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� RESUMO: Com destacada importância no setor florestal e perspectiva de retorno dos 
investimentos em curto e médio prazo, os plantios de teca no Brasil carecem de informações que 
visem orientar o manejo da cultura às condicionantes locais. Contudo, a aparente homogeneidade 
espacial da estrutura dos povoamentos é um aspecto que dificulta observar as significativas 
variações existentes ao longo das áreas florestadas. Dessa forma, este trabalho objetivou modelar 
e mapear a variabilidade espacial do volume e da área basal de povoamentos de teca, pré-
desbastes seletivos, por meio de análises geoestatísticas. Mediante parcelas permanentes 
alocadas em plantios no estado de Mato Grosso, a krigagem e a cokrigagem ordinárias foram 
aplicadas para a estimativa do volume e da área basal ao quinto e ao oitavo ano de idade dos 
povoamentos, anteriores aos desbastes seletivos. Os modelos exponencial e esférico descreveram 
com precisão estatística os padrões espaciais das variáveis dendrométricas, respectivamente ao 
quinto e ao oitavo ano dos plantios, por meio dos quais foram obtidos valores de alcance entre 
1.000 a 2.000 m. Ademais, as modelagens espaciais do volume e da área basal, como apoio aos 
inventários florestais tradicionais, possibilitaram recomendar práticas de manejo para a 
maximização da produção e qualidade estrutural dos povoamentos. 

� PALAVRAS-CHAVE: Volume do povoamento; área basal; variabilidade espacial; cokrigagem. 

1 Introdução 

A teca (Tectona grandis L. f. - Lamiaceae) é uma espécie arbórea nativa do 
continente asiático e cultivada em diversas regiões da África e das Américas do Sul e 
Central. Sua madeira é considerada uma alternativa àquelas de elevado valor comercial, 
sobretudo devido as características de qualidade e durabilidade, cujo principal destino são 
os móveis de luxo e a construção naval (FERMINO JUNIOR et al., 2009; NOCETTI et 
al., 2011). 
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A apreciação da madeira de teca no mercado internacional torna os seus plantios 
importantes fontes de renda e investimentos lucrativos aos seus produtores, uma vez que, 
além da possibilidade de comercialização de produtos desde os primeiros desbastes, 
voltados principalmente para a energia, também existe o potencial para o mercado de 
sequestro de carbono (ENTERS, 2000; NEWBY et al., 2012). 

A comercialização de lenha, proveniente de resíduos dos tratos silviculturais e do 
beneficiamento da madeira da teca, corresponde a uma das principais rendas para a 
condução dos plantios ao longo do período de rotação da cultura e para o investimento na 
reforma dos povoamentos. Ao passo que o propósito do comércio do carbono fixado nas 
plantações de teca visa à aquisição de fundos financeiros adicionais aos produtores 
florestais, por meio da compensação de carbono no mercado internacional. 

Com isso, nas últimas décadas os plantios de teca têm alcançado destaque no setor 
florestal brasileiro, com a perspectiva de retorno dos investimentos em curto e médio 
prazo (SHIMIZU et al., 2007). Entretanto, o manejo da espécie é, por vezes, baseado em 
conhecimentos insuficientes e inadequados, visto que a teca apresenta, em geral, 
crescimento superior nas regiões tropicais do continente americano, o que dificulta 
estabelecer comparações entre os regimes de manejo praticados no mundo e as respostas 
dos tratos culturais e silviculturais em locais com características edafoclimáticas distintas 
(PELISSARI et al., 2013). 

A aparente homogeneidade espacial da estrutura dos povoamentos florestais é uma 
característica que, frequentemente, dificulta observar as significativas variações 
dendrométricas existentes ao longo das áreas florestadas, tais como a estrutura diamétrica, 
as quais são ocasionadas por fatores edáficos, topográficos, silviculturais, entre outros. O 
conhecimento espacial dessas variabilidades torna-se um importante subsídio para a 
eficiência do manejo florestal (RUFINO et al., 2006). 

Atualmente, com os avanços tecnológicos da silvicultura de precisão, é possível 
mensurar e identificar as relações espaciais dos fatores que limitam a produção e a 
produtividade dos povoamentos florestais, principalmente por meio dos métodos 
geoestatísticos baseados em funções espaciais de variáveis regionalizadas que permitem 
predizer valores em locais não amostrados para a aplicação em mapeamentos. 

A geoestatística é fundamentada na Teoria das Variáveis Regionalizadas 
(MATHERON, 1971), a qual define a variável regionalizada como uma função espacial 
numérica de um fenômeno estruturado no espaço, tendo a semivariância como a sua 
medida estatística básica, por meio da qual é mensurada a estrutura espacial e as relações 
estatísticas existentes entre pontos amostrais separados por sucessivas distâncias. 

Embora a geoestatística seja amplamente aplicada na geologia e na ciência do solo, 
ela possui potencial para descrever o comportamento espacial de variáveis dendrométricas 
de espécies florestais. Para isso, os autores Rufino et al. (2006), Pereira et al. (2011), Rosa 
Filho et al. (2011), Pelissari et al. (2012), entre outros, mostraram que a estrutura espacial 
é uma característica presente nessas variáveis, algo que, com a estatística clássica, não é 
possível identificar, o que acarreta, por conseguinte, em perda de informação (AMARAL 
et al., 2010; LEAL et al., 2011). 

Dessa forma, este trabalho objetivou modelar e mapear a variabilidade espacial do 
volume e da área basal de povoamentos de teca em períodos pré-desbastes seletivos por 
meio de análises geoestatísticas, visando, com o conhecimento técnico-científico das 
características espaciais das florestas, recomendar intervenções localizadas e tratos 
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silviculturais direcionados para a maximização da produção e qualidade estrutural dos 
plantios. 

2 Material e métodos 

O estudo foi desenvolvido em povoamentos de teca implantados em 1.260 hectares 
no espaçamento 3 m x 3 m e localizados no estado de Mato Grosso sob as coordenadas 
geográficas 16°13'30'' S a 16°13'50'' S e 56°22'30'' W a 56°24'30'' W. O clima da região 
foi classificado como C1dA’a’ (Thornthwaite), com precipitação média de 1.300 a 1.600 
mm ano-1 e temperatura média anual de 24 a 26°C (ALVARES et al., 2013; SOUZA et 
al., 2013), e o solo foi identificado como Planossolo Háplico Eutrófico de textura franco-
argilo-arenosa em relevo suavemente ondulado (EMBRAPA, 2006). 

Foram utilizados dados provenientes de 273 parcelas permanentes georreferenciadas 
de 15 m x 30 m, nas quais foram obtidos os valores de volume (m3 ha-1) e área basal (m2 
ha-1) dos povoamentos e, previamente ao processamento, foram submetidos à análise 
estatística descritiva e ao teste Grubbs para a detecção de possíveis valores discrepantes. 
Ademais, o teste de aderência Kolmogorov-Smirnov foi aplicado para atestar a 
normalidade da distribuição dos dados (SCHNEIDER et al., 2009). 

A análise geoestatística foi utilizada para modelar os padrões espaciais do volume e 
da área basal ao quinto e ao oitavo ano de idade dos povoamentos, respectivamente nos 
períodos anteriores ao primeiro e ao segundo desbaste seletivo, por meio da determinação 
das semivariâncias (1), considerando o posicionamento geográfico das unidades amostrais 
no campo e o posterior cômputo das distâncias (h) e das diferenças numéricas da variável 
(Z) na malha de pontos. 

��h�=
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2N(h)
��Z�xi+h� – Z�xi��2

N(h)

i =1

 (1) 

em que: �(h) = semivariância da variável Z(xi); h = vetor de distância euclidiana; e N(h) = 
número de pares de pontos medidos Z(xi) e Z(xi + h), separados por uma distância h. 

As semivariâncias foram determinadas entre os pontos amostrais equidistantes, com 
a regularização da malha amostral por meio de uma tolerância angular de 5°. Esse 
processo foi repetido em quatro direções no plano espacial, 0° (S-N); 45° (SO-NE); 90° 
(L-O); e 135° (NO-SE), dos quais foi obtida a matriz das semivariâncias médias entre as 
distâncias equivalentes, além da quantificação dos pares de unidades amostrais 
computadas. 

Além disso, nas situações em que foi evidenciada a correlação espacial entre o 
volume e a área basal dos povoamentos de teca, as estimativas do volume foram 
determinadas considerando as informações de ambas variáveis em posições geográficas 
coincidentes, por meio do variograma cruzado (2): 
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em que: �1,2(h) = semivariância das variáveis Z1 e Z2; h = vetor de distância euclidiana; e 
N(h) = número de pares de pontos medidos de Z1 e Z2, separados por uma distância h. 
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Para as estimativas das semivariâncias em quaisquer distâncias entre as amostras, 
foram ajustados os modelos de variogramas teóricos: esférico (3), exponencial (4), 
gaussiano (5), cúbico (6), pentaesférico (7), cauchy (8) e circular (9), com o auxílio do 
programa computacional GEOEST (VIEIRA et al., 2002) e de planilhas eletrônicas. 
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em que: �(h) = semivariância da variável ��)*�; h = vetor de distância euclidiana; C0 = 
efeito pepita; C = variância a priori; a = alcance; e k = parâmetro de suavidade (k > 0). 

A estrutura do variograma teórico foi composta pelo efeito pepita (C0), que 
corresponde ao valor da semivariância para a distância zero e indica a variação ao acaso; o 
patamar (C0+C), que representa a estabilização dos valores do variograma 
aproximadamente igual à variância dos dados; a variância a priori (C), que é dada pela 
diferença entre o patamar (C0+C) e o efeito pepita (C0); e o alcance (a), que é definido 
pela distância onde o variograma alcança o patamar e indica o limite em que as unidades 
amostrais estão correlacionadas entre si (WEBSTER e OLIVER, 2007). 

Para os ajustes, foi utilizado o método dos mínimos quadrados ponderados 
(AZEVEDO et al., 2012), que visa minimizar a soma de quadrados dos desvios 
ponderados (SQDP), onde as diferenças quadráticas entre as semivariâncias observadas e 
as estimadas foram ponderadas de acordo com o número de pares de pontos utilizados 
para o cálculo médio das semivariâncias observadas em cada distância que compõe o 
variograma. 

A avaliação e a seleção dos melhores ajustes dos variogramas teóricos foram 
baseadas na menor soma de quadrados dos desvios ponderados (SQDP), no maior 
coeficiente de determinação (R2) e na validação cruzada, a qual, quando ideal, fornece 
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coeficiente linear igual a zero e coeficientes angular e de determinação da validação 
cruzada (R2

vc) iguais a um. 
Além disso, a fim de verificar a presença de anisotropia, os variogramas foram 

executados na direção de 0° do eixo X, 90° do eixo Y e 45° e 135° nas diagonais 
(YAMAMOTO e LANDIM, 2013). Também foram avaliadas as vizinhanças de 4, 8, 12, 
16 e 20 pontos amostrais, para a estimativa nos locais não amostrados vizinhos a eles, e 
calculados os graus de dependência espacial (GD), conforme Cambardella et al. (1994), 
classificados em forte, se GD ≤ 25%; moderado, entre 25% < GD ≤ 75%; e fraco, se GD > 
75%, 

A interpolação e a espacialização do volume e da área basal dos povoamentos de 
teca foram realizadas por meio da krigagem ordinária, a qual considerou a dependência 
espacial e estimou sem tendência e com variância mínima para a confecção de mapas 
temáticos (YAMAMOTO e LANDIM, 2013), sendo esses elaborados com o programa 
SURFER 12.0 versão demonstração (GOLDEN SOFTWARE, 2014), utilizando a média 
aritmética ± o respectivo desvio padrão como o centro das classes. 

A krigagem ordinária pontual foi utilizada para a geração de uma grade virtual de 
pontos amostrais regularmente espaçados em 50 m. Dessa forma, com os parâmetros 
obtidos dos ajustes dos variogramas e com os valores observados das unidades amostrais 
vizinhas, o volume e a área basal foram estimados nos pontos não amostrados na área 
florestada, por meio da Equação 10: 

�+,∗ �).� = ∑ 1*2*3� ���)*��,  (10) 

em que: �+,∗  = estimador de krigagem; 1* = peso; ��)*� = dados experimentais; e n = 
número de dados. 

Foi utilizada a técnica de multiplicadores de Lagrange (11) para a determinação dos 
valores dos pesos (1*� nas estimativas dos locais não amostrados (WEBSTER e OLIVER, 
2007), uma vez que, em razão das diferentes distâncias no plano espacial, cada unidade 
amostral observada contribui em distintos percentuais nas estimativas dos pontos não 
amostrados. 
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em que: ��)2, )2� = semivariâncias estimadas entre os pontos amostrais observados; 12 = 
peso; >�).� = valor estimado da variável de interesse no ponto não amostrado (x0); e ��)2, ).� = semivariâncias estimadas entre os pontos amostrais observados e os locais não 
amostrados (x0). 

Para isso, foram determinadas as semivariâncias entre os pontos amostrais próximos 
a cada local a ser estimado, tomando a distância entre as amostras observadas como 
variável independente no variograma teórico previamente ajustado para a obtenção da 
matriz A. Além das distâncias entre as amostras e os locais não amostrados para a 
composição das semivariâncias da matriz B. 



Rev. Bras. Biom., São Paulo, v.32, n.3, p.430-444, 2014 435 
 

Por fim, o processo matricial envolveu a inversão da matriz A e a sua multiplicação 
por B, para a determinação de 1*, respeitando a condição de ∑ 1* = 1. Seguidamente, esse 
processo foi repetido em todos os locais a serem estimados os valores do volume e da área 
basal nos povoamentos de teca. 

Adicionalmente, quando o variograma cruzado apresentou dependência espacial 
entre a variável primária (volume) e a variável secundária (área basal), foi aplicada a 
cokrigagem ordinária pontual (12), a qual possibilita estimar uma variável a partir de suas 
informações próprias e, também, de variáveis secundárias (WEBSTER e OLIVER, 2007). 

��∗�).� = � 1�*
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*3�
���)�*� + � 1
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�
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*�,  (12) 

em que: ��∗�).� = estimativa da variável primária no ponto x0; Z1 e Z2 = variáveis primária 
e secundária, respectivamente; n = números de vizinhos; e 1* = peso. 

 
Análoga a krigagem ordinária, os multiplicadores de Lagrange (13) foram utilizados 

para a determinação dos pesos (1*� na definição da participação das unidades amostrais 
nas estimativas dos locais não amostrados (WEBSTER e OLIVER, 2007). 
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em que: @** = semivariâncias estimadas entre os pontos amostrais observados para a 
variável 1 (primária) e 2 (secundária); 12 = peso; >�).� = valor estimado da variável de 
interesse no ponto não amostrado (x0); e ��)2, ).� = semivariâncias estimadas entre os 
pontos amostrais observados e os locais não amostrados (x0). 

3 Resultados e discussão 

Pelos valores dos coeficientes de variação próximos a 20% (Tabela 1), foi observada 
que a heterogeneidade numérica do volume do povoamento (V) foi superior ao da área 
basal (G), uma vez que sua variabilidade está associada ao somatório dos volumes 
individuais e esses, por sua vez, resultantes da combinação de variáveis dendrométricas, 
tal como o diâmetro a 1,3 m do solo, a altura e a forma. Além disso, por meio do teste 
Grubbs não foi constatada a presença de valores discrepantes na base de dados, e pelo 
teste Kolmogorov-Smirnov foi confirmada a normalidade da distribuição das variáveis. 
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Tabela 1 - Análise estatística descritiva do volume por hectare (V) e da área basal (G), ao 
quinto e ao oitavo ano de idade dos povoamentos de teca 

Variável Mínimo Média Máximo 
Desvio 
padrão 

Coeficiente de 
variação (%) 

Teste 
Grubbs 

Teste  
KS 

5º ano 

V (m3 ha-1) 40,78 95,78 135,32 20,25 21,14 2,716 NS 0,072 NS 

G (m2 ha-1) 7,33 16,01 21,82 2,90 18,12 2,993 NS 0,062 NS 

8º ano 

V (m3 ha-1) 80,14 156,40 214,97 28,35 18,13 2,690 NS 0,068 NS 

G (m2 ha-1) 10,22 19,19 25,93 3,22 16,79 2,787 NS 0,069 NS 
em que: teste Grubbs: NS = não há valores outliers na série de dados (valor crítico igual a 3,50); e Teste KS - 
Kolmogorov-Smirnov: NS = há distribuição normal (valor crítico igual a 0,099). 

 
 
A dependência espacial das variáveis volume por hectare e área basal da teca foi 

confirmada pela possibilidade de ajuste de modelos de variogramas teóricos, assim como 
para a relação V x G, ao quinto e ao oitavo ano de idade dos povoamentos de teca 
(Tabela 2). 

Por meio do efeito pepita (C0), verificou-se que a variância dos dados nas distâncias 
inferiores à amostrada foi elevada para o volume por hectare (Tabela 2). Desse modo, 
com a aplicação de amostragens mais intensivas, uma continuidade espacial mais 
detalhada do volume possivelmente seria detectada, para isso, o emprego de processos de 
amostragem em dois estágios permitiria obter os valores de semivariâncias em diversas 
escalas de distância entre as unidades amostrais na área florestada. 

Com o alcance (a) foi determinada a distância máxima em que dois pontos amostrais 
correlacionaram-se espacialmente, correspondendo ao raio das áreas onde os valores de 
amostras vizinhas foram mais semelhantes para estimar em quaisquer locais entre elas, 
enquanto as determinações em distâncias superiores ao alcance apresentaram 
independência entre si (WEBSTER e OLIVER, 2007), podendo, dessa forma, o alcance 
ser um potencial parâmetro para a definição da intensidade amostral nos inventários 
florestais em múltiplas ocasiões ou após amostragens pilotos. 

As variáveis apresentaram classes moderadas de dependência espacial (GD%) ao 
quinto ano de idade, entretanto, no oitavo ano houve tendência de elevação da 
dependência espacial, enquanto os coeficientes de determinação (R2) foram próximos a 
0,9 nos dois períodos avaliados (Tabela 2). Isso demonstrou que a malha amostral foi 
eficiente para detectar as características espaciais do volume e da área basal dos 
povoamentos de teca, principalmente com os modelos exponencial e esférico, com os 
quais foram obtidos os menores valores da soma de quadrados dos desvios ponderados 
(SQDP), respectivamente ao quinto e ao oitavo ano de idade. 

 
 

Tabela 2 - Parâmetros dos variogramas ajustados para o volume por hectare (V), área 
basal (G) e relação volume e área basal (V x G), ao quinto e ao oitavo ano de 
idade dos povoamentos de teca 
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Variável Modelo C0 C0+C a (m) GD (%) R2 SQDP 
5º ano 

V 

Esférico 214,992 375,154 1.699 57,3 0,918 157,058 
Exponencial 180,351 385,555 2.007 46,8 0,940 142,856 
Gaussiano 244,834 376,730 1.529 65,0 0,897 157,028 
Cúbico 243,707 375,679 2.085 64,9 0,897 160,048 
Pentaesférico 214,534 376,557 2.096 57,0 0,920 151,719 
Cauchy 227,559 391,909 678 58,1 0,922 148,000 
Circular 213,777 373,840 1.448 57,2 0,920 157,903 

G 

Esférico 4,337 7,492 1.580 57,9 0,921 0,059 
Exponencial 3,495 7,651 1.757 45,7 0,951 0,047 
Gaussiano 4,908 7,512 1.400 65,3 0,903 0,061 
Cúbico 4,347 7,473 1.365 58,2 0,920 0,061 
Pentaesférico 4,276 7,507 1.904 57,0 0,925 0,057 
Cauchy 4,364 7,751 565 56,3 0,943 0,048 
Circular 4,347 7,473 1.365 58,2 0,920 0,061 

V x G 

Esférico 29,019 50,936 1.563 57,0 0,923 2,475 
Exponencial 22,629 51,896 1.680 43,6 0,953 2,056 
Gaussiano 33,089 51,076 1.392 64,8 0,901 2,635 
Cúbico 32,947 50,963 1.903 64,6 0,901 2,675 
Pentaesférico 28,595 51,032 1.881 56,0 0,927 2,415 
Cauchy 29,055 52,637 549 55,2 0,943 2,173 
Circular 29,295 50,834 1.369 57,6 0,920 2,528 

8º ano 

V 

Esférico 193,887 765,176 1.121 25,3 0,968 632,713 
Exponencial 166,391 772,400 1.226 21,5 0,910 1.434,067 
Gaussiano 291,729 765,964 966 38,1 0,965 689,256 
Cúbico 297,598 765,548 1.360 38,9 0,968 641,047 
Pentaesférico 170,002 765,669 1.312 22,2 0,965 667,610 
Cauchy 146,980 784,503 330 18,7 0,921 1.384,539 
Circular 219,352 765,194 1.022 28,7 0,965 687,274 

G 

Esférico 2,503 10,043 1.136 24,9 0,951 0,175 
Exponencial 2,560 10,123 1.259 25,3 0,894 0,358 
Gaussiano 3,724 10,044 968 37,1 0,947 0,188 
Cúbico 3,863 10,047 1.379 38,4 0,951 0,177 
Pentaesférico 2,174 10,048 1.330 21,6 0,948 0,182 
Cauchy 1,979 10,054 268 19,7 0,861 0,400 
Circular 2,877 10,043 1.044 28,6 0,948 0,181 

V x G 

Esférico 21,836 87,402 1.127 25,0 0,960 10,442 
Exponencial 25,111 88,222 1.297 28,5 0,876 24,362 
Gaussiano 33,035 87,486 970 37,8 0,957 11,307 
Cúbico 33,766 87,446 1.367 38,6 0,960 10,585 
Pentaesférico 19,099 87,456 1.319 21,8 0,957 10,959 
Cauchy 15,712 89,527 325 17,6 0,908 21,615 
Circular 25,000 87,410 1.031 28,6 0,949 12,851 

C0 = efeito pepita; C = variância a priori; a = alcance; R2 = coeficiente de determinação; e SQDP = soma de 
quadrados dos desvios ponderados 

 
 
Assim, pela validação cruzada dos ajustes geoestatísticos (Tabela 3) foi confirmada a 

seleção dos modelos exponencial e esférico e a tendência no uso de no máximo 20 
vizinhos para as estimativas em locais não amostrados, conforme recomendado por 
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Webster e Oliver (2007). Além disso, com a modelagem da relação V x G foram obtidos 
os parâmetros mais adequados da avaliação, principalmente por meio do maior coeficiente 
de determinação da validação cruzada (R2

vc) e do menor erro padrão da estimativa (Syx%). 
Isso, de acordo com Faraco et al. (2008), possibilita confeccionar os mapas temáticos com 
a maior acuracidade. 
 
Tabela 3 - Parâmetros da validação cruzada dos ajustes geoestatísticos selecionados para o 

volume por hectare (V), área basal (G) e relação volume e área basal (V x G), 
ao quinto e ao oitavo ano de idade dos povoamentos de teca 

Variável 
Modelo 

selecionado 
Número de 

vizinhos 

Coeficiente 
R2

vc Syx% 
Normalidade 
dos resíduos Linear Angular 

5º ano 

V Exponencial 20 61,430 0,362 0,363 16,90 0,057 NS 

G Exponencial 20 10,090 0,373 0,370 14,42 0,065 NS 

V x G Exponencial 8 (V) e 8 (G) -16,670 1,173 0,916 8,38 0,035 NS 

8º ano 

V Esférico 16 4,006 0,973 0,513 12,67 0,049 NS 

G Esférico 16 0,594 0,968 0,508 11,80 0,050 NS 

V x G Esférico 16 (V) e 16 (G) 2,873 0,855 0,528 11,48 0.045 NS 

R2
vc = coeficiente de determinação da validação cruzada; Syx% = erro padrão da estimativa em porcentagem; e NS 

= há distribuição normal dos resíduos pelo teste Kolmogorov-Smirnov ao nível de 5% de probabilidade. 

 
Por meio dos variogramas selecionados (Tabela 3) para as estimativas da 

distribuição espacial do volume e da área basal dos povoamentos de teca (Figura 1), foi 
observada a dispersão balanceada das observações em torno da média estimada, atestando 
a existência de correlação espacial, visto que as medições separadas pelas distâncias 
menores foram mais semelhantes que as maiores e, desse modo, com o aumento da 
distância a semivariância estimada elevou-se até um valor regular (PEREIRA et al., 
2011). 

Nessas modelagens geoestatísticas, a efetividade de um mapeamento é 
significativamente dependente da qualidade dos dados e das inferências dos modelos 
ajustados (BORSSOI et al., 2011), uma vez que os parâmetros dos variogramas que 
definem a estrutura espacial são utilizados na estimativa de valores em locais não 
amostrados. 
 
 
 

(A) 5º ano – V (B) 8º ano – V 
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(C) 5º ano – G (D) 8º ano – G 

  

(E) 5º ano – V x G (F) 8º ano – V x G 

  

Figura 1 - Variogramas teóricos ajustados para o volume por hectare (A e B), área basal (C e D) e 
relação volume e área basal (E e F), ao quinto e ao oitavo ano de idade dos povoamentos 
de teca. 

 
Com isso, considerando a ausência de valores discrepantes, a precisão estatística dos 

variogramas ajustados e a ausência de anisotropia, foram confeccionados os mapas 
temáticos do volume por hectare (Figuras 2A e 2B), pela cokrigagem ordinária pontual, e 
da área basal (Figuras 2C e 2D), por meio da krigagem ordinária, para os povoamentos de 
teca ao quinto e oitavo anos de idade. 
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(A) Volume (m3 ha-1) – 5º ano (B) Volume (m3 ha-1) – 8º ano 

  
 

(C) Área basal (m2 ha-1) – 5º ano 
 

(D) Área basal (m2 ha-1) – 8º ano 

  

Figura 2 - Mapas temáticos da distribuição espacial do volume por hectare (A e B) e da área basal 
(C e D), ao quinto e ao oitavo ano de idade dos povoamentos de teca. 
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A aparente homogeneidade dos plantios florestais foi contraposta pela visual 
heterogeneidade espacial das variáveis volume (Figuras 2A e 2B) e área basal (Figuras 2C 
e 2D) nos povoamentos de teca, resultantes, principalmente, da variabilidade espacial da 
qualidade do sítio florestal. Com isso, a habitual utilização de valores médios de amostras, 
por si só, não permitem caracterizar a variabilidade da estrutura dendrométrica das áreas 
florestadas. Assim, a combinação da análise geoestatística com os dados dos inventários 
florestais permite fornecer imagens da estrutura espacial dos plantios. 

O conhecimento dessa variabilidade espacial (Figura 2) pode ser aplicado à 
concepção de um sistema de amostragem adequado para as futuras remedições dos 
povoamentos florestais nos inventários em múltiplas ocasiões, considerando a 
estratificação da floresta em subpopulações homogêneas da variável de interesse e a 
alocação de unidades amostrais em intensidades ideais para a obtenção de estimativas 
precisas e a custos reduzidos. 

Ainda, com o mapeamento do volume (Figuras 2A e 2B), as estimativas por talhão 
em inventários pré-corte tornam-se viáveis, visto que, como as intensidades amostrais de 
parcelas permanentes, comumente utilizadas pelos empreendimentos florestais, por vezes 
não estão presentes em quantidades suficientes para estimativas isoladas em cada talhão, 
por meio das estimativas geoestatísticas não serão necessárias unidades amostrais 
adicionais para a determinação precisa do volume por unidade de área. 

A semelhança espacial do volume por hectare da teca (Figuras 2A e 2B) com a sua 
área basal (Figuras 2C e 2D) ratificaram os ajustes geoestatísticos satisfatórios da relação 
V x G para a estimativa do volume dos povoamentos. Assim, com os mapas temáticos da 
variação espacial dessas variáveis, as características dos desbastes podem ser 
individualizadas para regiões específicas, visando regular a densidade dos plantios em 
benefício do crescimento dos melhores indivíduos e do aumento da qualidade da 
produção. 

Além disso, uma vez que a teca é uma espécie exigente por luz e fortemente afetada 
pela competição intraespecífica, os desbastes ao quarto ou quinto ano de idade são 
essenciais para a aceleração do incremento volumétrico ao início da fase adulta dos 
indivíduos remanescentes (CALDEIRA e OLIVEIRA, 2008). Dessa forma, os desbastes 
pesados poderão ser direcionados aos locais com valores maiores de área basal (Figuras 
2C e 2D); por outro lado, nas regiões com crescimento inferior, os cortes parciais poderão 
ser leves durante o período de condução dos plantios, de modo a regular a produção 
volumétrica na área florestada. 

Conclusões 

A modelagem geoestatística para o mapeamento da variabilidade espacial do volume 
e da área basal, como apoio aos inventários florestais tradicionais, possibilita o 
planejamento das práticas silviculturais e de ordenamento nos plantios de teca, visando à 
maximização da produção volumétrica e a qualidade estrutural dos povoamentos. 

Os modelos clássicos de variogramas descrevem com precisão estatística os padrões 
espaciais das variáveis dendrométricas nos povoamentos de teca, tal como o exponencial e 
o esférico, respectivamente ao quinto e ao oitavo ano de idade dos plantios, por meio dos 
quais são obtidos valores de alcance entre 1.000 a 2.000 m como um potencial parâmetro 
para a definição da intensidade amostral nos inventários florestais. 
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Múltiplas dificuldades são constatadas no decurso das modelagens geoestatísticas de 
variáveis dendrométricas, uma vez que essas poderão apresentar padrões espaciais e 
intensidades amostrais diferenciados, havendo, com isso, a recomendação de amostragens 
mais intensas às praticadas nos inventários florestais e unidades amostrais dispostas a 
contemplar toda a área avaliada. 
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Geostatistic applied to management of teak forest stands, in periods before selective 
thinning, in the Mato Grosso State. Rev. Bras. Biom., São Paulo, v.32, n.3, p.430-444, 
2014. 

� ABSTRACT: With outstanding importance in the forest sector and perspective of return on 

investment in the short and medium time, the teak stands in Brazil need of information to guide 

the management of culture to local conditions. However, the apparent homogeneity of the spatial 

structure of forest stands is an aspect that makes it difficult to observe the significant variations 

along forested areas. Thus, this study aimed to model and map the spatial variability of volume 

and basal area of teak stands, pre-selective thinning, by geostatistical analyzes. Through 

permanent plots allocated in teak stands Mato Grosso State, ordinary kriging and cokriging to 

estimate the forests volumes at the fifth to eighth years old, before the selective thinnings. The 

exponential and spherical models described with statistical precision the spatial patterns of 

dendrometric variables, respectively the fifth and the eighth year of stands, by which values 

range between 1,000-2,000 m were obtained. Furthermore, the spatial modeling of volume and 

basal area, as support for traditional forest inventories, made it possible to recommend 

management practices, which aim to maximize production and structural quality of the forest 

stands. 
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