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RESUMO 

 

VEIRA, Diego dos Santos. Padrão espacial de espécies arbóreas no Baixo Rio Tapajós. 

2015. 101f. (Dissertação – Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal dos Vales 

de Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM, Diamantina, MG. 2015. 

 

Objetivou-se nesta pesquisa investigar a estrutura e padrão espacial de uma área de floresta 

periodicamente inundável e suas espécies dominantes, de modo a contribuir para definição de 

estratégias de manejo e conservação (Área I); analisar a estrutura diamétrica, padrão espacial e 

métodos de amostragem para estimar a densidade de Bertholletia excelsa Bonpl. na Região do 

Baixo Rio Tapajós (Área II). A área I trata-se de um típico fragmento de Floresta Ombrófila 

Densa Aluvial utilizado para atender os objetivos do capítulo 2, enquanto que a área II 

representa uma Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme utilizada para atingir os objetivos do 

capítulo 3. Na área I foram instaladas 308 unidades amostrais contíguas de 10 x 10 m, 

perfazendo uma área amostral de 3,08 ha. Nessas unidades amostrais, todos os indivíduos com 

diâmetro a 1,30 m de altura do solo (dap) ≥ 10 cm foram medidos, identificados e referenciados 

em coordenadas cartesianas (X,Y). Foram calculados os parâmetros fitossociológicos de 

densidade, frequência, dominância e posição sociológica, e as espécies ordenadas segundo o 

valor de importância ampliado (VIA). A diversidade e o padrão espacial foram obtidos através 

do índice de Shannon-Weaver e função K de Ripley, respectivamente. Na área II, realizou-se 

um inventário de prospecção com mapeamento de todas as árvores de Bertholletia excelsa 

Bonpl. com dap ≥ 20 cm, totalizando 1.000 hectares. Para análise da estrutura diamétrica foram 

utilizadas técnicas multivariadas: análise de agrupamento e discriminante. Utilizaram-se para 

análise de agrupamento a distância euclidiana e o método de Ward. O padrão espacial foi 

definido por meio do emprego da função univariada K de Ripley. Constatado o padrão espacial, 

dividiu-se o mapa em unidades de 50 x 50 m, no qual foram simulados diferentes procedimentos 

de amostragem (Amostragem Casual Simples, Amostragem Sistemática e Amostragem 

Adaptativa em Cluster) com intensidade amostral de 15% e limite de erro de 10%. As 

comparações entre os métodos foram realizadas por meio do teste F de Graybill e análises da 

precisão e exatidão obtidas das 30 simulações realizadas para cada procedimento. Na área I 

foram registrados 1.022 indivíduos, distribuídos em 64 espécies arbóreas e 33 famílias. A 

diversidade registrada foi de 3,03 nats.ind-1. As seis espécies de maior VIA foram: 

Campsiandra laurifolia Beth., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Mull.Arg, Glicoxylon 

pedicellatum Ducke, Tetragastris altissima (Aubl.) Swart, Vantanea parviflora Lam. e Mabea 

caudata Pax & K.Hoffm. O padrão espacial da comunidade variou em função da distância 

considerada, porém foi predominantemente agregado. Os padrões espaciais detectados para as 

espécies foram: predominantemente aleatório para a espécie Vantanea parviflora; 

completamente agregado para as espécies Hevea brasiliensis e Glicoxylon pedicellatum; 

predominantemente agregado para Campsiandra laurifolia, Tetragastris altissima e Mabea 

caudata. Na área II, a distribuição diamétrica de Bertholletia excelsa apresentou clara tendência 

à normalidade, enquanto que o padrão espacial foi predominantemente aleatório. Os métodos 

de amostragem adaptativos foram ineficiente e subestimam o número de indivíduos por hectare. 

Os procedimentos casual simples e sistemático podem ser utilizados para inventários florestais 

de Bertholletia excelsa desde que haja um aumento na intensidade amostral para valores acima 

de 44% da área total. 

 

Palavras-chave: florestas inundáveis, Amostragem Adaptativa em Cluster, Amazônia. 

 



 

ABSTRACT 

 

VIEIRA, Diego dos Santos. Arboreal species space pattern in the Lower Tapajós River. 

2015. 101f. (Essay – Master’s Degree in Forestry) – Federal University of Jequitinhonha and 

Mucuri Valleys – UFVJM, Diamantina, MG. 2015. 

 

The aim of this research was to investigate the structure and space pattern of a periodically 

floodable forest area and its prevalent species, in such a way to contribute to the definition of 

handling and conservation strategies (Area I); analyze the diameter structure, spatial pattern 

and sampling methods to estimate the Bertholletia excelsa Bonpl density in the Lower Tapajós 

River Region (Area II). Area I is a typical fragment of alluvial Dense Ombrophilous Forest 

used to accord the objectives of chapter 2, while Area II represent a Solid Ground Dense 

Ombrophilous Forest used to reach the aims of chapter 3. In Area I 308 contiguous sampling 

units measuring 10 x10 cm were installed, making a sampling area of 3.08ha. In those sampling 

units, all the individuals with 1.3m height from the soil (dap) > 10cm were measured, identified 

and referenced in Cartesian coordinates (X,Y). The phytossociological parameters of density, 

frequency, dominance and sociological position were calculated, and the species were sorted 

according to the increased importance rate (VIA). The diversity and the spatial pattern were 

obtained through the index of Shannon-Weaver and K function of Ripley, respectively. In Area 

II, an inventory of prospection with the mapping of all Bertholletia excels Bonpl. trees with dap 

> 20cm was made, totalizing 1,000 hectares. For the analysis of the diametrical structure multi-

varied techniques were adopted: grouping analysis and discriminating analysis. To the grouping 

analysis the Euclidian distance and the Ward method were used. The spatial pattern was defined 

by employing the univariate Ripley K function. After confirming the spatial pattern, the map 

was divided into 50 x 50 cm units, in which different sampling procedures were simulated 

(Simple Casual Sampling, Systematic Sampling and Cluster Adaptive Sampling) with 15% 

sampling intensity and 10 % error limit. The comparisons between the methods were performed 

by means of Graybill F test and precision analysis obtained from the 30 simulations performed 

for each procedure. In Area I 1,022 individuals were recorded, they were distributed into 64 

arboreal species and 33 families. The recorded diversity was 3.03 nats.ind-1. The six species 

with greater VIA were: Campsiandra laurifolia Beth., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) 

Mull.Arg, Glicoxyson pedicellatum Ducke, Tetragastris altissima (Aubl.) Swart, Vantanea 

parviflora Lam. And Mabea caudata Pax & K.Hoffm. The spatial pattern of the community has 

varied because of the considered distance, however it was predominantly aggregated. The 

spatial patterns detected for the species were: Predominantly random for the Vantanea 

parviflora; completely aggregated for the Hevea brasiliensis and Glicoxylon pedicellatum 

species; predominantly aggregated for Camsiandra laurifolia. Tetragastris altissima and Mabea 

caudata. In Area II, the diametric distribution of Bertholletia excelsa has showed clear tendency 

to normality, while the spatial pattern was predominantly random. The adaptive sampling 

methods were inefficient and underestimate the number of individuals per hectare. The simple 

casual and systematic procedures can be used in Betholletia excelsa forest inventories if there 

is an increase of sampling intensity for values over 44% the total area. 

 

Keywords: floodable forests, Cluster Adaptive Sampling, Amazonia. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

As florestas tropicais são caracterizadas por apresentar uma grande diversidade de 

espécies que determinam complexas relações ecológicas, constituindo-se em um modelo de 

dificuldade em sua avaliação e entendimento integral. Nestas florestas, as perturbações e 

explorações florestais, sejam elas em áreas de terra firme ou alagáveis, tem se tornado um dos 

maiores problemas nos últimos anos, havendo uma necessidade de maiores investimentos e 

esforços em pesquisas científicas nestes ecossistemas. 

As perturbações, sejam elas antrópicas ou naturais, modificam severamente a 

dinâmica ambiental, estrutura e padrão espacial de comunidades e populações, influenciando a 

floração, frutificação e produção de sementes com consequências desconhecidas para o futuro 

da comunidade ou espécie envolvida. Dessa maneira, estudos básicos sobre características 

estruturais e, principalmente, espaciais de comunidades florestais podem acrescentar eficácia 

no desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas silviculturais e de manejo, visando sua 

operacionalidade e sustentabilidade. 

Entre as funcionalidades do estudo de padrões espaciais de espécies arbóreas, 

destacam-se aquelas utilizadas no planejamento de inventários florestais, os quais são a base 

para obtenção de informações para o manejo florestal. Deste modo, durante o planejamento de 

inventários florestais, é de interesse prático o conhecimento do padrão espacial em diferentes 

escalas, o qual pode auxiliar na definição de estratégias de manejo e desenhos amostrais a serem 

utilizados na área, por meio da adequação do tamanho e forma de unidades amostrais que terão 

grande influência sobre o valor do coeficiente de variação obtido no levantamento (CAPRETZ, 

2004). 

Além destas utilidades, Rossi (1994) lista uma série de outras funcionalidades 

aplicadas através do conhecimento da distribuição espacial de espécies florestais, tais como: 

aplicação em sistemas de manejo baseado na regeneração natural, pois a definição de árvores 

matrizes deve seguir rigorosamente o padrão espacial a que pertence; escolha de área para 

conservação de espécies de interesse, de modo a definir o tamanho adequado da população a 

ser conservada; planejamento de operações de exploração mecanizada da floresta e aplicação 

de métodos silviculturais pré e pós-exploratórios. 

Embora conhecer como os indivíduos apresentam-se distribuídos na área seja 

fundamental, definir o método por meio do qual se avaliará a hipótese de Completa 

Aleatoriedade Espacial é de importância maior, visto que os resultados podem sofrer influência 

de fatores inerentes ao método selecionado. 
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Apesar de existirem diversos métodos para definição do padrão espacial, estes se 

concentram em três grupos. O primeiro, baseados no uso de unidades amostrais, são 

fundamentalmente válidos e práticos, porém os resultados são fortemente influenciados pelo 

tamanho da parcela, de modo a representar o padrão espacial somente naquela escala particular 

em que os dados foram coletados (PAYANDEH, 1970), como os índices de Payandeh e 

Morisita. O segundo grupo, fundamentados em medidas de distância, contrapõem-se ao uso de 

parcelas e, portanto, além de eliminar o efeito do tamanho de parcelas, não necessitam da 

demarcação de áreas amostrais, tais como os índices de Hopkins e Clark e Evans (KREBS, 

1999; DIGGLE, 2003). O terceiro grupo faz uso de estatísticas de segunda ordem, e descreve a 

estrutura da correlação espacial do padrão de pontos baseando-se na distribuição de distâncias 

entre pares de pontos e aumento da distância de análises, tendo como exemplo a função K de 

Ripley (LEDO et al., 2012). 

A maioria dos estudos publicados nos últimos anos analisa o padrão espacial de 

espécies arbóreas por meio de amostragem por parcelas, porém observa-se uma tendência 

crescente no uso da função K de Ripley para definição destes padrões. Esta função é uma das 

ferramentas estatísticas mais apropriadas para análise do padrão espacial de comunidades e 

populações, sobretudo quando os dados se apresentam sob forma de mapas de vegetação, com 

todas as árvores com suas coordenadas conhecidas (CAPRETZ, 2004). De modo simplificado, 

a função K de Ripley consiste em um círculo de raio h centrado em cada indivíduo, onde o 

número de objetos dentro da área de cada círculo é contado (ANJOS et al., 1998; CAPRETZ et 

al., 2012). Variando o raio h é possível detectar o padrão espacial em diferentes escalas. Esta 

flexibilidade em relação à escala de distâncias é o que difere substancialmente a função K de 

outras ferramentas (BATISTA; MAGUIRE, 1998). Obtida a função, pode visualizar-se em um 

gráfico o intervalo entre as curvas onde se verifica a aleatoriedade espacial dos indivíduos 

(BRUZINGA et al., 2013).  

Na Amazônia Oriental, especificamente região oeste do estado do Pará, poucos 

estudos têm sido realizados de modo a identificar o padrão espacial de espécies arbóreas em 

ecossistemas de terra firme ou alagáveis, por meio do uso da função K de Ripley. A maioria 

dos estudos baseiam-se no uso de unidades amostrais, os quais possuem inabilidade para testar, 

simultaneamente, interações em diferentes escalas e relações entre pares de eventos. Deste 

modo, definições do padrão espacial podem estar representando apenas simplificação da 

realidade, com consequências negativas sobre estratégias de manejo e conservação de espécies 

importantes para o cenário cultural, social econômico da Amazônia. 
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Dentre as espécies arbóreas de grande importância econômica na Amazônia, a 

castanheira-do-pará (Bertholletia excelsa Bonpl.) destaca-se pelo elevado potencial não 

madeireiro, sendo a amêndoa desta espécie um dos principais produtos extrativistas da pauta de 

exportação da Amazônia, principalmente do estado do Pará (SALOMÃO, 2009). Sua produção 

é obtida quase que exclusivamente em áreas de florestais naturais, sendo as plantações pouco 

significativas em termos quantitativos. Entretanto, o manejo sustentável dessa espécie ainda 

não é uma realidade no oeste do Pará, sendo a coleta de sementes realizadas sem estudos prévios 

de estrutura e distribuição espacial, embora estes sejam fundamentais para o manejo 

sustentável. Além disso, o crescente interesse no uso e comércio da castanha cresce junto à 

necessidade de estudos sobre métodos de amostragem alternativos para quantificar a espécie, 

no entanto o sucesso da quantificação não depende apenas da seleção do processo de 

amostragem, mas também da distribuição espacial da característica a ser avaliada. 

Neste contexto, as questões que nortearam este estudo foram: (1) realizar uma 

revisão bibliográfica sobre os índices de distribuição espacial, citando os melhores índices para 

testar a hipótese de completa aleatoriedade espacial, (2) estudar a estrutura e padrão espacial de 

uma floresta de igapó estacional e suas espécies mais importantes, e verificar se o padrão destas 

espécies é coerente com o padrão geral da floresta, de modo a contribuir para definição de 

estratégias de manejo e (3) investigar a estrutura e padrão espacial de uma população de 

Bertholletia excelsa Bonpl. e seus indivíduos juvenis e adultos, além de analisar métodos de 

amostragem probabilísticos, de forma a contribuir para elaboração de futuras técnicas de 

manejo, visto a grande importância ecológica, social e econômica desta espécie na Amazônia. 
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CAPITULO 1 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1 DEFINIÇÃO E MODELOS DE PADRÃO ESPACIAL 

 

Padrão espacial é o arranjo espacial de eventos em uma área específica 

(KERSHAW, 1973). Matteucci e Colma (1982) definem padrão como a descrição quantitativa 

da distribuição horizontal de indivíduos de uma espécie dentro de uma comunidade vegetal. 

Pode ser definido ainda como o desvio da aleatoriedade do arranjo espacial com tendência a 

uniformidade e agregação. 

As distribuições exibidas por populações em seus ambientes naturais incluem uma 

infinidade de padrões espaciais, os quais constituem a base para elucidação de questões centrais 

em diversas áreas do conhecimento. No setor florestal, estas populações apresentam-se 

distribuídas espacialmente de três diferentes formas gerais: aleatória, regular e em grupos ou 

agregados (ODUM, 1896). Uma população irá possuir padrão espacial aleatório quando a 

posição de cada indivíduo for independente em relação aos outros indivíduos, de tal maneira 

que qualquer um tenha chances iguais e independentes de ocorrer em qualquer ponto da área 

considerada. Populações com padrão agregado são aquelas nas quais há uma tendência de os 

indivíduos ocorrem em grupos, logo a chance de ocorrência de um indivíduo é aumentada pela 

presença de outros (Figura 1). Esses grupos podem ainda ocorrer de forma aleatória ou uniforme 

(ODUM, 1896; SILVA et al., 2012). Em populações com padrão uniforme, as plantas são 

igualmente espaçadas e a ocorrência de um indivíduo impede a de outro próximo. 

 

Figura 1 - Modelos de padrão espacial de indivíduos de uma população. Onde: A = população 

aleatória; B = população agregada e C = população regular. 

Os processos que contribuem e, ou, originam estes padrões podem ser considerados 

tanto intrínsecos à espécie como extrínsecos. Quando extrínsecos resultam da ação de forças 

ambientais externas como vento, intensidade luminosa e condições edáficas. Quando 
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intrínsecos à espécie são atribuíveis aos métodos reprodutíveis dos indivíduos, ao 

comportamento territorial, a interações intraespecíficas e variações aleatórias em qualquer dos 

fatores anteriores. Os processos intrínsecos tendem a ocorrer em uma escala menor de padrão 

do que as causas extrínsecas (CAPRETZ, 2004). 

 

2 ESTATÍSTICA APLICADA A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL 

 

O estudo do padrão espacial de populações florestais é uma das mais simples 

aplicações dos modelos estocásticos, existindo uma grande variedade de modelos capazes de 

descrever esse padrão, como as funções de probabilidade de Poisson e Binomial Negativa. Se 

os indivíduos de determinada espécie estiverem uniformemente distribuídos na área, a 

distribuição mais adequada para descrever esse padrão será a distribuição de probabilidade de 

Poisson. Caso os indivíduos tenham tendência ao agrupamento, a distribuição mais apropriada 

será a Binomial Negativa (KREBS, 1999). 

 

2.1 Distribuição de Poisson 

 

De forma resumida, se um experimento gera um processo Poisson, considerado 

como eventos discretos que ocorrem em um intervalo, o modelo de probabilidade apropriado 

para o número de ocorrências de um evento no intervalo especificado é uma distribuição 

Poisson. A distribuição de frequência pode ser definida como sendo uma amostra de dados que 

consiste no número de indivíduos por unidade de amostra, ou seja, o número de unidades de 

amostra com x = 0, 1, 2, ..., r indivíduos. A partir destes valores define-se então f(x), a frequência 

de x, como o número de unidades amostrais contendo x indivíduos e P(x) a proporção de 

unidades amostrais com x indivíduos, ou seja, a probabilidade de encontrar x indivíduos em 

uma unidade amostral. Essa probabilidade é dada pela série de Poisson, mediante o uso da 

expressão (BROWER; ZAR, 1984; KREBS, 1999): 

𝑃(𝑥) =  𝑒−𝜇 ∙  (
𝜇𝑥

𝑥!
) 

em que: 𝑃(𝑥) = probabilidade de observar x indivíduos em uma unidade de amostra, ou parcela; 

x = número inteiro de indivíduos (0, 1, 2... r); µ = média de uma população estatística inteira, 

porém por não se conhece este parâmetro deve-se estima µ por �̅�, a média amostral; x! = fatorial 

de x; e e = exponencial. 
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As probabilidades de encontrar x indivíduos por unidade amostral serão assim 

definidas: P (0) = e- µ, P (1) = µe- µ/1!, P (2) = µ2e- µ/2!, ..., P (r) = µre- µ/r!. O modelo de Poisson 

é uma distribuição de probabilidade com ∑ 𝑃(𝑥) = 1,0 quando se obtém o produto de cada 

probabilidade pelo número total de N de unidade na amostra, o número esperado de unidades 

Er contendo 0, 1, 2, ..., r indivíduos podem ser determinados E0, E1, E2, ... Er. Cada equação da 

série de Poisson representa uma classe de frequência, resultando em um total de k = r + 1 classes 

de frequência de indivíduos esperados. 

Para esta distribuição de probabilidade existe o teste estatístico qui-quadrado (χ²) 

de aderência do ajuste, que determina se existe discrepância evidente entre as frequências 

observadas e aquelas esperadas sob a hipótese nula do ajuste da distribuição. A discrepância 

em cada classe é medida pela diferença ao quadrado entre frequências observadas e esperada 

dividida pela frequência esperada. Assim, quando χ²obs for menor que χ²tab, aceita-se a hipótese 

de que a distribuição se ajusta satisfatoriamente aos dados, logo a espécie apresentará padrão 

espacial uniforme. 

A distribuição Poisson possui duas formas principais de desvio da aleatoriedade 

conhecido como sobredistribuição, quando os indivíduos tendem a ser agrupados, de forma a 

se ter uma incidência esperada mais alta de unidades amostrais vazias ou com grande número 

de indivíduos, e subdistribuição, quando os indivíduos estão igualmente espaçados pela área 

considerada de modo a existir uma alta frequência de unidades amostrais com número de 

indivíduos próximos a média (WARDLAW, 1985). 

 

2.2 Distribuição Binomial Negativa 

 

A distribuição Binomial Negativa é uma função matemática usada para ajustar uma 

distribuição de frequência observada que possui indivíduos com tendência à agregação em 

poucas unidades amostrais, ou seja, descreve uma distribuição agregada e caracteriza-se por 

apresentar variância maior que a média. Além do parâmetro µ, esta função apresenta o expoente 

�̂� que é relacionado à distribuição espacial dos indivíduos, e seu valor recíproco 1/�̂� é uma 

medida de variância excessiva ou agrupamento de indivíduos na população. Quando �̂� tende ao 

infinito ou da mesma forma quando 1/�̂� tende a zero, a distribuição se aproxima da série 

Poisson, caso contrário quando �̂� tender a zero se aproximará de uma série logarítmica. Vários 

testes estão disponíveis para ajustar a distribuição, no entanto, a eficiência destes irá depender 

do tamanho da amostra, do número médio de indivíduos por amostra e da facilidade de estimar 
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�̂� (JEFFERS, 1978). A distribuição de probabilidade Binomial Negativa é dada pela seguinte 

expressão: 

𝑃(𝑥) =  
(�̂� + 𝑥 − 1)

𝑥
 ∙  (

�̅�

�̅� + �̂�
) ∙ 𝑃(𝑥 − 1) 

em que: x = 1, 2, 3, ..., 𝑃(𝑥) = probabilidade de encontrar uma unidade amostral que contém x 

indivíduos; �̅� = média amostral; �̂� = estimativa do expoente �̂� da binomial negativa . Uma 

estimativa preliminar de �̂� pode ser derivada de �̂� = �̅�²/S² - �̅�, em que S² é a variância. Com a 

estimativa de µ e �̅�, pode-se calcular a percentagem de unidades de amostra com 0, 1, 2, ... n 

indivíduos. 

Os termos individuais de distribuição de frequência são calculados 

progressivamente por: P(0) = [1/(�̅�/k)]-k, P(1) = [k – 1] [�̅�/(x + k)] P(0), P(2) = [k + ½] [�̅�/(x + 

k)] P(1), ..., P(x) = [k +(x – 1)/x] [�̅�/(x + k)] P(x –1). Como para a distribuição Poisson, o número 

esperado de unidades de amostra contendo x indivíduos é obtido multiplicando-se cada 

probabilidade da distribuição Binomial Negativa pelo número total de unidades da amostra. A 

aderência do ajuste à distribuição é feita pelo teste qui-quadrado com n – 3 graus de liberdade 

(SOUZA; SOARES, 2013). 

 

3 MÉTODOS PARA ANÁLISE DO PADRÃO ESPACIAL 

 

O inventário florestal é uma das principais ferramentas para quantificar o estoque 

de volume ou outra característica de interesse de uma floresta. Tradicionalmente, os trabalhos 

de inventário florestal se realizam com fins orientados à produção. Ao surgir novas demandas 

de utilidades dos sistemas florestais por parte da sociedade, tem-se incorporados novos 

objetivos aos inventários, como a estimação e valoração da biodiversidade, estimação de bens 

ambientais e estado de conservação dos ecossistemas (LEDO et al., 2012). Do mesmo modo, 

menciona-se a mudança de foco de produtos madeireiros para produtos não madeireiros, que 

ao contrário da estimação de volume de um grupo de indivíduos passa a ter importância a 

espécie e os seus potenciais usos. 

Os estudos do padrão espacial de florestas tropicais se incluem como uma parte 

importante na análise de biodiversidade (STAUDHAMMER; LEMAY, 2001). Desta forma, a 

técnica mais habitual no estudo do padrão espacial de populações é comparar a distribuição dos 

indivíduos presentes em uma área com uma distribuição que se toma de referência, 

normalmente a distribuição aleatória de Poisson, podendo o padrão espacial real desvia-se da 
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distribuição de referência como consequência de uma maior agregação ou regularidade (LEDO 

et al., 2012). 

Cada padrão espacial observado revela um contexto florestal diferente, responde a 

umas causas e também gera certas consequências (LEGENDRE, 1993; HALPERN; SPIES, 

1995). Em espécies com reprodução vegetativa, há uma tendência à formação de padrões 

agregados. Da mesma forma, a dispersão de sementes em curta distância resulta na agregação 

de indivíduos jovens, que por competição intraespecífica podem apresentar padrões espaciais 

aleatórios ou uniformes (LUDWIG; REYNOLDS, 1988). Ambientes com recursos limitados, 

os quais apresentam uma rigorosa competição devido a saturação de sítios disponíveis, 

ocasionam padrões espaciais uniformes, assim como espécies com características alelopáticas. 

Já os padrões aleatórios revelam uma homogeneidade ambiental e, ou, padrões 

comportamentais não seletivos (MATTEUCI; COLMA, 1982).  

Dentre as funcionalidades do estudo de padrões espaciais, destaca-se a utilizada no 

planejamento de inventários florestais, os quais são a base para obtenção de informações 

qualitativas e quantitativas utilizadas no manejo florestal. De maneira similar, o conhecimento 

do padrão espacial também é usado na definição de técnicas silviculturais mais adequadas para 

aplicar diferentes métodos de ordenação (VINCENT et al., 2003), uma vez que a silvicultura 

influi na organização dos indivíduos (MONTES et al., 2004), e na aplicação de sistemas de 

manejo baseado na regeneração natural, pois a definição de árvores matrizes deve seguir 

rigorosamente o padrão espacial a que pertence (ROSSI, 1994). 

Para o estudo da distribuição espacial desenvolveram-se diversos índices, que tem 

sido incorporado aos inventários para caracterizar a biodiversidade. De modo geral, os índices 

podem ser classificados tendo em conta o tipo de dados que se utilizam para o cálculo ou 

metodologia empregada, tais como: métodos baseados no uso de unidades amostrais, que 

utilizam dados de contagem de indivíduos nas unidades amostrais; métodos baseados em 

cálculos de distâncias, que requerem medida de distância ou ângulos; e técnicas de segunda 

ordem reduzida, que necessitam das coordenadas cartesianas ou geográficas de todos os 

indivíduos que compõem a área de estudo (LEDO et al., 2012). 

No entanto, independentemente do método utilizado, o melhor índice será aquele 

que mude suavemente à medida que se move de uma máxima uniformidade para a aleatoriedade 

e para a máxima agregação; que não seja afetado pelo tamanho da amostra, pela densidade 

populacional, ou pela variação no tamanho e na forma das parcelas; e que deva ser 

estatisticamente tratável, de forma que um intervalo de confiança possa ser especificado e 

comparações entre amostras possam ser feitas para testar significâncias (KREBS, 1999). 
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3.1 Índices de aplicação em unidades de amostra 

 

As unidades de amostra são sub-regiões discretas do espaço considerado como 

amostras representativas da população total. Nos inventários florestais são geralmente parcelas 

onde se mede a densidade de algumas variáveis ou se faz uma simples contagem de elementos, 

como a estimação da cobertura ou contagem dos indivíduos. Os índices de aplicação em 

unidades de amostra (ni) necessitam de no mínimo ni +1 unidades amostrais de área fixa, de 

modo a se obter uma estimativa da variância e média do número de indivíduos da i-ésima 

espécie, o qual indicará a presença de um ou outro padrão espacial (Figura 2). 

Alguns dos índices incluídos neste grupo não têm nenhuma restrição à forma ou 

tamanho das unidades amostrais, outros requerem que as parcelas sejam da mesma forma e 

tamanho e em último caso, requerem que as parcelas sejam quadradas e contíguas. Contudo, 

recomenda-se que a disposição de parcelas seja totalmente aleatória, com o número médio de 

indivíduos por parcela menor ou igual a dez, enquanto que o tamanho das unidades amostrais 

sejam suficientemente pequenas para que não haja elevada ausência de indivíduos, visto que o 

uso de unidades maiores resulta na perda de informações sobre o processo pontual (BROWER 

et al., 1998). Quando a escolha repousa sob o uso de parcelas menores, a variância se elevará 

na contagem de eventos resultando em um mosaico com muitas parcelas vazias, quando 

qualquer interpretação significativa se tornará impossível (BAILEY; GATRELL 1995). 

 

3.1.1 Unidades de amostra não necessariamente contíguas 

 

O primeiro índice desse grupo foi proposto por Payandeh (1970) e permite 

determinar a intensidade do desvio da aleatoriedade por meio da relação existente entre a 

variância e média amostral do número de indivíduos na i-ésima unidade amostral. Desta forma, 

assumindo-se que a localização aleatória das variáveis analisadas está associada à distribuição 

Poisson, conclui-se que valores desta razão menores que 1,0 indicam padrões uniforme e 

maiores que 1,0 padrão espacial agregado (Tabela 1). A significância do desvio da 

aleatoriedade, ou seja, o desvio do valor da razão de 1,0 pode ser avaliada estatisticamente por 

meio de um teste t de Student ou qui-quadrado (LIMA, 2005). 
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Figura 2 - Ilustração do procedimento para se obter o padrão espacial por meio dos métodos de 

unidades amostrais. 

Nos critérios acima mencionados, dificilmente uma população distribuída 

aleatoriamente irá apresentar variância igual à média, logo o padrão espacial definido não 

representará fielmente a população. Uma segunda classificação considera que valores menores 

ou iguais a 1,0 indicam a existência de aleatoriedade na distribuição espacial; maiores que 1,0 

e menores que 1,5 sugerem tendência à agregação, e valores maiores que 1,5 indicam presença 

de agrupamentos (SOUZA; SOARES, 2013).  

Embora este índice seja fundamentalmente válido e prático, existem várias outras 

metodologias de menor aplicação para determinar o padrão de distribuição espacial dos 

indivíduos em uma comunidade com o uso da razão variância e média, tais como: índice de 

Whitford (1949), David e Moore (1954), Hazen (1966), Douglas (1975), Southwood (1978) e 

o índice de dispersão de Fisher et al., (1992) (Tabela 1). Todavia, cabe ressaltar que a essência 

das críticas a estes índices baseia-se no fato de que certos padrões não aleatórios podem também 

produzir uma razão variância e média igual a um. Nesse caso, outros métodos deveriam ser 

empregados. 

Outra desvantagem destes índices reside na influência que tem o tamanho da 

unidade amostral sobre a quantidade de indivíduos observados, devido à relação existente entre 

o tamanho do indivíduo, tamanho da parcela e a escala espacial da distribuição 

(SOUTHWOOD, 1971). Esta crítica é, de fato, aplicável a todos os métodos que usam parcelas 

na detecção de não aleatoriedade de vegetação, entretanto o efeito de tamanho de unidade 

amostral pode ser muito útil em se obter informações sobre a escala da não aleatoriedade 

presente (LUDWIG; REYNOLDS, 1988).  

Outro índice frequentemente citado na literatura é o índice de agregação de Morisita 

(1959) que, embora seja considerado por muitos autores o melhor dentre os índices que se 

baseiam no uso de unidades amostrais, é relativamente independente da densidade e pouco 

influenciado pelo tamanho da unidade de amostra, apresentando excelente detecção no grau de 
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dispersão. Valores deste índice menores que 1,0 indicam a existência de regularidade na 

distribuição espacial, iguais a 1,0 sugerem aleatoriedade espacial e valores maiores que 1,0 

indicam presença de agrupamentos. Nesse caso, a significância do desvio da aleatoriedade será 

obtida por meio da estatística F. O valor F é comparado com o F tabelado com n-1 graus de 

liberdade para o numerador e denominador. 

Segundo Ledo et al., (2012) o índice de Morisita apresenta menor variação quando 

comparado a índices baseados na razão entre a variância e média, logo para se alcançar a mesma 

precisão com ambos os índices, deve-se incluir um maior número de unidades amostrais quando 

a opção for utilizar Fisher ou Payandeh, por exemplo. Os mesmos autores destacam ainda, que 

o índice de Morisita apresenta resultados mais confiáveis em florestas densas, enquanto que os 

índices de variância e média apresentam um comportamento mais estável em parcelas com 

disposição mais regular dos indivíduos. De maneira geral, o índice de Morisita refletirá um 

padrão muito agregado quando se tem unidades de amostra muito pequenas, e ligeira tendência 

à agregação para unidades de amostra de maior tamanho (LEDO et al., 2012). Os índices 

baseados na razão variância e média, pelo contrário não reflete um padrão agregado com 

unidades de amostra de pequeno tamanho ou quando o número de árvores é muito grande. 

Em meio aos índices baseados no uso de unidades amostrais não necessariamente 

contíguas, ainda há aqueles que estimam o grau de agregação da espécie por meio da razão 

entre valores esperados e observados de densidade. Os mais comumente empregados são os de 

MacGuinnes (1934) e Fracker e Brischle (1944) (Tabela 1). 

Nesses índices, a frequência (f) é definida como a proporção do número total de 

amostras na qual um ou mais indivíduos de uma população ocorrem. Em uma distribuição 

Poisson, a proporção de parcelas com ausência de indivíduos é e-µ, deste modo a proporção de 

amostras com um ou mais indivíduos será dada por 1 – e-µ. O valor de µ pode ser estimado 

através de medidas de densidade (D) sendo, portanto, o número médio de indivíduos por 

unidade amostral, logo f = 1 – e-D é a relação existente entre frequência e densidade se os 

indivíduos estão aleatoriamente distribuídos. Deste modo, a partir da frequência de uma 

população pode-se predizer a densidade esperada (di) em uma população aleatoriamente 

distribuída por meio de di = – Ln (1 – f). Contudo, a grande desvantagem desses métodos ocorre 

quando a frequência absoluta (f) da i-ésima espécie for 1,0, ou seja, houve a presença de 

indivíduos em todas as unidades amostrais. Se determinada espécie assumir valor de frequência 

igual 1,0 a densidade esperada não poderá ser estimada, visto que não existe logaritmo natural 

de zero. 
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Tabela 1 -  Índices de distribuição espacial calculados a partir de dados oriundos de unidades 

de amostras não necessariamente contínuas. 

Autores Índice Interpretação 

McGuinnes (1934) 𝐼𝐺𝐴𝑖 =  
𝐷𝑖

𝑑𝑖
 

Agregado (IGAi > 2,0) 

Aleatório (IGAi = 1,0) 

Uniforme (IGAi < 1,0) 

TAG (1,0 < IGAi ≤ 1,0) 

Fracker e Brischle (1944) 𝐾𝑖 =  
(𝐷𝑖 − 𝑑𝑖)

𝑑𝑖
2  

Agregado (Ki > 1,0) 

Aleatório (Ki ≤ 0,15) 

TAG (0,15 < Ki ≤ 1,0) 

David e More (1954) 𝐼𝐶𝑖 =  
𝑠2

�̅�
− 1 

Agregado (ICi > 0) 

Aleatório (ICi = 0) 

Uniforme (ICi < 0) 

Morisita (1959) 𝐼𝛿 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑖(𝑥𝑖 − 1)

𝑛 �̅� (𝑛�̅�  − 1)
 

Agregado (Iδ > 1,0) 

Aleatório (Iδ = 1,0) 

Uniforme (Iδ < 10) 

Hazen (1966) 𝐼𝐻𝑖 =  
𝑠2

�̅�
(𝑈𝑇 − 1) 

Agregado (IHi > 𝜒99%
2 ) 

Aleatório (IHi < 𝜒75%
2 ) 

TAG (𝜒75%
2  ≤ IHi < 𝜒99%

2 ) 

Payandeh (1970) 𝑃𝑖 =  
𝑠2

�̅�
 

Agregado (Pi > 1,0) 

Aleatório (Pi = 1,0) 

Uniforme (Pi < 1,0) 

Douglas (1975) 𝐼𝐶𝐹 =  
�̅�2

𝑠2 −  �̅�2 
 Subjetiva 

Southwood (1978) 𝐼𝐷 =  
𝑠2(𝑛 − 1)

�̅�
 Subjetiva 

Fischer et al., (1992) 𝐼𝐹 =  
𝑠2

�̅�
 

Agregado (IF > 1,0) 

Aleatório (IF > 1,0) 

Uniforme (IF > 1,0) 

Fonte: Ledo et al., 2012 (modificado). Onde: n = número total de indivíduos nas parcelas; �̅� = média dos indivíduos 

entre parcelas; 𝑥𝑖 = número de indivíduos em cada uma das parcelas; 𝑠2 = variância do número de indivíduos; 𝐷𝑖  

= densidade observada para a espécie; 𝑑𝑖 = densidade esperada para a espécie obtida por 𝑑𝑖 =  −𝑙𝑛 (1 − 𝐹𝑖), onde 

𝐹𝑖 é a frequência absoluta da espécie; TAG = tendência ao agrupamento; 𝜒99%
2  é o valor tabelado de qui quadrado, 

a 99% de probabilidade e grau de liberdade de n-1. 
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3.1.2 Unidades de amostra necessariamente contíguas 

 

Há metodologias que tentam minimizar a influência do tamanho da parcela no 

resultado, por meio do uso de combinações de parcelas para acompanhar mudanças na variação 

em torno do número médio de indivíduos por parcela (LUDWIG; REYNOLDS, 1988). Nesta 

metodologia a detecção do padrão espacial pode ocorrer em diferentes escalas. Há duas 

abordagens: na primeira, denominada de variância entre blocos de parcelas (Two Term Local 

Quadrat Variance - TTLQV) e aplicada pela primeira vez por Grieg-Smith (1952), o tamanho 

da parcela é aumentado através do agrupamento de dados de parcelas contíguas. 

O segundo método, o de variância entre parcelas pareadas, foi desenvolvido por 

Goodall (1974) e Ludwig e Goodall (1978) e baseia-se em comparações utilizando dados de 

distância diferentes entre parcelas. Desses, o mais utilizado é o TTLQV. Embora não tão 

utilizados quanto os métodos clássicos, seu uso tem sido observado em estudos tanto no estrato 

hérbacio quanto no arbóreo (GREIG-SMITH, 1991). Nestes casos, o padrão espacial 

estabelecido usará métodos de variância, através da construção de gráficos nos quais se plota o 

valor da variância contra o tamanho do bloco ou intervalo de parcelas (LUDWIG; REYNOLDS 

1988). 

Os tipos de distribuições possíveis são aleatória, agrupada e uniforme. Segundo Hay 

et al., (2000) ocorrerá uma distribuição aleatória, quando os valores de variância oscilam em 

torno da média do número de indivíduos por parcela (Figura 3). A distribuição agregada 

ocorrerá quando houver registro de um ou mais picos. A altura do pico, comparada com os 

outros valores, indica a intensidade do agrupamento. A presença de mais de um pico indica 

várias escalas de agrupamento da espécie. A distância entre os grupos é dada através da 

multiplicação do valor do número de blocos onde foi observado o pico por dois e, também pelo 

comprimento da parcela. A distribuição uniforme é indicada quando a variância é pequena para 

todas as combinações de parcelas e o gráfico assemelha-se a uma linha reta e paralela ao eixo 

x (HAY et al., 2000).  

A interpretação dos gráficos ainda é subjetiva, mas geralmente a presença de picos 

nos blocos iniciais ou em blocos que incluem em torno de 50% do tamanho da transeção não 

deve ser considerada como indicações de agrupamentos de indivíduos (CAMPBELL et al., 

1998). 
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Figura 3 - Padrões espaciais obtidos pelo método Two Term Local Quadrat Variance. Onde: A 

= população aleatória; B = população agregada e C = população regular. 

 

3.2 Índices baseados em medidas de distância 

 

Esses índices requerem medir em campo a distância ou ângulo de uma árvore 

aleatória à árvore ou árvores mais próximas, ou desde um ponto aleatório à árvore mais 

próximas ou ambas as medidas simultaneamente (Figura 4). As distâncias de pontos aleatórios 

para eventos são utilizadas como informação a ser comparada com um processo pontual de 

Poisson, conferindo indícios de agrupamento, aleatoriedade ou regularidade (CRESSIE, 1993; 

LEDO et al., 2012). No entanto, um dos problemas deste método é que eles usam apenas 

distâncias dos eventos mais próximos e, portanto, consideram somente as menores escalas do 

padrão, ou seja, informações sobre grandes escalas são ignoradas ocasionando uma perda 

significativa de informações (RIPLEY, 1979; KUULUVAINEN et al., 1996). Segundo Getis e 

Franklin (1987), devem-se avaliar várias escalas em padrões pontuais, já que à medida que a 

escala de análise muda, ocorre o mesmo com o nível de resolução e novos padrões espaciais 

emergem. 

De forma geral, os modelos aplicados a esses métodos têm a vantagem de não ser 

influenciado pelo tamanho da unidade amostral ou pelo método de amostragem utilizado, não 

necessitando da demarcação de áreas amostrais com tamanho e formas perfeitamente definidos, 

o que na maioria dos casos economiza tempo, visto que as distâncias entre árvores são 

normalmente mais curtas e mais facilmente medidas que as bordaduras de uma área amostral 

(DIGGLE, 2003). De acordo com Cottam e Curtis (1956) estes métodos em relação aos de 

parcelas são mais eficientes em termos de resultados obtidos por homem-hora, mais rápidos, 

requerem menos equipamentos e trabalhadores e são muito mais flexíveis já que não é 

necessário ajustar o tamanho amostral para uma densidade particular do tipo de vegetação sob 

estudo. 
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Figura 4 - Medidas de distância. Onde: ri é a distância da árvore aleatória à árvore mais próxima; 

pi a distância de um ponto aleatório à arvore próxima; A1, A2, A3, ... An = árvores aleatórias; 

P1, P2, ..., Pn = pontos aleatórios; B = árvore mais próxima. 

 

3.2.1 Distância árvore-árvore 

 

O índice mais representativo dentro desse grupo é o índice de Clark e Evans (1954), 

que propuseram uma medida da maneira e grau a qual a distribuição de indivíduos em uma 

população sobre uma dada área bidimensional desvia-se de uma distribuição aleatória. Nessa 

metodologia, a distância de um indivíduo aleatório a seu vizinho mais próximo, independente 

de direção, fornece a base para uma medida de espaçamento. Uma série de tais distâncias é 

medida em uma população utilizando-se todos os indivíduos presentes ou uma amostra 

selecionada aleatoriamente, e então o valor da distância média observada ao vizinho mais 

próximo é obtido para o conjunto de observações. A distância média esperada entre uma árvore 

e o indivíduo mais próximo, se a população for distribuída ao acaso, também é calculada. 

Assim, a razão entre a distância média observada e a distância média esperada é então utilizada 

como uma medida do desvio da aleatoriedade. A precisão deste índice dependerá do tamanho 

da amostra de distância entre árvores vizinhas tomadas. 

Segundo os autores, se em uma população de N indivíduos o valor da razão for 1,0 

ocorrerá uma distribuição espacial aleatória; sob condições de máxima agregação será igual a 

zero, já que todos os indivíduos ocupam o mesmo local e a distância ao vizinho mais próximo 

é zero; e, sob condições de máximo espaçamento, cada indivíduo será equidistante de outros 

indivíduos, onde a distância média esperada será maximizada e terá valor de 1,0746/ρ1/2, neste 

caso o valor da razão será 2,149. A significância do desvio da distância observada em relação 

à distância esperada é realizada através do uso da variável padrão da curva normal (CLARK; 

EVANS 1954). 
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Dentro deste grupo também se tem proposto índices que utilizam as distâncias 

desde uma árvore aleatória dentro da parcela às duas árvores mais próximas. Os mais 

destacados são os índices proposto por Holgate (1965) e o índice de Batchelker (1971). Estes 

índices apresentam o inconveniente de requerer um inventário mais complexo, e tem uma 

difusão e aplicação escassa. 

 

3.2.2 Distância ponto-árvore 

 

O índice mais aplicado nessa categoria é o de Pielou (1959), que examina a presença 

de padrões regulares ou agregados a partir de informações fornecidas por uma amostragem de 

distâncias, selecionando-se n pontos aleatórios dentro da área amostral e medindo-se a distância 

de cada um destes pontos a sua planta mais próxima, e uma amostragem por parcela que 

fornecerá uma estimativa da densidade da população, isto é, o número de plantas por unidade 

de área (LEDO et al., 2012). Para valores deste índice menores que 1,0 há existência de 

regularidade na distribuição espacial; iguais a 1,0 indicam aleatoriedade e maiores que 1,0 

indicam presença de agrupamentos (Tabela 2). 

Outro índice que utiliza a distância de pontos aleatórios a plantas mais próximas, 

de menor uso que o de Pielou, é o índice de Eberhardt (1967), entretanto apresenta o problema 

de possuir um valor relativo, e, por tanto, não possui caráter comparativo entre diferentes áreas 

de estudo. 

 

3.2.3 Distâncias árvore-árvore e ponto-árvore 

 

O índice desenvolvido por Hopkins (1954) postula que se a distribuição é aleatória, 

a distância de um ponto aleatório à sua planta mais próxima, deve ser igual à distância entre 

uma planta aleatória e sua vizinha mais próxima. Este índice foi modificado por Byth e Ripley 

(1980) e embora não seja de ampla aplicação em áreas tropicais, é um índice com boas 

propriedades para detectar a distribuição espacial de árvores. Sendo w1 o quadrado do valor da 

distância de um ponto à planta mais próxima e w2 o quadrado do valor da distância de uma 

planta a sua vizinha mais próxima e supondo uma amostra obtida de n distâncias de cada tipo, 

a razão (IH) entre somatórios de w1 e w2 terá um valor esperado de 1,0 quando o padrão for 

aleatório, desta forma IH poderá ser usada como medida de não aleatoriedade. Se as plantas 

estiverem agregadas espacialmente o valor de IH será maior que 1,0, e se as plantas estiverem 
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mais igualmente espaçadas do que em uma população com padrão aleatório, IH será menor que 

1,0. 

Tabela 2 - Índices de agregação calculados a partir de dados de medidas de distância. 

Autores Índice Interpretação 

Distância árvore-árvore 

Clark e Evans (1954) 𝐼𝐶𝐸 =  

∑ 𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
1

2√𝜌

 

Agregado (𝐼𝐶𝐸 > 1) 

Aleatório (𝐼𝐶𝐸 = 1) 

Regular (𝐼𝐶𝐸 < 1) 

Distância ponto-árvore 

Pielou (1959) 𝐼𝑃𝐼 =  𝜋𝜌 ∑
𝑝𝑖

2

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Agregado (𝐼𝑃𝐼 > 1) 

Aleatório (𝐼𝑃𝐼 = 1) 

Regular (𝐼𝑃𝐼 < 1) 

Distância árvore-árvore e ponto-árvore 

Hopkins (1954) 𝐼𝐻𝑆 =  
∑ 𝑟2

∑ 𝑝2
 

Agregado (𝐼𝐻𝑆 > 1) 

Aleatório (𝐼𝐻𝑆 = 1) 

Regular (𝐼𝐻𝑆 < 1) 

Byth e Ripley (1980) 𝐼𝐵𝑅 =  
1

𝑛
∑

𝑝2

𝑝2 + 𝑟2

𝑛

𝑖=1

 

Agregado (𝐼𝐵𝑅 > 0,5) 

Aleatório (𝐼𝐵𝑅 = 0,5) 

Regular (𝐼𝐵𝑅 < 0,5) 

Distância árvore-duas árvores 

Holgate (1965) 𝐼𝐻𝐹 =  
∑ 𝑟2𝑛

𝑖=1

∑ 𝑠2 − 𝑟2𝑛
𝑖=1

 

Agregado (𝐼𝐻𝐹 > 1) 

Aleatório (𝐼𝐻𝐹 = 1) 

Regular (𝐼𝐻𝐹 < 1) 

Batchelker (1971) 𝐼𝐵 =  
∑ 𝑟𝑛

𝑖=1

∑ 𝑠𝑛
𝑖=1

 

Agregado (𝐼𝐵 > 1) 

Aleatório (𝐼𝐵 = 1) 

Regular (𝐼𝐵 < 1) 

Ângulo árvore-árvore 

Gadow et al. (1998) 𝐼𝐺 =  
1

𝑛
∑ 𝑧𝑖𝑗 

Agregado (𝐼𝐺  = 1) 

Aleatório (𝐼𝐺 = 0,5) 

Regular (𝐼𝐺 = 0) 

Fonte: Ledo et al., 2012 (modificado). Onde: r é a distância da árvore aleatória à árvore mais próxima; p a distância 

de um ponto aleatório à arvore próxima, n é o número de árvores aleatórias selecionadas e ρ a densidade do 

povoamento. 
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3.2.4 Ângulo árvore-árvore 

 

Neste grupo está o índice de uniformidade de ângulos proposto por Gadow et al., 

(1998), que permite caracterizar o padrão espacial medindo unicamente os rumos de uma árvore 

aleatória a seus vizinhos mais próximos, e comparando os ângulos reais com o ângulo de 

referência que se obteria em uma distribuição regular, em caso de considerar quatro vizinhos 

Gadow propõem um ângulo de referência de 72 graus. Seu uso não é muito aplicado, mas é 

utilizado em análises da estrutura em florestas subtropical e para avaliar estrutura espacial em 

savanas (Ledo et al., 2012). 

 

3.3 Técnicas de segunda ordem reduzida 

 

Este grupo de técnicas utilizam estatísticas de segunda ordem e descrevem a 

estrutura da correlação espacial do padrão de pontos baseando-se na distribuição de distâncias 

entre pares de pontos e aumento da distância de análises (RIPLEY, 1981). Nas últimas décadas 

o uso destas técnicas vem aumentando e é comum sua utilização para caracterizar o padrão 

espacial em florestas tropicais (WIEGAND; MOLONEY, 2004). 

O emprego dessas técnicas requer que o padrão espacial seja homogêneo e 

isotrópico na escala de estudo, ou seja, com propriedades físicas constantes, independentemente 

da direção considerada (RIPLEY, 1981). Caso contrário, as propriedades de segunda ordem 

não são necessariamente constantes sobre uma escala considerada e não fará sentido estimar os 

efeitos do processo. 

Se, por exemplo, estiver claro que existe muita variação na intensidade de um 

padrão pontual sobre a região inteira, e isso for realmente um efeito de primeira ordem e não 

resultado de dependência espacial, então seria sensato estudar somente efeitos de segunda 

ordem em escalas suficientemente pequenas para valer a suposição de isotropia na região em 

estudo. Por outro lado, se a variação na intensidade parece não acontecer, ou aquela que existe 

possivelmente seja devido a dependência espacial e não um autêntico efeito de primeira ordem, 

então pode-se justificar o exame dos efeitos de segunda ordem sobre escalas maiores na região 

de estudo (KAWAMOTO, 2012). 

As principais vantagens desses métodos são: possibilitar a detecção de padrão 

espacial em diferentes escalas de distância simultaneamente, permitindo que o padrão espacial 

observado seja comparado a modelos conhecidos; investigar o padrão segundo altura e 
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diâmetro; e identificar o nível de independência espacial entre grupos de quaisquer árvores, 

como espécies diferentes ou árvores de diferentes tamanhos (CAPRETZ, 2004). 

 

3.3.1 Funções acumulativas 

 

A mais conhecida das funções acumulativa é a função K (h) de Ripley (1977). 

Considerada uma das ferramentas estatísticas mais apropriadas para análise do padrão espacial 

de comunidades e populações florestais, sobretudo quando os dados se apresentam na forma de 

mapas de vegetação, esta função avalia o número médio de árvore ao redor de cada uma das 

diferentes árvores em função da distância, permitindo caracterizar o padrão espacial em 

diferentes escalas. 

Se compararmos a função K (h) com outros métodos frequentemente utilizados na 

ecologia florestal comprova-se o potencial de uso e sua robustez estatística. Métodos baseados 

em distância ou área, que são mais comuns, carregam em sua essência simplificações da 

realidade, uma vez que tratam apenas da simples contagem de indivíduos dentro de parcelas ou 

da procura do vizinho mais próximo da mesma espécie (RIPLEY, 1978). Desse modo muita 

informação é perdida nas análises espaciais, uma vez que tais métodos, só conseguem detectar 

o padrão espacial naquela escala particular em que os dados foram coletados, como tamanho 

de parcela ou a distância entre os pontos. 

De modo simplificado, a função K (h) de Ripley é um procedimento que consiste 

em um círculo de raio h centrado em cada árvore na área, onde o número de vizinhos presentes 

na área deste círculo é contado. Variando o raio h é possível detectar o padrão espacial em 

diferentes escalas (Figura 5). Esta flexibilidade em relação à escala de distância é o que difere 

substancialmente a função K (h) de outras ferramentas utilizadas para detectar o padrão espacial 

(CAPRETZ, 2004). Como o estimador faz a contagem de eventos dentro de determinada 

distâncias, deve-se ter o cuidado de mapear todos os eventos na área de estudo. Um caso 

particular ocorre quando partes dos eventos forem desconsiderados ou perdidos completamente 

ao acaso, os quais não afetarão a estimativa K (h) (SCHABENBERGER; GOTWAY, 2005). 

Uma questão que tem merecido atenção na literatura pertinente ao uso de análises 

de segunda ordem para investigar o padrão espacial de pontos são os métodos de correção para 

árvores próximas à borda do mapa. Uma vez que a função K(h) é cumulativa e computa todas 

as distâncias entre todos os pontos, as árvores próximas à borda do mapa de raio h maior que o 

limite do mapa, não podem ser interpretadas simplesmente como se não houvesse vizinho ao 

seu lado. Estes pontos existem, mas não aparecem por estarem fora dos limites do mapa (Figura 
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5). Assim, o número de árvores vizinhas àquelas próximas dos limites do mapa seria mais baixo 

do que para as demais ocasionando um viés no cálculo do estimador da função K(h) (HAASE, 

1995). Devido a isso, diversos autores mostraram-se preocupado com tal questão e 

desenvolveram técnicas para correção deste viés, entre as quais se cita a correção isotrópica 

proposta por Ripley (1977), usadas tanto para áreas regulares quanto para poligonais 

(BADDELEY; GATRELL, 2005). 

 

Figura 5 -  Ilustração do procedimento para se obter o padrão espacial por meio da função K 

(h) de Ripley. 

A estimativa da função K (h) com correção isotrópica de bordadura proposta por 

Ripley (1977) pode ser dada pela equação: 

�̂�(ℎ) =  
1

�̂�𝑛
∑ ∑ W𝐼

−1(X𝑖, X𝑗)𝐼(‖X𝑖 − X𝑗‖  ≤ ℎ)

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

, para i ≠ j e s > 0 

em que: n é o número de árvores na região de estudo; ‖X𝑖 − X𝑗‖ é a distância euclidiana entre 

a localização Xi e Xj; h é um vetor arbitrário de distância; WI I(Xi, Xj) é a função de correção 

para efeito de borda, o qual representa a proporção da circunferência com centro em Xi e com 

raio ‖X𝑖 − X𝑗‖ que está fora da região de estudo; �̂� = 𝑛/|𝐴| é o número de árvores dividido 

pela área da região de estudos, sendo um estimador não viciado da intensidade do processo; 

I(U) é uma função indicadora que assume valor 1 sempre que a condição U for verdadeira, e 

zero quando é falsa. 

Em regiões de estudo retangulares, o estimador de Ripley é um estimador não 

viciado da função K (h) para distâncias inferiores à metade do menor lado do retângulo 

(DIGGLE, 1983). A correção de bordadura em qualquer estimador da função K (h) impõe uma 

restrição sobre a amplitude da escala espacial em que a função pode ser adequadamente 

estimada. Desvios importantes entre os valores teóricos e os valores empíricos do 

comportamento de segunda ordem são muitas vezes difíceis de determinar quando �̂�(ℎ) e K 

(h) são sobrepostos graficamente. Além disso, a variância da função �̂�(ℎ) aumenta rapidamente 
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para grandes distâncias h e o seu comportamento pode ser errático (SCHABENBERGER; 

GOTWAT, 2005). Em vista disso, a função �̂�(ℎ) é transformada para a função L (h) que possui 

melhores propriedades estatísticas, estabilizando a variância e facilitando a visualização dos 

resultados. A função L (h) é dada por: 

�̂�(ℎ) =  √
K̂(ℎ)

𝜋
− ℎ 

Embora se tenha os valores para a função �̂�(ℎ), é necessário avaliar a significância 

destes através da construção envelopes de confiança calculados a partir de m simulação de m 

processos aleatórios com n eventos.  

𝑈(ℎ) =  𝑚𝑎𝑥𝑖=1…𝑚[�̂�𝑖(ℎ)] 

𝐿(ℎ) =  𝑚𝑖𝑛𝑖=1…𝑚[�̂�𝑖(ℎ)] 

em que: 𝑈(ℎ) e 𝐿(ℎ) são o máximo e o mínimo, respectivamente, da função K de Ripley 

transformada. 

Para testar a hipótese nas diversas escalas de distância h, um gráfico é construído 

tendo nas ordenadas a função L(h) e nas abcissas as distâncias h. Se o padrão for completamente 

aleatório, a função L(h) se apresentará como uma linha horizontal sobre o eixo das abcissas 

(Figura 6). Quando agregado o padrão espacial se refletirá em um número de árvores maior que 

o esperado pela CAE e, consequentemente, a função assumirá valores positivos, distanciando-

se do eixo das abcissas e ultrapassando o limite máximo do envelope de confiança. Se um 

padrão apresentar regularidade na localização das árvores, o número de árvores será menor do 

que o esperado pela CAE e a função L(s) assumirá valores negativos (CAPRETZ, 2004). 

 
Figura 6 - Padrões espaciais para a função K de Ripley. Onde: A = população aleatória; B = 

população agregada e C = população regular. Linhas pontilhadas representam os limites 

superior e inferior da região de completa aleatoriedade espacial e linhas contínuas representam 

os valores estimados pela função �̂�(ℎ) transformada. 
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Outras funções similares quanto aos fundamentos e interpretação são a função de 

Getis e Franklin (1987) e as funções G e F propostas por Diggle (1983). São de escassa 

utilização, mas um estudo completo com aplicação em uma savana africana aparece em 

Gignoux et al., (1999). 

     

3.3.2 Funções não acumulativas 

 

Estas funções são conhecidas como pair correlation function (STOYAN; 

PENTTINEN, 2000), e ao contrário das funções acumulativas seu valor para cada distância di, 

depende unicamente dos pontos que estão a uma maior distância di, embora na prática se avalie 

a função em um círculo de raio menor (di-δ) e maior (di+δ). As mais conhecidas são a função 

g(r) (STOYAN; STOYAN 1994), que é análoga à função K de Ripley, e a denominada função 

O-ring (WIEGND; MOLONEY 2004) que mede o número e pontos em função da distância. 

Muitos autores utilizam este tipo de função porque são mais sensíveis para detectar a existência 

de um padrão espacial a uma determinada distância (WARD et al., 1996), ainda que as funções 

acumulativas apresentem melhores propriedades estatísticas (STOYAN; PENTTINEN, 2000). 

 

4 COMPARAÇÃO ENTRE TÉCNICAS DE ANÁLISE ESPACIAL 

 

Os métodos apresentados classificam-se em três grandes grupos: métodos baseados 

no uso de unidade amostrais (Grupo 1); métodos baseados no uso de medidas de distância 

(Grupo 2) e métodos fundamentados nas coordenadas geográficas ou cartesianas (X,Y) de cada 

árvore (Grupo 3). Dentre os índices apresentados no Grupo 1 destacam-se os que se podem 

estimar com dados de inventários convencionais. No entanto, deve-se ressaltar que as 

informações que proporcionam os cálculos destes índices dependem em grande parte do 

tamanho das parcelas consideradas, e não se podem extrapolar os resultados a outras escalas 

(SOUTHWOOD, 1971). 

Além disso, para resultados confiáveis necessita-se que a área de estudo seja 

relativamente homogênea e que haja uma intensidade de amostragem considerável. Segundo 

Ledo et al., (2012) em estudos de coberturas ou imagens, grandes áreas, ou quando há 

limitações que impedem realizar medidas adicionais de distância ou posição dos indivíduos no 

inventário, recomenda-se o uso destes índices na definição do padrão espacial. Dentro desse 

grupo o índice mais recomendável para florestas tropicais é o índice de Morisita, por sua maior 

estabilidade e por requerer um menor esforço amostral. 
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Os índices do Grupo 2 são muito úteis para obter uma descrição do padrão espacial 

em nível de pequena escala ou para inventários descritivos e estudos de biodiversidade, quando 

o objetivo for a comparação entre parcelas ou zonas próximas. Diferente dos índices do Grupo 

1, esses métodos requerem um esforço amostral maior, o que implica consumir mais recursos 

no inventário florestal. 

Outro problema que se encontra ao aplicar estes índices em florestas complexas é 

que se todos os indivíduos presentes na floresta forem incluídos, sem excluir os de diâmetros 

menores, o valor do índice será fortemente influenciado pelo elevado número de indivíduos que 

existem nos estratos inferiores, os quais não proporcionam informação acerca da distribuição 

dos indivíduos maiores (LEDO et al., 2012). 

Esses índices apresentam resultados mais confiáveis quando utilizados em áreas 

com uma distribuição mais regular que em áreas mais heterogêneas. Nesse grupo o mais 

recomendado é o índice de Byth-Ripley, embora que se deva ter em conta que para calcular 

esse índice é preciso medir a distância árvore-árvore e a distância ponto-árvore, o que supõem 

um maior esforço amostral na coleta de dados que o índice de Clark e Evans, que também 

oferece resultados satisfatórios. 

A vantagem de se aplicar técnicas pertencentes ao Grupo 3 é a definição do padrão 

espacial em diferentes escalas, proporcionando uma informação muito interessante para o 

estudo da estrutura do ecossistema e caracterização do padrão espacial de uma população, e não 

de uma amostra (CAPRETZ et al., 2012). Como inconveniente à sua aplicação, está a 

necessidade de um grande esforço amostral, pois se devem tomar a posição de todas as árvores, 

além haver a necessidade de pacotes estatísticos específicos para realizar as análises. 

As funções não acumulativas mostram a presença de agregação ou regularidade em 

intervalos de distância menos amplos que as funções acumulativas, devido limitarem o padrão 

espacial a uma determinada distância, e não incluírem os indivíduos situados a distâncias 

inferiores, porém podem ser muito úteis para detectar a presença de um determinado padrão 

espacial em um intervalo de distância concreto (LEDO et al., 2012). 

No desenvolvimento e validações de teorias ecológicas, investigações exaustivas 

ou estudos do padrão em diferentes escalas, recomenda-se o uso da função K (h) de Ripley, 

sempre que se disponha de coordenadas geográficas ou cartesianas de todos os indivíduos 

arbóreos em áreas de tamanho suficiente para que haja um número significativo de elementos 

incluídos na análise. 
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5 APLICAÇÕES DA FUNÇÃO K DE RIPLEY NO BRASIL 

 

Os estudos sobre distribuição espacial foram iniciados na primeira metade do século 

XX, sendo considerada uma das ferramentas mais utilizadas para entender o comportamento de 

diversos fenômenos (DALE et al., 2002). No âmbito florestal, são amplamente utilizados na 

definição de padrões espaciais de comunidades e populações florestais, principalmente 

daquelas em seu ambiente natural, de modo a fornecer informações sobre a ecologia de espécies 

de interesse, subsidiar a definição de estratégias de manejo, e, ou, conservação, e auxiliar 

processos de amostragem ou simplesmente esclarecer a estrutura espacial da espécie (ANJO et 

al., 1998).  

Na busca pelos padrões espaciais de espécies florestais, criaram e adaptaram-se 

inúmeras metodologias as quais fazem uso de unidades amostrais, medidas de distância e 

coordenadas X e Y. No Brasil, as técnicas mais conhecidas e utilizadas, são as que se baseiam 

no uso da razão variância/média e medida de densidade (MEIRELLES; LUIZ, 1995; BUDKE 

et al., 2004), com destaque para o índice de Morisita (CALDATO et al., 2002). Contudo, apesar 

de serem amplamente aceitos e aplicados no meio científico, uma série de questionamentos e 

críticas foram levantadas quanto à veracidade dos padrões espaciais definidos por esses 

métodos, o que acarretou a procura por métodos mais eficientes e confiáveis. Deste modo, com 

o refinamento de técnicas e avanços computacionais foi possível adotar outras metodologias de 

forma a se ter avaliações mais precisas e de fácil aplicação, as denominadas análise de segunda 

ordem reduzida. 

Dentre as técnicas de segunda ordem, a função K (h) de Ripley mostrou-se uma das 

ferramentas estatísticas mais apropriadas para análise do padrão de comunidades e populações. 

Embora a maioria dos estudos com aplicação desta função seja encontrada em florestas 

temperadas, tem sido crescente a sua aplicação em florestas naturais do Brasil em virtude, 

principalmente, da independência do uso de parcelas e por detectar o padrão espacial em 

diferentes escalas de distâncias simultaneamente. 

Nas regiões sul e sudeste do Brasil há muitos exemplos do emprego da função K de 

Ripley nos últimos anos, demonstrando ser uma importante ferramenta para análise do padrão 

em diferentes escalas simultaneamente. Apesar de ser muito difundida em outras regiões do 

país, poucos são os exemplos de aplicação nos estados que compõem a Amazônia Oriental e 

Ocidental, nas quais se determinam os padrões espaciais principalmente por meio dos métodos 

de unidades amostrais, devido principalmente a alta frequência de inventário florestal amostrais 

aplicado nessas regiões. 
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6 PADRÃO ESPACIAL EM MÉTODOS DE AMOSTRAGEM 

 

O manejo florestal consiste de um conjunto de procedimentos e técnicas 

silviculturais, previamente planejados, que asseguram permanentemente a capacidade da 

floresta em oferecer e renovar produtos e serviços. Segundo Borges (2009), a exigência para 

sua realização é qualificar e, principalmente, quantificar recursos florestais madeireiros ou não 

madeireiros, através de inventários florestais. 

A quantificação de recursos florestais através da enumeração total de indivíduos 

embora determine toda a variação da população, de modo a isenta-la de erros amostrais, é, na 

maioria dos casos, economicamente inviável. Portanto, faz-se necessário o emprego de métodos 

de amostragem para obter estimativas dos parâmetros populacionais sob determinado grau de 

confiabilidade, tempo, mão-de-obra e limitações financeiras (BRUZINGA et al., 2013). 

No entanto, o problema básico de qualquer procedimento de amostragem é a 

obtenção de estimativas fidedignas de características de interesse da comunidade ou população 

(SOUZA et al., 2006). Deste modo, a maioria dos trabalhos desenvolvidos para testar a 

eficiência e precisão dos métodos de amostragem em florestas nativas demostram que 

procedimentos tradicionais (aleatório, sistemático e estratificado) são relativamente precisos na 

estimativa de parâmetros da comunidade, no entanto, quando se pensa em quantificar 

indivíduos de uma população, o que geralmente ocorre quando há interesse nos produtos 

florestais não madeireiros (PFNM), não se sabe ao certo a eficiência e precisão destes, os quais 

podem ser ineficientes (BRUZINGA et al., 2013). 

Durante o planejamento de inventários florestais, é de interesse prático que se tenha 

conhecimento do padrão espacial em diferentes escalas da população, o qual auxiliará na 

definição de sistemas de amostragem a serem utilizados na área, bem como para se estimar 

parâmetros e limites de confiança da população adequadamente (CAPRETZ, 2004; SILVA et 

al., 2012). Rodrigues Tello (1980) afirma que o tamanho ótimo de unidades de amostra para se 

obter estimativas não tendenciosas varia de uma amostragem para outra, dependendo 

principalmente do grau de agrupamento das árvores e dos custos. Assim, na amostragem de 

comunidades florestais onde as árvores são de grande porte e distribuem-se de forma aleatória 

ou agrupada as unidades amostrais de maior tamanho são mais eficientes que as de menor 

tamanho. Neste contexto, fica evidente que a distribuição espacial dos indivíduos na área 

influencia o plano de amostragem. 
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Tabela 3 - Tabela 3. Relação de estudos científicos que determinam o padrão espacial de espécies florestais por meio da função K de Ripley. 

Localidade Objetivos Resultados Autores 

Blumenau (SC) 
Avaliar o impacto do manejo sustentável do 

Euterpe edulis Martius. 

Agregado – O manejo sustentável não altera o padrão 

espacial da espécie. 
Anjos et al., 1998 

Cássia (MG) 
Estudar o padrão espacial de Cariniana 

legalis (Mart.) Kuntze 

Agregado – O padrão espacial para indivíduos jovens é 

agregado, enquanto para indivíduos adultos não há um 

padrão definido. 

Perreira et al., 2006 

Aiurouca (MG) 

Estudar o padrão espacial de Eremanthus 

erythropappus (DC.) MacLeish sujeita ao 

sistema de manejo porta sementes. 

Agregado (regeneração) e aleatório (adultos) – O 

padrão espacial torna-se aleatório com o crescimento da 

espécie. 

Silva et al., 2008) 

São Paulo (SP) 

Estudar o padrão espacial das árvores, 

segundo suas classes de diâmetro e das quatro 

espécies mais abundantes em diferentes 

formações florestais. 

Agregado – Em linhas gerais, as formações florestais e 

espécies mais abundantes apresentam-se distribuídas de 

forma agregada. Indivíduos com diâmetros menores e 

maior apresentam padrão agregado e aleatório, 

respectivamente. 

Capretz et al., 2012 

Curitiba (PR) 

Analisar o padrão espacial de um fragmento 

de Floresta Ombrófila Mista Montana e 

Araucaria angustifolia (Bertol) O. Kuntze, 

Casearia sylvestris Sw. e Cedrela fissilis 

Vell. 

Aleatório e Agregado - A floresta apresentou uma 

distribuição espacial aleatória, entretanto, as três 

espécies selecionadas apresentaram um padrão espacial 

agregado, quando analisadas separadamente. 

Machado et al., 2012 

São Gonçalo do 

Rio Preto (MG) 

Avaliar o padrão espacial de indivíduos 

adultos de Caryocar brasiliensis Camb. 

Agregado – Os indivíduos adultos ocorrem de forma 

totalmente agregada. 
Bruzinga et al., 2013 

Betim (MG) 

Analisar o padrão espacial de quatro espécies 

de maior densidade em uma Floresta 

Estacional Semidecidual. 

Agregado (classes de diâmetro menores) e aleatório 

(classes de diâmetro maiores) - O padrão de 

distribuição espacial é diversificado. 

Araújo et al., 2014 
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A maioria dos métodos de amostragem existentes pressupõe que os indivíduos 

tenham um padrão espacial completamente aleatório para que as estimativas não apresentem 

viés, porém este padrão espacial ideal nem sempre corresponde à realidade de florestas tropicais 

naturais, uma vez que a estrutura espacial de comunidades e, principalmente, populações 

florestais apresentam-se distribuídas de forma agregada e, em alguns casos, estes agregados 

ainda se apresentam de forma esparsa na floresta, indicando raridade geográfica ou espacial. 

Para esse padrão, o problema de precisão nas estimativas de densidade torna-se mais difícil, 

devido à dificuldade de encontrar aglomerados pelos métodos de amostragem tradicionais, os 

quais configuram a distribuição das unidades amostrais de forma aleatória ou uniforme: 

aleatória, como no método de amostragem casual simples, em que, na seleção de uma amostra 

composta de n unidades, todas as possíveis combinações de n têm a mesma chance de serem 

selecionadas (KANGAS; MALTAMO, 2006); uniforme como no método de amostragem 

sistemática, no qual as unidades amostrais são selecionadas a partir de um esquema rígido de 

sistematização (LOESTCH; HALLER, 1694). 

Desta forma, tendo-se conhecimento da importância de padrões espacial em 

amostragem, é necessário que se apliquem metodologias que considerem características 

inerentes à distribuição espacial da população para obter estimativas mais precisas de algum 

parâmetro populacional de interesse, a uma dada intensidade amostral. A amostragem 

adaptativa, por exemplo, é um procedimento que se adapta de forma satisfatória a espécies 

agregadas, haja vista que consiste em um procedimento de amostragem em que a seleção de 

novas unidades de amostra fundamenta-se na ocorrência da espécie de interesse nas unidades 

de amostra já selecionadas no levantamento (THOMPSON, 1990; THOMPSON; SEBER, 

1996; SALEHI; SEBER, 1997). 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTRUTURA FITOSSOCIOLÓGICA DE UM FRAGMENTO NATURAL DE 

FLORESTA INUNDÁVEL NO BAIXO RIO TAPAJÓS, ILHA DA PAZ 

AMAZÔNICA, PARÁ 

 

RESUMO 

 

 O objetivo deste estudo foi descrever a florística, estrutura e o padrão espacial de espécies 

ocorrentes em um fragmento natural de floresta inundável no Baixo Rio Tapajós, Pará. Foram 

instaladas 308 unidades amostrais contíguas de 100 m² (10 X 10 m), perfazendo uma área 

amostral de 3,08 ha. Em cada parcela, todos os indivíduos com dap (diâmetro a 1,30 cm de 

altura do solo) igual ou superior a 10 cm foram medidos, identificados e referenciados em 

coordenadas cartesianas (X,Y). A análise da diversidade e padrão espacial foi realizada por 

meio do índice de Shannon-Weaver e a função K de Ripley, respectivamente. Foram 

inventariados 1.022 indivíduos, distribuídos em 64 espécies arbóreas e 33 famílias. A 

diversidade registrada foi de 3,03 nats.ind-1. A densidade total encontrada foi de 331,8 ind.ha-1 

e área basal de 16,10 m2.ha-1. As espécies de maior importância ecológica foram Campsiandra 

laurifolia Beth., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Mull.Arg, Glicoxylon pedicellatum 

Ducke, Tetragastris altissima (Aubl.) Swart, Vantanea parviflora Lam. e Mabea caudata Pax 

& K.Hoffm. A distribuição diamétrica para a comunidade e espécies, exceto Hevea brasiliensis, 

comportou-se como o esperado para florestas inequiâneas, ou seja, distribuição exponencial na 

forma de J invertido. O padrão espacial da comunidade apresentou variações em função da 

distância considerada, no entanto houve predominância de distribuição agregada. Os padrões 

espaciais detectados para as espécies foram: I – predominantemente aleatório para a espécie 

Vantanea. parviflora, II – completamente agregado para as espécies Hevea. brasiliensis e 

Glicoxylon. pedicellatum e III – predominantemente agregado para Campsiandra laurifolia, 

Tetragastris altissima e Mabea caudata. 

 

Palavras-chave: Fitossociologia; K de Ripley; Amazônia; Áreas Inundáveis 
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CHAPTER 2 

 

PHYTOSOCIOLOGICAL STRUCTURE OF A NATURAL FRAGMENT OF 

FLOODABLE FOREST AT THE LOWER TAPAJÓS RIVER, ILHA DA PAZ 

AMAZONICA, PARÁ 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to describe the floristics, structure and the spatial pattern of species 

occurring in a floodable forest natural fragment at the Lower Tapajós River, Pará. 308 

contiguous sampling units measuring 100 m² (10 x 10m) were installed, making up a sampling 

area of 3.08ha. In each parcel, all the individuals with dap (diameter at 1.3 cm height from the 

soil) equal or greater than 10 cm were measured, identified and referenced in Cartesian 

coordinates (X, Y). The analysis of the diversity and spatial pattern was performed by means 

of the Shannon-Weaver index and the Ripley K function, respectively. 1,022 individuals were 

inventoried, distributed in 64 arboreal species and 33 families. The recorded diversity was 3.03 

nats.int-1. The total density found was 331.8 ind.ha-1 and basal area of 16.10 m².ha-1. The species 

with greater ecological importance were: Campsiandra laurifolia Beth., Hevea brasiliensis 

(Willd. ex A.Juss.) Mull.Arg, Glicoxylon pedicellatum Ducke, Tetragastris altissima (Aubl.) 

Swart, Vantanea parviflora Lam. and Mabea caudata Pax & K.Hoffm. The diametric 

distribution for the community and species, except Hevea brasiliensis, has behaved as expected 

for uneven-aged forests, that is, exponential distribution in the shape of inverted J. the spatial 

pattern of the community presented variations because of the distance considered, however 

there was aggregated distribution predominance. The spatial patterns detected for the species 

were: I – predominantly random for the Vantanea parviflora species, II – completely aggregated 

for the Hevea brasiliensis and Glicoxylon pedicellatum species and III – predominantly 

aggregated for Campsiandra laurifolia, Tetragastris altissima e Mabea caudata. 

 

Keywords: phytosociology; Ripley K; Amazonia; Floodable areas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O complexo conjunto de formações vegetais que constituem o bioma amazônico é 

a expressão de múltiplas variáveis condicionantes como, origem geológica, relevo, vegetação 

adjacente, características pedológicas e fatores climáticos, as quais são de inestimável 

importância para manutenção da biodiversidade local, da qualidade dos recursos hídricos, 

integridade dos solos e fixação de carbono (ZACARIAS et al., 2012).  

As Florestas Ombrófilas Densas Aluviais são partes integrantes nessas formações 

vegetais e constituem-se principalmente de ambientes situados nas margens de alguns cursos 

de água, bem como baixadas úmidas, as quais sofrem influência dos pulsos de inundação. 

Denominadas vulgarmente de florestas inundáveis, essas formações atuam na contenção de 

enxurradas, percolação e absorção de nutrientes, retenção de sedimentos, além de reduzirem o 

assoreamento na calha de rios. Do mesmo modo, possuem função de corredores de vegetação, 

o que leva a um trânsito maior de polinizadores e dispersores, além de aumentar a possibilidade 

de trocas gênicas com áreas mais remotas (RODRIGUES; NAVES, 2000). 

Os esforços para conservação dessas áreas se deparam com situações não muito 

confortáveis, já que nos últimos as taxas de desmatamentos ilegais na Amazônia estão cada vez 

maiores (SCHUDELLER; SOUZA, 2009). Contudo, quando se procura caracterizar e 

circunscrever as espécies arbóreas em florestas tropicais se tem uma melhor compreensão da 

dinâmica que rege as relações intraespecíficas da vegetação e suas relações com o meio 

abiótico, de forma a contribuir para uma melhor conservação e recuperação desses ecossistemas 

(TELLO et al., 2008). 

O conhecimento e entendimento da complexa dinâmica que envolve as florestas 

inundáveis iniciam-se pelo levantamento florístico, por meio de sua identidade e 

comportamento na comunidade (MARANGON et al., 2003). Apesar de existirem diversos 

estudos fitossociológicos no estado do Pará, sabe-se de apenas poucos inventários florestais 

realizados em áreas inundáveis, a maioria concentrada nas proximidades de Manaus (AM) e 

Belém (PA) (RODRIGUES, 1961; PIRES; PRANCE, 1977; REVILLA, 1981; FERREIRA, 

1991; PAROLIN et al., 2004; AYRES, 2006; HAMAGUCHI, 2009; SCHUDELLER; SOUZA, 

2009; FERREIRA et al., 2013), sendo os outros conduzidos no rio Xingu (CAMPBELL et al., 

1986) e no Parque Nacional do Jaú (FERREIRA, 1997). 

Desta forma, considerando os benefícios ambientais e a carência de informações 

sobre Florestas Ombrófilas Aluviais no oeste paraense, tornam-se essenciais levantamentos 

fitossociológicos que descrevam aspectos estruturais e espaciais da vegetação. O conhecimento 
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científico disponível sustenta a afirmação de que atividades relacionadas com conservação, 

manejo e restauração de formações inundáveis não são passíveis de generalizações, de maneira 

a se considerar a diversidade de espécies como delineadora de projetos de restauração ecológica 

dessas formações. Esses projetos devem se basear em pesquisas realizadas em remanescentes 

de florestas inundáveis da região, subsidiando a escolha de espécies características dessa 

formação, considerando aspectos de distribuição espacial das espécies, de adaptabilidade aos 

diferentes ambientes e de grupos ecológicos, garantindo o sucesso na restauração 

(RODRIGUES; NAVE, 2000). 

Neste contexto, este estudo pretende colaborar para o conhecimento dos aspectos 

florísticos, estruturais e espaciais de espécies arbóreas em uma área de Floresta Ombrófila 

Densa Aluvial no oeste paraense, afim de subsidiar planos de conservação e recomposição 

florestal na Bacia do Rio Tapajós. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

O estudo foi realizado na Ilha da Paz Amazônica nos domínios da Floresta Nacional 

do Tapajós (Flona-Tapajós). A área de estudo é um trecho de floresta periodicamente inundável, 

pertencente à comunidade Jamaraquá, localizada na coordenada geográfica 2º49’07,24’’S e 

55º02’13,52’’W, à margem direita do Rio Tapajós. 

O clima da região, conforme sistema Köppen, é classificado como Ami, ou seja, 

tropical úmido com variação térmica anual inferior a 5ºC e temperatura média anual de 25,5ºC, 

umidade relativa média do ar de 88% e precipitação pluviométrica anual média de 1.820 mm 

(FUNDAC, 2005). Segundo a classificação de Veloso et al., (1991) a área é considerada como 

Floresta Ombrófila Aluvial, com período de inundação de dezembro a junho, enquanto o 

período de vazante ocorre entre os meses de julho a novembro (COSTA et al., 2013). 

 

2.2 Coleta de dados 

 

Para amostragem da comunidade foi delimitada uma área de 3,08 ha, subdivida em 

308 parcelas contíguas de 100 m² (10 x 10 m), cobrindo a maior parte de área inundável 

possível. Em cada parcela, todos os indivíduos com DAP (diâmetro a 1,30 m de altura do solo) 
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igual ou superior a 10 cm foram medidos, identificados e referenciados em coordenadas 

cartesianas (X,Y). Os indivíduos arbóreos que atendessem ao critério de inclusão e 

apresentassem bifurcações abaixo de 1,30 m foram avaliados como um único indivíduo. Nesses 

casos, após o registro dos diâmetros de cada ramificação utilizou-se a fórmula do diâmetro 

quadrático para determinar o diâmetro geral do indivíduo. O diâmetro quadrático de uma árvore 

com n ramificações foi obtido pela seguinte expressão, conforme Macdicken et al., (1991):  

𝑑 =  √𝑑1
2 + 𝑑2

2 + 𝑑3
2 + ∙∙∙ +𝑑𝑛

2 

em que: d é o diâmetro quadrático (cm) e di ... n = diâmetro de cada ramificação. 

As árvores foram previamente identificadas em campo ao nível de espécie, e aquelas 

que suscitaram dúvidas tiveram sua determinação taxonômica feita por especialistas por meio 

de comparações no herbário da Universidade Federal do Oeste do Pará. A classificação das 

espécies seguiu o sistema Angiosperm Phylogeny Group III (2009). 

 

2.3 Análise de dados 

 

2.3.1 Composição florística e diversidade 

 

A composição florística foi analisada com base na distribuição dos indivíduos em 

espécies e famílias. Foram calculados os índices de diversidade de Shannon-Weaver (𝐻′) e 

equabilidade de Pielou (J) como indicadores de diversidade e heterogeneidade florística. O 

índice de equabilidade de Pielou permiti representar a uniformidade da distribuição dos 

indivíduos entre todas as espécies existentes, atingindo valores de 0 (zero) a 1 (um). Os 

referidos parâmetros foram calculados conforme recomendado por Brower e Zar (1984). 

𝐻′ =  − ∑ 𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

∙ ln(𝑝𝑖),               𝑝𝑖 =  
𝑛𝑖

𝑁
 

𝐽 =  
𝐻′

𝐻𝑚á𝑥
′ ,               𝐻𝑚á𝑥

 ′ = ln (𝑆) 

em que: 𝐻′ = índice de diversidade de Shannon-Weaver; 𝐻𝑚á𝑥
′  = diversidade máxima 

amostrada; ni = número de indivíduos amostrados da i-ésima espécie; N = número total de 

indivíduos amostrados; S = número total de espécies amostradas. 
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2.3.2 Análise estrutural 

 

Na análise estrutural foram considerados os seguintes parâmetros para cada espécie, 

conforme recomendado por Mueller-Dombois e Ellenberg (1974): densidade absoluta (DA) e 

densidade relativa (DR); dominância absoluta (DoA) e dominância relativa (DoR); frequência 

absoluta (FA) e frequência relativa (FR); posição sociológica absoluta (PSA) e posição 

sociológica relativa (PSR). Estimou-se ainda a importância ecológica das espécies no 

ecossistema a partir do Índice de Valor de Importância Ampliado (IVIA). 

Na análise da estrutura vertical realizou-se a estratificação das alturas da 

comunidade através de técnicas de análise multivariada, sendo as árvores organizadas em 

ordem crescente de altura total, classificadas em classe com amplitude de 1 m, e em seguida 

elaborada uma matriz X de dados de alturas totais, em que cada variável xij representou a altura 

total da i-ésima árvore classificada a j-ésima classe de altura. A matriz X foi o input das análises 

de agrupamento e discriminante. Utilizaram-se a distância euclidiana e o método de Ward, pelo 

emprego das expressões (SOUZA et al., 2003): 

𝑑𝑖𝑗 =  √∑(𝑥ℎ𝑖 −  𝑥ℎ𝑗)²

𝑝

ℎ=1

, ℎ = 1, 2, … , 𝑃 

𝑑𝑖𝑗
2 = (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)² 

em que: 𝑑𝑖𝑗 = distância euclidiana estimada entre as classes i e j, 𝑥ℎ𝑖 = diâmetro da i-ésima 

classe na i-ésima classe de diâmetro, 𝑥ℎ𝑗 = diâmetro da i-ésima classe na j-ésima classe de 

diâmetro e 𝑑𝑖𝑗
2  = distância entre as médias dos grupos I e J. 

A análise discriminante foi utilizada para confirmar a distinção e classificação das 

classes de altura obtidos pela análise de agrupamento (SOUZA et al., 2003). 

A estrutura diamétrica da comunidade e espécies de maior importância ecológica 

foi realizada mediante o cômputo dos indivíduos amostrados de cada uma das espécies dentro 

da classe diamétrica a que pertencem. As classes de diâmetro foram estabelecidas com 

amplitude de 10 cm, a partir do diâmetro mínimo de inclusão dos indivíduos. 

 

2.3.3 Padrão espacial 

 

O padrão espacial foi definido por meio do emprego da função K Ripley que 

considera a variância de todas as distâncias entre todos os eventos (RIPLEY, 1979). Para o 
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cálculo da função K foi empregado o estimador da função com a correção proposta por Ripley 

(1979), baseada no princípio isotrópico de bordadura segundo a formulação: 

�̂�(ℎ) =  
1

�̂�𝑛
∑ ∑ W𝐼

−1(X𝑖, X𝑗)𝐼(‖X𝑖 − X𝑗‖  ≤ ℎ)

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

, para i ≠ j e s > 0 

em que: n = número de árvores na região de estudo; xi e xj = coordenadas dos pontos de mapa; 

‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖ distância euclidiana entre localizações xi e xj; s = vetor arbitrário de distâncias; �̂�𝑛 = 

n/‖𝐴‖ = número de árvores dividido pela área da região de estudos, sendo um estimador não 

viciado da intensidade do processo; WI(xi, xj) = função de correção isotrópica de bordadura, a 

qual representa a proporção da circunferência com centro em xi e com raio ‖𝑥𝑖 − 𝑥𝑗‖ que está 

fora para qualquer polígono convexo; I(U) = função indicadora que assume o valor 1 (um) 

sempre que a condição U for verdadeira e zero, quando falsa. O raio máximo de busca foi de 

110 m, por ser este a metade aproximada do maior eixo longitudinal da área de estudo. 

Os envelopes de confiança foram definidos por meio de 500 simulações Monte 

Carlo. Em seguida, definiu-se o intervalo de confiabilidade de 99%, que delimita a região de 

aceitação da hipótese do padrão espacialmente aleatório. Na construção desses envelopes, 

foram armazenados os valores mínimos e máximos de K, obtidos nas 500 simulações para cada 

distância s. Para facilitar a análise, os valores da função K foram transformados para �̂�(𝑠) 

conforme formulação apresentada a seguir, e distribuídos graficamente, em que os eixos das 

abscissas e ordenadas representam, respectivamente, as distâncias s e os valores transformados 

da função K (RIPLEY, 1979). 

�̂�(𝑠) =  √
�̂�(𝑠)

𝜋
−  𝑠 

Na função K de Ripley, a hipótese nula é a de Completa Aleatoriedade Espacial 

(CAE), ou seja, que existe ausência de algum tipo de dependência entre eventos, situação 

encontrada quando os valores observados estiverem dentro dos envelopes construídos 

(CAPRETZ et al., 2012). Caso essa hipótese seja rejeitada, existem duas hipóteses alternativas: 

regularidade ou agregação, ou seja, quando os valores estiverem fora dos envelopes. Nessa 

condição, quando o número de árvores for maior que o esperado pela CAE e, consequentemente 

assumir valores observados maiores do que o limite superior, o padrão é agregado; se o número 

de árvores for menor que o esperado pela CAE e, portanto, com valores observados menores 

do que o limite inferior, o padrão é regular.  

Os cálculos foram realizados por meio do software R versão 3.1.2 (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014), sendo a função K univariada estimada através do 
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pacote Splancs (ROWLINGSON; DIGGLE, 2014). O script da função K no software R está 

disponível no Apêndice A. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Composição florística e diversidade 

 

Foram registrados 1.022 indivíduos, distribuídos em 64 espécies arbóreas, 58 

gêneros e 33 famílias botânicas. A relação do número de famílias, gêneros e espécies deste 

estudo são similares a outros trabalhos realizados em áreas de florestas inundáveis na 

Amazônia, como os de Parolin et al., (2004) e Hamaguchi (2009) às margens do no Rio Tarumã-

Mirim (AM) e Rio Negro (AM), respectivamente. 

O baixo número de famílias e espécies encontrados nesse estudo pode estar 

condicionado ao próprio ambiente, ou seja, solos com alto nível de saturação durante os pulsos 

de inundação que resultam numa relação negativa entre umidade do solo e riqueza de espécies. 

Essa relação fica mais evidente quando se analisa gradientes de drenagem do solo em florestas 

ribeirinhas conforme observado por Cattanio et al., (2002) em uma floresta de várzea do 

estuário amazônico, onde locais mais baixos com drenagem deficiente e baixos níveis de 

oxigênio por longos períodos, apresentavam uma diversidade de árvores muito baixa, com 

dominância ecológica de espécies típicas do ambiente. 

Considerando outros levantamentos realizados em áreas inundáveis e de terra firme 

(BENTES-GAMA et al., 2002; FERREIRA et al., 2010; BATISTA et al., 2011; ALMEIDA et 

al., 2012; RIBEIRO et al., 2013), verificou-se que, em geral, florestas de terra firme apresentam 

normalmente maior riqueza de espécies arbóreas, quando comparada com as florestas 

inundáveis. Segundo GAMA et al., 2005 um fator que reduz essa diversidade é o stress da 

inundação sazonal, onde somente espécies adaptadas a inundação podem habitar esse tipo de 

ambiente. 

A família Fabaceae apresentou maior número de espécies (17), seguida por 

Chrysobalanaceae (4), Myrtaceae e Rubiaceae (3). Essas quatro famílias contribuíram com 

42,2% da riqueza local de espécies e com aproximadamente 69,8% do número de indivíduos, 

sugerindo que a diversidade vegetal da área está concentrada em poucas famílias. A maior 

riqueza de espécies pertencente à Fabaceae também foi observada por Campbell et al., (1986), 

Parolin et al., (2003) e Hamaguchi (2009) em outras florestas inundáveis na Amazônia 

Ocidental, considerando indivíduos com dap ≥ 10 cm. 
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A comunidade apresentou diversidade de 3,03 nats.ind-1, indicando trata-se de uma 

área com diversidade relativamente baixa, possivelmente efeito direto das variações do 

ambiente e seletividade de espécies. De acordo com Knight (1975), valores acima de 3,83 para 

o índice de Shannon-Weaver indicam formações tropicais bem conservadas e diversificadas, 

definição que não se enquadra na área de estudo. No entanto, apesar de baixa é compatível com 

outras áreas inundáveis na Amazônia conforme mostraram Salomão et al., (2007), Hamaguchi 

(2009), Ferreira et al., (2010) e Aguiar (2015) em diferentes áreas nos rios Xingú, Lago Tupé, 

Jaú e Gunma, respectivamente. 

O grau estimado de equabilidade foi de 0,73, o que sugere uma moderada 

uniformidade nas proporções do número de indivíduos entre as espécies identificadas. 

Teoricamente, esse valor indica que seria necessário o incremento de mais 27% de espécies 

para atingir a diversidade máxima da comunidade vegetal, segundo Brower et al., (1998). Cabe 

ressaltar que a moderada uniformidade observada nesse estudo se deve em grande parte à 

presença acentuada das espécies Campsiandra laurifolia (92,5 ind.ha-1), Glicoxylon 

pedicellatum (25,6 ind.ha-1), Hevea brasiliensis (23,4 ind.ha-1) Tetragastris altissima (20,4 

ind.ha-1), Mabea caudata (17,8 ind.ha-1) e Vantanea parviflora (17,8 ind.ha-1), que, juntas, 

representam 59,5% da densidade total. No lago Tupé (AM), Hamaguchi (2009) registrou valor 

inferior (0,58) ao encontrado nesse trabalho, considerando indivíduos com dap ≥ 10 cm. 

Salomão et al., (2007), no Rio Xingú (PA), analisando uma formação florestal semelhante, 

encontrou valor de 0,80. 

 

3.2 Análise estrutural 

 

A densidade de indivíduos estimados foi de 331,8 ind.ha-1 e área basal de 16,10 

m2.ha-1. As espécies amostradas com seus respectivos parâmetros fitossociológicos em ordem 

decrescente de índice de valor de importância ampliado (IVIA) são apresentados na Tabela 1. 

Dentre as espécies 64 espécies identificadas, 14 apresentaram densidade absoluta (DA) igual 

ou superior a 5. As 10 espécies mais densas (DA ≥ 9 ind.ha-1) foram Campsiandra laurifolia, 

Glicoxylon pedicellatum, Hevea brasiliensis, Tetragastris altissima, Mabea caudata, Vantanea 

parviflora, Swartzia sp., Inga capitata, Inga auristellae e Couepia hoffmaniana, que, juntas, 

representam 68,5% da densidade absoluta (Tabela 4). 

Entre as espécies mais densas e que também apresentaram as maiores frequências 

absolutas (FA), destacam-se Hevea brasiliensis, Tetragastris altissima, Campsiandra 

laurifolia, Vantanea parviflora, Mabea caudata e Glicoxylon pedicellatum. Dentre estas 
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espécies, Campsiandra laurifolia é característica dessa tipologia florestal, ocorrente em áreas 

alagadas por rios de água preta e clara, enquanto que Tetragastris altissima, Glicoxylon 

pedicellatum, Vantanea parviflora e Mabea caudata, também ocorrem em florestas de terra 

firme (OLIVEIRA; AMARAL, 2004; RIBEIRO et al., 2013). Já Hevea brasiliensis foi 

registrada por Gama et al., 2005, tanto em floresta de floresta de várzea quanto em terra firme. 

As 10 espécies com maior área basal (DoA ≥ 0,388 m².ha-1) foram Hevea 

brasiliensis, Campsiandra laurifolia, Glicoxylon pedicellatum, Inga capitata, Tetragastris 

altissima, Vataireopsis speciosa, Vantanea parviflora, Inga auristellae, Nectandra sp. e 

Sideroxylon obtusifolium, que, juntas, representam 68,5% da dominância total. 

A estratificação vertical da floresta demonstrou que a comunidade é composta por 

três grupos principais de classe de altura, convencionados de estratos de altura total, sendo a 

altura média equivalente a 10 m (Figura 7). A classificação das árvores individuais em intervalo 

de 1 m permitiu agrupar sequencialmente as classes de altura total. Já a análise discriminante 

entre os três estratos obtidos na análise de agrupamento mostrou que 100% das classes de altura 

foram corretamente classificadas nos estratos. 

 

Figura 7 - Diagrama do perfil vertical dos estratos de uma área de floresta inundável nas 

margens do Rio Tapajós, estado do Pará. 

O estrato inferior, constituído por indivíduos com altura total de 4,0 a 11,0 m, 

apresentou 703 indivíduos (68,8%), sendo Campsiandra laurifolia a espécie mais 

representativa deste estrato. O estrato médio com indivíduos de 12,0 a 19,0 m registrou 274 

indivíduos (26,8%), onde Hevea brasiliensis e Glicoxylon pedicellatum foram as mais 

abundantes deste estrato. Já o estrato superior abrangeu árvores com altura total de 20,0 a 25,0 

m, totalizando 45 indivíduos (4,4%), no qual Hevea brasiliensis foi a espécie mais abundante. 
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Tabela 4 - Espécies amostradas em uma área de floresta periodicamente inundável no oeste do 

estado do Pará e seus parâmetros fitossociológicos. 

Espécies FA DA DoA PSA VIA 

Campsiandra laurifolia Genth 15,58 92,53 1,94 60,99 20,59 

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Mll.Arg. 18,18 23,38 3,36 6,74 10,49 

Glicoxylon pedicellatum Ducke 8,77 25,65 1,22 12,59 6,81 

Tetragastris altissima (Aubl.) Swart 16,56 20,45 0,78 10,94 6,62 

Vantanea parviflora Lam.  11,04 17,86 0,70 10,09 5,39 

Mabea caudata Pax & K.Hoffm. 9,09 17,86 0,32 12,15 4,81 

Inga capitata Desv. 5,19 9,74 0,86 4,31 3,40 

Swartzia sp. 7,14 10,71 0,33 6,34 3,21 

Inga auristellae Harms 4,87 9,09 0,53 3,80 2,72 

Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg 7,14 7,47 0,15 3,77 2,33 

Nectandra cuspidata Nees 4,87 5,19 0,52 2,26 2,21 

Vataireopsis speciosa Ducke 2,92 3,57 0,74 1,21 2,00 

Couepia hoffmaniana Kl. 1,95 7,79 0,23 5,09 1,92 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. 2,92 6,49 0,11 4,47 1,69 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 3,90 4,87 0,16 3,35 1,64 

Coccoloba latifolia Lam. 3,57 7,47 0,12 2,68 1,63 

Brosimum guianensis (Aubl.) Huber 3,57 4,87 0,25 2,40 1,59 

Crudia pubescens Benth 2,60 4,22 0,37 2,29 1,58 

Licania kunthiana Hook.f. 3,25 3,25 0,27 1,34 1,31 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.). 1,62 2,27 0,39 0,46 1,07 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith. 2,27 2,27 0,33 0,39 1,06 

Couepia robusta Huber  2,60 2,60 0,14 1,51 0,99 

Dipteryx polyphylla (Huber) Ducke 1,62 1,62 0,31 0,70 0,94 

Duroia fusifera Spruce ex K.Schum. 2,60 2,92 0,04 2,01 0,93 

Roupala brasiliensis Klotzsch 1,30 2,92 0,14 2,01 0,90 

Tapirira guianensis Aubl. 1,95 2,60 0,19 0,61 0,85 

Byrsonima stipulaceae A. Juss. 1,62 1,95 0,09 0,93 0,64 

Sloanea dentata L. 1,30 1,62 0,07 1,12 0,56 

Himatanthus sucuubus Woodson  1,62 1,62 0,06 0,71 0,54 

Simaruba amara L. 1,62 1,62 0,05 0,71 0,54 

Ormosia nobilis Tul. 0,32 0,97 0,20 0,67 0,53 

Qualea cassiquiarensis Spruce ex Warm 0,97 1,30 0,11 0,76 0,51 

Lonchocarpus spruceanus Spruce ex Benth. 0,97 1,95 0,03 1,20 0,50 

Copaifera martii Hayne 1,30 1,30 0,10 0,48 0,50 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 0,97 0,97 0,10 0,40 0,43 

Anacardium spruceanum Benth. ex Engl. 0,97 1,30 0,03 0,89 0,41 

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 0,97 0,97 0,06 0,40 0,36 

Casearia grandiflora Cambess 0,97 0,97 0,04 0,67 0,36 

Diplotropis leptophylla Kleinhoonte 0,97 0,97 0,06 0,32 0,35 

    Continua... 
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Continuação...      

Arrabidaea chica (Bonpl.) Verl. 0,97 0,97 0,01 0,67 0,32 

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 0,65 0,65 0,09 0,24 0,32 

Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier 0,97 0,97 0,04 0,26 0,31 

Myrcia bracteata (Rich.) DC. 0,97 0,97 0,03 0,40 0,31 

Iryanthera juruensis Warb. 0,97 0,97 0,01 0,53 0,30 

Rheedia acuminata (Ruiz & Pav.) Planch. & Triana 0,97 0,97 0,01 0,53 0,30 

Licania heteromorpha Benth. 0,65 0,65 0,06 0,45 0,30 

Crataeva benthamii Eichler 0,65 0,97 0,01 0,67 0,28 

Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez  0,65 0,65 0,05 0,31 0,27 

Derris spruceana (Benth.) Ducke 0,65 0,65 0,02 0,45 0,24 

Myrcia acuminata (Kunth) DC 0,65 0,65 0,01 0,45 0,22 

Inga heterophylla Willd. 0,65 0,65 0,01 0,45 0,22 

Genipa americana L. 0,65 0,65 0,01 0,45 0,21 

Duguetia sp. 0,65 0,65 0,02 0,17 0,19 

Astrocaryum aculeatum G.Mey. 0,32 0,32 0,03 0,22 0,15 

Swartzia laurifolia Benth.  0,32 0,32 0,03 0,09 0,14 

Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. 0,32 0,32 0,03 0,09 0,13 

Simaba trichilioides A.St.- Hil. 0,32 0,32 0,02 0,22 0,13 

Cassia fastuosa Willd. Ex Benth. 0,32 0,32 0,03 0,09 0,12 

Eriotheca globosa (Aubl.) A. Robyns 0,32 0,32 0,03 0,01 0,12 

Bellucia dichotoma Cogn.  0,32 0,32 0,01 0,22 0,12 

Ambelania acida Aubl. 0,32 0,32 0,01 0,22 0,11 

Rudgea cornifolia (Kunth) Standl. 0,32 0,32 0,00 0,22 0,11 

Miconia ruficalyx Gleason 0,32 0,32 0,00 0,22 0,11 

Guatteria poeppigiana Mart. 0,32 0,32 0,00 0,09 0,09 

Total Geral 175,86 331,82 16,10 181,50 100 
Onde: FA = frequência absoluta; DA = densidade absoluta; DoA = dominância absoluta; PSA = posição 

sociológica absoluta e VIA = valor de importância ampliado. 

As espécies que ocorreram em todos os estratos da floresta e obtiveram os maiores 

valores de PSA foram: Campsiandra laurifolia, Glicoxylon pedicellatum, Mabea caudata, 

Tetragastris altissima, Vantanea parviflora e Hevea brasiliensis. Segundo Hosokawa et al., 

(1998) estas espécies asseguram sua representatividade na estrutura da comunidade, no entanto, 

as que não seguem esses preceitos, podem não estarem presentes na comunidade vegetal em 

longo prazo, por não se reproduzirem ou regeneram no local, com exceção daquelas que são 

características dos estratos inferiores e médio da floresta. 

Analisando-se as espécies amostradas quanto à sua importância ecológica, das seis 

figuradas com maior IVIA, destacaram-se Campsiandra laurifolia, Hevea brasiliensis, 

Glicoxylon pedicellatum, Tetragastris altissima, Vantanea parviflora, Mabea caudata e Inga 

capitata. Dentre essas espécies destaca-se Campsiandra laurifolia por estar sempre 

condicionada à umidade do solo e tender a ocorrer nas áreas mais úmidas da ilha. Por essa 
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seletividade a solos mal drenados, essa espécie pode ser recomendada para restauração de brejos 

e áreas ciliares alagáveis. Uma outra utilidade para esta espécie reside no potencial uso no 

tratamento de feridas, impigem, malária e úlcera nas diversas comunidades do interior da 

Amazônia. Segundo Chagas et al., 2010, quilombolas de Arancuã, no oeste do estado do Pará, 

utilizam a infusão das folhas, decocção da casca e a tapioca do fruto (parte amilácea obtida a 

partir da maceração aquosa e secagem em exposição à luz solar) para tratamento da 

leishmaniose cutânea.  

Embora Campsiandra laurifolia seja a espécie de maior IVIA, cabe ressaltar a 

importância não madeireira da espécie Hevea brasiliensis, segunda na escala de importância 

ecológica. Hevea brasiliensis conhecida popularmente como seringueira, é uma espécie 

amazônica latescente característica de área de terra firme inundáveis ou margens de rios. A 

casca da seringueira é o principal componente da espécie, responsável pela produção do látex. 

A importância não madeireira dessa espécie reside na qualidade da borracha natural que 

combina plasticidade, resistência a fricção, impermeabilidade a líquidos e gases, isolamento 

elétrico, bem como capacidade de adesão ao tecido e aço (MACEDO et al., 2002). Segundo 

Carmo et al., (2003) a espécie constitui uma boa opção para recuperação de áreas degradadas 

por oferecer uma excelente cobertura vegetal ao solo e propiciar ganhos ambientais por altas 

quantidades de carbono estocado durante seu processo de formação. 

 

3.3 Distribuição diamétrica 

 

A curva de distribuição dos indivíduos considerando toda a comunidade seguiu o 

padrão típico de florestas tropicais inequiâneas, ou seja, apresenta distribuição exponencial na 

forma de J invertido (Figura 8), com predominância de 83,6% dos indivíduos amostrados nas 

duas primeiras classes de diâmetro indicando que a comunidade estudada é auto regenerativa 

(MEYER, 1952). Outros estudos realizados em áreas inundáveis por Campbell et al., (1986), 

Parolin et al., (2004), Salomão et al., (2007), Hamaguchi (2009) e Ferreira et al., (2010) 

demostraram o mesmo comportamento. 
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Figura 8 - Distribuição do número de indivíduos por hectare em classes de diâmetro em uma 

área de floresta inundável na Floresta Nacional do Tapajós, estado do Pará. 

Diversos estudos têm sugerido que a análise da distribuição diamétrica em nível de 

comunidade, embora importante, pode não ser suficiente para avaliar as condições do 
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componente arbóreo, sendo necessária uma avaliação mais aprofundada, em nível de 

populações, para complementar a detecção de padrões mais apurados a respeito da estrutura 

florestal (MARIMON; FELFILI, 2000). Desta forma, a análise da distribuição diamétrica das 

principais populações na área de estudo, com base na importância ecológica, revelou que todas 

as espécies, exceto Hevea brasiliensis, seguiram o mesmo padrão da comunidade, contudo 

observou-se uma descontinuidade na distribuição diamétrica em mais de uma classe e, ou, em 

classes sucessivas. 

A estrutura diamétrica encontrada para as espécies de maior importância ecológica, 

em especial Hevea brasiliensis, deve-se à dinâmica de mortalidade e recrutamento de novos 

indivíduos à comunidade em decorrência de quedas de árvores observada in loco nesse 

ambiente florestal, proporcionada pela ocorrência de severas perturbações, tal como os altos 

regimes de inundação dos últimos anos. Desta forma, o aumento no número de indivíduos nas 

menores classes de diâmetro foi favorecido pela exclusão dos indivíduos do dossel, facilitando 

o crescimento de juvenis anteriormente estabelecidos, indicando que nesta área ocorreu 

alteração nos processos sucessionais internos e na conformação estrutural atual. Uma outra 

explicação envolve as espécies próprias de DAP menores características de sub-bosques e 

ambiente inundáveis, como Campsiandra laurifolia e Mabea caudata, amplamente encontradas 

no estrato inferior e regiões permanentemente inundáveis da área de estudo. 

 

3.4 Padrão espacial 

 

A comunidade apresentou um padrão de distribuição agregado até 55 m, passando 

para regular após 72 m (Figura 9). Com esse resultado, observa-se que a hipótese nula de CAE 

foi rejeitada para a comunidade. Segundo Hubbel (1979), florestas tropicais apresentam padrão 

agregado especialmente em razão do grande número de árvores presente em torno de outras, e 

vice-versa. O padrão agregado para a comunidade pode indicar forte indícios da influência de 

clareiras produzidas pela queda de árvores do dossel ocasionada pela cheia do rio Tapajós, o 

que favoreceu também a alta densidade de indivíduos observada nas classes iniciais. 

A análise dos envelopes de confiança permitiu observar que para as espécies 

Campsiandra laurifolia e Mabea caudata a hipótese de aleatoriedade foi rejeitada até uma 

escala de 85 m de distância, passando para um padrão aleatório. O padrão predominante para 

estas espécies foi, portanto, o padrão agregado. O padrão agregado pode estar relacionado a 

uma distribuição mais localizada de microsítios favoráveis ao estabelecimento de plantas 

jovens, visto que, Campsiandra laurifolia e Mabea caudata ocorreram preferencialmente às 
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margens da ilha, local que permanece inundado durante todo o ano. Certa tendência em direção 

a regularidade foi observada para estas espécies, embora não tenha sido significativa, uma vez 

que curva manteve-se dentro dos envelopes de confiança. 

A espécie Tetragastris altissima apresentou padrão de dependência espacial 

agregado até aproximadamente 5 m de distância entre indivíduos, passando para um padrão de 

completa aleatoriedade espacial até 10 m aproximadamente, quando os indivíduos retornam 

para um padrão agregado e permanecem com este até os 100 m. Essa diversidade do padrão 

espacial também foi observada por Anjos et al., (2004) e Araújo et al., (2014) para as espécies 

Callisthene major Mart. e Araucaria angustifolia Kuntze, respectivamente. Essas variações 

podem estar relacionadas ao porte arbóreo dos indivíduos, uma vez que indivíduos mais jovens 

tendem a ocorrer mais próximos uns dos outros, formando agregados. Segundo Araújo et al., 

(2014) à medida que eles crescem, ocorre aumento da competição e poucos alcançam os 

maiores diâmetros, ficando mais distanciados uns dos outros, o que leva a uma distribuição 

aleatória. Esse comportamento também foi verificado em trabalhos desenvolvidos com outras 

espécies arbóreas (CAPRETZ et al., 2012; BRUZINGA et al., 2013). 

As espécies Hevea brasiliensis, Glicoxylon pedicellatum e Inga capitata 

apresentaram padrão espacial predominantemente agregado (Figura 9). Padrões agregados são 

fortes evidências de limitação da capacidade de dispersão das espécies (CONDIT et al., 2000). 

Hevea brasiliensis é uma espécie heliófila, apresenta dispersão autocórica (AMARAL et al., 

2009), o que dificulta seu alcance às maiores distâncias. Isso permite que os frutos maduros se 

localizem nas proximidades da planta matriz e se desenvolvam formando agregados, pois, de 

acordo com Willson (1993), o alcance de dispersão por autocoria é pequeno. O padrão espacial 

de Vantanea parviflora foi agregado nos 42 metros iniciais, a partir do qual foi predominante 

aleatório. É importante ressaltar que esta espécie pertence ao grupo ecológico das secundárias 

tardias e com dispersão zoocórica, características que favorecem a agregação (AMARAL et al., 

2009). Esta variação, agregado à aleatório, pode ainda ser explicada pela elevada densidade de 

indivíduos nas classes iniciais de diâmetros (dap < 30 cm), originando um padrão agregado, e 

posterior redução de densidade nas classes com dap ≥ 30 cm, o que ocasionaria um padrão 

aleatório entre indivíduos de Vantanea parviflora. 



64 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
Continua... 



65 

 

 

  
 

  
 

  
Figura 9 - Padrão espacial (esquerda) e pontual (direita) da comunidade e principais espécies 

arbóreas em uma área de floresta inundável na Floresta Nacional do Tapajós, estado do Pará. 

As linhas tracejadas indicam os envelopes de confiança, a 99% de probabilidade. As linhas 

contínuas demostram o ajuste pela função K de Ripley transformada (L(s)). 

Do ponto de vista quantitativo o conhecimento de padrões espaciais pode auxiliar 

na definição do sistema de amostragem a ser utilizado na área, de modo a se estimar a densidade 

de espécies adequadamente (CAPRETZ et al., 2012). De modo geral, a maioria das espécies de 

maior importância ecológica apresentaram padrão predominantemente agregado, exceto 

Vantanea parviflora, predominantemente aleatória. Para padrões agregados, a estimação de 

densidade torna-se mais complicado, devido à dificuldade de encontrar os aglomerados pelos 

métodos de amostragem tradicionais, os quais configuram distribuições de unidades amostrais 

de forma aleatória ou uniforme. 

Estudos sugerem que procedimentos de amostragem com disposição de parcelas de 

forma agrupada, tal como, amostragem adaptativa de cluster, provavelmente teriam maiores 

probabilidade de sucesso na estimativa de parâmetro destas populações, em função da maior 

chance de parcelas agrupadas detectarem os agregados de indivíduos. Soares et al., (2009) e 
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Bruzinga et al., (2013) estudando métodos de amostragem para populações agregadas, 

concluíram que a amostragem adaptativa de cluster apresenta elevada precisão na estimativa 

do parâmetro densidade. 

Cabe ressaltar, que em função da variação no padrão espacial de Mabea caudata, 

os métodos tradicionais aplicados a esta espécie podem ser ineficientes em amostragem de 

grandes áreas pela possibilidade de unidades amostrais serem alocadas entre os agregados, logo 

se exigirá uma intensidade amostral elevada. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

De acordo com os índices de diversidade e equitabilidade a área apresenta 

diversidade relativamente baixa e moderada concentração de espécies com alta uniformidade 

nas proporções indivíduos/espécies dentro da comunidade vegetal. 

A estratificação vertical por métodos multivariados dividiu a comunidade em três 

estratos de altura total, possibilitando uma discussão mais coerente sobre o comportamento das 

espécies na comunidade. 

As espécies com maior valor de importância apresentaram distribuição diamétrica 

na forma de J-invertido, exceto Hevea brasiliensis. 

A comunidade apresentou padrão espacial predominantemente agregado, já as 

espécies mais importantes acompanharam, em linhas gerais, o padrão espacial da comunidade, 

exceto Vantanea parviflora que se mostrou predominantemente aleatória. 
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CAPÍTULO 3 

 

PADRÃO ESPACIAL E MÉTODOS DE AMOSTRAGEM PARA CASTANHEIRA-

DO-PARÁ (Bertholletia excelsa Bonpl.) NA MESORREGIÃO DO BAIXO AMAZONAS 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi analisar a estrutura diamétrica e espacial e métodos de amostragem 

para Bertholletia excelsa Bonpl., na mesorregião do baixo amazonas, Pará. A área de estudo 

abrange uma área de 1.000,31 ha, onde foi realizado um inventário de prospecção com 

mapeamento, em coordenadas cartesianas (X,Y), de todas as árvores com DAP ≥ 20 cm. Na 

definição da estrutura diamétrica empregou-se técnicas multivariadas: análise de agrupamento 

e discriminante. Utilizaram-se para análise de agrupamento a distância euclidiana e o método 

de Ward. Para análise da estrutura espacial os indivíduos foram agrupados em três diferentes 

níveis: população (DAP ≥ 20 cm), juvenis (DAP < 50 cm) e adultos (DAP ≥ 50 cm), sendo o 

padrão espacial definido pela função K de Ripley univariada. Definidos os padrões espaciais 

foram simulados inventários florestais com amostragem casual simples, sistemática e 

adaptativa, considerando-se toda a população. Em todos os métodos utilizaram-se parcelas de 

2500 m², intensidade amostral de 15% e limite de erro de 10%. As comparações entre métodos 

de amostragem foram realizadas mediante estatísticas usuais em inventário florestal e teste F 

de Graybill. Após análises, registraram-se 446 árvores (0,446 ind.ha-1), sendo 59 indivíduos 

(0,059 ind.ha-1) juvenis e 387 adultos (0,387 ind.ha-1). A distribuição diamétrica caracterizou-

se por apresentar uma grande escassez de indivíduos nas classes iniciais, com a grande maioria 

dos indivíduos ocorrendo nas classes intermediárias, resultando numa clara tendência à 

distribuição normal. O padrão espacial dos indivíduos juvenis e adultos acompanhou a 

distribuição predominantemente aleatória da população. Os métodos de amostragem 

adaptativos mostraram-se ineficiente e subestimam o número de indivíduos por hectare, 

enquanto que os métodos casual simples e sistemático, desde que haja uma aumento na 

intensidade amostral podem ser utilizados para inventários florestais em populações de 

Bertholletia excelsa Bonpl. 

 

Palavras-chave: Amostragem Adaptativa em Cluster , Função K de Ripley, Amazônia. 
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CHAPTER 3 

 

SPATIAL PATTERN AND SAMPLING METHODS FOR BRAZIL NUT (Bertholletia 

excelsa Bonpl.) IN MESOREGION OF LOWER AMAZON RIVER 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to analyze the diameter and spatial structure and sampling methods 

for Bertholletia excelsa Bonpl., in the mesoregion of lower Amazon, Pará. The study area 

includes an area of 1,000.31 ha, where it was performed a mapping prospection inventory, in 

Cartesian coordinates (X, Y), of all the trees with DAP > 20 cm. To define the diametric 

structure multivariate techniques were employed: grouping and discriminating analysis. For the 

grouping analysis the Euclidian distance and the Ward method were used. For the analysis of 

the spatial structure the individuals were grouped in three different levels: population (DAP > 

20cm), juvenile (DAP < 50cm) and adults (DAP > 50cm), and the spatial pattern is defined by 

the univariate Ripley K function. After defining the spatial patterns forests inventories with 

simple casual, systematic and adaptive sampling were simulated, considering all the population. 

In all methods parcels of 2500 m², 15% sampling intensity and 10% error limit were used. The 

comparisons between sampling methods were performed through usual statistics in forest 

inventory and Graybill F test. After analyses, 446 trees were recorded (0.446 ind.ha-1), being 

59 juvenile individuals (0.059 ind.ha-1) and 387 adult individuals (0.387 ind.ha-1). The diametric 

distribution was characterized for presenting a high scarcity of individuals in the beginning 

classes, with the great majority of individuals occurring in the intermediate classes, resulting in 

a clear tendency to normal distribution. The spatial pattern of the juvenile and adult individuals 

followed the population predominantly random distribution. The adaptive sampling methods 

have showed inefficient and underestimate the number of individuals per hectare, while the 

simple and systematic casual methods, since there is an increase in the sampling intensity, can 

be used for forest inventories in population of Bertholletia excelsa Bonpl. 

 

Keywords: Cluster Adaptive Sampling, Ripley K Function, Amazonia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A valorização dos recursos florestais, limitada à produção madeireira, vem sendo 

modificada dentro do cenário macroeconômico, tornando-se cada vez mais presente o interesse 

por outros produtos e benefícios (BRUZINGA et al., 2013). Dentre estes, destacam-se os 

produtos florestais não madeireiros (PFNM) que representam hoje, um dos grupos mais 

promissores do ponto de vista mercadológico, graças a seu número, versatilidade, variedade de 

usos e diferenciação de outros produtos básicos (SANTOS et al., 2003). 

Dentre as espécies com potencial não madeireiro de grande valor na Amazônia, 

destaca-se a castanheira-do-pará (Bertholletia excelsa Bonpl.). Considerada a árvore símbolo 

da Amazônia, em virtude da sua importância social, ecológica e econômica para a região, é uma 

espécie emergente com dispersão barocórica e zoocórica, característica de terras não inundáveis 

(SWAINE; WHITMORE, 1998). Seu caráter longevo e dominante é compatível com seu 

comportamento heliófito durante as primeiras etapas da vida, dependendo de clareiras para o 

crescimento vertical das plântulas germinadas (MYERS et al., 2000).  

A castanha-do-pará, como é denominado o fruto da castanheira, é um dos PFNM 

mais conhecido e consolidado nos mercados domésticos e de exportação, constituindo-se na 

única colheita de sementes comercializada internacionalmente que é feita quase exclusivamente 

em florestas tropicais naturais (FAO, 2015;). As sementes, ricas em selênio, são de alto valor 

nutritivo e grande importância econômica para as comunidades tradicionais por ser uma das 

principais fontes de renda, especialmente durante o período chuvoso do ano (SCOLER et al. 

2011). Sua produção é obtida quase exclusivamente de atividade extrativa florestal, sendo as 

plantações pouco significativas em termos quantitativos (ZUIDEMA, 2003). 

Apesar de enorme potencial não madeireiro, o manejo sustentável da castanheira-

do-pará ainda não é uma realidade, sendo a coleta de sementes realizadas sem que nenhuma 

análise da estrutura populacional e espacial tenha sido efetuada, embora estes dados sejam 

essenciais para o manejo de populações em florestas naturais. Além disso, o interesse no uso e 

comércio deste produto cresce junto à necessidade de estudos sobre a quantificação desta 

espécie, porém o sucesso da quantificação não depende apenas da seleção do processo de 

amostragem, mas também da distribuição espacial da característica a ser avaliada. 

Dentre os diversos métodos de análise do padrão espacial destaca-se a função K de 

Ripley. De forma geral, esse procedimento baseia-se na combinação da distância entre os 

indivíduos, de modo que um círculo de raio h é centrado em cada árvore e o número de 

indivíduos dentro de cada círculo é contado, variando o raio define-se o padrão espacial para a 
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população (CAPRETZ et al., 2012). Deste modo, é possível testar a hipótese de Completa 

Aleatoriedade Espacial, na qual será investigado se o padrão espacial da espécie se comporta 

de forma agregada, aleatória ou regular (MACHADO et al., 2012).  

A definição do padrão espacial de espécies florestais é um aspecto relevante, pois 

além de auxiliar estratégias para condução de técnicas de manejo sustentável, tem sido 

importante na definição de metodologias de amostragem para monitoramento de espécies 

vegetais em unidades de conservação, visto que em virtude de limitações financeiras, tempo, 

mão-de-obra, acesso e tamanho das florestas, torna-se impraticável realizar a enumeração total 

de áreas florestais (PERREIRA et al., 2006; ARAÚJO et al., 2014).Porém, apesar da maioria 

dos métodos de amostragem probabilísticos e não probabilísticos demostrarem relativa precisão 

e eficiência nas estimativas de volume, quando se pensa em quantificar indivíduos de 

populações não madeireiras não se sabe ao certo o nível de precisão destes procedimentos na 

estimativa de parâmetros da população. 

Dessa forma, devido à importância econômica e social da castanheira-do-pará, esse 

estudo teve como objetivo avaliar a estrutura diamétrica e detectar o padrão espacial, através 

da função K de Ripley, de uma população de castanheira-do-pará, além de avaliar métodos de 

amostragem para estimar abundância de Bertholletia excelsa Bonpl. na mesorregião do baixo 

amazonas, estado do Pará. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

 

O estudo foi realizado na Unidade de Produção Anual Nº 8 (UPA-8), da Unidade 

de Manejo Florestal Samambaia, pertencente à Cooperativa Mista da Floresta Nacional do 

Tapajós (COOMFLONA), no município de Belterra, Pará. A área possui 1.000 ha e foi 

selecionada por representar uma típica Floresta Ombrófila Densa de Terra Firme da região. Até 

o período de coleta de dados não houve presença de atividades exploratórias na área.  

O clima da região, segundo a classificação de Koppen, é do tipo Ami, com 

temperatura média anual de 25,5 °C. A concentração de chuvas ocorre entre janeiro e maio, 

resultando em uma precipitação média anual de 1.820 mm. O relevo é pouco acidentado e 

apresenta topografia suavemente ondulada a ondulada, predominando o solo do tipo Latossolo 

Amarelo Distrófico (IBAMA, 2004). A vegetação é classificada como Floresta Ombrófila 
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Densa, caracterizando-se pela dominância de indivíduos arbóreos de grande porte e pela 

abundância de lianas lenhosas, palmeiras e epífitas (VELOSO et al., 1991). 

 

2.2 Amostragem e coleta de dados 

 

Para a análise foi realizado um inventário de prospecção com mapeamento dos 

indivíduos em coordenadas cartesianas (X,Y). A UPA foi dividida em 10 Unidades de Trabalho 

(UTs) de 100 hectares cada (1.000 x 1.000 m). Para facilitar a numeração e o mapeamento dos 

representantes da espécie em cada UT, foram abertas picadas paralelas na direção norte-sul, 

distantes 50 m entre si. Em cada picada foram colocadas balizas a cada 25 m, com a respectiva 

metragem em relação à origem, para posterior registo das coordenadas Y de cada árvore. A 

coordenada X de cada indivíduo foi obtida por meio do número da picada e da distância de cada 

árvore em relação a ela. De posse das coordenadas cartesianas de todos os indivíduos da 

população gerou-se um mapa que foi dividido em 1.000 unidades amostrais de área fixa, para 

ser usado na simulação de alternativas de amostragem. A população considerada no estudo foi 

a de árvores com diâmetro a 1,30 metros do solo (DAP) superior ou igual a 20 cm. 

 

2.3 Análise de dados 

 

2.3.1 Distribuição diamétrica 

 

Para definir a estrutura diamétrica da comunidade, adaptou-se a procedimento 

proposto por Souza et al., 2003, utilizado na estratificação vertical de florestas inequiâneas, 

para estratificação diamétrica. Nesse caso, utilizaram-se técnicas multivariadas: análise de 

agrupamento e discriminante. Para a análise de agrupamento utilizaram-se a distância 

euclidiana e o método de Ward. Inicialmente, organizou-se em ordem crescente os dados de 

diâmetro de todos os indivíduos arbóreos com dap ≥ 20 cm, para posterior classificação em 

classes com amplitude de 1 cm. Em seguida, elaborou-se uma matriz D de dados de diâmetro, 

onde cada variável dessa matriz representava o diâmetro da i-ésima árvores na j-ésima classe 

de diâmetro. Posteriormente, utilizou-se essa matriz D para a análise de agrupamento e 

discriminante. A análise de agrupamento definiu os grupos constituídos por classes de 1 cm de 

diâmetro, denominados de classes diamétricas, enquanto que a análise discriminante 

confirmava a distinção e classificação das classes diamétricas obtidas pela análise de 

agrupamento. 
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Determinado as classes diamétricas e suas respectivas amplitudes e frequência 

observadas, foram ajustadas seis funções de densidade probabilística (f.d.p) para obtenção das 

distribuições de frequências de árvores em cada classe de diâmetro obtida por métodos 

multivariados. As f.d.p correspondente às distribuições ajustadas foram: Weibull, Weibull (3P), 

Gama, Normal, Logística, Lognormal (Tabela 5). Os parâmetros das funções Weibull e Weibull 

(3P) foram obtidos pelo método da máxima verossimilhança, enquanto que as funções Gama, 

Normal, Logística e Lognormal foram ajustadas pelo método dos momentos. 

A análise de desempenho das funções ajustadas foi feita a partir de testes de 

aderência de Kolmogorov-Smirnov (K-S). Basicamente o teste de K-S compara a frequência 

acumulativa estimada com a frequência observada, onde o maior ponto de divergência entre as 

duas distribuições é o valor D de Kolmogorov-Smirnov. O nível de probabilidade usado para 

N indivíduos foi α = 0,01. 

Tabela 5 -  Funções de densidade probabilísticas ajustadas para descrever a distribuição 

diamétrica para Bertholletia excelsa Bonpl. na Floresta Nacional do Tapajós. 

Nome Função de Densidade Probabilística 

Weibull 𝑓(𝑥) =  
𝛼

𝛽
(

𝑥

𝛽
)

𝛼−1

𝑒
(−(

𝑥
𝛽

)
𝛼

)
 

Gama 
𝑓(𝑥) =  

(𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛)𝛼−1𝑒
(−(

𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
𝛽

))

𝛽𝛼Γ(𝛼)
 

Normal 𝑓(𝑥) =  
1

𝜎 ∗ √2𝜋
𝑒

{−
1
2

∗[
(𝑥−𝜇)2

𝜎2 ]}
 

Weibull (3P) 𝑓(𝑥) =  
𝛼

𝛽
(

𝑥 −  𝛾

𝛽
)

𝛼−1

𝑒
(−(

𝑥−𝛾
𝛽

)
𝛼

)
 

Logística 𝑓(𝑥) =  
𝑒

(−(
𝑥−𝜇

𝜎
))

𝜎 (1 + 𝑒−(
𝑥−𝜇

𝜎
))

2 

Lognormal 𝑓(𝑥) =  
1

𝜎 ∗ √2𝜋
𝑒

{−
1
2

∗[
(ln (𝑥)−𝜇)2

𝜎2 ]}
 

f(x) = função de densidade probabilística da variável x; = variável aleatória; μ = média dos valores de x; σ = desvio 

padrão de x; 𝑥𝑚𝑖𝑛 = valor mínimo de x; π = 3,14159...; e = 2,718281...; Γ = função gama; α, β, 𝛾 = parâmetros a 

serem estimados. 

 

2.3.2 Padrão de distribuição espacial 

 

Para análise do padrão espacial da castanheira-do-pará foi escolhida a função K de 

Ripley (1979). Trata-se de uma ferramenta estatística apropriada para estudos sobre mapa de 

árvores, cujas principais vantagens são a possibilidade de detectar o padrão espacial em 
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diferentes escalas simultaneamente e testar a independência espacial entre grupos de árvores 

quaisquer (RIPLEY, 1977; ANJOS et al., 1998). Nesta função, a hipótese nula é a de Completa 

Aleatoriedade Espacial (CAE), para a função univariada. Para este estudo, a CAE foi testada 

através de envelopes de confiança construídos através de 500 simulações Monte Carlo, 

produzindo envelopes de confiança de 99%. A análise da CAE é realizada de forma gráfica para 

facilitar a visualização dos desvios em relação à hipótese nula, através de um gráfico cuja 

abscissa representa s e, na ordenada a função transformada L(s) da função K (RIPLEY, 1979) 

para fora dos envelopes rejeita-se a hipótese nula. 

O envelope de confiança é identificado por duas linhas limites pontilhadas, uma 

positiva e outra negativa. Se os valores observados estiverem dentro dos envelopes construídos, 

o padrão espacial é aleatório, caso contrário rejeita-se a hipótese nula e assume-se que o padrão 

espacial dos indivíduos é agregado, quando passar do limite superior do envelope, e regular, 

quando passar do limite inferior. Para o cálculo da função K foi empregado o estimador da 

função com correção proposta por Ripley (1977), baseada na correção isotrópica de bordadura. 

Com o propósito de facilitar a interpretação gráfica da função K de Ripley, seus valores foram 

transformados para �̂�(𝑠) e distribuídos graficamente, em que os eixos das abscissas e ordenadas 

representam, respectivamente, as distâncias s e os valores transformados da função K (ANJOS 

et al., 1998). 

A distância s foi definida em 5 m, ou seja, a função K de Ripley avaliou a relação 

existente entre pares de eventos a cada 5 m até uma distância máxima de 100 m. Esses 

procedimentos foram aplicados a toda população de castanheira-do-pará, bem como dois 

subgrupos demográficos: adultos reprodutivamente maduros (DAP ≥ 50 cm) e não reprodutivos 

juvenis (DAP < 50 cm) (WADT et al., 2005). 

 

2.3.3 Procedimento de amostragem 

 

Foram utilizados três procedimentos de amostragem: amostragem casual simples 

(ACS), sem reposição de unidades de amostra; amostragem sistemática (AS); e a amostragem 

adaptativa em cluster (AAC), tendo como amostra inicial as mesmas unidades selecionadas na 

amostragem casual simples. A intensidade amostral aplicada em todos os métodos foi de 15% 

(CAVALCANTI et al., 2009). 

Na ACS e AS foram utilizadas 600 unidades amostrais de 50 x 50 m (0,25 ha) ao 

longo de toda a área, dispostas no sentindo norte-sul. Foram realizadas em cada procedimento 

amostral 30 simulações. Na AS apenas a primeira unidade de amostra foi aleatorizada e as 
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demais, distribuídas de forma equidistantes. A identificação da presença de árvores da espécie 

nas amostras foi realizada através do cruzamento de coordenadas X e Y das árvores com os 

limites de cada unidade de amostra. 

Na amostragem adaptativa em cluster simularam-se quatro diferentes 

procedimentos: Amostragem Adaptativa em Cluster Tradicional por Casualização (AAC-T); 

Amostragem Adaptativa em Cluster Tradicional em Faixas (AAC-TF), Amostragem 

Adaptativa em Cluster Modificado por Casualização (AAC-M) e Amostragem Adaptativa em 

Cluster Modificado em Faixas (AAC-MF). Entende-se por “cluster tradicional” o agregado 

constituído por uma unidade de rede e quatro unidades de borda, disposta no sentido norte, sul, 

leste e oeste; “cluster modificado” o conjunto que constituído por um cluster tradicional mais 

as unidades de borda situadas nas diagonais da unidade de rede; “por casualização” e “em faixa” 

o modo como as unidades rede iniciais foram simuladas em campo (Figura 10). 

Na AAC-T e AAC-M, foram utilizadas como amostras iniciais aquelas obtidas na 

ACS, com 30 repetições. O modelo dos clusters utilizado em cada um desses procedimentos 

amostrais é representado na Figura 10A e 10B. Na AAC-TF e AAC-MF os clusters foram 

simulados dentro de faixas sistematicamente distribuídas na Unidade de Produção Anual 

(UPA). Para simular as faixas levou-se em consideração as duas estradas presentes na área que 

dividiam a UPA em dois transectos de 1.000 x 3.000 m e um de 1.000 x 4.000 m, dispostos 

paralelamente. Em cada desses transectos foram simuladas faixas a 250 m e 750 m da margem 

da estrada com comprimento referente ao tamanho do mesmo. O modelo dos clusters utilizados 

nesses métodos são representados na Figura 10C e 10D. Nos procedimento AAC-TF e AAC-

MF realizou-se apenas uma simulação, visto que se tratam de métodos que realizam a procura 

pelos indivíduos da espécie nas faixas simuladas, desta forma se fossemos realizar trinta 

simulações a estimativa da média para a população seria igual para todas elas. 

As unidades amostrais na AAC possuíam dimensões de 50 x 50 m e condição de 

inclusão (C) determinada pela presença de pelo menos um indivíduo (yi ≥ 1) da espécie. Deste 

modo, se houvesse um ou mais indivíduos em uma unidade de amostra inicial, as unidades de 

amostra adjacentes a ela, isto é, aquelas que possuíssem um lado em comum, seriam aderidas à 

amostra formando as redes (THOMPSON; SEBER, 1996). 
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Figura 10 - Representação gráfica dos procedimentos de amostragem adaptativa em cluster. A 

= cluster tradicional por casualização; B = cluster modificado por casualização; C = cluster 

tradicional em faixa; D = cluster modificado em faixa. 

 

2.3.4 Análise da amostragem 

 

Independentemente do procedimento de amostragem, foram calculadas para cada 

simulação, as estimativas da média do número de indivíduos por hectare, variância da média, 

erro-padrão da média, erro de amostragem relativo e exatidão. A variância da média (𝑆�̅�
2), erro 

de amostragem (E%) e a exatidão (Exa%) foram obtidos pelas seguintes expressões (SHIVER; 

BORDERS, 1996): 

𝑆�̅�
2 =  

𝑆2

𝑛𝑖
∗ (1 −

𝑛𝑖

𝑁
) 

𝐸% =  
± 𝑆�̅� ∗ 𝑡

�̅�
∗ 100 

𝐸𝑥𝑎% =  
�̂� − 𝑇

𝑇
∗ 100 

em que: S2 = estimador da variância amostral; n = número de unidades na amostra; N = número 

de unidades cabíveis na população; 𝑆�̅� = erro-padrão da média; t = valor tabelado de t (10% e 

n-1 gl); �̅� = média do número de indivíduos por hectare; �̂� = total estimado do n.ha-1; T = total 

observado do n.ha-1. 
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Na estimativa da média e da variância da média da ACS foram utilizados os 

estimadores usualmente utilizados e descrito por Shiver e Borders (1996). Os mesmos 

estimadores foram utilizados na AS, visto que não se identificou uma tendência linear entre os 

elementos da população para uso do método das diferenças sucessivas. 

Com o objetivo de quantificar a real intensidade amostral, realizaram-se para os 

métodos ACS e AS o dimensionamento da amostra. Para a AAC, as estimativas da média e 

variância da média foram obtidas pelos estimadores de Hansen-Hurwitz modificados 

(HANSEN; HURWITZ, 1943; THOMPSON, 1990), calculados pelas seguintes expressões: 

�̅�𝐻𝐻∗ = (
1

𝑛1
∑ 𝑤𝑖

𝑛1

𝑖=1

) ∗ (
10.000

𝑎
) 

𝑆�̅�𝐻𝐻∗
2 =  

𝑁 −  𝑛1

𝑁𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)
∑(𝑤𝑖 −

𝑛1

𝑖=1

�̅�𝐻𝐻∗)² 

em que: �̅�𝐻𝐻∗ = estimador de Hansen-Hurwitz modificado para a média de indivíduos; 𝑆�̅�𝐻𝐻∗
2  = 

estimador de Hansen-Hurwitz modificado para a variância da média; N = número total de 

unidades de amostra na população; 𝑛𝑖 = número inicial de unidades de amostra; área da unidade 

de amostra, em m²; 𝑤𝑖 = média das mi observações da i-ésima rede; e 𝑦𝑖 = número de indivíduos 

da espécie na i-ésima unidade de amostra. 

A comparação entre as estimativas de amostragem foi feita por meio do teste F de 

Graybill. Os cálculos foram realizados por meio do software R versão 3.1.2 (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014), sendo a função K univariada estimada através do 

pacote Splancs (RWLINGSON; DIGGLE, 2014).  

 

3 RESULTADOS 

 

3.1 Estrutura e distribuição espacial 

 

Foram identificadas 446 árvores, resultando em uma densidade de 0,446 plantas.ha-

1. Os indivíduos juvenis e adultos apresentaram 59 e 387 árvores, respectivamente. A área basal 

da população de castanheira-do-pará foi de 0,243 m².ha-1. O diâmetro médio das árvores foi 

79,6 ± 25,1 cm, variando de 23,9 a 190,9 cm. 

A análise de dendrograma com linha de corte no nível de homogeneidade de 50% 

indicou a presença de vinte e dois grupos homogêneos e distintos para a espécie, denominados 
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de classes diamétricas. O arranjo das árvores individuais com amplitude de 1 cm permitiu 

agrupar sequencialmente, em ordem crescente, as classes de diâmetro. A análise discriminante 

entre as classes diamétricas mostrou-se significativa (F = 21,147) para a espécie, com valores 

da estatística Wilk’s Lambda próximos a zero, demostrando elevado poder discriminatório. O 

procedimento final de classificação mostrou que 100% das classes de diamétricas foram 

corretamente classificadas. 

A partir da análise visual dos histogramas de frequência, observou-se que a espécie 

apresentou baixo número de indivíduos nas classes inferiores e elevada frequência nas classes 

intermediárias, com redução acentuada no sentido das maiores classes, demonstrando 

apresentar características de uma distribuição normal. A maior frequência foi observada para a 

classe que abrange diâmetros de 79 a 86,9 cm, com 62 indivíduos.  

Dentre os modelos ajustados, o que melhor representou a série de diâmetros da 

castanha-do-pará foi a função Weibull, seguida pela função Gama, Normal, Weibull (3P) e 

Logística, para os quais o teste de Kolmogorov-Smirnov indicou aderência aos resultados da 

distribuição diamétrica observada (Tabela 6). Ou seja, não se rejeitou a hipótese nula, e conclui-

se que as frequências esperadas e observadas são similares do ponto de vista estatístico, 

podendo a distribuição dos dados ser explicada pelas funções ajustadas. Por outro lado, a função 

Lognormal apresentou o pior desempenho, para a qual não houve aderência com valor DCALC 

maior que DTAB, a 99% de probabilidade. 

Tabela 6 - Teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov para as funções de densidade 

probabilísticas ajustada para a espécie Bertholletia excelsa Bonpl. 

Variáveis 
Funções de Densidade Probabilística 

Weibull Gama Normal Weibull (3P) Logística Lognormal 

FOBS 446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 446,0 

FEST 437,6 439,9 435,1 440,3 433 450,9 

DTAB(99%) 0,0767 0,0767 0,0767 0,0767 0,0767 0,0767 

DCALC 0,0366ns 0,0379ns 0,0463ns 0,0497ns 0,0548ns 0,1380** 

Ranking 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 

Para completar a decisão de escolha da melhor função foram traçadas as curvas de 

frequências estimadas sobre os histogramas das frequências observadas (Figura 11). A análise 

gráfica permite ter uma maior certeza no julgamento da tendenciosidade dos modelos de 

distribuição diamétrica avaliados, desta forma percebe-se claramente que a função Weibull é a 

que melhor representa a série de dados, embora ocorra uma tendência em subestimar o número 
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de árvores classes intermediárias. Percebe-se também a não aderência da função Lognormal e 

sua forte tendenciosidade em subestimar o número de árvores nas classes intermediárias. 

 

Figura 11 - Frequências observadas e estimadas pelas funções de densidade de probabilidade 

para espécie Bertholletia excelsa Bonpl. 

O padrão espacial observado para a população e indivíduos adultos e juvenis é 

apresentado na Figura 12. Com base na aplicação da função K de Ripley, foi possível observar 

que o padrão espacial para a população não atende à hipótese nula de completa aleatoriedade 

espacial, indicado haver um padrão espacial predominantemente agregado. Quando analisados 

separadamente, os indivíduos adultos reprodutivamente maduros foram potencialmente 

agregados, enquanto que os juvenis não reprodutivos apresentaram tendência à aleatoriedade 

para distâncias menores que 1.400 m, a partir do qual foram predominantemente agregados. 

 

3.2 Métodos de amostragem 

 

Um resumo estatístico dos procedimentos de inventários simulados é apresentado 

na Tabela 3. Os métodos tradicionais, ACS e AS, apesar da baixa precisão foram os mais exatos 

que os métodos adaptativos. Observou-se ainda uma pequena superestimação no número de 

indivíduos por hectare para esses métodos, entretanto, os valores estimados encontram-se muito 

próximos entre si e entre a estimativa obtida no censo florestal, de forma a não apresentarem 

diferenças estatísticas (Tabela 7). 
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Figura 12 - Análise do padrão espacial para diferentes classes demográficas em uma população 

natural de Bertholletia excelsa Bonpl., através da função K de Ripley na sua forma univariada. 

As linhas tracejadas indicam os envelopes de confiança, a 99% de probabilidade. As linhas 

contínuas demostram o ajuste pela função K de Ripley transformada (L(s)). 

 

Os métodos baseados no uso de conglomerados adaptativos foram os mais precisos 

(menor erro amostral): AAC-T (7,9%), AAC-M (9,2%), AAC-TF (9,7%) e AAC-MF (21,8%). 

Contudo, quando comparados ao método-padrão (ACS) foram os que apresentaram as menores 

taxas de exatidão e número de indivíduos por hectares. Comparando os procedimentos 

adaptativos AAC-T e AAC-TF observou-se que o uso de faixas sistemáticas tornou as 
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estimativas mais precisas, porém menos exatas, enquanto que nos métodos AAC-M e AAC-

MF, a adição de faixas ocasionou aumentos nas taxas de precisão e exatidão. 

Tabela 7 - Estimativas das 30 simulações de amostragem. Em que: �̅� = média do número de 

indivíduos por hectare; 𝑆2
�̅� = variância da média𝑆�̅� = erro padrão da média; ±𝐸 = erro padrão 

absoluto; ±𝐸% = erro de amostragem, em porcentagem, �̂� = total estimado; |𝐸𝑥𝑎%| = exatidão 

em módulo. 

Alternativas de Amostragem �̅� 𝑆2
�̅� 𝑆�̅� ±𝐸 ±𝐸% �̂� |𝐸𝑥𝑎%| 

ACS 0,457 0,0032 0,0538 0,1057 23,3 457,1 9,95 

AS 0,454 0,0025 0,0501 0,1035 22,9 454,2 5,35 

AAC-T 0,276 0,0001 0,0110 0,0217 7,9 276,0 38,13 

AAC-M 0,174 0,0001 0,0081 0,0159 9,2 174,1 60,96 

AAC-TF* 0,726 0,0001 0,0085 0,0167 2,3 720,6 62,71 

AAC-MF* 0,311 0,0001 0,0087 0,0170 5,4 311,2 30,22 
*procedimentos de amostragem com apenas uma simulação. 

Cabe ressaltar, que em todos os procedimentos de amostragem com seleção casual 

ou sistemática da amostra inicial foram observadas unidades amostrais com ausência de 

indivíduos, as denominadas “Parcelas Zero”. Na ACS e AS observaram-se em média 537 e 535 

unidades amostrais com zero indivíduo, respectivamente. Na AAC-T e AAC-M, registraram-

se 329 e 225 unidades de rede com ausência de indivíduos, respectivamente. 

 

4 DISCUSSÃO 

 

4.1 Estrutura e distribuição espacial 

 

A castanheira-do-pará é uma espécie arbórea que ocorre com maior frequência em 

áreas de terra não inundáveis de toda a região amazônica (SALOMÃO, 2009). Neste estudo, a 

densidade total registrada (0,446 ind.ha-1) foi superior a estimada por Salomão (2009), no platô 

Aviso, oeste do Pará, e inferior as obtidas por Peres e Baider (1997), Peña-Claros et al., (2002), 

Peres et al., (2003), Stoian (2004), Wadt et al. (2005) e Scoles e Gribel (2011), que relataram 

uma variação de 1,3 a 23,0 ind.ha-1 na densidade de castanheira-do-pará em diferentes locais 

da Amazônia. Essa ampla variação de densidade na Amazônia é atribuível à grande variedade 

de desenhos amostrais, tamanhos das superfícies amostrais e tipo de escolha das áreas 

pesquisadas, dentro de castanhais ou aleatoriamente (WADT et al., 2005). 

O histograma de distribuição diamétrica com alta concentração de indivíduos nas 

classes intermediária e com poucos indivíduos nas classes de menor e maior tamanho, não é 

característico de espécies multiâneas, no entanto devido ao caráter heliófilo, longevo e 
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dominante da espécie e ausência de perturbações severas na área de estudo, esse tipo de 

estrutura parece ser a mais comum para espécie, conforme mostraram Peres e Baider, (1997), 

Peres et al., (2003), Zuidema (2003) e Salomão (2009). Essa tendência na série de diâmetros 

pode ser descrita pelas funções Weibull e Gama, além de sugerir que novos indivíduos estão se 

estabelecendo na área em proporção /pequena, o que pode ser relacionado à necessidade de 

condições específicas para regeneração. Segundo Barbeiro (2012) as funções Weibull e Gama 

possuem boa flexibilidade para representar a estrutura diamétrica do castanheira-do-pará. 

Geralmente, os estudos apontam uma ausência de indivíduos de castanheira-do-

pará nas classes inferiores a 60 cm, devido, entre outros fatores, ser esta espécie exigente em 

relação à luz, o que ocasiona o não desenvolvimento da muda após a germinação de sementes 

em florestas tropicais com dossel e sub-bosque pouco aberto. Deste modo, o pleno 

desenvolvimento só ocorrerá quando houver formação clareiras naturais e artificiais (MYERS 

et al., 2000; SALOMÃO, 2009). Outros estudos afirmam que a estrutura populacional é 

consequência das influências antropogênicas a que são submetidas as florestas prístinas e 

nativas. Enquanto velhas populações tendem a ter mais árvores antigas e menos sementes 

disponíveis para novas germinações, as que tiverem presença constante de seres humanos, em 

geral, são mais jovens e reprodutivos.  

Em duas áreas com diferentes históricos de perturbação na Amazônia registraram-

se distribuições diamétricas exponencial negativa e tendendo à normalidade para áreas com 

maior e menor grau de intervenção antrópica, respectivamente. Segundo Scoles e Gribel (2011), 

a maior intervenção antrópica parece favorecer um rejuvenescimento das populações naturais, 

facilitando a regeneração da espécie mediante atividades diretas ou indiretas que permitem uma 

maior entrada de luz no sub-bosque. Em contraste, áreas com menores níveis de interferências 

humanas podem apresentar uma redução na regeneração por terem menores chances de 

acontecimentos perturbadores que favoreçam uma maior exposição de luz no sub-bosque. Deste 

modo, a regeneração dependeria mais de fatores facilitadores de luminosidade na floresta, do 

que das taxas de recrutamento e eficiência da dispersão natural das sementes. 

Os níveis de coleta de sementes, mesmo em unidades de conservação na Amazônia, 

são também fatores determinantes na estrutura populacional desta espécie, conforme 

demonstrado por Peres et al., (2003) através da análise comparativa de 21 populações 

espalhadas pela Amazônia brasileira, boliviana e peruana. Segundo estes autores, populações 

sujeitas a níveis de coleta alto ou moderado por várias décadas são carentes de árvores com 

diâmetro menor do que 50 cm, enquanto que populações cujo histórico mostra coletas leves ou 

recentes, ou então nenhuma coleta, tendem a apresentar números significativos de indivíduos 
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juvenis. Deste modo, se não houver um manejo favorável ativo, o recrutamento de juvenis será 

insuficiente para o sustento das populações em longo prazo e terminarão por sucumbir por meio 

de um processo de senescência e colapso demográfico. Atualmente, a área em estudo localiza-

se próxima a comunidades tradicionais, e pela facilidade de acesso, pode estar sofrendo maior 

pressão de coleta. 

A estrutura espacial da comunidade de espécies arbóreas em florestas é fortemente 

determinada pelos padrões de dispersão de sementes (SEIDLER; PLOTKIN, 2006). Populações 

de plantas com frutos pesados e dispersos por pequenos animais, como é o caso da castanheira-

do-pará tendem a apresentar distribuição espacial agregada (MANA et al., 2011). No entanto, 

devido ao padrão de forrageamento de pequenos roedores que consomem e dispersam sementes 

de espécies neotropicais, espera-se que exista uma elevada densidade de sementes e plântulas 

entre 10 e 25 metros do limite de projeção das copas das árvores em florestas neotropicais 

(FORGET et al., 1999), porém o resultado deste estudo para a população juvenil não corroborou 

essa ideia, indicando não haver efeito significativo da abundância de indivíduos 

reprodutivamente maduros sobre os juvenis para distâncias inferiores a 1.400 metros. 

Cabe ressaltar que o estágio de plântulas é o mais vulnerável no ciclo de vida de 

uma árvore. Nesse estágio, a mortalidade é severa devido às plântulas terem uma capacidade 

mínima de respostas a condições bióticas (i.e. competições intra e interespecífica, tipo de 

dispersão de propágulos) e abióticas (i.e. disponibilidade de água, nutrientes no solo e luz) 

desfavoráveis. A presença de herbívoros e patógenos, considerados os principais responsáveis 

pela mortalidade de plântulas e mudas, também pode estar afetando o padrão de ocorrência das 

castanheiras-do-brasil, de modo a favorecer um padrão predominantemente aleatório para a 

população juvenil. 

Os padrões espaciais predominantemente agregados encontrados para a população 

total e adulta corroboram as afirmações de Peres e Baider (1997), Araújo et al., (2001), Ward 

et al., (2005), Tonini et al., (2008) e Salomão (2009) que, através de métodos baseados em área, 

registraram a predominância de padrões agregados. Apesar de alguns destes trabalhos terem 

sido realizados em áreas de castanhais, cabe ressaltar que métodos fundamentados em área 

tendem a apresentar variações espaciais em função do tipo, tamanho e intensidade das unidades 

amostrais. Em contrapartida, a função K de Ripley não depende do tamanho de unidades 

amostrais e detecta, em diferentes escalas, o padrão espacial com maior confiabilidade, 

comprovando seu potencial e robustez estatística na definição de padrões espaciais de espécies 

nativas (SILVA et al., 2009). 
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4.2 Métodos de amostragem 

 

Para os métodos de amostragem casual simples (ACS) e sistemática (AS) em 

populações de castanheira-do-pará, observou-se que a intensidade amostral de 15% da área 

resultou em erros amostrais relativos maiores que 10%, porém foram os que demostraram as 

melhores taxas de exatidão dentre os procedimentos testados. Cabe ressaltar, que os elevados 

erros amostrais (ACS = 23,3% e AS = 22,9%) podem estar associados ao elevado número de 

“parcelas zero” encontradas nesses métodos, de forma que o aumento da intensidade amostral 

reduziria a frequência de parcelas com ausência de indivíduos e ocasionaria uma diminuição no 

erro amostral. Por conseguinte, pode-se inferir que ambos os métodos poderão ser empregados 

se houver uma intensidade amostral de 42 e 40 %, respectivamente. 

Embora a menor tendência em superestimar o número de indivíduos por hectare 

para o método sistemático, seja igual do ponto de vista estatístico ao método casual simples (F 

(H0) = 5,01), Husch (1971), Higuchi (1986/87) e Krebs (1999) citam que na prática a aplicação 

de amostragem sistemática é mais simples, menos onerosa, devido a distribuição uniforme de 

parcelas no campo, e de fácil localização quando previstas atividades de reavaliação e 

monitoramento. Ademais, supõem-se que economicamente os custos de medição e locomoção 

entre unidades amostrais para a AS serão mais econômicos que a ACS. 

Os procedimentos de amostragem adaptativa em cluster foram os mais precisos, 

porém, menos exatos que procedimentos tradicionais, tornando-os inviáveis para quantificar 

populações de castanheira-do-pará. Algumas razões podem explicar a inversão ocorrida nessa 

situação. A exatidão depende apenas da média estimada, enquanto a precisão depende da média 

e do erro-padrão da média; este último expressa o erro de variação das médias. Portanto, como 

a cada procedimento de amostragem foi associada uma distribuição específica das unidades 

amostrais na área, conclui-se que pequenas diferenças nas médias e na medida e variabilidade 

poderão levar a resultados semelhantes aos obtidos neste trabalho (MELLO; SCOLFORO, 

2000). 

Ademais, os procedimentos adaptativos demostraram uma clara tendência em 

subestimação do número total de indivíduos, exceto o procedimento de AAC-MF. Esse fato 

pode ser explicado pelo reduzido tamanho das redes presentes na região de amostragem e pelo 

baixo número de indivíduos presentes em cada unidade de amostra, gerando pesos pequenos, 

conferindo esse comportamento ao estimador de Hansen-Hurwitz modificado para a média 

(SOARES et al. 2009). 
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Tradicionalmente, estimativas ótimas de produtos florestais madeireiros são 

caracterizadas por inventários florestais com intensidades amostrais inferiores a 15%, porém 

esses valores podem não proporcionar boas estimativas para produtos florestais não 

madeireiros, resultando em maiores intensidades amostrais. Em estudos realizados por Silva et 

al., (2007), Mello et al., (2009) e Ubialli et al., (2009), a intensidade amostral igual ou inferior 

a 10% mostrou-se suficiente para obtenção de uma boa precisão na estimativa da produção de 

madeira, corroborando alegações de Wong (2000) de que métodos tradicionais de inventário 

florestal têm sido mais precisos para finalidades madeireiras do que para quantificar produtos 

florestais não madeireiros. 

Diferente desses estudos, Silva (2009) ao analisar métodos de amostragem casual 

simples e sistemática, com limite de erro de 15%, afirma que a estimativa da produção de cipó-

titica associada ao menor erro amostral percentual esteve relacionado a intensidades amostrais 

de 15 a 20%, permitindo uma boa estimativa da produção quando comparado ao procedimento 

base (ACS). No estado de Roraima, Tonini (2013) concluiu que para se atingir um limite de 

erro de 10% na estimativa da produção individual e populacional de árvores de castanheira-do-

pará seria necessária uma intensidade amostral de 33% da área total, valor inferior ao 

encontrado nesse estudo. Nesse contexto, na tentativa de preencher lacunas de informações 

referentes a métodos de amostragem para a espécie em questão, recomenda-se estudos que 

melhorem a eficiência da amostragem através da combinação de diferentes intensidades 

amostrais e níveis de precisão. 

Uma outra situação envolve o uso do erro de amostragem como medida de 

qualidade de inventários florestais não madeireiros, uma vez que, teoricamente, quanto menor 

o erro de amostragem, maior a precisão dos inventários florestais (PÉLLICO NETO; 

BRENNA, 1997). Porém, cabe ressaltar que a aplicabilidade dessa estatística é mais comum 

para fins madeireiros, que ainda por muitas vezes, devido a heterogeneidade de espécies, 

complexa distribuição espacial e elevado número de espécies raras, os inventários florestais 

apresentem erros amostrais superiores aos 10% admitido pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA). Neste sentido, cabe-se questionar se o erro de 

amostragem é a melhor variável para avaliar inventários florestais com fins não madeireiros, 

uma vez que os baixos erros amostrais encontrados para esse estudo não justificam a escolha 

de métodos adaptativos como alternativa para quantificar indivíduos de castanheira-do-pará. 

Diante dos resultados apresentados, verificou-se que métodos adaptativos não 

atendem aos objetivos de diagnósticos rápidos em populações de castanheira-do-pará, uma vez 

que se demostram falhos na quantificação dos recursos não madeireiros. Além disto, a ausência 
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de diferenças estatísticas entre o método casual simples e sistemático, para o parâmetro número 

de indivíduos por hectare, para mesma intensidade amostral, permite inferir que o método 

sistemático poderá ser empregado em estudos de quantificação de castanheira-do-pará somente 

se houver um aumento na intensidade amostral. Cabe, porém, mais estudos que identifiquem 

outros métodos alternativos mais precisos e exatos que subsidiem o planejamento do manejo 

da espécie em questão. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

A distribuição diamétrica da espécie tende a possuir uma baixa densidade de 

indivíduos nas classes iniciais de desenvolvimento, padrão este que reflete dificuldades de 

recrutamento de novos indivíduos. 

O padrão espacial dos indivíduos jovens e adultos acompanhou a distribuição 

predominantemente agregada da população. 

O uso de amostragens adaptativas em clusters não foram eficientes para estimar o 

número de indivíduos por hectare. Os métodos casual simples e sistemático podem ser 

utilizados em inventários florestais de castanheira-do-pará somente se houver o aumento da 

intensidade amostral para 40 e 42%, respectivamente. 
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3 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Os índices de diversidade e equitabilidade demostraram que a área de igapó 

estacional, localizada na Floresta Nacional do Tapajós, apresenta diversidade relativamente 

baixa e moderada concentração de espécies com alta uniformidade nas proporções 

indivíduos/espécies dentro da comunidade vegetal. 

A estratificação vertical por métodos multivariados dividiu a comunidade em três 

estratos de altura total, possibilitando uma discussão mais coerente sobre o comportamento das 

espécies na comunidade. 

A população e as espécies mais importantes no igapó estacional apresentaram 

distribuição diamétrica na forma de J-invertido, exceto Hevea brasiliensis. 

A comunidade apresentou padrão espacial predominantemente agregado, já as 

espécies mais importantes acompanharam, em linhas gerais, o padrão espacial da comunidade, 

exceto Vantanea parviflora que se mostrou predominantemente aleatória. 

A aplicação da função K de Ripley para definição dos padrões espaciais de espécies 

em florestas nativas demostrou elevada eficiência e parece ser o método mais adequado para 

tais estudos. 

As técnicas de análise estatística multivariada denominadas de “agrupamento” e 

“discriminante” são viáveis para definição no número de classes diamétricas para a espécie 

Bertholletia excelsa Bonpl. 

A distribuição diamétrica da espécie Bertholletia excelsa Bonpl. apresentou uma 

baixa densidade de indivíduos nas classes iniciais de desenvolvimento, padrão este que reflete 

dificuldades de recrutamento de novos indivíduos.  

Os mapas de distribuição pontual e envelopes de confiança mostraram que o padrão 

espacial dos indivíduos juvenis e adultos de castanheira-do-pará acompanhou a distribuição 

predominantemente aleatória da população. 

O uso de amostragens adaptativas em clusters não foram eficientes para estimar o 

número de indivíduos por hectare. Os métodos casual simples e sistemático podem ser 

utilizados em inventários florestais de castanheira-do-pará somente se houver o aumento da 

intensidade amostral em 40 e 42%, respectivamente. 
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ANEXOS 

 

Tabela 1. Estimativa das 30 simulações dos procedimentos de amostragem casual simples 

(ACS) e sistemático (AS), u.a de 50 x 50 m. Em que: Ȳ = estimativa da média do número de 

indivíduos por hectare ; S2
Ȳ a estimativa da variância da média; ±E% o erro de amostragem, em 

percentagem; �̂� = total estimado; |Exa%| = exatidão, em módulo. 

Simulações 
ACS AS 

Ȳ S2
Ȳ ±E %  �̂� |Exa%| Ȳ S2

Ȳ ±E%  �̂� |Exa%| 

1 0,533 0,0033 21,17 533,33 19,58 0,480 0,00285 21,55 480,00 7,62 

2 0,560 0,0041 22,47 560,00 25,56 0,447 0,00255 23,16 446,67 0,15 

3 0,520 0,0041 24,15 520,00 16,59 0,453 0,00228 22,82 453,33 1,64 

4 0,367 0,0023 25,76 366,67 17,79 0,487 0,00243 21,26 486,67 9,12 

5 0,427 0,0030 25,17 426,67 4,33 0,467 0,00249 22,17 466,67 4,63 

6 0,447 0,0031 24,46 446,67 0,15 0,453 0,00228 22,82 453,33 1,64 

7 0,453 0,0030 23,54 453,33 1,64 0,467 0,00257 22,17 466,67 4,63 

8 0,453 0,0030 23,89 453,33 1,64 0,440 0,00253 23,51 440,00 1,35 

9 0,480 0,0037 24,92 480,00 7,62 0,440 0,00222 23,51 440,00 1,35 

10 0,380 0,0027 26,62 380,00 14,80 0,447 0,00225 23,16 446,67 0,15 

11 0,440 0,0028 23,42 440,00 1,35 0,533 0,00277 19,40 533,33 19,58 

12 0,493 0,0030 20,89 493,33 10,61 0,440 0,00253 23,51 440,00 1,35 

13 0,427 0,0024 24,15 426,67 4,33 0,460 0,00261 22,49 460,00 3,14 

14 0,460 0,0028 22,40 460,00 3,14 0,473 0,00252 21,86 473,33 6,13 

15 0,387 0,0021 26,65 386,67 13,30 0,360 0,00201 28,74 360,00 19,28 

16 0,427 0,0026 24,15 426,67 4,33 0,453 0,00251 22,82 453,33 1,64 

17 0,473 0,0027 21,77 473,33 6,13 0,393 0,00224 26,30 393,33 11,81 

18 0,413 0,0025 24,93 413,33 7,32 0,480 0,00262 21,55 480,00 7,62 

19 0,453 0,0024 22,73 453,33 1,64 0,487 0,00258 21,22 487,48 9,30 

20 0,480 0,0028 21,47 480,00 7,62 0,447 0,00301 23,16 446,67 0,15 

21 0,533 0,0034 19,32 533,33 19,58 0,467 0,00249 22,17 466,67 4,63 

22 0,473 0,0031 21,77 473,33 6,13 0,440 0,00245 23,51 440,00 1,35 

23 0,387 0,0024 26,65 386,67 13,30 0,413 0,00256 25,03 413,33 7,32 

24 0,393 0,0022 26,20 393,33 11,81 0,493 0,00329 20,97 493,33 10,61 

25 0,473 0,0030 21,77 473,33 6,13 0,427 0,00224 24,25 426,67 4,33 

26 0,487 0,0030 21,17 486,67 9,12 0,487 0,00265 21,26 486,67 9,12 

27 0,547 0,0034 18,85 546,67 22,57 0,427 0,00239 24,25 426,67 4,33 

28 0,540 0,0034 19,08 540,00 21,08 0,460 0,00254 22,49 460,00 3,14 

29 0,407 0,0025 25,34 406,67 8,82 0,453 0,00258 22,82 453,33 1,64 

30 0,400 0,0026 25,76 400,00 10,31 0,453 0,00251 22,82 453,33 1,64 

Média 0,457 0,0032 23,35 457,11 9,95 0,454 0,0025 22,89 454,25 5,35 
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Tabela 2. Estimativa das 30 simulações dos procedimentos de amostragem adaptativa em 

cluster tradicional (AAC-T) e modificado (AAC-M), u.a de 50 x 50 m, C = 1. Em que: Ȳ = 

estimativa da média do número de indivíduos por hectare ; S2
Ȳ a estimativa da variância da 

média; ±E% o erro de amostragem, em percentagem; �̂� = total estimado; |Exa%| = exatidão, em 

módulo. 

Simulações 
AAC-T AAC-M 

Ȳ S2
Ȳ ±E%  �̂� |Exa%| Ȳ S2

Ȳ ±E%  �̂� |Exa%| 

1 0,287 0,0001 7,627 287,44 35,55 0,147 0,00005 9,47 146,72 67,10 

2 0,302 0,0001 7,288 301,67 32,36 0,196 0,00008 8,88 195,78 56,10 

3 0,310 0,0001 7,451 310,00 30,49 0,199 0,00008 8,70 198,62 55,47 

4 0,307 0,0001 7,437 307,22 31,12 0,214 0,00009 8,54 213,90 52,04 

5 0,232 0,0001 8,723 231,67 48,06 0,159 0,00006 9,75 158,90 64,37 

6 0,317 0,0002 7,604 317,22 28,87 0,202 0,00008 8,41 202,38 54,62 

7 0,269 0,0001 7,861 268,56 39,79 0,174 0,00006 8,81 174,18 60,95 

8 0,276 0,0001 7,963 276,11 38,09 0,203 0,00007 8,40 202,51 54,59 

9 0,261 0,0001 8,210 260,56 41,58 0,152 0,00006 9,88 151,94 65,93 

10 0,267 0,0001 8,107 267,22 40,08 0,154 0,00006 9,97 153,77 65,52 

11 0,260 0,0001 8,118 260,00 41,70 0,166 0,00006 9,47 166,22 62,73 

12 0,292 0,0001 7,202 291,89 34,55 0,165 0,00006 9,14 165,33 62,93 

13 0,255 0,0001 7,894 255,00 42,83 0,174 0,00006 8,60 173,94 61,00 

14 0,285 0,0001 7,812 284,67 36,17 0,173 0,00006 8,87 173,49 61,10 

15 0,249 0,0001 8,338 248,56 44,27 0,149 0,00006 9,94 148,99 66,59 

16 0,260 0,0001 8,294 260,22 41,65 0,148 0,00006 10,55 148,33 66,74 

17 0,282 0,0001 7,745 281,67 36,85 0,169 0,00006 9,04 169,33 62,03 

18 0,281 0,0001 8,137 281,11 36,97 0,166 0,00006 9,26 166,16 62,74 

19 0,268 0,0001 7,699 268,00 39,91 0,187 0,00007 8,63 186,78 58,12 

20 0,265 0,0001 7,949 265,00 40,58 0,171 0,00006 9,03 170,61 61,75 

21 0,283 0,0001 7,645 283,33 36,47 0,177 0,00006 8,66 177,11 60,29 

22 0,306 0,0001 7,440 306,11 31,37 0,178 0,00007 9,33 177,77 60,14 

23 0,227 0,0001 8,505 226,67 49,18 0,170 0,00006 9,28 169,99 61,88 

24 0,302 0,0001 7,355 301,89 32,31 0,164 0,00006 9,35 164,44 63,13 

25 0,286 0,0001 8,190 286,11 35,85 0,171 0,00008 10,06 170,61 61,75 

26 0,287 0,0001 7,529 286,67 35,72 0,186 0,00007 8,86 186,27 58,23 

27 0,278 0,0001 8,029 278,33 37,59 0,181 0,00006 8,72 180,83 59,46 

28 0,316 0,0002 7,660 315,56 29,25 0,192 0,00008 9,32 191,94 56,96 

29 0,235 0,0001 8,567 235,11 47,28 0,178 0,00007 9,32 177,56 60,19 

30 0,235 0,0001 8,414 235,00 47,31 0,160 0,00006 9,39 159,67 64,20 

Média 0,276 0,0001 7,893 275,95 38,13 0,174 0,00007 9,19 174,14 60,9562 
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Figura 1. Unidade de Produção Anual Nº 08, Floresta Nacional do Tapajós, Belterra, Pará.
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APÊNDICE A 

 

# K de Ripley Univariada 

POPULAÇÃO GERAL 

library (splancs) 

1- LEITURA DO ARQUIVO DE DADOS 

#definição da área 

contorno<-read.table("area.csv", header=T, sep=";") 

plot(contorno) ## visualizar os pontos limites da área 

contorno<-getpoly()## definir o contorno da área 

#definição da amostragem 

amapa<-read.table("comunidade.csv", header=T, sep=";") 

amapa.pts<-as.points(amapa) 

tiff("comunidadepts.tif", width = 10, height = 10, units = "cm", res = 300) #formatação de 

gráfico 

plot(amapa.pts, pch=20, xlab="Distância (m)", ylab="Distância (m)", font=6, font.lab=6, 

cex=0.8, cex.axis=1.2, cex.lab=1.2, las=1) 

dev.off() 

s<-seq(0,100,5) ## Determina uma sequencia s 

envelope<-Kenv.csr(length(amapa[,1]),contorno,nsim=500,s) ## Calcula o envelope de Khat a 

partir de simulações de completa aleatoriedade espacial 

amapa.k<-khat(amapa.pts,contorno,s) ## Calcula a função K com correção de borda 

tiff("comunidaderipley.tif", width = 18, height = 10, units = "cm", res = 300) # formatação de 

gráfico 

plot(s, sqrt((amapa.k)/pi)-s, type="l", xlab="Distância (m)", ylab="L estimado", ylim=c(-

60,60), xlim=c(0,2000),font.axis=6, font.lab=6, font.main=6, cex.lab=1.2,cex.axis=1.2,las=1) 

## plota a funcão K com correção de borda 

lines(s, sqrt(envelope$lower/pi)-s, lty=2) ## plota o limite inferior do envelope 

lines(s, sqrt(envelope$upper/pi)-s, lty=2) ## plota o limite superior do envelope 

dev.off() 
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APÊNDICE B 

 

# K de Ripley Univariada 

POPULAÇÃO GERAL 

library(splancs) 

1- LEITURA DO ARQUIVO DE DADOS 

#definição da área 

contorno<-read.table("area.csv", header=T, sep=";") 

plot(contorno) ## visualizar os pontos limites das área 

contorno<-getpoly()## definir o contorno da área 

#definição da amostragem 

amapa<-read.table("adulto.csv", header=T, sep=";") 

amapa.pts<-as.points(amapa) 

tiff("adultopts.tif", width = 12, height = 10, units = "cm", res = 300) #formatação de gráfico 

plot(amapa.pts, pch=20, xlab="Distância (m)", ylab="Distância (m)", font=6, font.lab=6, 

cex=0.8, cex.axis=1.2, cex.lab=1.2, las=1) 

dev.off() 

s<-seq(0,1500,5) ## Determina uma sequência s 

envelope<-Kenv.csr(length(amapa[,1]),contorno,nsim=500,s) ## Calcula o envelope de Khat a 

partir de simulações de completa aleatoriedade espacial 

amapa.k<-khat(amapa.pts,contorno,s) ## Calcula a função K com correção de borda 

tiff("adultoripley.tif", width = 12, height = 10, units = "cm", res = 300) 

plot(s, sqrt((amapa.k)/pi)-s, type="l", xlab="Distância (m)", ylab="L estimado", ylim=c(-

1000,1000), xlim=c(0,1500),font.axis=6, font.lab=6, font.main=6, cex.lab=1.2,cex.axis=1.2,la

s=1) ## plota a funcao K com correcao de borda 

lines(s, sqrt(envelope$lower/pi)-s, lty=2) ## plota o limite inferior do envelope 

lines(s, sqrt(envelope$upper/pi)-s, lty=2) ## plota o limite superior do envelope 

dev.off() 

 


