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RESUMO 

XIMENES, L. C. Avaliação de métodos de agrupamento para a classificação da 

capacidade produtiva de um trecho da Floresta Nacional do Tapajós – PA. 2017. 72 

p. (Dissertação - Mestrado em Ciência Florestal) - Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2017. 

O estudo teve como objetivo definir a melhor combinação de método de agrupamento 

com medida de similaridade para a classificar a capacidade produtiva de um trecho na 

Floresta Nacional do Tapajós. O inventário florestal amostral foi realizado no ano de 2012 

e para a locação das parcelas foram abertas 12 faixas de, aproximadamente, 1,5 m de 

largura, equidistantes 4,0 km, na direção leste-oeste, e com comprimento variando de 4 

km a 13,75 km. A instalação das parcelas, com dimensões de 30 x 250 m, distribuídas 

sistematicamente por 500 m em cada linha. Foi levado em consideração para a definição 

das classes de tamanho (CT): CT 1 (classe de regeneração) - 10 cm ≤ DAP < 25 cm nos 

primeiros 50 m da parcela (30 m x 50 m); CT 2 (classe de crescimento) - 25 cm ≤ DAP < 

50 cm nos primeiros 100 m (30 m x 100 m); e CT 3 (classe de colheita) - DAP ≥ 50 cm 

em toda a parcela (30 m x 250 m). Para a classificação da capacidade produtiva, realizou-

se um filtro no banco de dados original por classe de tamanho, no qual foram selecionados 

os indivíduos com qualidade de fuste 1 (fuste reto) e 2 (fuste com pequenas tortuosidades) 

e que têm valor no mercado regional. As 204 parcelas foram agrupadas em grupos 

homogêneos, no qual foram produzidos 40 dendrogramas do tipo vertical para cada uma 

das 3 classes de tamanho (totalizando 120 dendrogramas), baseados na combinação de 5 

medidas de distância (Euclidiana Simples, Euclidiana Quadrada, Manhattan, Canberra e 

Mahalanobis), com 8 métodos de agrupamento hierárquicos, sendo: Ward1, Ward2 

Ligação Simples, Ligação Completa, UPGMA, WPGMA, Mediana e Centroide. Com o 

intuito de verificar a validação dos métodos de agrupamento testados, foram 

confeccionadas 120 tabelas de análise discriminante linear de Fisher, sendo 40 para cada 

classe de tamanho, contendo as probabilidades para cada classe de estoque, bem como a 

porcentagem de classificação das combinações testadas na análise de agrupamento. As 

análises de agrupamento e discriminante possibilitaram estratificar as parcelas 

heterogêneas de uma floresta inequiânea em áreas com parcelas homogêneas em termos 

de volume, densidade básica da madeira e grupo de comercialização. A combinação entre 

medida de distância de Manhattan e método de Ward2 mostrou-se ser a mais eficiente 

para estratificar florestas inequiâneas em classes de estoque volumétrico. 



 

Palavras-chave: Estatística multivariada; classificação; agrupamento 

ABSTRACT 

XIMENES, L. C. Clustering methods evaluation to classify the productive capacity 

of a forest stretch at Tapajós National Forest - PA. 2017. 72 p. (Master’s Degree 

Dissertation – M. Sc. in Forest Science) - Federal University of Jequitinhonha and Mucuri 

Valleys. Diamantina, 2017. 

The study aimed to determine the best combination of clustering method with similarity 

measure to classify the productive capacity of a stretch at Tapajós National Forest. The 

sample forest inventory was carried out in 2012 and for plot allocations we opened 12 

tracks of approximately 1.5 m wide, 4.0 km equidistant in east-west direction, and length 

ranging from 4 km to 13.75 km. The plot installation, with dimensions of 30 x 250 m, 

systematically distributed in 500 m in each row. We took into account for the definition 

of size classes (CT): CT 1 (regeneration class) - 10 cm ≤ DBH <25 cm in the first 50 m 

of the plot (30 m x 50 m); CT 2 (growth class) - 25 cm ≤ DBH <50 cm in the first 100 m 

(30 m x 100 m); and CT 3 (harvesting class) - DBH ≥ 50 cm in the whole plot (30 m x 

250 m). For the classification of productive capacity, there was a filter in the original 

database by size class, in which individuals were selected with bole quality 1 (straight 

bole) and 2 (bole with small tortuosities) and which have value in the regional market. 

The 204 plots were grouped into homogeneous groups, which were produced 40 

dendrograms of the vertical type for each of the three size classes (totaling 120 

dendrograms), based on the combination of five measures of distance (Euclidean Simple, 

Squared Euclidean, Manhattan, Canberra and Mahalanobis) with 8 hierarchical clustering 

methods, namely: Ward1, Ward2 Simple Link, Complete Link, UPGMA, WPGMA, 

Median and Centroid. In order to check the validation of the tested clustering methods, 

we produced 120 Fisher linear discriminant analysis tables, with 40 for each size class 

containing the probabilities for each stock class as well as the percentage of the 

combinations tested in the cluster analysis. The cluster and discriminant analysis made it 

possible to stratify the heterogeneous plots of a native forest in areas with homogeneous 

portions in terms of volume, wood density and commercialization group. The 

combination of measure distance of Manhattan and Ward2 method proved to be the most 

efficient to stratify uneven-aged stands in forest stock volume classes. 

Keywords: Multivariate statistics; classification; clustering 
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1. INTRODUÇÃO 

O bioma Amazônico é responsável por abrigar um terço das florestas tropicais do 

mundo e constitui-se como maior reserva tropical do planeta, refletindo sua importância 

tanto para conservação, quanto para o manejo florestal. Além disso, a Floresta Amazônica 

ocupa uma extensão de cinco milhões de quilômetros quadrados, sendo que cerca de 70% 

são cobertos por florestas com grande potencial para a produção florestal (SERVIÇO 

FLORESTAL BRASILEIRO, 2010). Mesmo com esta grande importância para o mundo, 

a exploração ilegal de florestas de forma predatória ainda é bastante frequente neste 

bioma, representando uma ameaça para o mesmo (IMAZON, 2010). 

Com isto, a principal dificuldade encontrada é a geração constante de recursos 

para os produtores, visto que suas áreas de produção são heterogêneas, não permitindo 

que as espécies de interesse estejam presentes de forma regular em todas as unidades de 

trabalho (BRAZ et al., 2004). 

Visando solucionar esta problemática, o manejo dos recursos florestais na região 

Amazônica de forma sustentável, faz-se necessário, entre outras providências, para 

estimar as principais características dendrométricas da floresta, como a produtividade 

anual da floresta manejada (m³/ha/ano) para o grupo de espécies comerciais, com base 

em estudos desenvolvidos na região e a capacidade produtiva da floresta definida pelo 

estoque comercial disponível (m³/ha), mediante a execução de inventário amostral, 

inventário de prospecção a 100% (censo) e de inventário florestal contínuo (BRASIL, 

1965; BRASIL, 2006). 

A importância da capacidade produtiva na administração da floresta é tão 

relevante, que é um dos requisitos básicos para o Plano de Manejo Florestal Sustentável 

para a produção de madeira (MMA, 2006; SCOLFORO, 1997; SOUZA e SOUZA, 2006). 

Sua estimativa deve ser definida pelo estoque comercial disponível (m³/ha), considerando 

os resultados do inventário florestal da Unidade de Manejo Florestal (UMF), os critérios 

de seleção das árvores para o corte previstos no Plano de Manejo Florestal Sustentável e 

os parâmetros que determinam a manutenção de árvores por espécie (MMA, 2006).  

Outro fator que torna o estudo da capacidade produtiva em florestas amazônicas 

essencial é que este bioma é detentor de uma grande variedade de sítios com potencial 

diferenciados (BRAZ et al., 2015), apesar da legislação vigente utilizar 0,86 m³.ha-1.ano-

1, há relatos em trabalhos científicos que encontraram até 4,5 m³ha-1.ano-1 na Amazônia 
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(PINTO,2008). Isso faz com que em alguns sítios a capacidade de recuperação da floresta 

seja subestimada, prejudicando o setor produtivo, e em outros seja superestimada, 

acarretando comprometimento da capacidade produtiva e consequentemente do estoque 

de madeira da floresta (BRAZ et al., 2015). 

Devido à essa elevada variabilidade que a floresta equatorial de terra firme 

apresenta, sobretudo de composição de espécies, grupos ecológicos, estruturas de idades, 

tamanhos e condições gerais de crescimento e produção (sítios), a classificação em áreas 

homogêneas permite inferir sobre a capacidade produtiva de cada zona ou classe de sítio 

e fundamentar a elaboração e execução dos planos de manejo (SOUZA e SOUZA, 2006).  

Além de trazer benefícios econômicos e ecológicos do ponto de vista do manejo, 

tal classificação propicia a localização de áreas passíveis de manejo para produção 

sustentada e de preservação e permite ao manejador estabelecer os diferentes níveis de 

produtividade do local, fundamental para o planejamento de infraestrutura, tático e 

operacional, como também para a comercialização do produto florestal (SOUZA et al, 

1990).  

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Definir a melhor combinação de método de agrupamento com medida de 

similaridade para classificar áreas homogêneas de estoques volumétricos na área de 

estudo. 

2.2 Objetivos Específicos 

Verificar a possibilidade das análises de agrupamento e discriminante 

classificarem as parcelas heterogêneas de uma floresta inequiânea em áreas com parcelas 

homogêneas em termos de volume, densidade básica da madeira e grupo de 

comercialização. 

Classificar a capacidade produtiva de um trecho na Floresta Nacional do Tapajós 

em diferentes níveis de produtividade. 

3.REVISÃO DE LITERATURA  

3.1 Capacidade Produtiva 

Apesar de terem significados diferentes, os termos sítio, qualidade de sítio e 

produtividade de sítio ou de local, são tratados muitas vezes como sinônimos. Como 
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definição básica para fins de comparação, pode-se dizer que sítio é o lugar ou local da 

terra delimitado; qualidade de sítio, por sua vez, é a representação da produtividade 

potencial do local; e produtividade de local é a relação de causa e efeito no qual podem 

ser utilizadas variáveis de relevo, climáticas, edáficas, fisiográficas e de vegetação para 

expressar a capacidade produtiva do local. Produtividade de sítio, portanto, é uma 

estimativa quantitativa do potencial de produção de determinada (s) espécie (s) em um 

dado local para uma determinada finalidade (VANCLAY, 1992; SKOVSGAARD e 

VANCLAY, 2008; POKHAREL e FROSE, 2009). 

Sítio também pode ser compreendido como o conjunto de fatores ecológicos que 

influenciam no desenvolvimento de povoamentos florestais existentes em um 

determinado local, sendo que eles podem ser classificados mediante fatores climáticos, 

fatores edáficos, fitocenose e também mediante elementos dendrométricos (BURGER, 

1980). 

De maneira geral, o termo sítio é utilizado em dois sentidos: como área ou local 

que comporta árvores em crescimento ou como capacidade desta área em possibilitar o 

crescimento das árvores (SPURR, 1952). 

A definição de sítio do ponto de vista da engenharia florestal refere-se a um fator 

de produção primário capaz de produzir madeira ou produtos florestais não madeireiros 

a ele associados (SPURR e BARNES, 1980 e SCHÖNAU, 1987). Considerando a 

madeira como principal produto a ser colhido, a capacidade produtiva da floresta pode 

ser avaliada por meio da medida do volume por área e por ano (MEDEIROS, 2008).  

A capacidade produtiva florestal de um local é determinada pela ação e interação 

de fatores do meio e influenciada pelas práticas de manejo florestal (BARROS, et al., 

1976), enquanto que Campos e Leite (2006) a define como o potencial para a produção 

de madeira (ou outro produto) em uma determinada área, para uma determinada espécie 

ou clone. 

A princípio, pode ser relativamente simples e fácil enumerar fatores do ambiente 

que influem no crescimento das árvores. Entretanto, pode ser difícil entender e avaliar o 

somatório de interações desses fatores e os seus efeitos sobre o crescimento da floresta, 

no complexo denominado sítio. O silvicultor defronta-se com o problema de integrar 

todos os fatores do meio e realizar, com base neles, uma estimação da qualidade de sítio 

(HILLS, 1976 e SPURR e BARNES, 1980). 
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Além disso, mesmo com a utilização de várias técnicas para se obter a idade de 

árvores individuais em florestas inequiâneas, como: datação por radiocarbono; contagem 

de anéis de crescimento anuais; estimação através de medidas repetidas de diâmetro; e 

aproximação matemática baseada nas estimativas das taxas de mortalidade (WORBES e 

JUNK, 1989; CHAGAS, 2002; OLIVEIRA, 2007; MATTOS et al., 2011), ainda persiste 

a dificuldade de se obter a idade neste tipo de floresta, além de que o conhecimento da 

idade de cada árvore pode não ter muita aplicação prática (SOUZA e SOARES, 2013). 

A definição de classes de estoques volumétricos é um processo eficiente na 

estratificação de áreas homogêneas de florestas inequiâneas, podendo se constituir em 

estratos, compartimentos, classes de sítio e unidades de produção anual (UPA). Tal 

método pode inclusive ter aplicação em inventário florestal, na elaboração e execução de 

planos de manejo, na delimitação de zonas de florestas de produção e proteção e, 

sobretudo, em estudos fitossociológicos e ambientais, em geral (SOUZA e SOUZA, 

2006). 

Em virtude disso, as técnicas estatísticas multivariadas são muito utilizadas em 

estudos científicos, pois elas permitem a classificação de sítios em diferentes níveis de 

intensidade (BOWLING e ZELAZNY, 1992). Além disto, tais técnicas são ferramentas 

muito úteis quando se deseja avaliar a produtividade de local em florestas naturais 

inequiâneas com idades desconhecidas, podendo ser empregadas com sucesso para a 

classificação e ordenação de grupos homogêneos, feitos com base em variáveis 

climáticas, topográficas, edáficas e de vegetação (VANCLAY, 1992).  

Dentre os métodos multivariados, as técnicas de análise de agrupamento e 

discriminante apresentam elevada importância, visto sua maior viabilidade para a 

classificação da capacidade produtiva em florestas naturais inequiâneas (WEBB et al., 

1967; 1971; SOUZA et al., 1990; FERNANDES e LIMA, 1991; VANCLAY, 1992; 

FERREIRA e SOUZA, 1997; BRAGA et al., 1999; SOUZA e SOUZA, 2006; FREDDI 

et al., 2008). 

A análise de agrupamento separa os indivíduos distintos (árvores, parcelas e 

talhões), alocando-os em grupos a partir das informações contidas na matriz de dados 

multivariados e a análise de discriminante verifica a consistência dos grupos 

(HOSOKAWA et al., 1990). 
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Dentro deste contexto, um dos métodos eficazes na determinação da capacidade 

produtiva de uma floresta inequiânea é o agrupamento do volume em classes de estoque 

visando contribuir com o aumento da produtividade (LIMA et al., 2011). 

Por fim, para que uma medida de produtividade de local possa ser útil ela deve 

ser: reproduzível e consistente ao longo de grandes períodos de tempo; indicativa do local, 

e não indevidamente influenciada pela condição de suporte ou história do manejo da área; 

correlacionada com o potencial produtivo do sítio; e, pelo menos, tão boa como qualquer 

outra medida de produtividade disponível (VANCLAY e HENRY, 1988). 

3.2 Estatística Multivariada 

Existem, basicamente, duas formas de classificar as análises multivariadas: as que 

permitem extrair informações a respeito da independência entre as variáveis que 

caracterizam cada elemento, como análise fatorial, análise de agrupamento, análise 

canônica, análise de ordenamento multidimensional e análise de componentes principais; 

e as que permitem extrair informações a respeito da dependência entre uma ou mais 

variáveis ou uma com relação a outra, tais como análise de regressão multivariada, análise 

de contingência múltipla, análise discriminante e analise de variância multivariada 

(ANDERSON, 1984). 

Os métodos multivariados são escolhidos de acordo com os objetivos da pesquisa, 

pois sabe-se que a análise multivariada é uma análise exploratória de dados, prestando-se 

a gerar hipóteses, e não tecer confirmações a respeito dos mesmos (HAIR, et al., 2009). 

Em virtude disso, os pesquisadores devem ter cautela ao trabalhar com as técnicas de 

análise multivariada, pois a arte do seu uso está na escolha das opções mais apropriadas 

para detectar os padrões esperados nos seus dados (MAGNUSSON, 2003).  

Ao realizar um estudo estatístico quer seja univariado ou multivariado sempre 

existirá a perda de informação, pois no momento que se está reduzindo um conjunto de 

dados para ser representado pela sua média, no caso univariado se perde informação. O 

mesmo ocorre quando se aplica uma técnica multivariada, pois ao reduzir a 

dimensionalidade de um problema também se perde informação. O trade-off do 

pesquisador então reside em obter a informação e saber que tem um erro que foi 

quantificado ou não (SOUZA e VICINI, 2005).  

A principal dificuldade em efetuar as rotinas computacionais em estudos 

multivariados em interpretar o novo conjunto de variáveis e ser capaz de traduzir as 
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informações que estão sendo reveladas, que até então não eram percebidas por estarem 

em um espaço dimensional maior do que três (SOUZA e VICINI, 2005). 

3.3 Análise de Agrupamento 

Uma das habilidades mais básicas dos seres humanos é classificar e categorizar 

objetos animados e inanimados e informação em esquemas mais simples, de forma que 

podemos caracterizar os objetos dentro de grupos em vez de lidar com cada objeto 

individualmente. Para isso, são utilizados métodos de dependência que identificam a 

estrutura em um conjunto definido de variáveis, observações ou objetos (LEGENDRE e 

LEGENDRE, 1998; HAIR et al, 2009).  

Porém, há casos em que se deseja definir uma estrutura, avaliando a 

interdependência sem quaisquer relações de dependência associadas, em que o objetivo 

principal é identificar grupos de objetos semelhantes com base em um conjunto de 

características. Um exemplo destes métodos de interdependência é a análise de 

agrupamentos, podendo ser aplicada, por exemplo, quando comerciantes procuram 

mercados-alvo de grupos diferenciados de consumidores homogêneos ou quando 

estrategistas procuram grupos de empresas semelhantes para identificar elementos 

estratégicos comuns (HAIR et al, 2009). 

O termo Análise de agrupamento (Cluster Analysis) foi introduzido 

primeiramente por Tryon (1939) e depois por Cattell (1944), quando introduziram 

procedimentos matemáticos para organizar objetos baseados em uma similaridade 

observada. Porém, segundo Bergman e Feser (1998), ideias semelhantes já vinham 

ocorrendo desde o final do século XIX, como por exemplo a de Marshall (1890), 

destacando a importância das economias externas de escala aproximarem seus negócios 

aos distritos industriais da época, além de Weber (1929), que introduziu a noção de 

economias aglomerativas e elaborou ideias sobre economias de custo e de Hoover (1937) 

que conseguiu distinguir, através de seus trabalhos, o que ficou conhecido por economias 

de urbanização e de localidade. 

Por definição, análise de agrupamento é um conjunto de técnicas que tem por 

objetivo definir grupos de objetos com máxima homogeneidade dentro dos grupos, 

identificando desta forma, padrões ao formar grupos homogêneos, ou seja, agrupar 

significa reconhecer que objetos são suficientemente similares para estarem em um 

mesmo grupo, a partir de n observações ou elementos existentes. A construção dos grupos 
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é feita de modo que as observações de um mesmo grupo, pareçam-se mais entre si do que 

com as observações existentes nos outros grupos formados (BUSSAB et al, 1990; 

LEGENDRE e LEGENDRE, 1998; HAIR et al, 2009), procuram grupos excludentes, 

ascendentes, reduzindo as informações de um conjunto de n parcelas para informações de 

um novo conjunto de k grupos, em que k é significativamente menor que n, e aplicando a 

técnica hierárquica, resultando um dendrograma de exclusão (LUDEWIG et al., 2009).  

As técnicas de análise de agrupamento exigem, por parte do pesquisador que a 

utiliza, a tomada de uma série de decisões independentes que, por sua vez requerem o 

conhecimento de suas propriedades, da escolha da medida similaridade, dos algoritmos 

de agrupamento e de um método de validação, que podem representar diferentes 

agrupamentos. Além disso, o resultado dos agrupamentos pode ser influenciado pela 

escolha da medida de similaridade, bem como pela definição do número de grupos 

(GOWER e LEGENDRE, 1986; JACKSON et al., 1989; DUARTE et al., 1999; MEYER, 

et al., 2004; KUNZ et al., 2009). 

A análise de agrupamentos envolve pelo menos três passos. O primeiro é a medida 

de alguma forma de similaridade ou associação entre as entidades para determinar 

quantos grupos realmente existem na amostra. O segundo passo é o real processo de 

agrupamento, no qual as entidades são particionadas em grupos, que são os agrupamentos 

propriamente ditos. O último passo, por sua vez, é estabelecer o perfil das variáveis para 

posteriormente determinar sua composição. Muitas vezes, isso é possível pela aplicação 

da análise discriminante aos grupos identificados pela técnica de agrupamento empregada 

(HAIR et al., 2009). 

O resultado da análise de agrupamentos é comumente expresso na forma de um 

dendrograma, que nada mais é que um diagrama em forma de árvore, em que sua 

elaboração depende da escolha do método de agrupamento utilizado. Tais métodos podem 

ser hierárquicos ou não hierárquicos, em que os primeiros resumem os dados em um 

dendrograma que exprime níveis de similaridade entre as amostras e mostram claramente 

os diferentes níveis de similaridade e dissimilaridade, enquanto que nos métodos não 

hierárquicos os dados são plotados em gráficos que indicam os grupos formados, em que 

os indivíduos são meramente assinalados e agrupados em diagramas de plexo ou 

constelações, não sendo mostradas suas relações hierárquicas (KENT e COKER, 1992; 

LEGENDRE e LEGENDRE, 1998). 
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Vários são os tipos de técnicas de agrupamento hierárquicas ou não hierárquicas 

encontradas na literatura (MARDIA et al., 1979; ANDERSON, 1984; KAUFMANN e 

ROSSEEUW, 1990; REIS, 1997; EVERITT, 2005; JOHNSON e WICHERN, 2007; 

FERREIRA et al., 2008; HAIR et al., 2010), sendo que destas as mais comuns para 

determinar a distância entre agrupamentos são: ligação simples, ligação completa, 

centroide, mediana, médias das distâncias e o método de Ward (ANDERBERG, 1973; 

KENT e COKER, 1992; LEGENDRE e LEGENDRE, 1998; HAIR et al., 2009). 

3.4 Algoritmos de agrupamento 

3.4.1 Ligação Simples (Single Linkage) 

O método da ligação simples foi proposto por Florek et al. (1951) e posteriormente 

revisado por McQuitty (1960). Também denominado de método do elemento mais 

próximo, considerado um dos mais simples, de uso geral e de rápida aplicação, sendo 

uma técnica de hierarquização aglomerativa, e tem como uma de suas características não 

exigir que o número de agrupamentos seja fixado a priori (ORLÓCI, 1978; GAMA, 1980; 

MARDIA et al., 1997).  

Nele, os agrupamentos entre objetos e grupos ou entre grupos são feitos por 

ligações simples entre pares de objetos, através da fusão do vizinho mais próximo, que 

contém menor distância ou maior similaridade, ou seja, a distância entre os grupos é 

definida como sendo aquela entre os objetos mais parecidos entre esses grupos (MEYER, 

2002). 

As principais características deste método são: permite detectar grupos de formas 

não-elípticas; em geral, grupos muitos próximos podem não ser identificados; apresenta 

pouca tolerância a outliers, por ter tendência a incorporá-los em um grupo já existente; 

apresenta bons resultados tanto para distância euclidiana quanto para outras distâncias; 

os dendrogramas resultantes desse procedimento, são geralmente pouco informativos, 

devido a informação das parcelas intermediários que não são evidentes; e tem tendência 

em formar longas cadeias (ANDERBERG, 1973; CARLINI-GARCIA et al., 2001). 

Esse algoritmo é provavelmente o mais versátil, pois pode definir uma ampla 

gama de padrões de aglomeração, porém tal flexibilidade também pode criar problemas 

quando os agrupamentos são mal delineados, resultando em longas e sinuosas cadeias 

(NAGY, 1968; KETCHEN e SHOOK, 1996). Isso quer dizer que indivíduos nos 

extremos opostos de uma cadeia podem ser diferentes, mesmo estando no mesmo 
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agrupamento. Além disso, as longas cadeias formadas por tal método tornam difícil 

definir um nível de corte para classificar as parcelas em grupos (ROMESBURG, 1984). 

Para isso, o papel do pesquisador é examinar se tais cadeias estão ocorrendo e caracterizar 

cuidadosamente a homogeneidade interna entre as observações em cada agrupamento 

(HAIR et al., 2009).  

3.4.2 Ligação Completa (Complete Linkage) 

O método da ligação completa (também denominado de método do elemento mais 

distante), foi desenvolvido por Sorensen (1948) e é uma das técnicas de hierarquização 

aglomerativa de maior aplicação na análise de agrupamento (GAMA, 1980; 

ALBUQUERQUE et al., 2006). Como no método de ligação simples, aqui também não 

é exigida a fixação, a priori, do número de agrupamentos. Nele, a dissimilaridade entre 

dois grupos é definida como sendo aquela apresentada pelos indivíduos de cada grupo 

que mais se parecem, ou seja, formam-se todos os pares com um membro de cada grupo, 

e a dissimilaridade entre os grupos é definida pelo par que mais se parece. Este método, 

geralmente, leva a grupos compactos e discretos, tendo os seus valores de dissimilaridade 

relativamente grande (BUSSAB et al., 1990). 

Este método apresenta bons resultados tanto para a distância euclidiana quanto 

para outras distâncias; tem tendência em formar agrupamentos compactos; os outliers 

demoram a ser incorporados ao grupo. A desvantagem dele consiste na possibilidade de 

produzir agrupamento diferente quando a dissimilaridade mínima ocorre para mais de um 

par de grupo, sendo necessário, neste caso, escolher um par para ser unido (KAUFMANN 

e ROSSEEUW, 1990). 

Se os métodos de ligação simples e ligação completa apresentarem resultados 

semelhantes, significa que o grupo está bem definido no espaço, ou seja, que o grupo é 

real. Todavia, se o contrário ocorre, e provável que os grupos não existam 

(ROMESBURG, 1984) 

3.4.3 Ligação Média (Average Linkage) 

Este método foi originalmente proposto por Sokal e Michener (1958) e são 

basicamente uma ponderação entre os métodos de ligação simples e de ligação completa.  

A similaridade é baseada em todos os elementos dos agregados e não em um único 

par de membros extremos, e é desse modo menos afetada por observações atípicas. 

Abordagens de ligação média, além de tenderem a produzir agregados com 
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aproximadamente mesma variância interna, tendem também a gerar agregados com 

pequena variação interna – sendo um meio-termo entre métodos de ligação simples e 

completa (HAIR et al., 2009). 

As características deste método são: apresenta menor sensibilidade a outliers, 

comparando-se com os métodos de ligação simples e completa; apresenta bons resultados 

tanto para a distância euclidiana quanto para outras distâncias; revela tendência a formar 

agrupamentos com número de parcelas similares (KAUFMANN e ROSSEEUW, 1990). 

Um estudo comparativo envolvendo os métodos ligação simples, ligação 

completa e ligação medias, classificaram este último como o melhor, visto que ele 

consegue tirar proveito da homogeneidade do método de ligação completa e da 

estabilidade do método da ligação simples (MILLIGAN e COOPER, 1985). 

3.4.4 Método do centroide (UPGMC) 

O método do centroide foi proposto por Sokal & Michener (1958) e teve como 

origem, a caracterização da matriz de dados como pontos do espaço Mahalanobis. Cada 

agrupamento é considerado um simples ponto, representado pelo seu centro de massa, 

chamado centroide. O presente método utiliza uma função de agrupamento para medir a 

distância entre os centros de massa dos dados (REIS, 1997). 

Neste método, a distância entre dois grupos é definida como a distância entre os 

seus centroides, pontos definidos pelas médias das variáveis caracterizadoras dos 

indivíduos de cada grupo, isto é, o método do centroide calcula a distância entre dois 

grupos como a diferença entre as suas médias, para todas as variáveis (REIS, 1997). Toda 

vez que indivíduos são reunidos, um novo centroide é computado, sendo que os centroides 

migram a cada fusão de agregados. Em outras palavras, isso quer dizer que existe uma 

mudança no centroide do agrupamento toda vez que um novo indivíduo ou grupo de 

indivíduos é acrescentado a um agregado já existente (HAIR et al., 2009). 

Uma das desvantagens desse método é que ele pode produzir resultados 

frequentemente confusos. Isso ocorre devido às inversões, ou seja, em casos em que a 

distância entre os centroides de um par pode ser menor do que a distância entre os 

centroides de outro par fundido em uma combinação anterior. A vantagem desse método 

é que, assim como o método de ligação média, ele é menos afetado por outliers do que 

outros métodos hierárquicos (HAIR et al., 2009). 
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Os métodos de Centroide e das Médias das Distâncias são muito parecidos, e por 

conta disso, na maioria das vezes apresentam agrupamentos muito semelhantes. A maior 

dificuldade associada a esse método é representada pela necessidade de, a cada passo de 

seu processamento, voltar aos dados originais para recalcular as coordenadas e refazer as 

linhas da matriz de distâncias (BUSSAB et al., 1990). 

3.4.5 Agrupamento por médias não ponderadas (UPGMA) 

Este método, descrito inicialmente por Sneath & Sokal (1973), calcula a média 

aritmética das similaridades ou distâncias entre um objeto candidato e cada um dos 

membros de agrupamento ou, no caso de um agrupamento formado anteriormente, entre 

todos os membros dos dois grupos. Todos os objetos recebem pesos iguais no cálculo e a 

matriz de distância ou de similaridade é atualizada e reduzida em tamanho a cada passo 

de agrupamento.  Os grupos são formados por aglomeração, assim como no método de 

agrupamento por ligações simples (LEGENDRE e LEGENDRE, 1998). 

Porque dá pesos iguais para as similaridades originais, o método UPGMA assume 

que os objetos em cada grupo formam uma amostra representativa dos grupos maiores de 

objetos na população de referência em estudo. Por esta razão, o agrupamento UPGMA 

deve ser utilizado apenas com amostras simples aleatórias ou delineamentos sistemáticos, 

se os resultados forem extrapolados para uma maior população de referência 

(LEGENDRE e LEGENDRE, 1998). 

3.4.6 Agrupamento por médias ponderadas (WPGMA) 

Sokal e Michener (1958) propuseram o agrupamento por médias ponderadas 

(WPGMA) como uma solução para um problema frequente em ecologia: quando grupos 

de amostras oriundas por exemplo de regiões distintas, sejam de tamanhos diferentes (ou 

seja, que uma região foi mais amostrada que outra). Eliminar objetos para equalizar os 

grupos significaria descartar informações valiosas. Entretanto, a presença de um grande 

número de objetos que são mais similares entre si a priori devido sua origem comum, 

pode distorcer os resultados da UPGMA quando ocorre fusão com menor número de 

objetos (ROMESBURG, 1984; LEGENDRE e LEGENDRE, 1998). 

Portanto, o WPGMA foi criado para solucionar este problema, dando pesos iguais 

aos dois ramos do dendrograma em fusão, isto é, diminuindo o peso dos grupos maiores. 

As matrizes sucessivas de agrupamentos podem ser calculadas em função da matriz de 
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dados originais, atribuindo pesos previamente definidos pelo pesquisador 

(ROMESBURG, 1984). 

3.4.7 Método da Mediana (WPGMC) 

Método proposto por Gower (1967), em que a distância entre dois agrupamentos 

é a distância mediana entre uma observação em um agrupamento e uma observação no 

outro agrupamento. Esta é uma técnica muito semelhante ao da Ligação Média, porém 

utiliza a mediana ao invés da média, reduzindo dessa forma, o efeito de outliers. 

Quando muitas observações de um determinado tipo são incluídas no conjunto de 

dados a ser agrupados junto com outros tipos que não foram tão bem amostrados (design 

de amostragem que não seja aleatório simples ou sistemático), as posições dos centroides 

podem ser tendenciosas para os tipos mais-representados, que por sua vez poderiam 

distorcer o agrupamento. No método de agrupamento da mediana, que Sneath & Sokal 

(1973) chamam de "WPGC" ("Weighted Pair-Group Centroid Method"), este problema 

é corrigido, dando pesos iguais para dois aglomerados à beira da fusão, 

independentemente do número de objetos em cada grupo (LEGENDRE e LEGENDRE, 

1998). 

As principais características deste método são: apresenta resultado satisfatório 

quando os grupos possuem tamanhos diferentes; pode apresentar resultado diferente 

quando permutados os elementos na matriz de similaridade; possui robustez à presença 

de outliers; apresenta o fenômeno de reversão (KAUFMANN e ROSSEEUW, 1990). 

Este método é uma modificação do método do centroide para a independência da 

distância do tamanho dos grupos. Se dois grupos com centroides a e b (por exemplo), se 

agregarem para formar um novo grupo, a distância desse novo grupo a um outro grupo, 

de centroide c, é a mediana (BARROSO e ARTES, 2003).  

3.4.8 Método de Ward 

Ward (1963) propôs um processo geral hierárquico de classificação em que n 

elementos são progressivamente reunidos dentro de grupos através da minimização de 

uma função objetiva para cada (n -2) passos de fusão.  

Este método atua com uma função de distância euclidiana e usa a soma de 

quadrados dentro dos agrupamentos como um critério de agrupamento hierárquico, 

politético e aglomerativo, sendo a classificação conduzida em fusões sucessivas, de 
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maneira que a soma de quadrados dentro dos agrupamentos é minimizada e, 

consequentemente, maximiza as diferenças entre os agrupamentos (LEGENDRE e 

LEGENDRE, 1998). 

No método de Ward, cada grupo se caracteriza por uma soma dos quadrados dos 

desvios de cada observação de seu centroide (é uma soma dos numeradores dos 

estimadores das variâncias de cada variável dentro do grupo, é também a soma de 

distância Mahalanobis do quadrado de cada observação do centroide).  A distância entre 

dois grupos se define como o aumento que se pronunciaria nesta soma de quadrados, se 

ambos os grupos se agregassem para a formação de um único grupo. O método de Ward 

é atraente por se basear numa medida com forte apelo estatístico e por gerar grupos que, 

assim como os do método vizinho mais longe, possuem uma alta homogeneidade interna 

(BARROSO e ARTES, 2003). 

Basicamente, as principais características deste método são: apresenta bons 

resultados, tanto para a distância euclidiana quanto para outras distâncias; pode apresentar 

resultados insatisfatórios quando o número de parcelas em cada grupo é praticamente 

igual; tem tendência a combinar grupos com poucas parcelas; e é bastante sensível à 

presença de outliers (ROMESBURG, 1984). 

Os algoritmos de ligação simples, completa e media podem ser utilizados tanto 

para variáveis quantitativas quanto qualitativas, ao contrário dos métodos de centroide e 

de Ward, que são apropriados apenas para variáveis quantitativas, já que tem como base 

a comparação de vetores de medias (BARROSO e ARTES, 2003). 

3.5 Análise discriminante 

Frequentemente, pesquisadores encontram-se em situações em que se faz 

necessária a distinção estatística entre dois ou mais grupos de indivíduos, previamente 

definidos a partir de características conhecidas para todos os membros dos grupos, ou 

seja, deseja-se discriminar grupos de indivíduos definidos a priori com base em um 

critério pré-definido, a partir da informação recolhida sobre os indivíduos desses grupos. 

Muito comum também é a necessidade de locar um “novo indivíduo” em uma de várias 

populações conhecidas. A técnica multivariada que atende estas necessidades é conhecida 

como Análise Discriminante. Esta, além de determinar subsídios para classificação de 

indivíduos em grupos, consiste numa maneira interessante de análise exploratória das 

populações consideradas (SIMEÃO, 2007). 
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Assim como em todas as aplicações multivariadas, estabelecer os objetivos é o 

primeiro passo na análise. Em seguida, deve-se abordar questões específicas de 

planejamento e se certificar de que as suposições inerentes estão sendo atendidas. A 

análise continua com a dedução da função discriminante e a determinação de se uma 

função estatisticamente significante pode ser obtida para separar dois (ou mais) grupos. 

Os resultados discriminantes são então avaliados quanto à precisão preditiva pelo 

desenvolvimento de uma matriz de classificação. Em seguida, a interpretação da função 

discriminante determina qual das variáveis independentes mais contribui para discriminar 

entre os grupos. Finalmente, a função discriminante deve ser validada como uma amostra 

de teste (HAIR et al., 2009). 

A análise discriminante constitui-se em um conjunto de processos estatísticos com 

a finalidade de alocar um novo indivíduo X a uma de g populações distintas, previamente 

conhecidas, admitindo-se que X realmente pertença a uma dessas g populações. O 

tratamento estatístico dado a esse problema de locação reside no fato que os dados 

utilizados são os valores de um conjunto de p variáveis aleatórias (X1, ... , Xp ) 

(JOHNSON e WICHERN, 2007). 

Certas condições são requeridas para a aplicação da análise discriminante. As 

suposições mais importantes são a de normalidade das variáveis independentes e 

igualdade nas matrizes de dispersão e covariância dos grupos. A falta de normalidade 

pode causar problemas na estimação da função discriminante e matrizes de covariâncias 

desiguais podem afetar negativamente o processo de classificação (HAIR, et al., 2009). 

Basicamente, a análise discriminante é útil quando o pesquisador está interessado 

em compreender diferenças de grupos ou em classificar objetos corretamente em grupos 

ou classes. Portanto, a análise discriminante pode ser considerada um tipo de análise de 

perfil ou uma técnica analítica. Em qualquer caso, a técnica é mais apropriada na situação 

em que existe uma só variável dependente qualitativa e diversas variáveis independentes 

quantitativas (HAIR, et al., 2009). 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Área de estudo  

A Floresta Nacional do Tapajós possui uma área de aproximadamente 600.000 ha 

e está localizada no Estado do Pará, entre os paralelos de 2º 45’ e 4º 10’ de latitude sul e 

entre os meridianos de 54º 45’ e 55º 30’de longitude oeste. Limita-se ao norte, com o 
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paralelo que cruza o km 50 da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163); ao sul, com a Rodovia 

Transamazônica e os rios Cupari e Cuparitinga ou Santa Cruz; a leste, com a BR-163; e 

a oeste com o rio Tapajós (ESPÍRITO-SANTO et al., 2005). 

O clima da região, pela classificação de Koppen, é do tipo AmW (clima tropical 

com temperatura média do dia mais fria do ano superior a 18°C) (EIDT, 1968). A 

concentração de chuvas ocorre entre janeiro e maio, com precipitação média anual de 

1820 mm. O regime de chuvas apresenta grande variação durante o ano, com as maiores 

precipitações ocorrendo nos meses de janeiro a maio (IBAMA, 2004).  

O relevo local, pouco acidentado, varia de suavemente ondulado a ondulado, 

predominando na área o solo do tipo Latossolo Amarelo Distrófico. Quanto aos solos, 

existe a predominância de Latossolos Amarelos Distróficos, caracterizados por serem 

solos profundos e com baixa capacidade de troca catiônica (IBAMA, 2004). 

Seguindo a terminologia proposta por Veloso (1991), a Floresta Nacional do 

Tapajós situa-se, em escala regional, na zona de Floresta Ombrófila Densa, tipo de 

vegetação dominante no norte do país e que abrange a maior parte dos estados do Pará, 

Amazonas, Amapá e Roraima. Este tipo de vegetação caracteriza-se pela dominância de 

árvores de grande porte, sob regime climático de temperaturas elevadas e intensas 

precipitações distribuídas ao longo do ano, podendo ocorrer período seco de até 60 dias 

(IBGE, 2012). 

O trabalho foi realizado na Zona de Manejo Florestal Não Madeireiro - ZFNM da 

Floresta Nacional do Tapajós, onde foram inventariadas duas áreas (Área 1 e Área 2) 

localizadas nas margens da BR-163, nos municípios de Belterra e Rurópolis, Estado do 

Pará (Zona 21M, Lat.: 3°18'23,41"S - Long.: 54°56'44,77"W, Datum WGS 84), conforme 

Figura 1. 

As áreas estão inseridas em uma região classificada por Espírito Santo et al. (2005) 

que apresenta diferentes condições topográficas (alto e baixo platô) e distintas formas de 

uso, com árvores emergentes, além de estarem separadas por uma porção de terra, onde 

há grande proporção de relevo com declividades elevadas (Figura 1). A Área 1 possui 

36.925,33 ha e a Área 2 abrange 42.159,34 ha, totalizando 79.084,67 ha. 
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Figura 1 - Localização da área de estudo na Zona de Manejo Florestal Não Madeireiro da 

Floresta Nacional do Tapajós, nos municípios de Belterra e Rurópolis, Estado do Pará. 

Em que: A (localização da área de estudo no estado do Pará), B (localização da área de 

estudo na Floresta Nacional do Tapajós), C (área de estudo com a alocação das parcelas). 

Fonte: Adaptado de Andrade et al. (2015).  
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4.2 Coleta de dados 

O inventário florestal amostral foi realizado no ano de 2012 em uma área de 

79.084,67 ha na zona de manejo florestal não madeireiro da Floresta Nacional do Tapajós. 

Para a locação das parcelas foram abertas 12 faixas de, aproximadamente, 1,5 m de 

largura, equidistantes 4 km, na direção leste-oeste, e com comprimento variando de 4 km 

a 13,75 km. A instalação das parcelas, com dimensões de 30 x 250 m, espaçadas por 500 

m em cada linha, ocorreu de forma sistemática na área de estudo, sendo 94 parcelas na 

área 1 e 110 na área 2, totalizando 204 unidades amostrais na área de estudo. O diferente 

número de parcelas se deu pela diferença de tamanho das duas áreas, uma vez que a área 

2 é maior que a área 1. 

 Nas unidades de amostra, foram mensurados os indivíduos arbóreos, levando em 

consideração o DAP (diâmetro medido a 1,3 m do solo) para a definição das seguintes 

classes de tamanho (CT): CT 1 (classe de regeneração) - 10 cm ≤ DAP < 25 cm nos 

primeiros 50 m da parcela (30 m x 50 m); CT 2 (classe de crescimento) - 25 cm ≤ DAP < 

50 cm nos primeiros 100 m (30 m x 100 m); e CT 3 (classe de colheita) - DAP ≥ 50 cm 

em toda a parcela (30 m x 250 m), conforme ilustrado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Representação das unidades de amostra com identificação das classes de 

tamanho das árvores inventariadas. 

Durante a realização do inventário, os procedimentos de campo adotados foram 

baseados em Garcia et al. (2015), sendo registradas as seguintes características: nome 

regional de cada indivíduo, circunferência do fuste à altura de 1,30 m do solo (CAP); 

altura comercial (Hc) estimada visualmente pelo método da superposição dos ângulos 

iguais (SILVA e NETO, 1979); e qualidade de fuste (QF). Esta, por sua vez, foi 

classificada em: fuste reto (1); fuste com pequenas tortuosidades (2); fuste não 

aproveitável (3).  
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4.3 Estrutura horizontal  

Os indivíduos inventariados foram identificados em campo ou então tiveram seu 

material botânico coletado para determinação taxonômica feita por meio de comparações, 

no acervo de plantas da Universidade Federal do Oeste do Pará, com auxílio de 

especialistas. Para apresentação dos táxons, o sistema de classificação botânica adotado 

foi o APG III (2009). A grafia do nome das espécies foi confirmada no banco de dados 

do Missouri Botanical Garden (Missouri Botanical Garden, 2014).  

A estrutura horizontal do banco de dados completo da floresta foi analisada 

utilizando planilha eletrônica, por meio das estimativas dos parâmetros fitossociológicos 

de frequência, densidade e dominância, de acordo com Mueller-Dumbois e Ellenberg 

(1974). Com o intuito de se verificar a importância estrutural de cada espécie arbórea na 

floresta, calculou-se o valor de importância por meio da Equação 1. 

 

                                   𝑉𝐼𝑖(%) =
𝐷𝑅𝑖 + 𝐷𝑜𝑅𝑖 + 𝐹𝑅𝑖

3
                                                                         (1) 

em que: 

VIi = valor de importância (%) da i-ésima espécie;  

DRi = densidade relativa (%) da i-ésima espécie;  

DoRi = dominância relativa (%) da i-ésima espécie;  

FRi = frequência relativa da i-ésima espécie. 

4.4 Determinação do volume (m³), densidade básica da madeira (g.cm-3) e grupo de 

comercialização das espécies 

Para a determinação do volume (m³) dos indivíduos inventariados, da densidade 

básica da madeira (g.cm-3) e do grupo de comercialização das espécies a que estes 

indivíduos pertencem, realizou-se um filtro no banco de dados original por classe de 

tamanho, no qual foram selecionados os indivíduos com qualidade de fuste 1 e 2 e as 

espécies a que eles pertencem que são consideradas comerciais no mercado regional, de 

acordo com Gama et al. (2009). 

De posse deste banco de dados e a partir das variáveis dendrométricas coletadas, 

foram estimados os volumes de fuste com casca das árvores individuais nas 3 classes de 

tamanho (CT 1, CT 2 e CT 3). O volume de fuste comercial com casca das árvores em pé 
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da i-ésima espécie (VFEi) foi estimado com base em um fator de forma igual a 0,70 

(HEINSDIJK e BASTOS, 1963; BRASIL, 2015). 

As espécies comerciais foram organizadas em relação à densidade básica da 

madeira, conforme a classificação de Melo et al. (1990) em espécies com densidade 

pesada (≥ 0,73 g/cm³), densidade média (0,51 g/cm³ ≥ 0,72 g/cm³) e densidade leve (≤ 

0,50 g/cm³). Os valores de densidade básica de cada espécie utilizados neste estudo foram 

baseados nos trabalhos de Martins (1944), Lobato (1969), Detienne et al. (1982), 

Detienne e Jacquet (1983), Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (1988), 

Souza et al. (2002), Nogueira et al. (2005), Quirino et al. (2005), Silva (2006), Araújo 

(2007), Nogueira et al. (2007), Lorenzi (2008) e de Silva et al. (2015). 

Além disso, as espécies comerciais também foram classificadas quanto ao seu GC 

(grupo de comercialização), segundo a classificação de Gama et al. (2007), em que as 

respectivas categorias foram definidas como: GC 1 = madeiras especiais, GC 2 = 

madeiras nobres, GC 3 = madeiras vermelhas, GC 4 = madeiras mistas e GC 5 = madeiras 

brancas (Tabela 1). 

Tabela 1 – Categorias das espécies encontradas na Zona de Manejo Florestal Não 

Madeireiro da Floresta Nacional do Tapajós quanto ao seu GC (grupo de 

comercialização). Fonte: Adaptado de Gama et al. (2007). 

Código 
Grupo de 

comercialização 
Características 

GC 1 Madeiras especiais 
Madeiras propensas à extinção e, ou, que tenham alto 

valor no mercado regional, nacional e internacional. 

GC 2 Madeiras nobres 
Madeiras comercializadas no mercado regional, 

nacional e internacional. 

GC 3 Madeiras vermelhas 
Madeiras comercializadas no mercado regional e 

nacional. 

GC 4 Madeiras mistas Madeiras comerciais, de serra e lâmina, duras. 

GC 5 Madeiras brancas Madeiras comerciais, de serra e lâmina, moles. 

4.5 Classificação da capacidade produtiva 

4.5.1 Criação das matrizes de similaridade 

A classificação da capacidade produtiva da área foi realizada utilizando o banco 

de dados filtrado mencionado no item 4.4, no qual reuniram-se os volumes estimados de 
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fuste comercial com casca das árvores por parcela e em cada uma das classes de densidade 

básica e grupo de comercialização. 

Assim, foram elaboradas três matrizes X desses volumes, sendo uma para cada 

classe de tamanho, em que cada Xijh representou o volume da i-ésima parcela, na j-ésima 

classe de densidade e no h-ésimo grupo de comercialização, sendo essa matriz utilizada 

como input nas análises de agrupamento e discriminante.  

Para a construção da matriz de similaridade, foi realizada a concatenação das 

classes de densidade com grupos de comercialização a que os indivíduos pertenciam. 

Desta forma, os indivíduos passaram a ter uma mesma informação em relação a essas 

duas variáveis, ou seja, indivíduos que pertenciam por exemplo à classe de densidade 1 

(C1) e ao grupo de comercialização 3 (G3), agora passaram a pertencer a uma mesma 

classe, que nesse caso seria C1G3. 

Assim, para cada classe de tamanho, construiu-se uma matriz de similaridade a 

partir de uma tabela dinâmica em planilha eletrônica, na qual as parcelas foram alocadas 

nas linhas de comando, a nova categorização de classe de densidade com grupo de 

comercialização nas colunas e os valores de volume (m³) dos indivíduos no campo 

correspondente aos valores (Tabela 2).  

Tabela 2 – Representação da estrutura de uma matriz de similaridade que serviu como 

input para as análises de agrupamento e discriminante. Em que: C1G1 = classe de 

densidade básica da madeira 1 e grupo de comercialização 1; Vijh = volume (m³) dos 

indivíduos na i-ésima parcela, na j-ésima classe de densidade básica da madeira e no h-

ésimo grupo de comercialização. 

Parcelas C1G1 C1G2 C1G3 ... C3G5 

1 V111 V112 V113 ... V135 

2 V211 V212 V213 ... V235 

3 V311 V312 V313 ... V335 

.... ... ... ... ... ... 

N Vijh Vijh Vijh ... Vijh 
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4.5.2 Análise de agrupamento e análise discriminante 

As 204 parcelas foram agrupadas em grupos homogêneos, no qual foram 

produzidos 40 dendrogramas do tipo vertical para cada uma das 3 classes de tamanho 

(totalizando 120 dendrogramas), baseados na combinação de 5 medidas de distância 

(Euclidiana Simples, Euclidiana Quadrada, Manhattan, Canberra e Mahalanobis), com 

8 métodos de agrupamento hierárquicos, sendo: Ward1, Ward2, Ligação Simples, 

Ligação Completa, UPGMA, WPGMA, Mediana e Centroide. 

Dentre os métodos de agrupamento, vale ressaltar que foram utilizados dois 

algoritmos diferentes para o método de Ward, chamado por Murtagh e Legendre (2014) 

de Ward1 e Ward2. Os dois são encontrados na literatura e em softwares, anunciando que 

ambos implementam o método de Ward (1963), porém, quando aplicados à mesma matriz 

de distância, produzem resultados diferentes. Murtagh e Legendre (2014), desenvolvendo 

estudos de caso e comparando estes dois métodos, chegaram à conclusão de que para a 

obtenção de bons resultados, deve-se aplicar medidas de distâncias quadradas para Ward1 

e medidas de distâncias não quadradas para Ward2. 

Cada medida de similaridade calculada com cada método de agrupamento 

produziu dendrogramas, que serviram como base para interpretação dos resultados, 

definição da estrutura dos dados e posteriormente para comparação de qual seria o método 

mais adequado utilizando a melhor medida de distância para a definição das classes de 

capacidade produtiva da floresta em questão. Em cada dendrograma, foi traçada uma 

linha de corte ou linha de fenon (linha paralela ao eixo horizontal do dendrograma) no 

ponto que se observa a formação de três grupos distintos.  

A leitura dos dendrogramas é feita da direita para esquerda, no qual as linhas 

verticais (eixo y) indicam as distâncias entre os clusters formados e a posição da reta na 

escala (eixo x) representa os clusters unidos por ordem decrescente de semelhança. 

Com o intuito de se verificar a validação dos métodos de agrupamento testados, 

foram confeccionadas 120 tabelas de análise discriminante linear de Fisher, sendo 40 para 

cada classe de tamanho. Essas tabelas contêm, além das probabilidades de classificação 

para cada classe de estoque, a porcentagem de classificação das combinações testadas na 

análise de agrupamento para cada combinação de métodos testada.  
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Vale ressaltar que tanto a análise de agrupamento como a discriminante foram 

realizadas no software R Core Team (2013), versão 2.15.3 com apoio da plataforma 

RStudio versão 0.97. 

A comparação das combinações entre medidas de distância e métodos de 

agrupamento envolveu as 3 classes de tamanho com o objetivo de testar a combinação de 

métodos mais adequada, porém a classificação da capacidade produtiva abrangeu 

somente a CT 3, uma vez que esta classe representa o atual estoque de colheita da floresta. 

De posse desta informação, utilizou-se o dendrograma contendo os dados da CT 

3 e a combinação entre medida de distância e método de agrupamento mais adequada 

para realizar a classificação da capacidade produtiva da área de estudo. Dessa forma, 

estabeleceram-se as classes de estoque volumétrico em diferentes níveis de produtividade 

de local, sendo divididos em I, II e III, para produtividades alta, média e baixa, 

respectivamente.  

4.6 Análise Fitossociológica por classe de estoque 

As classes de capacidade produtiva foram definidas a partir da melhor combinação 

entre medida de distância com método de agrupamento testado, sendo analisada a 

estrutura horizontal de cada uma destas classes. 

A estrutura horizontal para cada classe de estoque volumétrico foi analisada por 

meio das estimativas dos parâmetros fitossociológicos de frequência, densidade e 

dominância, de acordo com Mueller-Dumbois e Ellenberg (1974), sendo o valor de 

importância calculado por meio da Equação 1.  

5. RESULTADOS 

5.1 Análise do banco de dados 

Foram amostrados 10 578 indivíduos, pertencentes a 238 espécies e a 62 famílias 

em toda área. Um filtro foi realizado no banco de dados original visando apenas a 

presença de indivíduos cujas espécies têm valor no mercado regional e que possuem 

qualidade de fuste 1 e 2. Após este filtro, restaram 7 838 indivíduos, dos quais 3147 estão 

presentes na classe de tamanho CT 1, 2554 na CT2 e 2137 indivíduos na CT 3.  

A lista de espécies, englobando a classe de tamanho em que cada espécie está 

presente (CT 1, CT 2 e CT 3), sua estrutura horizontal, bem como seus respectivos valores 
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de densidade básica da madeira (g/cm3) e grupo de comercialização está indicada no 

Apêndice 1.  

5.2 Determinação da melhor combinação de métodos para classificar a capacidade 

produtiva 

Para a escolha do método mais adequado para a determinação das classes 

homogêneas de estoque volumétrico, verificou-se que, utilizando a análise discriminante, 

das 120 combinações testadas (entre medidas de distância e métodos de agrupamento) 

nas 3 classes de tamanho, houve 100 % de acerto no agrupamento em apenas 35 destas 

combinações e 12 destas foram comuns nas 3 classes: Euclidiana Simples (com UPGMA, 

Mediana e Centroide) e Manhattan (com WPGMA). 

Os métodos nos quais os agrupamentos testados por classe de tamanho foram 

corretamente classificados estão expressos na Tabela 2, bem como o número de parcelas 

agrupado por classe de estoque. 

A escolha do método mais adequado para a classificação da capacidade produtiva 

de florestas nativas deve levar em consideração um número aproximado de objetos 

agrupados entre as classes homogêneas de estoque volumétrico. Portanto, através de uma 

análise visual dos dendrogramas, notou-se que os métodos Euclidiana Simples (com 

Ward2) e Manhattan (com Ward1 e Ward2) conseguiram classificar melhor levando em 

consideração a homogeneidade do número de parcelas entre as classes de estoque em 

relação aos outros métodos (Apêndices 2, 3, 4 e 5). 

Levando em consideração os métodos destacados na Tabela 2, as combinações 

entre Manhattan com Ward2 e Euclidiana com Ward1 conseguiram melhor 

homogeneizar o número de parcelas entre os sítios formados, sendo que a combinação 

entre Manhattan com Ward2 destaca-se por apresentar melhor aplicabilidade prática do 

ponto de vista do manejo, considerando a classe de tamanho 3 (Tabela 3). Isto ocorre 

porque mais da metade (50,23%) das parcelas presentes no sítio I da distância de 

Manhattan são comuns no sítio I utilizando a distância euclidiana. 
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Tabela 3 – Combinação de métodos que obtiveram 100% de acerto por classe de tamanho 

e o número de parcelas classificadas em cada classe de estoque. Em que: CT = classe de 

tamanho; MD = medida de distância; MA = método de agrupamento; Sítio I = número de 

parcelas classificadas na classe I de estoque volumétrico; Sítio II = número de parcelas 

classificadas na classe II de estoque volumétrico; Sítio III = número de parcelas 

classificadas na classe III de estoque volumétrico. 

CT MD MA Sítio I Sítio II Sítio III 

CT 1 

Euclidiana 

Ligação Simples 1 1 202 

UPGMA 1 199 4 

Mediana 1 1 202 

Centroide 1 202 1 

Manhattan 

Ligação Simples 1 1 202 

Ligação Completa 1 3 200 

UPGMA 1 1 202 

WPGMA 1 3 200 

Mediana 1 1 202 

Centroide 1 1 202 

CT 2 

Euclidiana UPGMA 1 199 4 

 Mediana 1 1 202 

  Centroide 1 1 202 

Manhattan WPGMA 2 1 201 

Mahalanobis Ward2 2 9 193 

 Ligação Simples 202 1 1 

 WPGMA 2 2 200 

 UPGMA 2 2 200 

 Mediana 202 1 1 

  Centroide 202 1 1 

CT 3 

Euclidiana Ligação Simples 1 1 202 

 Ligação Completa 1 13 190 

 UPGMA 1 1 202 

 WPGMA 1 1 202 

 Mediana 1 1 202 

  Centroide 1 1 202 

Manhattan UPGMA 1 1 202 

 WPGMA 9 1 194 

  Mediana 1 1 202 

Mahalanobis Ligação Simples 1 1 202 

 Ligação Completa 202 1 1 

 UPGMA 1 1 202 

 WPGMA 1 1 202 

 Mediana 1 1 202 

  Centroide 1 1 202 
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Tabela 4 - Médias das porcentagens de acerto da classificação nos melhores métodos em 

que utilizaram medidas de distância com métodos de Ward1 e Ward2 comuns nas 3 

classes de tamanho utilizadas neste estudo. Em que: MD = medida de distância; 

Ward1(%) = média da porcentagem de acerto da classificação pelo método de Ward1 nas 

3 classes de tamanho; Ward2(%) = média da porcentagem de acerto da classificação pelo 

método de Ward2 nas 3 classes de tamanho; CT 1 = classe de tamanho 1; CT 2 = classe 

de tamanho 2; CT 3 = classe de tamanho 3; I = número de parcelas classificadas na classe 

I de estoque volumétrico; II = número de parcelas classificadas na classe II de estoque 

volumétrico; III = número de parcelas classificadas na classe III de estoque volumétrico. 

MD 
Ward1 

(%) 

Ward2 

(%) CT 1 CT 2 CT 3 
   I II III I II III I II III 

Euclidiana Simples 90,83 - 132 48 24 117 33 54 59 33 112 

Manhattan - 89,36 95 43 66 82 53 69 20 65 119 

 

Tomando como base o agrupamento formado pelo método que utilizou a medida 

de distância de Manhattan com o método de agrupamento hierárquico denominado 

Ward2, realizou-se a caracterização volumétrica por classe de estoque do método 

escolhido e por classe de tamanho, para a definição dos sítios I, II e III, sendo a classe I a 

mais produtiva em termos de volume (Tabela 4). 

Tabela 5 – Caracterização das classes de estoque volumétrico por classe de tamanho. Em 

que: CT 1 – Classe de Tamanho 1; CT 2 – Classe de Tamanho 2; CT 3 – Classe de 

Tamanho 3; I – Classe de estoque volumétrico I; II - Classe de estoque volumétrico II; III 

- Classe de estoque volumétrico III. 

Variáveis Unidade 
CT 1 CT 2 CT 3 

I II III I II III I II III 

Densidade n.ha-1 34,57 34,41 33,85 17,74 13,46 10,52 8,25 2,83 2,89 

Área basal (m².ha-1) 0,81 0,79 0,80 1,75 1,30 1,02 3,42 1,22 1,12 

Densidade básica g.cm-3 0,63 0,65 0,63 0,64 0,62 0,68 0,65 0,63 0,65 

Volume (m³.ha-1) 5,21 4,95 4,83 14,46 10,43 8,20 37,88 14,13 11,96 
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5.3 Classificação da capacidade produtiva 

Para a classificação da capacidade da floresta, empregou-se o dendrograma que 

utilizou os dados da classe de tamanho 3, classificado por meio da combinação entre a 

medida de distância de Manhattan e o método de agrupamento de Ward2, definindo-se, 

portanto, os seus níveis de produtividade de local (Figura 3). 

Com o intuito de se verificar a consistência da classificação das parcelas nas 

respectivas classes do agrupamento, realizou-se a análise discriminante linear de Fisher, 

obtendo-se a porcentagem de acerto de 93,1 %.  

Tabela 6 – Resultado final da análise discriminante mostrando as classificações corretas 

(%) e as probabilidades de classificação das parcelas nas classes de estoque volumétrico. 

Em que: MD = medida de distância; MA = método de agrupamento. 

MD/MA Classe de estoque 
Classificação em classes de estoque 

Total 
Classificação 

(%) I P = 0,10 II P = 0,31 III P = 0,59 

Manhattan/Ward2 

I 20 0 0 20 100 

II 1 57 7 65 87,7 

III 0 6 113 119 95 

Total 21 63 120 204 93,1 

 

A Figura 4 ilustra o mapa onde são apresentadas as classes de estoque I, II e III, 

tendo o agrupamento baseado na combinação entre medida de distância de Manhattan 

com o método de agrupamento Ward2, considerada a melhor combinação de métodos 

para agrupar parcelas em classes homogêneas na área de estudo. 

A figura 5, por sua vez, representa a divisão da área em classes de capacidade 

produtiva, levando em consideração a operacionalidade da execução do plano de manejo 

florestal da área de estudo. Essa clusterização consiste em uma espacialização subjetiva, 

pois considera a análise visual da classificação produtiva das parcelas e a experiência do 

manejador. 
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Figura 3 – Dendrograma gerado a partir da análise de agrupamento, utilizando o método de Ward2 com a distância de Manhattan para os indivíduos 

presentes na CT 3 (classe de colheita) na Zona de Manejo Florestal Não Madeireiro da Floresta Nacional do Tapajós. Em que: I = classe de estoque 

volumétrico I; II = classe de estoque volumétrico II; III = classe de estoque volumétrico II
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Figura 4 – Mapa apresentando as classes de estoque volumétrico I, II e III definidas a 

partir do agrupamento realizado pela combinação da medida de distância de Manhattan 

com método de agrupamento Ward2 em um trecho na Floresta Nacional do Tapajós. 
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Figura 5 – Mapa apresentando a clusterização das classes de capacidade produtiva 

definidas a partir do agrupamento realizado pela combinação da medida de distância de 

Manhattan com método de agrupamento Ward2 em um trecho na Floresta Nacional do 

Tapajós. 
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Somando o tamanho de todas as áreas das classes de estoque volumétrico descritas 

na figura 5, tem-se: 12.119,12 ha na classe de estoque volumétrico I; 34.031,74 ha na 

classe II e 32.933,81 ha na classe III, totalizando 79.084,67 ha de área amostrada e 

classificada, levando em consideração a capacidade produtiva da floresta.  

5.4 Caracterização das classes de estoque volumétrico 

Na classe I de estoque foram inventariados 3442 indivíduos, que perfizeram 1251 

m³.ha-1 de volume. Na classe II foram inventariados 3128 indivíduos, que apresentaram 

4233,3295 m³.ha-1 de volume. Na classe III, por sua vez, foram inventariados 1268 

indivíduos, com 2379, 6560 m³.ha-1 de volume. 

Na classe I de estoque as espécies que apresentaram maiores valores de 

importância (VI) foram: Pouteria cladantha (7,48%), Eschweilera sp.2 (4,34%), 

Minquartia guianensis (3,58%), Eschweilera coriacea (3,10%), Manilkara huberi  

(2,98%), Nectandra sp. (2,60%), Brosimum guianensis (2,59%), Lecythis lurida (2,48%), 

Licania kunthiana (2,30%), Mezilaurus itauba (2,24%), as quais perfizeram 41,57% da 

densidade relativa (DR), 24,77% da frequência relativa (FR), 34,76% da dominância 

relativa (DoR) e 33,70% do valor de importância (VI). 

Na classe II de estoque as espécies que apresentaram maiores valores de 

importância (VI) foram: Pouteria cladantha (6,16%), Eschweilera sp.2 (3,51%), 

Minquartia guianensis (3,42%), Nectandra sp. (3,30%), Brosimum guianensis (3,16%), 

Protium cf. heptaphyllum (3,11%), Naucleopsis sp. (2,65%), Tetragastris altissima 

(2,33%), Alexa grandiflora (1,98%), Virola melinonii (1,93%), as quais perfizeram 41% 

da densidade relativa (DR), 25,33% da frequência relativa (FR), 28,4% da dominância 

relativa (DoR) e 31,57% do valor de importância (VI). 

Na classe III de estoque as espécies que apresentaram maiores valores de 

importância (VI) foram: Pouteria cladantha (8,34%), Manilkara huberi (6,76%), 

Eschweilera sp.2 (4,01%), Brosimum guianensis (3,09%), Minquartia guianensis 

(3,02%), Eschweilera parviflora (2,79%), Protium cf. heptaphyllum (2,16%), Licania 

kunthiana (2,1%), Tachiagli spp. (2%), Eschweilera coriacea (2%), as quais perfizeram 

43% da densidade relativa (DR), 24,45% da frequência relativa (FR), 41,38% da 

dominância relativa (DoR) e 36,29% do valor de importância (VI). 
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A caracterização de cada classe de estoque volumétrico formada está descrita na 

Tabela 6, onde observa-se que a soma dos volumes (m³) foram de aproximadamente 5659; 

4233 e 2380 para as classes de estoque I, II e III, respectivamente. 

A partir da estrutura horizontal da floresta, obteve-se as 10 espécies mais 

importantes na área de estudo por classe de estoque baseado no VI - valor de importância, 

apresentados na Tabela 7 em ordem decrescente. 

Tabela 7 – Caracterização das classes de estoque volumétrico, apresentando os volumes 

mínimo, médio e máximo, o desvio-padrão e o coeficiente de variação por classe de 

estoque na classe de tamanho de colheita (CT 3). 

Classes de estoque 

                    Volume (m³) 

Mínimo Médio Máximo 

Desvio - 

Padrão 

Coeficiente de 

Variação (%) 

I 105,30 158,9 232,06 37,50 23,60 

II 85,31 144,81 223,06 31,75 21,93 

III 5,17 86,67 186,22 32,21 37,16 

      

Tabela 8 – Espécies que apresentaram maiores Valores de Importância em ordem 

decrescente por classe de estoque volumétrico na Floresta Nacional do Tapajós. Em que: 

VI = Valor de importância; CDGC = classe de densidade básica da madeira (g/cm-3) com 

grupo de comercialização. 

# 
Classe de estoque volumétrico I Classe de estoque volumétrico II Classe de estoque volumétrico III 

Espécie CD/GC Espécie CD/GC Espécie CD/GC 

1 Pouteria cladantha  2/3 Pouteria cladantha  2/3 Pouteria cladantha  2/3 

2 Eschweilera sp.2 3/4 Eschweilera sp.2 3/4 Manilkara huberi  2/3 

3 Minquartia guianensis  2/5 Minquartia guianensis  2/5 Eschweilera sp.2 3/4 

4 Eschweilera coriacea  1/4 Nectandra sp. 3/4 Brosimum guianensis  1/4 

5 Manilkara huberi  2/3 Brosimum guianensis  1/4 Minquartia guianensis  2/5 

6 Nectandra sp. 3/4 
Protium cf. 

heptaphyllum 
2/5 Eschweilera parviflora  3/4 

7 Brosimum guianensis  1/4 Naucleopsis sp. 1/5 
Protium cf. 

heptaphyllum  
2/5 

8 Lecythis lurida  3/4 Tetragastris altissima  2/5 Licania kunthiana 2/5 

9 Licania kunthiana  2/5 Alexa grandiflora  3/5 Tachiagli sp. 1/5 

10 Mezilaurus itauba  1/4 Virola melinonii  1/5 Eschweilera coriacea  1/4 

5.5 Análise por classe de tamanho 

Do total de indivíduos amostrados, 3147 estão presentes na CT 1, onde as espécies 

mais presentes são Pouteria cladantha (Abiurana) com 351 indivíduos, Eschweilera sp.2 



43 
 

 

(Matamatá-preto) com 188, Minquartia guianensis (Acariquara) com 173, Brosimum 

guianensis (Janitá-folha-pequena) com 161, (Louro-preto) com 132 indivíduos. 

Na CT 2, encontram-se 2554 indivíduos, no qual as espécies com o maior número 

de indivíduos são Pouteria cladantha (Abiurana) com 351 indivíduos, Eschweilera sp.2 

(Matamatá-preto) com 188, Minquartia guianensis (Acariquara) com 173, Brosimum 

guianensis (Janitá-folha-pequena) com 161, (Louro-preto) com 132 indivíduos. 

A CT 3 por sua vez, apresentou 2137 indivíduos como espécies, apresentando 

como mais presentes na área as espécies Manilkara huberi (Maçaranduba) com 172 

indivíduos, Pouteria cladantha (Abiurana) com 135, Alexa grandiflora (Melancieira) 

com 79, Eschweilera parviflora (Tauari) com 75, e Mezilaurus itauba (Itaúba) com 70 

indivíduos representando esta espécie.  

6. DISCUSSÃO 

6.1 Definição da melhor combinação entre medida de distância e método de 

agrupamento 

Do ponto de vista teórico, o melhor método deveria ser um dos que obtiveram 

100% de acerto nos agrupamentos de acordo com a análise discriminante dos mesmos, 

porém, analisando seus dendrogramas, percebe-se que em 6 deles formaram-se 2 classes 

de capacidade produtiva com apenas 1 parcela em cada classe e nos outros dois, agrupou-

se ou 2, ou 3 ou até 9 parcelas em apenas 1 classe de estoque volumétrico. Em virtude 

disso, nenhum destes métodos devem ser escolhidos, pois o ideal é que haja um número 

de parcelas no mínimo similar entre as classes homogêneas de estoque para tornar a 

logística da execução do plano de manejo mais viável em termos de operacionalização e 

otimização das atividades exploratórias. 

Percebe-se, portanto, que somente nas combinações em que envolviam os 

métodos de Ward1 e Ward2, houve essa classificação desejada em relação ao número de 

parcelas por classe de estoque. Isto acontece porque o método de Ward tende a produzir 

agregados com aproximadamente o mesmo número de observações, sendo uma técnica 

recomendada quando o pesquisador deseja que os padrões do agrupamento reflitam 

agregados com aproximadamente o mesmo tamanho (HAIR et al., 2009). 

Vale ressaltar que apesar da escolha da combinação da distância de Manhattan 

com Ward2 para representar a classificação da floresta em estudo, nota-se que o método 
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de Euclidiana Simples com Ward1 também foi bastante eficaz em termos de validação do 

agrupamento, como também pode ser visto nos trabalhos de Souza (1989), Souza et al. 

(1990), Souza e Souza (2006), Arruda (2008), Medeiros (2008), Lima et al. (2011), Lima 

et al. (2014) e Souza et al. (2014).  

Apesar do método Euclidiana Simples com Ward1 ter apresentado maior valor em 

termos de validação do agrupamento em comparação ao Manhattan com Ward2, esta 

diferença foi pequena, o que fez com que fosse levado em consideração a combinação de 

medida de distância com método de agrupamento que conseguiu agrupar as parcelas de 

forma mais homogênea dentro de cada classe de estoque volumétrico. 

Analisando a classe de tamanho 3 dos métodos Euclidiana com Ward1 e 

Manhattan com Ward2, percebe-se que é mais viável a utilização do segundo método, 

pois, além das parcelas presentes em ambos os métodos serem bastante similares em cada 

uma das classes de estoque volumétrico, o número de parcelas na classe de maior 

produtivade é menor, o que reduziria os custos de implantação das parcelas no campo, 

obtendo resultados similares. 

6.2 Classificação da capacidade produtiva 

A classificação multivariada da floresta em classes I, II e III de estoques 

volumétricos tem se mostrando eficiente na estratificação de áreas homogêneas de 

florestas ineqüiâneas, constituindo-se em estratos, compartimentos, classes de sítio e 

unidades de produção anual (UPA). Esse método pode ter aplicação em inventário 

florestal, na elaboração e execução de planos de manejo, na delimitação de zonas de 

florestas de produção e proteção e, sobretudo, em estudos fitossociológicos e ambientais, 

em geral (SOUZA e SOUZA, 2006). Este mesmo número de classes também encontrado 

por Souza (1989), Souza et al. (1990), Souza e Souza (2006), Arruda (2008), Medeiros 

(2008), Lima et al. (2011), Lima et al. (2014) e Souza et al. (2014), trabalhando com 

volume por unidade de amostra em seus estudos. 

O dendrograma gerado para a CT 3 (classe de colheita) pelo método de 

Manhattan com Ward2 agrupou número de parcelas relativamente homogêneo, dentro 

das classes de estoque volumétrico, o que facilita a operacionalização do plano de manejo 

florestal, segundo Arruda (2008).  

A análise discriminante é uma técnica útil não só para avaliar a consistência da 

análise de agrupamento, mas também é utilizada para alocar dados aos grupos com maior 
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afinidade estatística (MEDEIROS, 2008). Isto significa que as parcelas apresentaram 

características volumétricas semelhantes dentro do grupo a qual pertencem, e 

heterogeneidade entre os grupos formados. 

Tal análise conseguiu classificar bem as parcelas nas classes homogêneas de 

estoque volumétrico, considerando a porcentagem correta de classificação. Portanto, é 

justificável o uso da estatística multivariada para a definição das classes de capacidade 

produtiva em termos de volume, além de inferir que as parcelas apresentam maior 

probabilidade de pertencer a determinado grupo ou classe de capacidade produtiva.  

Por fim, a classificação da área de estudo, para florestas de produção, permite 

intervenções localizadas na floresta, ou seja, a aplicação de tratamentos silviculturais e/ou 

técnicas de manejo adequadas, respeitando as características de cada classe de 

produtividade (MEDEIROS, 2008).  

6.3 Caracterização das classes de estoque volumétrico 

Vale ressaltar que na classe I de estoque, as 10 espécies com maiores valores de 

importância apresentaram valores de grupos de comercialização variando entre 3 e 5, com 

predominância do grupo 4 (madeiras brancas), indicando o baixo valor comercial que tais 

espécies possuem no mercado. A classe de densidade básica delas variou entre 1 e 3 (todas 

as classes), onde houve prevalência de indivíduos com classe de densidade 2 (densidade 

média). 

As 10 espécies mais importantes da classe II tiveram grupos de comercialização 

variando entre 3 e 5, porém houve prevalência do grupo 5 (bem mais que na classe I), 

salientando que nesta classe produtiva os indivíduos mais importantes pertencem ao 

grupo comercial das madeiras brancas. Em relação à densidade básica da madeira, 

prevaleceu o grupo que possui densidade básica média, embora as demais espécies 

também possuíssem valores de densidade alta e baixa. 

Assim como nas demais classes, a classe III também apresentou, na lista das 10 

espécies mais importantes, variações entre 3 e 5 no grupo de comercialização, 

prevalecendo o grupo das madeiras brancas, além da classe de densidade média também 

prevalecer neste grupo de espécies. 
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Na classe de estoque I, somente 12 indivíduos apresentaram espécies no grupo das 

madeiras especiais e nobres, ou seja, as de maior valor comercial no mercado; na classe 

II este número foi para 13; enquanto que na classe III este número caiu para 11 indivíduos. 

Na classe de estoque I, nenhuma espécie esteve presente em todas as 77 parcelas 

desta classe, a que mais conseguiu se aproximar disto foi a Pouteria cladantha Sandwith 

que esteve presente em 69 das 77 parcelas agrupadas na classe 1. Coincidentemente, esta 

foi a espécie com o maior VI (valor de importância) desta classe. 

O mesmo aconteceu com a classe II, no qual nenhuma das espécies apresentou 

100% de frequência em todas as parcelas e Pouteria cladantha Sandwith, que apresentou 

o maior VI conseguiu estar em 76 das 99 parcelas agrupadas na classe de estoque II, sendo 

a espécie que mais ocorreu nas parcelas amostradas. 

Algo parecido ocorreu na classe de estoque III, onde não houve representante que 

estivesse presente em todas as parcelas amostradas, porém a espécie de maior VI 

(Pouteria cladantha Sandwith) esteve presente em 25 das 28 parcelas, juntamente com a 

Manilkara huberi (Ducke) Chevalier, que, coincidentemente, foi a segunda espécie de 

maior valor de importância nesta classe. 

7. CONCLUSÃO 

As análises de agrupamento e discriminante possibilitaram estratificar as parcelas 

heterogêneas de uma floresta inequiânea em áreas com parcelas homogêneas em termos 

de volume, densidade básica da madeira e grupo de comercialização. 

A combinação entre medida de distância de Manhattan e método de Ward2 

mostrou-se ser a mais eficiente para estratificar florestas inequiâneas em classes de 

estoque volumétrico. 
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Apêndice 1 – Lista das espécies madeireiras na Região do Baixo Rio Tapajós, Floresta Nacional do Tapajós, em um trecho entre Belterra – PA e 

Rurópolis - PA. Em que: CT 1: DB = densidade básica da madeira (g cm-3); CDB = Classe de densidade básica da madeira, classificada em 

densidade pesada - 1 (≥ 0,73 g/cm³), densidade média – 2 (0,51 g/cm³ ≥ 0,72 g/cm³) e densidade leve – 3 (≤ 0,50 g/cm³); GC = Grupo de 

comercialização (1 = madeiras especiais, 2 = madeiras nobres, 3 = madeiras vermelhas, 4 = madeiras mistas e 5 = madeiras brancas); FR = 

Frequência Relativa (%); DR = Densidade Relativa (%); DoR = Dominância Relativa (%). Obs: espécies que apresentam espaços em branco nas 

CTs foi porque não houve ocorrência das mesmas nestas classes. 

Família/Nome científico Nome comum 

CT 

1 

CT 

2 

CT 

3 DB CD GC FA FR DA DR DoA DoR VI 

Achariaceae                             

Lindackeria paraensis Kuhlm. Farinha-seca X X  0,64 2 5 0,05 0,17 0,41 0,19 0,0080 0,0500 0,14 

Anacardiaceae                             

Anacardium spruceanum Benth. Ex Engl. Cajuaçú X X X 0,83 1 5 0,12 0,39 0,42 0,19 0,0643 0,3997 0,33 

Astronium gracile Engl. Muiracatiara X X X 0,72 2 3 0,25 0,80 0,89 0,40 0,1532 0,9520 0,72 

Spondias mombin L. Taperebá X X X 0,71 2 5 0,01 0,05 0,06 0,03 0,0645 0,4009 0,16 

Tapirira guianensis Aubl. Tatapiririca X X X 0,67 2 5 0,12 0,39 0,48 0,22 0,0541 0,3360 0,32 

Annonaceae                             

Annona ambotay Aubl. Envira-táia X      0,02 0,06 0,13 0,06 0,0020 0,0123 0,04 

Duguetia cadaverica Huber Atarana X X X    0,02 0,08 0,07 0,03 0,0078 0,0484 0,05 

Duguetia paraensis R.E. Fries Arataciú-preto X X     0,02 0,06 0,10 0,04 0,0033 0,0203 0,04 

Duguetia sp.1 Envira-surucucu X X X    0,35 1,13 4,07 1,85 0,1285 0,7985 1,26 

Guatteria poeppigiana Mart. Envira-preta X X X 0,44 3 5 0,43 1,38 3,20 1,45 0,1252 0,7781 1,20 

Xylopia benthami R. E. Fries Envira-amarela X X X 0,42 3 5 0,01 0,05 0,06 0,03 0,0029 0,0182 0,03 

Apocynaceae                             

Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll.-Arg. Araracanga X X X 0,5 3 4 0,10 0,33 0,37 0,17 0,0380 0,2363 0,24 

Aspidosperma sp. Carapanaúba X X X 0,961 1 4 0,11 0,36 0,28 0,13 0,0636 0,3951 0,29 

Geissospermum sericeum Benth. & Hook.f. ex Miers Quinarana X X X 0,65 2 5 0,51 1,65 3,58 1,63 0,3017 1,8747 1,72 

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll.-Arg.) Woodson  Sucuúba X X X 0,39 3 5 0,04 0,13 0,19 0,08 0,0117 0,0726 0,09 

Malouetia sp. Sorva X  X 0,52 1 5 0,02 0,08 0,10 0,05 0,1271 0,7898 0,31 

          Continuação... 
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Apêndice 1 – Cont. 
 

Família/Nome científico Nome comum 

CT 

1 

CT 

2 

CT 

3 DB CD GC FA FR DA DR DoA DoR VI 

Araliaceae                             

Schefflera morototoni Mag. Steyem. & Fondin Morototó X X X 0,6 2 5 0,05 0,17 0,26 0,12 0,0044 0,0273 0,11 

Arecaceae                             

Astrocaryum chambira Burret Tucumã X      0,005 0,02 0,03 0,01 0,0011 0,0066 0,01 

Maximiliana maripa (Aubl.) Drude Inajá  X     0,005 0,02 0,02 0,01 0,0267 0,1656 0,06 

Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. Paxiúba X      0,005 0,02 0,07 0,03 0,0062 0,0384 0,03 

Bignoniaceae                             

Handruhanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos Ipê-roxo X X X 0,67 2 1 0,14 0,46 0,33 0,15 0,1599 0,9938 0,53 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. Grose Ipê-amarelo X X X 0,74 1 1 0,14 0,46 0,51 0,23 0,2390 1,4851 0,72 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don. Parapará X X X 0,32 3 5 0,10 0,33 1,05 0,48 0,0563 0,3500 0,39 

Bixaceae                             

Bixa arborea Huber Urucum-da-mata X X  0,37 3 4 0,04 0,13 0,18 0,08 0,0117 0,0729 0,09 

Boraginaceae                             

Cordia goeldiana Huber Freijó-cinza   X 0,77 1 2 0,03 0,09 0,08 0,04 0,0129 0,0805 0,07 

Cordia sp. Uruá X X X 0,71 2 2 0,24 0,75 1,79 0,81 0,1024 0,6366 0,73 

Burseraceae                             

Protium cf. heptaphyllum (Aubl.) Marchand Breu-vermelho X X X 0,67 2 5 0,56 1,79 5,97 2,71 0,0502 0,3117 1,60 

Protium paniculatum Engl.  Breu-sucuruba X X X 0,84 1 5 0,16 0,52 1,12 0,51 0,0574 0,3565 0,46 

Protium paniculatum var. riedelianum (Engl.) D.C.Daly  Breu-manga X X  0,49 3 5 0,16 0,52 0,73 0,33 0,1136 0,7061 0,52 

Protium paraense Cuart. Breu-amarelo X X X 0,66 2 5 0,32 1,04 2,46 1,12 0,0206 0,1278 0,76 

Protium robustum (Swart) D. M. Porter Breu-folha-grande X X  0,63 2 5 0,09 0,30 0,64 0,29 0,0050 0,0313 0,21 

Protium sp.1 Breu X X X 0,9 1 5 0,01 0,05 0,07 0,03 0,0007 0,0046 0,03 

Protium sp.2 Breu-rosadinho X   0,57 2 5 0,00 0,02 0,03 0,01 0,0094 0,0587 0,03 

Tetragastris altissima (Aubl.) Swart Breu-branco X X X 0,57 2 5 0,39 1,26 4,60 2,09 0,0226 0,1404 1,16 

Trattinnickia glaziovii Swart  Breu-amescla X X X 0,97 1 5 0,17 0,55 0,73 0,33 0,0011 0,0065 0,30 

Calophyllacea                             

Calophyllum brasiliense Cambess. Jacareúba  X  0,59 2 4 0,005 0,02 0,02 0,01 0,0009 0,0053 0,01 

Caraipa sp. Louro-tamaquaré  X X 0,54 2 4 0,02 0,08 0,05 0,02 0,0106 0,0661 0,06 
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Cannabaceae                             

Trema micrantha (L.) Blume Passarinheira X      0,01 0,03 0,07 0,03 0,0578 0,3594 0,14 

Caricaceae                             

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. Mamuí X X X    0,05 0,17 0,29 0,13 0,0253 0,1570 0,15 

Caryocaraceae                             

Caryocar glabrum Pers.  Piquiarana X X X 0,51 2 4 0,06 0,20 0,15 0,07 0,0414 0,2570 0,18 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Piquiá  X X 0,96 1 4 0,11 0,36 0,19 0,09 0,1331 0,8273 0,43 

Celastraceae                             

Maytenus pruinosa Reissek Barbatimão X X X 0,87 1 5 0,07 0,24 0,36 0,16 0,2791 1,7343 0,71 

Chrysobalanaceae                             

Hirtella sp. Azeitona-da-mata X      0,005 0,02 0,03 0,01 0,0007 0,0044 0,01 

Licania densiflora Kleinh. Casca-seca X X  0,78 1 5 0,03 0,09 0,16 0,07 0,0055 0,0340 0,07 

Licania kunthiana Hook.f. Caraipé X X X 0,58 2 5 0,44 1,41 3,71 1,69 0,2946 1,8304 1,64 

Clusiaceae                             

Rheedia acuminata (Ruiz et Pav.) Planch. et Triana Bacuripari   X    0,005 0,02 0,01 0,003 0,0026 0,0159 0,01 

Rheedia floribunda Miq. Bacurirana X      0,01 0,05 0,10 0,04 0,0029 0,0179 0,04 

Symphonia globulifera L.f.  Anani X X X 0,72 2 5 0,05 0,16 0,23 0,10 0,0907 0,5633 0,27 

Combretaceae                             

Buchenavia capitata (Vahl) Eichler Mirindiba X X X 0,71 2 4 0,14 0,44 0,39 0,18 0,1610 1,0007 0,54 

Cacoucia coccinea Aubl. Fava-rabo-de-arara X X X    0,07 0,24 0,20 0,09 0,0461 0,2862 0,20 

Terminalia dichotoma G.F.W. Mey Cuiarana X X X 0,87 1 5 0,09 0,30 0,25 0,11 0,1413 0,8779 0,43 

Ebenaceae                             

Diospyros praetermissa Sandwith Caqui X X  0,75 1 5 0,04 0,14 0,25 0,11 0,0075 0,0465 0,10 

Diospyros sp. Diospero-cavalcante X      0,005 0,02 0,03 0,01 0,0006 0,0039 0,01 

Diospyros vestita Benoist Maria-pretinha X X X    0,04 0,13 0,17 0,08 0,0170 0,1058 0,10 

Euphorbiaceae                             

Aparisthimium cordatum Urucurana X X X    0,25 0,82 1,73 0,79 0,1004 0,6238 0,74 

Glycidendron amazonicum Ducke Glícia X X X    0,10 0,31 0,46 0,21 0,0330 0,2053 0,24 

Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Müll.Arg. Seringa-da-mata X X X    0,11 0,35 0,40 0,18 0,0349 0,2168 0,25 
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Hura crepitans L. Assacu X X X 0,65 2 5 0,05 0,17 0,32 0,14 0,0121 0,0754 0,13 

Joannesia heveoides Ducke Castanha-de-arara  X X    0,07 0,24 0,16 0,07 0,0367 0,2278 0,18 

Mabea caudata Pax & K.Hoffm. Taquari X X     0,10 0,31 0,75 0,34 0,0235 0,1463 0,27 

Pausandra martinii Baill. Pau-sandra X      0,005 0,02 0,03 0,01 0,0083 0,0514 0,03 

Sapium glandulatum (Vell.) Pax Burra-leiteira X X     0,02 0,06 0,11 0,05 0,0180 0,1116 0,08 

Fabaceae                             

Abarema cochleata (Willd.) Barneby & J.W. Grimes Jaca-brava X X     0,05 0,16 0,33 0,15 0,0131 0,0813 0,13 

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip Fava-amarela  X X    0,02 0,08 0,07 0,03 0,0104 0,0649 0,06 

Alexa grandiflora Ducke Melancieira X X X 0,476 3 5 0,42 1,33 2,28 1,04 0,3966 2,4644 1,61 

Andira retusa (Lam.) H. B. K. Achirana X   0,86 1 4 0,005 0,02 0,03 0,01 0,0003 0,0019 0,01 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Garapeira X X X 0,39 3 3 0,14 0,44 0,29 0,13 0,1265 0,7863 0,45 

Bowdichia nitida Spruce ex Benth. Sucupira-amarela  X X 0,78 1 3 0,04 0,13 0,10 0,05 0,0143 0,0889 0,09 

Campsiandra laurifolia Benth. Acapú-amarelo X X  0,95 1 4 0,03 0,09 0,20 0,09 0,0068 0,0421 0,08 

Cassia fastuosa Willd. ex. Vog. Mari-mari X X X 0,89 1 4 0,04 0,14 0,18 0,08 0,0192 0,1193 0,11 

Chamaecrista apoucouita (Aubl.) H.S. Irwin & Barneby Coração-de-negro  X  0,92 1 4 0,01 0,03 0,03 0,01 0,0055 0,0340 0,03 

Chamaecrista scleroxylon (Ducke) H.S.Irwin & Barneby Muirapixuna   X 0,8 1 4 0,32 1,02 3,78 1,72 0,2796 1,7373 1,49 

Copaifera martii Hayne Copaibarana X X  0,57 2 4 0,03 0,11 0,25 0,11 0,0075 0,0468 0,09 

Copaifera reticulata Ducke  Copaíba X X X 0,73 1 4 0,11 0,36 0,26 0,12 0,0581 0,3608 0,28 

Derris spruceana (Benth.) Ducke Aquiqui X X     0,02 0,08 0,16 0,07 0,0080 0,0497 0,07 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Pororoca X X X 0,48 3 5 0,37 1,18 1,83 0,83 0,1668 1,0361 1,02 

Dinizia excelsa Ducke Angelim-vermelho X X X 0,7 2 3 0,05 0,17 0,18 0,08 0,0482 0,2996 0,19 

Diplotropis purpurea (Rich.) Armshoff Sucupira-preta  X X 0,74 1 3 0,01 0,03 0,02 0,01 0,0037 0,0228 0,02 

Diplotropis sp. Sucupira X X X 0,62 2 3 0,02 0,08 0,09 0,04 0,0097 0,0606 0,06 

Dipteryx odorata (Aubl) Willd. Cumarú X X X 0,91 1 2 0,12 0,39 0,28 0,13 0,0872 0,5417 0,35 

Elizabetha paraensis Ducke Boa-macaca X X     0,13 0,41 1,01 0,46 0,0405 0,2519 0,37 

Enterolobium maximum Ducke Fava-timbaúba  X X 0,68 2 5 0,02 0,08 0,08 0,04 0,0106 0,0660 0,06 

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth. 

Fava-orelha-de-

macaco X X X 0,551 2 5 0,08 0,27 0,22 0,10 0,0410 0,2546 0,21 

Hymenaea courbaril L. Jatobá X X X 1,01 1 3 0,27 0,86 0,75 0,34 0,2484 1,5437 0,92 
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Hymenaea intermedia Ducke Jutaí  X  0,82 1 3 0,01 0,03 0,03 0,01 0,0037 0,0230 0,02 

Hymenaea parvifolia Huber  Jutaí-mirim X X X 0,54 2 3 0,25 0,82 0,76 0,34 0,1605 0,9974 0,72 

Hymenolobium excelsum Ducke Angelim-da-mata  X X 0,92 1 3 0,02 0,08 0,06 0,03 0,0075 0,0465 0,05 

Hymenolobium petraeum Ducke Angelim-pedra X X X 0,38 3 3 0,15 0,49 0,32 0,14 0,1127 0,7002 0,44 

Inga alba (Sw.) Willd.  Ingá-vermelho X X X 0,58 2 5 0,24 0,77 1,32 0,60 0,1016 0,6313 0,67 

Inga auristellae Harms Ingarana X X X 0,85 1 5 0,10 0,31 0,79 0,36 0,0208 0,1294 0,27 

Inga capitata Desv. Ingá-amarelo X X X 0,85 1 5 0,27 0,86 1,79 0,81 0,0942 0,5851 0,75 

Inga heterophylla Willd. Ingá-xixica X X  0,56 2 5 0,05 0,17 0,44 0,20 0,0129 0,0805 0,15 

Inga ingoides (Rich) Willd. Ingá-branco X X  0,49 3 5 0,03 0,11 0,31 0,14 0,0055 0,0340 0,10 

Inga sp1. Ingá X X X 0,44 3 5 0,36 1,15 4,28 1,95 0,1364 0,8474 1,31 

Lonchocarpus spruceanus Benth. Facheiro X X X 0,35 3 5 0,10 0,33 0,66 0,30 0,0204 0,1269 0,25 

Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers. Jatobá-bolacha   X 0,6 2 4 0,01 0,03 0,01 0,01 0,0059 0,0367 0,02 

Ormosia flava (Ducke) Raudd. Tento-mulato X X  0,58 2 5 0,03 0,11 0,16 0,07 0,0378 0,2347 0,14 

Ormosia paraensis Ducke Tento-preto X X X 0,92 1 5 0,14 0,46 0,78 0,36 0,0201 0,1247 0,31 

Parkia multijuga Benth.  Fava-arara-tucupi X X X 0,65 2 5 0,32 1,02 1,36 0,62 0,0626 0,3889 0,68 

Parkia nitida Miq.  Fava-benguê X X X 0,671 2 5 0,11 0,36 0,26 0,12 0,0014 0,0087 0,16 

Parkia sp. Fava  X     0,005 0,02 0,02 0,01 0,0005 0,0031 0,01 

Peltogyne sp. Roxinho   X 0,5 3 3 0,01 0,03 0,01 0,01 0,0175 0,1090 0,05 

Piptadenia suaveolens (Mcq) Fava-timborana X X X 0,76 1 5 0,43 1,38 1,93 0,88 0,0019 0,0118 0,76 

Platymiscium filipes Benth.  Macacaúba X X X 0,76 1 4 0,06 0,20 0,27 0,12 0,0069 0,0428 0,12 

Pterocarpus officinalis Jacq.           Mututi X X X 0,56 2 5 0,11 0,36 0,60 0,27 0,0524 0,3256 0,32 

Sclerolobium sp1 Tachi  X  0,54 2 5 0,01 0,03 0,03 0,01 0,0023 0,0140 0,02 

Stryphnodendron paniculatum Poepp. et Endl. Tachirana X X X 0,5 3 5 0,14 0,46 0,94 0,43 0,0279 0,1735 0,35 

Stryphnodendron polystachyum (Miq.) Kleinhoonte Muirapiranga  X X 1 1 5 0,06 0,20 0,20 0,09 0,0350 0,2176 0,17 

Stryphodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr. Canafisto X X X 0,67 2 5 0,10 0,33 0,48 0,22 0,1179 0,7325 0,43 

Swartzia acuminata Willd. ex Vogel Pitáica X  X 0,36 3 4 0,18 0,57 0,34 0,15 0,0185 0,1151 0,28 

Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier Jutairana X X X 0,74 1 4 0,06 0,19 0,24 0,11 0,0133 0,0829 0,13 

Swartzia brachyrachis var brachyrachis  Cocão X      0,11 0,36 0,92 0,42 0,0544 0,3377 0,37 

Swartzia laurifolia Benth.  Gombeira   X 0,9 1 4 0,17 0,53 0,76 0,35 0,0548 0,3405 0,41 
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Swartzia sp. Swartizia X X  0,68 2 4 0,14 0,44 0,79 0,36 0,0134 0,0832 0,29 

Tachiagli sp. Tachi-preto X X X 0,83 1 5 0,49 1,55 3,02 1,37 0,2621 1,6287 1,52 

Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. Tachi-pitomba X X  0,54 2 5 0,38 1,22 2,44 1,11 0,0527 0,3277 0,89 

Tachigali vulgaris L.F. Gomes da Silva & H.C. Lima Tachi-branco X X X 0,97 1 5 0,16 0,52 0,89 0,40 0,0098 0,0610 0,33 

Vatairea paraensis Ducke  Fava-doce   X 0,78 1 5 0,19 0,60 0,76 0,35 0,0325 0,2020 0,38 

Vataireopsis speciosa Ducke Fava-amargosa  X X 0,65 2 5 0,05 0,16 0,11 0,05 0,0053 0,0330 0,08 

Voucapoa americana Aubl. Acapú X   0,9 1 4 0,01 0,03 0,07 0,03 0,0045 0,0277 0,03 

Zollernia paraensis Huber Pau-santo X X X 0,72 2 4 0,08 0,27 0,29 0,13 0,0778 0,4832 0,29 

Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes Angelim-rajado X X X 0,48 3 4 0,24 0,75 1,56 0,71 0,0068 0,0422 0,50 

Goupiaceae                             

Goupia glabra Aubl. Cupiúba X X X 0,46 3 4 0,19 0,61 0,60 0,27 0,1329 0,8256 0,57 

Humiriaceae                             

Duckesia verrucosa (Ducke) Cuart. Uchi-curuba  X X    0,01 0,05 0,03 0,01 0,0066 0,0408 0,03 

Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.  Uchi-liso  X X 0,59 2 5 0,02 0,08 0,06 0,03 0,0130 0,0810 0,06 

Vantanea guianensis Aubl. Achuá X X X 0,56 2 5 0,18 0,58 0,78 0,35 0,0293 0,1822 0,37 

Vantanea parviflora Lam. Uchirana X X X 0,48 3 5 0,06 0,19 0,24 0,11 0,0866 0,5378 0,28 

Hypericaceae                             

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Lacre-vermelho  X X    0,01 0,05 0,04 0,02 0,0107 0,0664 0,04 

Lamiaceae                             

Vitex triflora Vahl. Tarumã X X X    0,03 0,11 0,17 0,08 0,0173 0,1073 0,10 

Lauraceae                             

Aniba burchellii Kosterm.  Louro-rosa X X X 0,37 3 1 0,14 0,46 0,75 0,34 0,0406 0,2521 0,35 

Aniba canelilla (Kunth) Mez. Preciosa X X X 0,99 1 1 0,06 0,20 0,25 0,11 0,0239 0,1484 0,15 

Aniba megaphylla Mez  Louro-chumbo X X  0,9 1 1 0,05 0,16 0,28 0,13 0,0125 0,0777 0,12 

Aniba rosaeodora Ducke Pau-rosa X   0,73 1 1 0,005 0,02 0,03 0,01 0,0012 0,0077 0,01 

Endlicheria longicaudata (Ducke) Kosterm. Louro-amarelo X X X    0,31 1,00 2,36 1,07 0,1076 0,6687 0,92 

Mezilaurus itauba Taubert ex Mez. Itaúba X X X 0,93 1 4 0,35 1,11 1,80 0,82 0,0015 0,0095 0,65 

Mezilaurus lindaviana Schwacke & Mez  Itaúba-abacate   X    0,005 0,02 0,01 0,003 0,0229 0,1421 0,05 

Mezilaurus sp. Louro-itaúba X X  0,75 1 4 0,07 0,22 0,34 0,15 0,0075 0,0465 0,14 
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Nectandra sp. Louro-preto X X X 0,39 3 4 0,68 2,17 6,50 2,95 0,1626 1,0104 2,04 

Ocotea guianensis Aublet Louro-branco X X X 0,59 2 4 0,13 0,42 0,57 0,26 0,0028 0,0176 0,23 

Ocotea sp. Louro-manga   X 0,84 1 4 0,01 0,03 0,02 0,01 0,0058 0,0362 0,03 

Sextonia rubra (Mez) van der Werff Louro-vermelho X   0,55 2 5 0,02 0,06 0,13 0,06 0,0008 0,0048 0,04 

Lecythidaceae                             

Bertholletia excelsa Bonpl Castanha-do-pará X X X    0,15 0,47 0,39 0,18 0,1556 0,9671 0,54 

Cariniana decandra Ducke Tauari-cachimbo  X X    0,04 0,13 0,11 0,05 0,0172 0,1066 0,09 

Eschweilera amazonica Knuth Matamatá-ci X X X 0,748 1 4 0,09 0,30 0,69 0,31 0,0321 0,1997 0,27 

Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori Matamatá-branco X X X 0,86 1 4 0,42 1,33 5,23 2,38 0,2211 1,3737 1,70 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith Matamatá-vermelho X   0,8 1 4 0,39 1,26 3,03 1,38 0,1910 1,1867 1,27 

Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers Tauari X X X 0,44 3 4 0,41 1,32 2,04 0,93 0,3212 1,9956 1,41 

Eschweilera sp.1 Matamatá-opaica X X X 0,82 1 4 0,02 0,06 0,23 0,10 0,0040 0,0249 0,06 

Eschweilera sp.2 Matamatá-preto X X X 0,46 3 4 0,69 2,21 9,28 4,22 0,4941 3,0702 3,17 

Lecythis lurida (Miers) S.A. Mori Jarana X X X 0,42 3 4 0,43 1,38 1,98 0,90 0,2880 1,7893 1,36 

Lecythis pisonis Cambess.  Sapucaia X X X 0,67 2 4 0,09 0,30 0,23 0,11 0,1125 0,6993 0,37 

 Malpighiaceae                             

Byrsonima aerugo Sagot Murucí X X  0,62 2 4 0,03 0,11 0,20 0,09 0,0058 0,0361 0,08 

Malvaceae                             

Apeiba echinata Gaertn.  Pente-de-macaco X X X 0,45 3 5 0,21 0,66 0,84 0,38 0,0661 0,4104 0,48 

Eriotheca globosa (Aubl.) A. Robyns Munguba X X X 0,77 1 5 0,13 0,41 0,56 0,25 0,0449 0,2790 0,31 

Pachira aquatica Aubl. Cupurana X X X 0,49 3 5 0,21 0,66 1,30 0,59 0,0402 0,2497 0,50 

Pachira sp. Sumaúma X X X 0,78 1 5 0,03 0,09 0,12 0,05 0,1903 1,1824 0,44 

Sterculia pruriens (Aubl.) K.Schum.  Axixá X X X 0,86 1 5 0,23 0,72 1,28 0,58 0,0426 0,2649 0,52 

Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. Cacau-da-mata X X X    0,15 0,49 1,36 0,62 0,0162 0,1004 0,40 

Theobroma subincanum Mart. Cupu-da-mata X X     0,07 0,22 0,60 0,27 0,0874 0,5431 0,35 

Melastomataceae                             

Bellucia dichotoma Cogn.  Muúba X      0,01 0,03 0,07 0,03 0,0015 0,0093 0,02 

Mouriri apirangaSpruce & Triana Muiraúba X X X    0,08 0,25 0,45 0,21 0,0565 0,3509 0,27 
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Meliaceae                             

Carapa guianensis Aubl. Andiroba X X X 0,49 3 3 0,26 0,83 1,49 0,68 0,1508 0,9368 0,82 

Cedrela odorata Ruiz & Pav. Cedro-vermelho X  X 0,69 2 1 0,02 0,06 0,08 0,04 0,0110 0,0681 0,06 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Itaubarana X X X 0,31 3 4 0,08 0,25 0,31 0,14 0,0250 0,1555 0,18 

Guarea macrophylla Vahl Jataúba X X X 0,6 2 4 0,17 0,55 1,40 0,63 0,0385 0,2391 0,47 

Guarea subsessiliflora C. DC. Andirobarana X X X 0,5 3 4 0,19 0,60 1,64 0,75 0,0406 0,2523 0,53 

Moraceae                             

Bagassa guianensis Aubl. Tatajuba   X 0,88 1 4 0,03 0,11 0,05 0,02 0,0277 0,1723 0,10 

Brosimum acutifolium Huber Mururé  X X 0,37 3 4 0,12 0,39 0,33 0,15 0,0515 0,3203 0,29 

Brosimum guianense (Aubl.) Huber Janitá-folha-pequena X X X 0,816 1 4 0,59 1,90 7,63 3,47 0,3008 1,8691 2,41 

Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg Amapaí X X X 0,92 1 4 0,05 0,17 0,31 0,14 0,0114 0,0707 0,13 

Brosimum parinarioides Ducke  Amapá-doce X X X 0,38 3 4 0,23 0,72 0,68 0,31 0,1219 0,7577 0,60 

Brosimum rubescens Taub.  Amapá-amargoso X X  0,825 1 4 0,06 0,20 0,30 0,14 0,0261 0,1624 0,17 

Castilla ulei Warb. Cauchu X X X 0,51 2 5 0,06 0,19 0,25 0,11 0,0255 0,1584 0,15 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. Guariúba X X X 0,83 1 4 0,11 0,35 0,38 0,17 0,0342 0,2126 0,24 

Helicostylis podogyne Ducke Inharé  X  0,87 1 5 0,01 0,03 0,03 0,01 0,0022 0,0137 0,02 

Naucleopsis sp. Muiratinga X X X 0,85 1 5 0,50 1,60 4,26 1,94 0,3053 1,8968 1,81 

Myristicaceae                             

Iryanthera juruensis Warb. Punã X X X 0,67 2 5 0,13 0,41 0,71 0,32 0,0464 0,2881 0,34 

Iryanthera sagotiana (Benth.) Warb. Ucuúbarana X X X 0,73 1 5 0,26 0,83 2,05 0,93 0,0805 0,5005 0,76 

Virola melinonii (Benoist) A.C.Sm.  Virola X X X 0,96 1 5 0,45 1,43 3,56 1,62 0,0057 0,0351 1,03 

Myrtaceae                             

Eugenia paraensis O. Berg Araça-da-mata X      0,005 0,02 0,03 0,01 0,0007 0,0040 0,01 

Eugenia patrisii Vahl Ginja X X X 0,65 2 5 0,10 0,33 0,74 0,34 0,0204 0,1265 0,26 

Myrcia bracteata (Rich.) DC. Murtinha X X X    0,22 0,71 1,72 0,78 0,0309 0,1918 0,56 

Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg Goiabinha   X 0,85 1 5 0,12 0,38 0,71 0,32 0,0004 0,0026 0,23 

Não Identificada                             

Não identificada 1 Asaúcer X      0,005 0,02 0,03 0,01 0,0011 0,0070 0,01 

Não identificada 2 Envira-sucupira X      0,005 0,02 0,07 0,03 0,0108 0,0673 0,04 
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Não identificada 3 Louro-penéia X X     0,08 0,25 0,52 0,24 0,0082 0,0507 0,18 

Não identificada 4 Mera juçara   X    0,005 0,02 0,01 0,003 0,0012 0,0073 0,01 

Não identificada 5 Murapesum X      0,005 0,02 0,03 0,01 0,0103 0,0641 0,03 

Não identificada 6 NI X X X    0,07 0,22 0,38 0,17 0,2164 1,3444 0,58 

Nyctaginaceae                             

Neea  floribunda Poepp. & Endl. João-mole X X X    0,47 1,51 4,34 1,97 0,0390 0,2423 1,24 

Ochnaceae                             

Lacunaria crenata (Tul.) A.C. Sm. Papo-de-mutum X X  0,8 1 5 0,15 0,47 1,19 0,54 0,0573 0,3559 0,46 

Ouratea discophora Ducke Envira-cana X X     0,08 0,25 0,57 0,26 0,0574 0,3569 0,29 

Olacaceae                             

Heisteria sessilis Ducke Estéria duck X X X    0,04 0,14 0,25 0,11 0,0115 0,0715 0,11 

Minquartia guianensis Aubl. Acariquara X X X 0,63 2 5 0,66 2,10 8,92 4,06 0,0140 0,0868 2,08 

Ptychopetalum olacoides Benth. Muirapuama X X X    0,22 0,71 1,99 0,90 0,0003 0,0017 0,54 

Peraceae                             

Pogonophora schomburgkiana Miers & Benth. Amarelinho X X  0,69 2 5 0,02 0,06 0,10 0,04 0,0868 0,5393 0,22 

Phyllanthaceae                             

Phyllanthus nobilis Muell. Arg. Acaqui X X X    0,08 0,25 0,46 0,21 0,3417 2,1233 0,86 

Picrodendraceae                             

Piranhea trifoliata Baill. Piranheira X X     0,01 0,03 0,05 0,02 0,0152 0,0947 0,05 

Plantaginaceae                             

Veronica officinalis L. Pau-verônica X X X    0,02 0,06 0,07 0,03 0,1623 1,0084 0,37 

Proteaceae                             

Euplassa pinnata (Lam.) I.M. Johnst. Louro-faia  X X 0,69 2 3 0,02 0,08 0,05 0,02 0,0125 0,0775 0,06 

Roupala montana Aubl. Faeira X X  0,78 1 5 0,01 0,03 0,05 0,02 0,0037 0,0230 0,03 

Rosaceae                             

Prunus myrtifolia (L.) Urb. Cumaruí X   0,74 1 5 0,03 0,11 0,18 0,08 0,0427 0,2654 0,15 

Rubiaceae                             

Chimarrhis turbinata DC. Pau-de-remo X X X 0,77 1 4 0,17 0,53 0,54 0,25 0,0977 0,6071 0,46 

Capirona decorticans Spruce Escorrega-macaco X X X    0,04 0,14 0,19 0,09 0,0150 0,0935 0,11 

         Continuação... 
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Apêndice 1 – Cont. 
 

Família/Nome científico Nome comum 

CT 

1 

CT 

2 

CT 

3 DB CD GC FA FR DA DR DoA DoR VI 

Duroia sprucei Rusby  Puruí X      0,04 0,14 0,33 0,15 0,0057 0,0357 0,11 

Rutaceae                             

Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Allan Tamanqueira  X     0,01 0,03 0,03 0,01 0,0290 0,1803 0,08 

Salicaceae                             

Casearia javitensis Kunth Canela-de-velho X X  0,75 1 4 0,07 0,24 0,54 0,25 0,0150 0,0930 0,19 

Laetia procera (Poepp.) Eichler  Pau-jacaré X X X 0,94 1 5 0,07 0,24 0,22 0,10 0,0327 0,2032 0,18 

Sapindaceae                             

Talisia longifolia (Benth.) Radlk.  Pitomba X X  1,1 1 5 0,06 0,20 0,38 0,17 0,0435 0,2705 0,22 

Sapotaceae                             

Chrysophyllum anomalum Pires Abiu-rosadinho X X X 0,7 2 4 0,13 0,42 0,61 0,28 0,0498 0,3093 0,34 

Ecclinusa ramiflora Mart. Goiabarana X X X 0,47 3 5 0,13 0,41 0,54 0,24 0,0421 0,2616 0,30 

Franchetella anibifolia (A.C. Smith.) Aubr. Abiu-amarelo X X X 0,71 2 5 0,01 0,05 0,07 0,03 0,0080 0,0499 0,04 

Franchetella gongrijpii (Eyma) Aubrév. Abiu-branco X X  0,72 2 5 0,01 0,03 0,08 0,04 0,0021 0,0129 0,03 

Glycoxylon pedicellatum Ducke Abiu-camorim       0,32 1,04 1,99 0,90 0,1485 0,9224 0,95 

Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev. Maparajúba X X X 0,9 1 3 0,23 0,72 1,05 0,48 0,6233 3,8727 1,69 

Manilkara huberi (Ducke) Chevalier Maçaranduba X X X 0,56 2 3 0,50 1,62 2,82 1,28 0,0013 0,0079 0,97 

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre Curupixá  X X 0,65 2 3 0,01 0,05 0,04 0,02 0,4203 2,6117 0,89 

Pouteria bilocularis (H. Winkler) Baehni Goiabão X X X 1 1 3 0,26 0,85 1,36 0,62 1,0414 6,4708 2,65 

Pouteria cladantha Sandwith  Abiurana X X X 0,55 2 3 0,88 2,83 18,18 8,26 0,1317 0,8182 3,97 

Pouteria guianensis Aubl.  Abiu-vermelho X X X 0,57 2 3 0,22 0,71 1,46 0,66 0,0848 0,5269 0,63 

Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma Abiu-cutite X X  0,73 1 3 0,28 0,89 2,32 1,05 0,2065 1,2830 1,08 

Pouteria oppositifolia (Ducke) Baehni Guajará-bolacha X X X 0,74 1 3 0,29 0,94 0,92 0,42 0,0009 0,0057 0,45 

Pouteria sp. Abiu  X  0,713 2 3 0,005 0,02 0,02 0,01 0,2560 1,5904 0,54 

Simaroubaceae                             

Simarouba amara L. Marupá X X X 0,72 2 4 0,16 0,50 0,52 0,24 0,0052 0,0322 0,26 

Simaba cedron Planch. Pau-pra-tudo X   0,47 3 5 0,01 0,03 0,07 0,03 0,0678 0,4215 0,16 

Siparunaceae                             

Siparuna guianensis Aubl. Capitiú X      0,02 0,06 0,23 0,10 0,0006 0,0039 0,06 

        Continuação... 
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Apêndice 1 – Cont. 
 

Família/Nome científico Nome comum 

CT 

1 

CT 

2 

CT 

3 DB CD GC FA FR DA DR DoA DoR VI 

Urticaceae                             

Cecropia distachya Huber  Embaúba X X X    0,24 0,75 2,37 1,08 0,1073 0,6669 0,83 

Cecropia obtusa Trécul Embaúba-branca X X X    0,04 0,13 0,20 0,09 0,0132 0,0820 0,10 

Cecropia sciadophylla Mart. Embaúba-vermelha  X X    0,01 0,05 0,08 0,04 0,0029 0,0183 0,03 

Pourouma guianensis Aubl. Embaúbarana X X X 0,65 2 5 0,21 0,66 1,18 0,54 0,1235 0,7672 0,65 

Violaceae                             

Rinorea guianensis Aubl. Acariquarana  X X    0,01 0,03 0,02 0,01 0,0016 0,0098 0,02 

Vochysiaceae                             

Erisma uncinatum Warm. Quarubarana  X X 0,39 3 5 0,03 0,11 0,07 0,03 0,0176 0,1093 0,08 

Qualea dinizii Ducke Mandioqueira-rosa X X X 0,59 2 5 0,03 0,09 0,08 0,04 0,0337 0,2096 0,11 

Qualea paraensis Ducke  Mandioqueira X X X 0,76 1 5 0,07 0,24 0,19 0,09 0,0041 0,0252 0,12 

Vochysia inundata Ducke Quaruba-cedro X X X 0,7 2 4 0,05 0,16 0,21 0,09 0,0025 0,0157 0,09 

Vochysia maxima Ducke Cedrorana   X 0,48 3 4 0,005 0,02 0,01 0,003 0,0035 0,0215 0,01 

Vochysia obscura Warm.  Cajarana X X  0,55 2 4 0,01 0,05 0,07 0,03 0,0022 0,0134 0,03 
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Apêndice 2 – Dendrograma obtido pela medida de distância Euclidiana Simples com 

método de agrupamento Ward1 na classe de tamanho 3 em um trecho na Floresta 

Nacional do Tapajós. 

 

Apêndice 3 - Número de classes de estoque e porcentagens de classificação obtidas a 

partir da análise discriminante entre a medida Euclidiana Simples com o método de 

agrupamento Ward1 na CT (classe de tamanho) 3. Em que: MD = medida de distância; 

MA = método de agrupamento. 

MD/MA Classe de estoque 
Classificação em classes de estoque 

Total Classificação (%) 

I P = 0,29 II P = 0,16 III P = 0,55 

Euclidiana/Ward1 

I 45 4 3 52 86,5 

II 1 27 1 29 93,1 

III 13 2 108 123 87,8 

Total 59 33 112 204 88,2 

 

Apêndice 4 – Dendrograma obtido pela medida de distância Manhattan com o método de 

agrupamento Ward2 na classe de tamanho 3 em um trecho na Floresta Nacional do 

Tapajós. 
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Apêndice 5 - Número de classes de estoque e porcentagens de classificação obtidas a 

partir da análise discriminante entre a medida de Manhattan com o método de 

agrupamento Ward2 na CT (classe de tamanho) 3. Em que: MD = medida de distância; 

MA = método de agrupamento. 

MD/MA Classe de estoque 
Classificação em classes de estoque 

Total 
Classificação 

(%) I P = 0,14 II P = 0,52 III P = 0,34 

Manhattan/Ward2 

I 26 2 0 28 92,9 

II 2 93 5 100 93 

III 0 11 65 76 85,5 

Total 28 106 70 204 90,2 

 

Apêndice 6 – Linhas de comando utilizadas para o processamento dos dados no software 

R Core Team (2013), versão 2.15.3 com apoio da plataforma RStudio versão 0.97. 

#Biblioteca utilizada na análise de agrupamento 

library (vegan) 

#Carrega-se os dados da matriz criada  

dados<-read.csv("diretório e nome do arquivo.csv", header=T, row.names=1, 

sep=";",dec=",") 

#Aplicando a medida de distância e o método de agrupamento 

med.dist<-vegdist(dados, method="medida de distância utilizada", binary=F) 

agrupamento<-hclust(med.dist, method="método de agrupamento utilizado") 

* Para medidas de distância: 

Euclidiana – euclidean 

Euclidiana Quadrada – A+B-2*J 

Manhattan - manhattan 

Canberra - canberra 

Mahalanobis - mahalanobis 

* Para métodos de agrupamento 

Ward1 – ward.D 

Ward2 – ward.D2 
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Ligação Simples – single 

Ligação Completa – complete 

WPGMA – mcquitty 

Mediana – median 

Centroide - centroid 

#Configurando o dendrograma 

jpeg("diretório onde será salvo o dendrograma e o nome que se deseja dar ao 

arquivo.jpg", width = 1700, height = 640, units = "px", pointsize = 13.5, quality = 1000) 

par(cex=0.8) 

plot(agrupamento, hang=-1) 

#Editar os títulos e subtítulos dos dendrogramas 

plot(agrupamento, hang=-1, xlab="Título do eixo X",ylab="Título do eixo Y", 

main="Título do dendrograma") 

#Identificar a que cluster cada objeto pertence 

grupos<-cutree(agrupamento,k=3) 

#Diferenciar os clusters no dendrograma através de borda vermelha 

rect.hclust(agrupamento,k=3,border="red") 

#Adicionar as informações de cluster aos dados originais 

dados <- cbind(dados, "cluster" = grupos) 

#Criando arquivo com os clusters 

write.csv2(dados, "Nome do arquivo criado.csv") 

write.csv2 

dev.off() 

Análise discriminante (software R) 

#Biblioteca utilizada na análise discriminante 

library(MASS) 
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#Carrega-se os dados da matriz criada com a separação de cada cluster pelo método de 

Euclidiana com Ward1 

dados<read.csv("Diretório e nome do arquivo criado no item 3.9.csv", header=T, 

sep=";",dec=",") 

#Obter as probabilidades de classificação de cada grupo 

dados.lda<-lda(cluster ~ colocar os somatórios com os nomes de cada uma das colunas. 

Ex: C1G1 + C1G2 + C1G3...+ C3G5, data=dados) 

dados.lda 

#Identificar a que cluster cada objeto pertence 

dados.lda.p <- (dados$class 

dados.lda.p<-predict(dados.lda, newdata=dados[,c(2:15)])$class 

dados.lda.p 

#Construção da tabela discriminante 

disc <- table(dados.lda.p, dados[,16]) 

disc 


