] 

Pr(j I X) é a probabilidade da espécie estudada pertencer ao grupo j; 

D; é o quadrado da distância generalizada de MAHALANOBIS, obtida por: 

D'= (X - X;)' E-1 (X -X;)

(3.12) 

(3.13) 



sendo: 

X o vetor coluna com o valor dos parâmetros da espécie em estudo; 

X
; o vetor coluna com o valor médio dos parâmetros no grupo j; e 

E a matriz de variância - covariância dos parâmetros e e b.
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No cálculo do quadrado da distância, para cada um dos grupos, os 

vetores dos valores médios dos parâmetros dos quatro grupos foram: 

X ( 1,25419
) X ( 1,12791 ) X ( 1, 74816 ) X ( 1,94272 ) 1

= 10, 20830 
2 

= 23, 01592 
3 

= 12, 31084 4 
= 42, 95780

e a matriz de variância - covariância obtida foi: 

E _ ( 
O, 02017166 O, 00222369

) -
0,00222369 22,03693659 

Utilizando novamente o pau-santo como exemplo, o quadrado da 

distância dessa espécie para cada um dos quatro grupos obtido usando-se a equação 

(3.13) e os vetores acima é: 

D2 _ (-O 09289 7 7620 ) (
0,02017166 0,00222369 )-l 

(
-0,09289

)- 2 837021 - ' ' 
0,00222369 22,03693659 7, 7620 - ' 

(
o 02011166 0,00222369

)
-1

( 
o, 03339 

) D� = ( O, o3339 -5, 53142 ) o: 00222369 22, 03693659 -5, 53142 
= l, 44556 

2 (
0,02017166 0,00222369 )-l 

(
-0,58686

) Ds = ( -o, 58686 5, 17366 ) O, 00222369 22, 03693659 5, 17366 
= lB, 42984 

2 _ ( (0, 02017166 0, 00222369 )-l ( -0, 78142 ) D4 - -O, 78142 -z5, 4733o ) O, 00222369 22, 03693659 -25, 47330 
= 59, 518º7
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A partir do valor do quadrado da distância as probabilidades da 

espécie pertencer a cada um dos grupos é facilmente obtida através da equação (3.12). 

No caso do pau-santo essas probabilidades foram: 

Pr(l I X) = O, 3327 

Pr(2 1 X) = O, 6672 

Pr(3 I X) = O, 0001 

Pr(4 IX)= O, 0000 

Nota-se que a maior probabilidade se refere ao grupo 2, no grupo no 

qual a função discriminante já havia classificado essa espécie. Existe, contudo, uma 

certa probabilidade dessa espécie pertencer ao grupo 1 (33,27%), embora o grupo 2 

seja de fato o grupo de origem da espécie pau-santo. 

A função discriminante foi aplicada às 60 espécies estudadas. Apenas 

uma (visgueiro) foi classificada fora do seu grupo de origem, todas as demais apresen

taram sempre probabilidades acima de 60% de pertencerem aos seus grupos de origem. 

Entretanto, o uso da função discriminante na forma de probabilidade deve ser cauteloso 

pois exige que os parâmetros possua distribuição normal e que se conheça as proba

bilidades a priori de cada grupo. No caso desse estudo assuimiu-se a normalidade da 

distribuição dos parâmetros e a probabilidade a priori como sendo igual para todos os 

grupos. 

O uso da função discriminante aqui apresentada para a classificação 

de outras espécies arbóreas tropicais, não estudadas nesse trabalho, pode servir de 

auxílio no estudo do comportamento ecológico dessas espécies. 
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3.5. Distribuição de Diâmetros e Caracterfsticas Fitossociológicas 

AB características fitossociol6gicas calculadas para as espécies estu-

dadas foram: 

a) densidade (DAI),

b) freqüência (FAI),

c) dominância (DoAI),

d) índice de valor de importância (IVI),

e) índice de dispersão de Morisita,

f) desvio do índice de Morisita em relação à dispersão aleatória.

AB fórmulas utilizadas estão no QUADRO 3.3. e os resultados obtidos 

para cada uma das espécies no ANEXO 8. A DAI, FAI, DoAI e M são as características 

mais comumente utilizadas nos estudos 6.tossociol6gicos. O índice de Morisita e o 

seu desvio foram utilizados devido a sua facilidade de cálculo a partir de dados de 

parcelas, onde a distância entre os indivíduos de uma mesma espécie não é computada. 

Infelizmente, esse índice é bastante influenciado pelo tamanho das parcelas ( G REIG

SMITH, 1964). 

Das espécies estudadas, apenas o pau d'arco roxo, quina, cumaru, alho 

bravo, sucupira, visgueira, inharé branco e gororoba se apresentaram com dispersão 

aleat6ria. Todas as demais se mostraram com dispersão agrupada ( desvio do hldice de 

Morisita significativo ao nível de 5% de probabilidade). 

Outras características observadas nos índices 6.tossociológicos foram: 

1) a baixa densidade das espécies, 43% das espécies possuem menos de 2 indivíduos

por hectare; 



QUADRO 3.3.: F6rmulas utilizadas nos cálculos dos índices fitosso
ciol6gicos. 

CARACTERÍSTICA ÍNDICE ABSOLUTO 

Densidade (DAI) 
(n9 de individuos /ha) 

Freqüência (FAI) 
(nQ de ocorrências) 

Dominância (DoAI) 
(m2/ha) 

DA..= n;,/S 

ÍNDICE RELATIVO 

Índice de Valor de 
Importância (IVI) 

IV I, = DR. + F R. + DoR. 

Índice de Dispersão de 
Morisita (MORISITA) 
(GREIG-SMITH, 1964) 

Desvio do Índice de 
Morisita em relação à 

dispersão aleat6ria 
(GREIG-SMITH, 1964) 

DESV IOi = [Is.(ni -1) + M - ni]/(M -1) 

OBSERVAÇOES: 

n;, é o número de individuas da espécie i ( i = 1, 2, ... , E); 
mi é o número de ocorrências da espécie i; 
nik é o número de hidividuos da espécie i na parcela k (k = 1, 2, ... , M); 
Sé a área total amostrada (em ha); 
M é o número de parcelas amostradas; 
N é o número total de árvores amostradas; 
ABi é a área basal da espécie i (em m2); e 
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DESV IOi segue a distribuição de F com graus de liberdade n1 = M - 1 e n2 = oo. 

2) algum.as espécies se destacam com uma alta freqüência, como o gitó

(37,4 ind./ha), amescão (19,1 ind./ha), chapéu baiano (17,2 ind./ha), 

goiabão (14,6 ind./ha), puturuna (13,6 ind./ha) e barrote (10,0 ind./ha); 

3) apenas três espécies apresentam mais de 1 m2 / ha de área basal: amescão, git6 e

caneleiro; 
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4) muitas espécies possuem uma baixa freqüência, pois 25 espécies estiveram pre

sentes em menos de 50% das parcelas. 

Procurou-se correlacionar as características fitossociol6gicas com a 

distribuição de diâmetros, calculando-se o coeficiente de correlação de Kendall entre 

as estimativas dos parâmetros da Weibull, os índices fitossociol6gicos e os diâmetros 

médio aritmético (DAP) e médio quadrático (DAPQ). O QUADRO 3.4. apresenta os 

resultados obtidos. 

A estimativa do parâmetro da forma ( ê) não apresentou correlação 

com nenhum dos índices testados, mas apresentou correlação estatisticamente signi

ficativa (nível de 5% de probabilidade) com o TfÃP e o DAPQ, embora o valor dos 

coeficientes seja baixo. Essa correlação era esperada, pois o parâmetro e controlando 

a forma da distribuição de diâmetros influencia diretamente o valor dos momentos da 

distribuição, os quais podem ser representados pelo 7JifP (primeiro momento central) 

e DAPQ (segundo momento central). 

Já a estimativa do parâmetro b (parâmetro da escala) apresentou uma 

alta correlação com os 15ÃP e DAPQ, o que é uma conseqüência do significado biológico 

desse parâmetro. Por outro lado, a estimativa de b também apresentou correlação esta

tisticamente signficativa com o índice de Morisita e seu desvio. O fato dessa correlação 

ser negativa sugere que espécies com um maior valor de b tendem a uma dispersão mais 

agrupada. 

AB variâncias das estimativas de ambos os parâmetros se mostraram 

negativamente correlacionadas com FAI, DAI, DoAI, IVI e o desvio do índice de 



QUADRO 3.4.: Coeficiente de correlação de Kendall e níveis de probabilidade para 
correlação entre os parâmetros da distribuição Weibull e os índices fitossociológicos 
e os diâmetros médio aritmético (DAP) e médio quadrático (DAPQ). 

ÍNDICES 
.. 

PARÂMETRO b PARAMETRO e 
FITOSSOCIOLÓGICOS Estimativa Variância Estimativa Variância 
Freqüência -0,0023 -0,7500 -0,0307 -0,3955
Absoluta (FAI) (0,9796) (0,0000) (0,7304) (0,0001)

Densidade -0,0402 -0,7614 -0,0979 -0,4772
Absoluta (DAI) (0,6509) (0,0000) (0,2698) (0,0001)

Dominância -0,0520 -0,6237 0,2825 -0,1073
Absoluta (DoAI) (0,5574) (0,0001) (0,0014) (0,2256)

Índice de Valor de 0,0000 -0,7186 0,0723 -0,3017
Importância (IVI) (1,0000) (0,0001) (0,4143) (0,0007)

Índice de Morisita 0,0667 0,2610 -0,2655 -0,0746
(MORISITA) (0,4517) (0,0032) (0,0027) (0,3999)

Desvio do índice 0,1130 -0,3299 -0,2960 -0,4667
de Morisita (DESVIO) (0,2021) (0,0002) (0,0008) (0,0001}

Diâmetro Médio -0,1977 0,0328 0,9164 0,5876 
Aritmético ('DAP) (0,0256) (0,7114) (0,0000) (0,0001) 

Diâmetro Médio -0.2271 0,0599 0,8983 0,6260 
Quadrático ( D APQ) (0,0103) (0,4990) (0,0000) {0,0001) 

OBSERVAÇÃO: Os valores entre parênteses são os níveis de probabilidade. 
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Morisita, o que pode ser explicado pela amostragem. Quanto maior o valor das carac

terísticas fitossociológicas de uma dada espécie, maior será a sua participação nas parce

las amostradas e conseqüentemente menor a variância das estimativas dos parâmetros. 

Quando a correlação entre os parâmetros da Weibull e as carac

terísticas fitossociológicas foi estudada, em separado para cada um dos grupos de 

padrões de distribuição de diâmetros, observou-se que essa correlação pode ser par

ticular para cada grupo (QUADRO 3.5.). 
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QUADRO 3.5.: Coeficiente de correlação de Kendall e níveis de probabilidade para 
correlação entre os parâmetros da distribuição Weibull e os índices fi.tossociológicos 
para cada um dos grupos de espécie. 

GRUPO 

FAI 

1 e 0,3356 
n=30 (0,0096) 

b -0,0671
(0,6045)

2 e 0,2929 
n = 16 (0,1147) 

b 0,0418 
(0,8217) 

3 e -0,3206
n= 12 (0,1489) 

b 0,1374 
(0,5362) 

, , 

INDICES FITOSSOCIOLOGICOS 

DAI DoAI IVI MORISITA 

0,4115 0,3241 0,3747 0,0023 
(0,0014) (0,0119) (0,0036) {0,9858) 

-0,1172 0,0069 -0,0713 -0,1770
(0,3629) (0,9573) (0,5802) (0,1695) 

0,3500 0,3333 0,3667 -0,2333
(0,0586) (0,0717) (0,0476) (0,2074) 

0,1000 0,3500 0,2167 -0,2167
(0,5890) (0,0586) (0,2418) (0,2418) 

-0,2424 -0,4545 -0,3333 0,6364 
(0,2726) (0,0397) (0,1314) {0,0040) 

0,0000 0,5758 0,2121 -0,5152
(1,000) (0,0092) (0,3370) (0,0197) 

DESVIO 

0,4621 
(0,0003) 

-0,2506
(0,0518) 

0,0000 
(I,0000) 

-0,0833
(0,6525) 

0,1212 
(0,5833) 

-0,3636
(0,0998) 

OBSERVAÇÕES: os valores entre parênteses são os níveis de probabilidade, e n 
representa o número de espécies em cada grupo. 

No grupo 1, constituído de espécies de meio de sucessão, a estima

tiva do parâmetro e apresentou correlação positiva estatisticamente significativa com 

todos os índices, exceto o índice de Morisita. Portanto, as variações na forma da dis

tribuição de diâmetro dentro desse grupo estão correlacionadas com o comportamento 

fitossociológico das espécies. .A13 espécies do grupo 1 com maior importância fitosso

ciol6gica (maior valor para FAI, DAI, DoAI e IVI) e mais agrupadas {maior valor para 

o desvio do índice de Morisita) são espécies que tendem a um comportamento de início

de sucessão (maior valor do parâmetro e) característico do grupo 3. 

Já no grupo 2, composto por espécies de final de sucessão, a estima

tiva do parâmetro da forma (e) só apresentou correlação estatisticamente significativa 
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com o IVI. De modo análogo ao grupo 1, pode-se afirmar que as espécies com maior 

importância 6.tossociológica do grupo 2 tendem a uma distribuição com forma de "J 

invertido" com maior inclinação (maior valor de e) e, portanto, a um comportamento 

de meio de sucessão secundária. 

No grupo 3, a estimativa do parâmetro e apresentou correlação nega

tiva com a dominância (DoAI). Espécies com menor valor de e tendem a atingir maiores 

diâmetros e, portanto, a apresentar maior dominância. Por outro lado, o índice de 

Morisita se mostrou positivamente correlacionado com ê e negativamente com b . O 

grupo 3 é composto por espécies de início de sucessão, um maior índice de Morisita 

significa maior tendência ao agrupamento e talvez maior dependência de clareiras para 

regeneração. Isso resulta que espécies com alto valor de ê e baixo valor de b tendem a 

ser espécies pioneiras, cuja regeneração é muito dependente da existência de clareiras. 

No caso do grupo 4, não foi possível explorar as correlações entre os 

índices fitossociológicos e os parâmetros da Weibull, pois apenas duas espécies fizeram 

parte desse grupo. 



4. CONCLUSOES

"Nós não sabemos. Nós só podemos dar palpites". 

K. Popper
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4. CONCLUSÕES

A respeito do uso da distribuição Weibull para representar a dis

tribuição dos diâmetros das espécies arb6reas tropicais pode- se concluir que: 

1) Devido à sua grande flexibilidade, a distribuição Weibull se ajusta bem à dis

tribuição de diâmetros de diferentes espécies arb6reas presentes 

na floresta tropical. 

2) Todos os métodos de ajuste testados produzem um bom ajuste em relação

aos valores observados, exceto o método das funções lineares 

proposto por MENON (1963). 

3) O método dos percentis é o mais indicado para representar a distribuição

original, pois as freqüências calculadas por classe de diâmetro 

são as mais pr6ximas das freqüências observadas. 



que: 
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4) Quando o objetivo é obter estimativas dos parâmetros com uma boa precisão,

o método da máxima verossimilhança é o mais indicado, pois

produz estimativas com menor intervalo de confiança. 

5) Para amostra com menos de 90 árvores, os métodos dos momentos e da

máxima verossimilhança são praticamente iguais ao método dos 

percentis na representação das distribuições originais. 

6) Dentre os métodos que utilizam processos iterativos, os métodos de

máxima verossimilhança, usando o método iterativo de Newton

Raphson, são os mais seguros para obter a convergência. Esses 

métodos são, entretanto, mais lentos que o método dos momen

tos utilizando os métodos iterativos da secante e da falsa posição. 

7) O número e ampJitude das classes de diâmetro influenciam significativa

mente as estimativas dos parâmetros obtidas pelo método dos 

percentis, utilizando-se dados agrupados. 

Sobre o significado biológico dos parâmetros da Weibull conclui-se 

8) Embora inicialmente proposta como distribuição empírica, a distribuição

Weibull pode ser deduzida biologicamente quando se assume que 

a taxa instantânea relativa de mortalidade de uma população 

segue uma função do tipo M(x) = Oryxh-1).
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9) O parâmetro e, quando a Weibull é ajustada a uma distribuição de diâmetros,

traduz o comportamento da taxa instantânea relativa de mor

talidade com o aumento do diâmetro. Para e < 1 a taxa é 

decrescente, para e = 1 ela se torna constante e para e > 1 

passa a ser crescente. 

10) O parâmetro b, para distribuições com o mesmo valor de e, controla os

diâmetros médios aritmético e quadrático da distribuição de 

diâmetros. 

11) Ao longo da sucessão secundária, a distribuição de diâmetros das espécies

arbóreas muda da forma em "J invertido" com alta inclinação, 

nas espécies pioneiras, para a forma exponencial bem suave, 

tendendo a uma reta, nas espécies clímax. 

12) Essa mudança na forma da distribuição de diâmetros pode ser representada

pela diminuição do valor do parâmetro e, que varia de valores 

próximos a 2 para as espécies pioneiras diminuindo gradativa

mente para valores ao redor de 1 para as espécies clímax. Por

tanto, a taxa instantânea relativa de mortalidade muda grada

tivamente de uma função crescente com o diâmetro nas espécies 

pioneiras para uma função constante nas espécies clímax. 
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13) A diminuição do parâmetro e e o aumento do parâmetro b, no decorrer

dos estágios da sucessão, representam o aumento dos diâmetros 

atingidos pelas espécies arbóreas de diferentes estágios da 

sucessao. 

14) Com base nos parâmetros e e b foi possível identificar quatro padrões de

distribuição de diâmetro. Embora a variação dos parâmetros 

seja praticamente contínua, cada um dos grupos representa um 

padrão bem definido. 

15) Em linhas gerais há uma compatibilidade entre os grupos identificados e os

estágios da sucessão, sendo que o grupo 3 representa espécies 

de início de sucessão, o grupo 1 de espécies de meio de sucessão 

e o grupo 2 espécies de final de sucessão. O grupo 4 foi cons

tituído por apenas duas espécies de modo que representa um 

comportamento menos comum na floresta tropical. 

16) A classificação de um.a dada espécie em um desses quatro grupos, com base

nos parâmetros da Weibu.11, pode ser facilmente obtida a partir 

de uma função discriminante. 
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17) Em linhas gerais não há correlação entre o parâmetro e e o comportamento fi..

tossociológico das espécies estudadas. Já o parâmetro b apresen

tou correlação negativa com os índices de dispersão, sugerindo 

que as espécies que atingem maiores diâmetros tendem a uma 

dispersão menos agregada. A maioria das espécies apresentou 

dispersão claramente agregada. 
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NOME POPULAR CÓDIGO NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Alho bravo 4 Piptadenia phyllostachya Leguminosa e
Amapá 5 Drypetes sp Euphorbiaceae 
Amarelinho 7 Pouteria sp Sapotaceae 
Amescão 8 Protium heptaphyllum Burseraceae 
Ariticum 9 Duguetia sp Annonaceae 
Arueira brava. 15 Astronium fraxinifolium A nacardiaceae 
Barrote 16 Protium puncticulatum Burseraceae 
Barra.ção 18 Piptadenia phyllostachya Leguminosae 
Baba de boi 21 Piptadenia phyllostachya Leguminosa e 
Canela de viado 25 Sloanea sp Elaeocarpaceae 
Copafba. 28 Copaifera multijuga Leguminosa e 
Cravo 32 Ocotea sp Lauraceae 
Cumaru 34 Dipteri:z: odorata Leguminosa e 
Capa. de bode 38 A stronium sp · Anacardiaceae 
Chapéu baiano 42 Cordia bicolor Boraginaceae 
Envira preta 53 Xylopia aromatica Annonaceae 
Git6 64 Fagara trichilia Rutaceae 
Goiabão 66 Chrysophyllum viride Sapotaceae 
Guabiroba 67 Britoa rugosa Myrtaceae 
Goiabinha 69 não identificada 
Inharé branco 72 Brosinum sp Moraceae 
Ingá 73 lnga cinnamonea Leguminosae 
Ingá. xixiba 78 lnga alba Leguminosa e
Imbaca. 80 Amyrus sp Rutaceae 
Jatobá coruba 83 Hymeneae intermedia Leguminosae 
Jatobá lago 84 Maytenus sp Celastraceae 
Jatobá fava 86 Hymeneae courbaril Leguminosae 
Jacarandá 87 Swartzia sp Leguminosa e 
Limãozinho 93 Fagara sp Rutaceae 
Maria preta 98 Celtie sp Ulmaceae 

continua 
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continuação 

NOME POPULAR CÓDIGO NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA 

Mamoninha. 99 Pouteria sp Sapotaceae 
Ma.çara.nduba. 102 Manilkara huberi Sapotaceae 
Olho de pombo 106 Trichilia guianensis Meliaceae 
Puturuna 107 Cassia sp Leguminosa e 
Pitomba. de leite 111 Pouteria sp Sapotaceae 
Pa.u piranha. 112 não identificada 
Paruru 113 Elizabetha sp Leguminosa e 
Pau d'arco amarelo 114 Tabebuia serratif o lia Bignoniaceae 
Pa.u santo 115 Zol lernia paraensis Leguminosa e 
Pau d'arco roxo 117 Tabebuia sp Bignoniaceae 
Morotot6 122 Didymopana:& morototoni Araliaceae 
Pitomba. guariba 125 Talisia sp Sapindaceae 
Quina 133 Geissospermum sericeum Apocynaceae 
Toa.ri branco 138 Platymiscium sp Leguminosa e 
Tuturuba caboclo 142 Pouteria sp Sapotaceae 
Tuturuba verdadeira. 147 Ecclinusa ucuquirana Sapotaceae 
Vara da mata 149 Trichilia sp Meliaceae 
Visgueiro 150 Didymopana:& sp Araliaceae 
Embaúba 151 não identificada 
Faveira 152 Roupaa brasiliensis Proteaceae 
Gororoba 153 não identificada 
Ga.biju 154 nã.o identifica.da. 
Inha.ubá 155 não identifica.da 
Sucupira 156 não identificada. 
Sacopembinha 157 não identificada 
Caneleiro 163 Lindackeria paraensis Fracourtiaceae 
Violeta da ma.ta 164 Swartzia sp Leguminosa e 
Jatobá 165 Hymeneae sp Leguminosa e 
Embira preta. 168 não identificada 
Ga.biju de oco 206 não identificada. 
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Estatfsticas da Weibull Matrix Assintótica 

Estandardizada de Variância - Covariância 

Parâmetro da. Coeficiente de 
forma. Média. Variância. Variação h11 h22 h12 
( e ) (�) (8

2) (CV) 

0.4 3,3234 108,9553 3,1409 2,7056 164,9387 -20,5729
0,6 1,5046 6,9968 1,7581 1,1332 10,4154 -2,9169
0,8 1,1330 2,0397 1,2605 0,9459 2,5910 -0,9832
1,0 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,1787 -0,4228
1,2 0,9407 0,6197 0,8369 1,1603 0,7195 -0,1690
1,4 0,9114 0,4351 0,7238 1,3957 0,5109 -0,0209
1,6 0,8966 0,3292 0,6399 1,6973 0,3946 0,0802 
1,8 0,8893 0,2614 0,5749 2,0626 0,3216 0,1565 
2,0 0,8862 0,2146 0,5227 2,4918 0,2691 0,2179 
2,2 0,8856 0,1806 0,4798 2,9858 0,2310 0,2696 
2,4 0,8865 0,1548 0,4438 3,5459 0,2016 0,3145 
2,6 0,8882 0,1347 0,4131 4,1736 0,1736 0,3542 
2,8 0,8905 0,1185 0,3866 4,8703 0,1592 0,3900 
3,0 0,8930 0,1053 0,3634 5,6371 0,1433 0,4225 
3,2 0,8957 0,0944 0,4524 6,4756 0,1299 0,4524 
3,4 0,8984 0,0852 0,3248 7,3867 0,1184 0,4801 
3,6 0,9011 0,0773 0,3085 8,3715 0,1085 0,5058 
3,8 0,9038 0,0705 0,2939 9,4311 0,0999 0,5299 
4,0 0,9064 0,0647 0,2805 10,5663 0,0923 0,5524 
4,2 0,9089 0,0595 0,2684 11,7780 0,0856 0,5737 
4,4 0,9114 0,0550 0,2573 13,0668 0,0796 0,5937 

Fonte: NEWBY (1980). 
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I) AMOSTRAS COMPLETAS

Função de densidade probabilistica: 

e z c-1 

/(z) = (b) (b) exp(-(z/bt)

Dedução da função de Máxima Verossimilhança (L)

L = ílf(z) =(itrr(it-
1 

exp(-í:(z/bt) 

Logaritmo da função de máxima verossimilhança {ln(L)}:

cn 1 ln(L)=In(bnc) + ln(fI(x
c
-l)) - bcLx

c

ln(L) = ln(cn) -ln(bnc) + í:In(z
c-l) - b

� L zc

1 ln(L) = n ln(c)-n e ln(b) + (c-1) í:In(z)-bc I:zc

1
ln(L) = n ln(c) -n e ln(b) + e L ln(z) -L ln(z) - bc L zc 
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Primeira derivada do logaritmo da função de máxima verossimilhança em relação
ao parâmetro b 

ôln(L) = _nc -( -e)" e 

âb b bc+l � z 

Condição necessária para máximo relativo: 

8 ln( L) nc e '°' e _ 

ôb = 
-T+ bH1 � z - O

e �ze 
-(-n + �) = Ob bc 

-n+�=ObC 
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Estimador do parâmetro b: 

. "zª 1/a 
b=(�)n 

Primeira derivada do logaritmo da função de máxima verossimilhança em relação 
ao parâmetro e 

ln(L) = n ln(c)-n e ln(b) +e Z:In(x)-Ein(x)-E(i(

âl;�L) = � -n ln(�)+ Z:In(z)-L (i)
0

ln(Í)

ô ��L) =; -n ln(b) + L ln(z) -L (Í )
°
(ln(z) -ln(b))

ôl��L) = � - n ln(b) + Ein(:z:)- b: L (xº ln(x)-zº ln(b)) 

âl�iL) = � -n In(b) + }:In(z) - b: Ezº In(z) + � Ezc ln(b)

Condição necessária para máximo relativo:

n 
°'"' 

I � e -n ln(b) + L...tln(z) - bc Z:zC ln(z) + ln(b) bC = o

;-n ln(b) + I:In(x)-! Ezc ln(z) +ln(b) n = O 

� + I:In(:z:)-! Exc ln(:z:) = O 

Estimador do parâmetro e: 

• n
e= (1/6ê)I:zdln(x)-Eln(z)



II) AMOSTRAS TRUNCADAS À ESQUERDA

Função de densidade probabilÍstica (t é o ponto de truncagem): 

/(z) = (�) (it-
1 

exp [(t/b)° -(z/bt] 

Dedução da função de Máxima Verossimilhança {L) 
e n z c-1 

L = ITI(z) =(;;) fl(;;) exp[Í:((t/bt-(z/bt)]

Logaritmo da função de máxima verossimilhança {In(L)}: 
cn ntª l ln(L) = ln(b"c)+ln(fl(xc-1)) + ,;e- bC L:i;C 

ntº l ln(L) = ln(c") -ln(b"ª) + L ln(zª-1) + V - 60 E zº

ntc 1 ln(L) = n ln(c)- n e ln(b) + (e - 1) í:In(z) + V - bc L zc

ntC 1 ln(L) = n ln(c) - n e ln(ó) +e Ein(z)- I:In(z) + v- bº I;zc
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Primeira derivada do logaritmo da função de máxima verossimilhança em relação 
ao parâmetro b 

ôln(L) __ nc + (-e) nie _ ( -e ) � e
ôb - b bC+I bc+I L...t z 

Condição necessária para máximo relativo: 
ôln(L) __ �_cntª 

+ -e-� c_0âb - b bc+I bc+i L...t z -
âln(L} __ nc _e_(� e_ tª) _ 0ôb - b + be+l L...t z n -

e 1 � ;; [ /)e ( L...t zª - n tª) - n] = O
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Estimador do parâmetro b:

Primeira derivada do logaritmo da função de máxima verossimilhança em relação 
ao parâmetro e 

ntª 1 
ln(L) = n ln(c) - n e ln(b) + e L ln(.z) - L ln(.z) + V - bª L .zª

ô ln(L) n '°' t e t '°' :e e x 
IJc = e - n ln(b) + L,In(:c) + n(b) ln (b) - L, (6) In(b)

ôln(L) n '°' t e 
� :e e 

ôc 
= e -n ln(b) + L.., ln(.z) + n(6) [In(t) -ln(b)] - L.....(-;;) (ln(.z) -ln(b))

ô l��L) = %- n ln(b) + Ein(z) + n(�) e In(t) - n(�) 
e 
In(b) -! I>�

c ln(z) + b: L :cc ln(b) 

ôln(L) n 1\'""' n� ntª 1 '°' [:.zª 

âc = e -n ln(b) + L.., ln(x) + V ln(t) -V ln(b) - bC L.., :eª ln(z) + 7c ln(b)

ôln(L) n ntª 1 E:cª -ntª 

Bê = e-n ln(b) + Em(.z) + vln(t)- bC E:cª ln(:c) +In(b)[ bC ]

âln(L) n '°' ntª 1 '°' Exª - ntª 

ôê = e -n ln(b) + L.., In(x) + V ln(t) - bC L.., xª ln{x) + In(b)[ ( Exc - n tc)/n]

ôln(L) n '°' ntª 1 � 
ôc = e -n ln(b) + L,ln(.z) + V In(t) -bª L.., xª ln(.z) + In(b) n

Condição necessária para máximo relativo:

n � ntª 1 � e+ L.., ln(z) + v ln(t) - bC L.., zª ln(z) = o 

Estimador do parâmetro e:

ê = n / { (1/bª)[I:zªIn(z)-ntª ln(t)] - Ein(:c)} 



ANEXO 4 

Número de passos de iteração 

necessários para a convergência 

para cada método testado 
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, 
ESPECIE N ewton-Raphson Secante ESPÉCIE N ewton-Raphson Secante 

MVN MVT MCV MVN MVT MCV 

Alho bravo 24 15 5 Amapa 5 14 8 
Amarelinho 26 60* (6) Amescão 9 13 8 

Ariticum 24 33 8 Arueira brava 14 10 (15) 
Barrote 14 15 6 Barração 8 19 6 
Baba de boi 8 13 7 Canela de viado 9 60* 9 

( Copa.1ba. 13 11 5 Cravo 6 18 8 
Cumaru 8 7 7 Capa de bode 25 19 (6) 
Chapéu baiano 6 23 7 Envira preta. 6 19 6 
Git6 5 28 8 Goiabão 5 19 7 
Guabiroba 10 26 7 Goiabinha. 18 22 8 

Inharé branco 8 19 6 Ingá 7 25 8 
Ingá. xixiba. 15 14 7 Imbaca 9 18 7 
Jatobá coruba 6 12 6 Jatobá lago 8 12 7 
Jatobá fava 7 8 5 Jacarandá 8 15 8 
Limãozinho 5 46 8 Maria preta 6 18 6 
Mamoninha 7 16 7 Maçaranduba 4 10 7 
Olho de pombo 9 23 8 Puturuna. 9 21 10 
Pitomba. de leite 23 27 11 Pau piranha 14 26 8 
Paruru 7 15 8 Pau d'arco amarelo 7 9 6 
Pau santo 6 12 7 Pau d'arco roxo 15 11 6 

Morotot6 35 21 12 Pitomba guariba 13 13 (8) 
Quina 1 9 8 Toari branco 9 12 8 
Tuturuba caboclo 5 9 7 Tuturuba verdadeira 10 19 7 
Vara. da. mata. 8 47 10 Visgueiro 14 10 7 

Embaúba 14 36 9 Faveira 19 6 (7) 
Gororoba. 6 17 7 Ga.biju 6 19 8 
Inhaubá. 8 10 6 Sucupira 14 14 7 
Sacopembinha. 6 15 7 Caneleiro 11 8 7 
Violeta. da mata 15 12 9 Jatobá. 5 5 8 

Embira preta 7 21 7 Gabiju de oco 6 32 8 

MÉDIA 10,77 18,93 7,42 DESVIO PADRÃO 6,61 11,56 1,36 

OBSERVAÇÕES 

a) O asterisco indica. espécies/métodos que não atingiram o critério de convergência em 60 passos.
b) Os valores entre parênteses indicam espécies em que o método da secante não convergiu,

utilizando-se o método da falsa posição como substituto, cuja média e o desvio padrão foram de
8,40 e 3,78 respectivamente .



ANEXO 5 

Estimativas e Intervalo de Confiança 

dos Parâmetros da Distribuição Weibull 

ajustada pelo Método dos Percentis 
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OBSERVAÇÃO: Intervalo de Confiança a nível de 5% de probabilidade. 

PARÂMETRO e PARÂMETRO b 
ESPÉCIES CÓDIGO Estimativa Intervalo de Estimativa Intervalo de 

Confiança Confiança 

Alho bra.vo 4 2,1068 0,1010 47,4804 1,4845 
Ama.pá 5 1,3827 0,0629 11,3295 0,4690 
Amarelinho 7 1,8326 0,0528 3,2400 0,0642 
Amescã.o 8 1,2518 0,0033 11,7064 0,0306 
Ariticum 9 1,2982 0,0100 6,0358 0,0451 
Arueira. brava. 15 1,1999 0,0689 9,9318 0,5980 
Barrote 16 1,6006 0,0080 21,8613 0,0854 
Ba.rra.(jã.O 18 1,1329 0,0229 11,2716 0,2534 
Ba.ba. de boi 21 1,0146 0,0566 15,8804 1,0987 
Canela de viado 25 2,1172 0,1291 5,9527 0,2157 

Copa.iba. 28 1,2804 0,0125 30,2118 0,2905 
Cravo 32 1,2775 0,0192 10,7549 0,1589 
Cumaru 34 0,8909 0,0286 23,4718 1,0662 
Capa de bode 38 1,1686 0,0691 6,6256 0,4219 
Chapéu baia.no 42 1,4781 0,0043 11,7732 0,0291 
Envira. preta 53 1,2081 0,0525 13,1580 0,5958 
Gitó 64 1,4783 0,0020 8,8393 0,0100 
Goiabão 66 1,3396 0,0046 13,2705 0,0425 
Guabiroba 67 1,2260 0,0500 9,6262 0,4029 
Goiabinha 69 1,2119 0,0326 7,4736 0,2085 
Inharé branco 72 1,0117 0,0471 11,8467 0,6860 
Ingá 73 1,3308 0,0145 8,4651 0,0870 
Ingá. xixiba. 78 1,6448 0,0868 23,9392 0,9670 
lmbaca 80 1,1230 0,0282 11,7531 0,3313 
Ja.tobá. coruba. 83 1,1013 0,0106 17,6134 0,1931 
Ja.tobá lago 84 0,9740 0,0678 15,2764 1,3732 
Ja.tobá. fava 86 1,0546 0,0118 26,2757 0,3501 
Jacarandá 87 1,3530 0,0302 10,5320 0,2185 
Limãozinho 93 1,6911 0,0552 7,4757 0,1817 
Maria preta 98 1,2537 0,0114 12,0293 0,1099 

continua 
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Continuação 

PARÂMETRO e PARÂMETRO b 
ESPÉCIES CÓDIGO Estima.tiva Intervalo de Estima.tiva Intervalo de 

Confiança. Confiança. 

Ma.mo ninha. 99 1,1533 0,0060 11,4653 0,0646 
Maçaranduba 102 1,1144 0,0154 19,3468 0,3024 
Olho de pombo 106 1,8113 0,0326 13,4898 0,1689 
Puturuna. 107 1,3672 0,0050 8,2595 0,0279 
Pitomba. de leite 111 1,4440 0,0099 5,7893 0,0346 
Pau piranha. 112 1,3260 0,0094 6,9876 0,0469 
Pa.ruru 113 1,5711 0,0385 16,5163 0,3245 
Pau d'arco a.mareio 114 0,9651 0,0259 19,3291 0,6772 
Pau santo 115 1,1613 0,0071 17,4845 0,1151 
Pa.u d'a.rco roxo 117 1,2102 0,0349 36,0329 1,0804 
Morototó 122 1,3522 0,0085 5,9250 0,0347 
Pitomba. guariba. 125 1,6766 0,0698 14,8339 0,4636 
Quina 133 1,2503 0,0285 18,8364 0,4327 
Toari branco 138 1,1755 0,0113 11,3933 0,1170 
Tuturuba. caboclo 142 1,1183 0,0173 19,6774 0,3426 
Tuturuba. verdadeira. 147 1,1107 0,0117 10,1785 0,1219 
Vara da. ma.ta. 149 1,7081 0,0211 5,5562 0,0506 
Visgueiro 150 1,5356 0,0833 33,2458 1,4779 
Embaúba. 151 1,9975 0,0952 11,0295 0,3313 
Faveira. 152 1,1389 0,0543 12,6785 0,6680 
Gororoba 153 1,2794 0,0418 14,4286 0,4635 
Ga.biju 154 1,3119 0,0088 9,3366 0,0603 
Inhaubá 155 1,1574 0,0106 24,2809 0,2415 
Sucupira. 156 1,8686 0,0891 38,4352 1,2342 
Sacopembinha. 157 1,1745 0,0278 12,6915 0,3215 
Caneleiro 163 1,2827 0,0066 27,1203 0,1360 
Violeta da mata 164 1,0663 0,0409 10,6926 0,4845 
Jatobá. 165 0,9350 0,0608 24,1711 2,1140 
Embira preta. 168 1,1509 0,0543 12,8580 0,3518 
Ga.biju de oco 206 1,7462 0,0657 10,9775 0,2979 



ANEXO 6 

Dendrograma Resultante da Análise de 

Agrupamento Utilizando os Parâmetros da 

Distribuição Weibull como Variáveis de Análise 
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DENDHOGRAMA At�ALISE DE AGROMERADOS 

METOIDO DE WARD OU DA MINIMA UARIANCIA 

G.llllPO ESPECIE CODIOO 
1 AMapa 51 

Jaoaranda 87 
lnga 13 
Gab!Ju 154 
Puturuna 107 
Ch11pHl bal ano 42 --·-
GHo 64 
Ari ticUM . 9 
Pau piranha 112 
Horoto to 122 
Pi toMba de lei te 111 

a 

3 

AMescao 8 

� 
Marl a preta 98 -

�m� ra brava f
6
� 

Gualllroba 7 
Goiabao 66 
Gorornba 153 
Cal'a de bode 38 
Go1abinha 69 
Barraoao 18 

. lttbaca 80 
HaMonlnha 99 
Toar! branco 138 
Enuira preta 53 
Faveira 152 
SacopeMbi nha 15? 
1 nhare branco 12 
Yuturuba verdadeira 147 
Uioleta da Mata 164 

Baba de boi 21 
Jatoba lago 84 
Pau d' arco tia ri 1 o 114 
Jaioba ioru a 83 
Pau nn o m 
Hacaranduba 102 
Tutu1•uba cahoolo 142 
�uina 133 

UMBrU 34 
Jatoba 165 
Jatoba fava 86 
lnha\tba 155 
Copajba 28 
C11ne eiro 163 
Pau d' arco x·oxo m 
Visgueiro mi 

AMarel!nho 7 
LiMaozinho 93 
Vara da Mata 
Canela de vlado 

149 
25 

EMbauba 
Bano te 1u 
ln�a xidba 78 
01 o de POMbo 106 
Gabl Ju dº oco 206 
Parurn 113 
PltoMba guariba 
ENhi r� t>reta 

125 
168 

81 ho bravo 4 
Sucupil'a 156 

�-l 
::rL. ___ 

:::d 

3--J--
:::r 

::1 .. , 

:i+---l 

=t. ___ 

r·----

0.@ 121. :1 0.2 0. 3

2 

R SeMi - Parcial
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ANEXO 7 

Grupos de Padrões de 

Distribuição de Diâmetros 
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GRUPO ESPÉCIE CÓDIGO ê 6 

1 Amapá 5 1,38268 11,3295 

Amescão 8 1,25182 11,7064 

Ariticum 9 1,29825 6,0358 

Arueira brava 15 1,19991 9,9318 

Ba.rração 18 1,13290 11,2716 

Cravo 32 1,27746 10,7549 

Capa de bode 38 1,16864 6,6256 

Chapéu baiano 42 1,47809 11,7732 

Envira preta 53 1,20812 13,1580 

Git6 64 1,47831 8,8393 

Goiabão 66 1,33962 13,2705 

Guabiroba 67 1,22603 9,6262 

Goiabinha 69 1,21193 7,4736 

Inharé branco 72 1,01167 11,8467 

Ingá 73 1,33078 8,4651 

lmbaca. 80 1,12298 11,7531 

Jacarandá 87 1,35297 10,5320 

Maria preta 98 1,25367 12,0293 

Mamoninha 99 1,15331 11,4653 

Puturuna 107 1,36722 8,2595 

Pitomba de leite 111 1,44404 5,7893 

Pau piranha 112 1,32599 6,9876 

Morotot6 122 1,35216 5,9250 

Toari branco 138 1,17545 11,3933 

Tuturuba verdadeira. 147 1,11067 10,1785 

Faveira 152 1,13887 12,6785 

Gororoba 153 1,27941 14,4286 

Gabiju 154 1,31188 9,3366 

Sacopembinha 157 1,17449 12,6915 

Violeta da mata 164 1,06627 10,6926 

continua 



113 

continuação 

GRUPO ESPÉCIE CÓDIGO ê 6 

2 Baba de boi 21 1,01460 15,8804 
(. Copruba 28 1,28043 30,2118 

Cumaru 34 0,89090 23,4718 

Jatobá coruba 83 1,10132 17,6134 

Jatobá lago 84 0,97397 15,2764 

Jatobá fava. 86 1,05494 26,2757 

Maçaranduba 102 1,11440 19,3468 

Pau d'arco amarelo 114 0,96513 19,3291 

Pau santo 115 1,16129 17,4845 

Pau d'a.rco roxo 117 1,21021 36,0329 

Quina 133 1,25028 18,8364 

Tuturuba caboclo 142 1,11834 19,6774 

Visgueira 150 1,53564 33,2458 

Inhaubá 155 1,15737 24,2809 

Caneleiro 163 1,28272 27,1203 

Jatobá 165 0,93500 24,1711 

3 Amarelinho 7 1,83258 3,2400 

Barrote 16 1,60055 21,8613 

Canela de via.do 25 2,11716 5,9527 

Ingá xixiba 78 1,64478 23,9392 

Limãozinho 93 1,69107 7,4757 

Olho de pombo 106 1,81134 13,4898 

Paruru 113 1,57112 16,5163 

Pitomba guariba 125 1,67664 14,8339 

Vara da mata 149 1,70806 5,5562 

Embaúba 151 1,99751 11,0295 

Embira preta 168 1,58093 12,8580 

Gabiju de oco 206 1,74620 10,9775 

4 Alho bravo 4 2,01683 47,4804 

Sucupira 166 1,86860 38,4362 



ANEXO 8 

Índices Fitossociológicos das Espécies Estudadas 
por Grupos Representativos dos 

Padrões da Distribuição de Diâmetros 
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GRUPOS ESPÉCIES N FAI DAI DoAI IVI MORISITA DESVIO 

1 Amapá 45 0,34 1,14 0,06 1,47 2,13 1,57 
Amescã.o 758 0,98 19,13 1,00 13,78 1,13 2,15 
Ariticum 257 0,79 6,49 0,19 4,96 1,56 2,66 
Aroeira. brava. 36 0,28 0,91 0,04 1,19 2,51 1,61 
Ba.rra.ção 99 0,60 2,50 0,12 2,86 1,32 1,37 
Cravo 133 0,59 3,36 0,15 3,29 2,36 3,09 
Capa. de bode 35 0,28 0,88 0,03 1,12 1,77 1,30 
Chapéu baiano 681 0,94 17,19 0,81 12,10 1,65 6,11 
Envira. preta. 47 0,31 1,19 0,07 1,49 2,52 1,81 
Git6 1481 0,97 37,38 1,37 21,68 1,34 6,73 
Goia.bão 579 0,98 14,62 0,82 11,33 1,21 2,40 
Guabiroba 51 0,31 1,29 0,05 1,40 3,31 2,33 
Goiabinha 75 0,45 1,89 0,06 2,01 1,74 1,63 
Inharé branco 44 0,40 1,11 0,06 1,62 0,93 0,97 n.s.

Ingá 183 0,67 4,62 0,17 3,98 1,81 2,70 
Imbaca 80 0,51 2,02 0,11 2,42 1,39 1,36 
Jacarandá 90 0,57 2,27 0,10 2,60 1,38 1,39 
Maria. preta. 218 0,85 5,50 0,28 5,24 1,45 2,12 
Mamoninha 384 0,86 9,69 0,51 7,84 1,46 3,04 
Puturuna 538 0,98 13,58 0,48 9,25 1,13 1,78 
Pitomba de leite 289 0,73 7,30 0,21 5,18 1,61 3,03 
Pau piranha. 280 0,84 7,07 0,23 5,47 1,47 2,50 
Morotot6 315 0,86 7,95 0,23 5,82 1,95 4,42 
Toa.ri branco 207 0,83 5,23 0,26 5,00 1,25 1,60 
Tuturuba. verdadeira. 188 0,76 4,75 0,21 4,45 1,59 2,26 
Faveira. 43 0,33 1,09 0,06 1,46 1,85 1,41 
Gororoba 62 0,48 1,57 0,09 2,11 1,16 1,11 n.s.

Ga.biju 294 0,92 7,42 0,32 6,28 1,33 2,11 
Sacopembinha 85 0,50 2,15 0,12 2,49 1,48 1,46 
Violeta. da ma.ta. 53 0,36 1,34 0,07 1,65 1,66 1,39 

continua 



continua�ão 

GRUPOS ESPÉCIES N FAI 
2 Ba.ba de boi 37 0,28 

Copaiba 203 0,83 
Cumaru 63 0,52 
Jatobá. coruba 207 0,88 
Jatobá. lago 30 0,20 
Jatobá. fava 178 0,70 
Maçaranduba 144 0,68 
Pau d'arco amarelo 75 0,49 
Pau santo 326 0,90 
Pau d'arco roxo 70 0,50 
Quina 88 0,59 
Tuturuba caboclo 123 0,62 
Visgueira 38 0,35 
Inhaubá 217 0,88 
Caneleiro 388 0,85 
Jatobá. 32 0,17 

3 Amarelinho 70 0,48 
Barrote 398 0,89 
Canela de via.do 34 0,26 
Ingá. xixiba 39 0,32 
Limãozinho 62 0,38 
Olho de pombo 111 0,61 
Paruru 82 0,56 
Pitomba guariba 49 0,38 
Vara. da. ma.ta 161 0,68 
Embaúba 43 0,31 
Embira. preta. 59 0,41 
Gabiju de oco 54 0,10 

4 Alho bravo 41 0,36 
Sucupira 43 0,35 

OBSERVAÇOES: 
N - Número de árvores medidas; 
FAI - Freqüência absoluta (ocorrências); 
DAI - Densidade absoluta. (ind./ha); 
Do AI - Dominância. absoluta. ( m2 / ha ); 
IVI - índice de Valor de Importância; 
MORISITA - Índice de Disp ersã.o de Morisita; 

DAI DoAI IVI 
0,93 0,06 1,27 
5,12 0,82 7,87 
1,59 0,22 2,86 
5,23 0,46 6,14 
0,76 0,05 1,00 
4,49 0,73 6,92 
3,64 0,36 4,65 
1,89 0,18 2,72 
8,23 0,68 8,35 
1,78 0,46 4,14 
2,22 0,21 3,18 
3,26 0,30 4,06 
0,96 0,16 1,98 
5,48 0,69 7,40 
9,79 1,41 12,51 
0,81 0,11 1,24 

1,77 0,03 1,88 
10,05 0,98 10,44 
0,86 0,02 1,02 
0,98 0,09 1,55 
1,57 0,05 1,65 
2,80 0,15 3,12 
2,07 0,13 2,65 
1,24 0,12 1,92 
4,06 0,11 3,49 
1,09 0,05 1,34 
1,49 0,08 1,86 
1,36 0,06 0,98 

1,04 0,27 2,60 
1,09 0,23 2,35 

DESVIO - Desvio do índice de Morisita em relação à. dispersão aleatória, 
n.s. indica. que o desvio não é significativo ao nível 
de 5% de probabilidade. 
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MORISITA DESVIO 
2,51 1,62 
1,34 1,78 
1,04 1,03 n.s. 
1,11 1,27 
3,03 1,68 
1,28 1,58 
1,42 1,69 
1,59 1,50 
1,31 2,15 
1,28 1,22 n.s. 
1,24 1,24 n.e. 
2,57 3,31 
1,00 1,00 n.e. 
1,15 1,37 
1,87 4,86 
5,32 2,54 

2,00 1,80 
1,30 2,37 
2,82 1,69 
1,54 1,24 n.s. 
2,79 2,26 
1,90 2,14 
1,30 1,28 
1,50 1,27 
1,80 2,47 
2,44 1,69 
1,64 1,43 
16,11 10,11 

1,18 1,08 n.s. 
1,17 1,08 n.e. 




