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Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido em três áreas de produção florestal da empresa 
Agropecuária Boi Branco Ltda., sediada na cidade de Cascavel, região oeste do estado do 
Paraná. Teve como o objetivo avaliar a normalidade dos dados do diâmetro a altura do peito 
(DAP) em três povoamentos de Eucalyptus grandis com diferentes idades. Foram coletados 
dados de CAP (circunferência à altura o peito) e transformados em DAP para realizar as 
análises. Os dados da área do Centenário foram coletados aos 46 meses de idade, da segunda 
área, BR-277 com 41 meses de idade e na terceira área, Chaparral, as árvores possuíam 30 
meses de idade quando foi realizada a medição do CAP. Os dados foram analisados pelo 
software Minitab®, versão 12.2, 1998, utilizando o teste não paramétrico de Kolmogorov-
Smirnov (5%). Nas análises realizadas foram calculados os parâmetros estatísticos para cada 
uma das três áreas. As médias de DAP foram de 12,36; 11,11 e 10,08 cm para as áreas 
Centenário, BR-277 e Chaparral, respectivamente. As análises mostraram que as três áreas em 
estudo apresentaram distribuição normal para os dados de DAP. 

Palavras-chave: estimativa, distribuição normal, teste Kolmogorov-Smirnov. 

 
Evaluation of distribution of normality data of diameter the height of breast on forests 

of Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden in region of Cascavel-PR 
 

Abstract: This work was developed in three forestry production areas of the Agropecuária 
Boi Branco Ltda. company, in Cascavel city, in the western region of the Paraná state. It had 
as objective to evaluate the data normality of the breast height diameter (BHD) in three 
populations of Eucalyptus grandis with different ages. CHC (chest height circumference) was 
collected and transformed into BHD to analysis conduction. The data of the Centenário area 
were collected when the trees were 46 months, in the second area, BR 277 with 41 months 
and in the third area Chaparral, with 30 months, performing the CHC measure. The data were 
analyzed by the software Minitab®, version 12.2, 1998, using non - parametric Kolmogorov-
Smirnov test (5%). On the analyzes, the statistical parameters were calculated for each of the 
three areas. The BHD average for each area were 12,36; 11,11 and 10,08 cm to the 
Centenário, BR-277 and Chaparral areas, respectively. The analysis showed that the three 
areas under study showed normal distribution for the BHD data. 

 
Key words: estimation, normal distribution, Kolmogorov-Smirnov test.  
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 Introdução 

 
Nos últimos anos têm aumentado o interesse pela utilização de Eucalyptus como fonte 

de matéria-prima, para a geração de produtos sólidos de madeira. As restrições impostas ao 

uso de madeiras provenientes de florestas tropicais, juntamente com a necessidade crescente 

de diversificação de atividades nas empresas florestais, são os fatores que mais tem 

contribuído para o aumento desse interesse. 

O gênero Eucalyptus apresenta-se como uma opção potencial, não só pela sua 

capacidade produtiva e adaptativa a diversos ambientes, mas, principalmente, pela sua grande 

diversidade de espécies, o que torna possível atender aos requisitos tecnológicos dos diversos 

segmentos da indústria (Assis, 1999). 

O Brasil, em função do clima e dos tipos de solos, é um dos países com maior 

potencial para reflorestamento do mundo, sendo que a produtividade dos eucaliptos é uma das 

maiores do planeta. Diversas espécies são plantadas com a finalidade de atingir os mais 

diversos objetivos, dentre elas se destaca o Eucalyptus grandis, que vem sendo utilizado 

principalmente na indústria moveleira já que a madeira desta espécie é classificada como 

medianamente leve e fácil de trabalhar em operações de usinagem (Alzate, 2004). Esta 

espécie supera qualquer outra em incremento volumétrico em condições ambientais 

adequadas, sendo a mais plantada no Brasil pela sua plasticidade genética e muito utilizada 

para obtenção de híbridos e para clonagem de árvores selecionadas (Alzate, 2004). 

Décadas de pesquisa e desenvolvimento de técnicas silviculturais e de manejo 

florestal, principalmente na área de biotecnologia, elevaram a produtividade das espécies 

utilizadas (BRACELPA, 2007). Os programas iniciais de reflorestamento com as espécies de 

eucalipto, nas décadas de 60 e 70, alcançavam produtividades ao redor de 15 m3 ha-1 ano-1. 

Nos dias atuais conseguem-se produtividades ao redor de 50 m3 ha-1ano-1 (SBS, 2005).  

O crescimento observado de uma árvore ou povoamento florestal é resultante de 

processos fisiológicos, que são condicionados por um complexo de fatores biológicos e 

ambientais. Os principais determinantes biológicos da produtividade florestal são: a 

variabilidade genética, a densidade do povoamento, a competição entre plantas e a intensidade 

de doenças e pragas. E os principais determinantes ambientais da produtividade florestal são: 

o clima, a fisiografia e o solo (Gonçalves et al. 1990). 
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Gonçalves et al. (1990), definem “sítio” como sendo uma unidade de área que 

apresenta características combinadas de solo, topografia e clima, as quais são responsáveis 

pela determinação da capacidade produtiva do local.  

As espécies podem apresentar comportamentos contrastantes quando plantadas em 

ambientes distintos. Portanto, os resultados observados em um determinado ambiente não 

podem ser extrapolados para outros ambientes (Castelo, 2007). Um dos fatores básicos para o 

êxito do reflorestamento é utilizar espécies adequadas à ecologia das diferentes regiões 

(Mochiutti, 2007). 

O clima, com seus múltiplos fatores, condiciona a possibilidade de cultivo de uma 

espécie ou procedência, enquanto o solo regula o nível de produção (Mochiutti, 2007). 

A cultura de eucalipto manifesta alta sensibilidade à competição por água, luz e 

nutrientes com as plantas daninhas na fase de implantação de povoamento, particularmente 

com espécies de rápido crescimento, como as gramíneas. Com este efeito, a ausência de 

controle ou manejo inadequado dessas invasoras, nos estádios iniciais da cultura, pode 

implicar em elevadas perdas na produtividade florestal (Silva, 1983).  

Estudos para avaliar o desenvolvimento das florestas de acordo com diferentes 

manejos adotados vêm sendo realizados com muita freqüência desde que a cultura de 

eucalipto começou a ser explorada comercialmente no Brasil. Uma condição para a realização 

destes trabalhos é avaliar qual a distribuição de probabilidade segue a variável que está sendo 

estudada. 

Na pesquisa agropecuária, a distribuição normal é usada intensivamente, pois variáveis 

como peso de animais, altura de plantas, produção de grãos, entre outras, pressupostamente 

obedecem a esta distribuição. O estudo desta distribuição é de suma importância tanto na 

estatística teórica como na aplicada, já que muitas variáveis na natureza comportam-se de 

modo aproximadamente simétrico. Para Santos (2001) a verificação de normalidade se torna 

algo imprescindível para a validação das análises estatísticas, e nesse sentido na literatura 

existem vários métodos para verificar a normalidade dos dados, onde um deles é o teste 

introduzido por Kolmogorov-Smirnov (1933), eficaz para pequenas amostras. Este teste 

consiste em comparar a freqüência acumulada observada em um conjunto de dados com a 

freqüência acumulada de distribuição teórica específica. Por esta comparação, pode-se avaliar 

se os dados observados são provenientes de uma distribuição normal de probabilidade. Este 

teste requer que a função de distribuição específica tenha média e variância conhecidas. 
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No presente estudo, tem-se como objetivo avaliar se os indivíduos de Eucalyptus 

grandis apresentam distribuição normal em relação ao DAP (diâmetro à altura do peito), bem 

como estimar os parâmetros estatísticos em três áreas que possuem idades diferenciadas. 

 
 Material e Métodos 

O experimento foi instalado da mesma forma nas três áreas. Após o corte raso de uma 

plantação de Pinus elliottii com trinta anos de idade as áreas foram roçadas, enleiradas e 

queimadas. Posteriormente foram feitos os balizamentos nas entrelinhas da antiga plantação 

para um espaçamento de 2,0 x 2,0 metros e as mudas foram plantadas manualmente em covas 

de 20 cm de profundidade. Após trinta dias do plantio foi realizado o coroamento ou limpeza 

no entorno da planta e o replantio para as mudas que não se desenvolveram. Não foi usada 

nenhuma adubação ou correção no solo nas três áreas consideradas. 

A Área 1 está localizada na Colônia Centenário, situada à latitude 25º00’17” 

S, à longitude de 53º04’20” W, altitude de 669 metros e área total de 6,499 hectares. 

Esta área apresenta um relevo acidentado e o plantio foi efetuado no mês de novembro de 

2003, com mudas proveniente do viveiro Ibema.  

A Área 2, localizada às margens da BR-277 km 8, está situada à latitude 

25º00’43” S, à longitude de 53º31’56” W, com altitude de 727 metros. Esta área 

apresenta um terreno com pouco desnível sendo implantada no mês de abril do ano de  2004 

com mudas produzidas no viveiro Santa Maria.  

A Área 3, Chaparral, localizada na Linha Scanagatta, situada à latitude 

24º55’05” S, à longitude de 53º38’10” W, com altitude de 656 metros e com área 

reflorestada de 27,073 hectares. Esta terceira área apresenta relevo mais plano e foi 

dividida em três talhões. Os talhões foram queimados diretamente sem terem sido roçados, e o 

plantio foi feito escalonadamente em março, abril e maio do ano de 2005 para os talhões 1, 2 

e 3, respectivamente. As mudas usadas no plantio foram provenientes do viveiro Santa Maria, 

sendo mudas obtidas através de sementes. A imagem da Figura 1 apresenta a localização das 

áreas em estudo reflorestadas com Eucalyptus grandis. 
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Fonte: Google Earth® ver. 4.2 

Figura 1 - Localização das três áreas de reflorestamento de Eucalyptus grandis. 

Para se determinar o tamanho das amostras para cada área, adotou-se a fórmula de 

estimação proporcional de população finita (Martins, 2005). 

    
Onde:  
n = número de amostras 
N = quantidade total de unidades na população  
p'= estimativa da verdadeira proporção do estrato i.  
wi = Ni / n 
D = d2/ Z2 , sendo:  d = erro amostral, expresso em decimais 
   Z = abscissa da distribuição normal padrão  

 

O erro amostral corresponde à diferença entre o valor da estatística e o seu 

correspondente parâmetro. Diz-se que uma estimativa é tão mais precisa quanto menor for o 

erro amostral (Martins, 2005). No presente estudo utilizou-se um erro amostral de 1,5 para se 

determinar o número de árvores para a amostragem de cada área. 

CHAPARRAL 

BR-277 

CENTENÁRIO 
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A área total de cada local em estudo, o número de árvores amostradas, a idade das 

árvores na coleta dos dados e a data da amostragem se encontram na Tabela 1. 

Tabela 1 - Caracterização das áreas de plantio de Eucalyptus grandis em diferentes idades 

 

Os dados utilizados neste estudo foram coletados a partir da medição da 

circunferência à altura do peito (CAP) de árvores da espécie Eucalyptus grandis, e 

convertidos em diâmetro à altura do peito (DAP).  

A normalização da distribuição diamétrica foi analisada pelo teste não 

paramétrico de Kolmogorov-Smirnov (5%). Os testes e gráficos foram realizados 

utilizando o programa computacional Minitab® versão 12.2, 1998. 

 

 Resultados e Discussão 

        Para que se possam aplicar os testes estatísticos aos dados amostrais, é preciso 

verificar a hipótese de que os dados referentes à mesma tenham uma distribuição normal. Por 

esta razão, foi aplicado aos escores do DAP, o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov.

  Conforme demonstram as figuras 2, 3 e 4, verifica-se que apesar da alta dispersão 

dos dados para as três áreas avaliadas, o ajuste de normalidade dos dados estão próximos à 

reta de probabilidade, ou seja, os dados referentes à DAP apresentam uma distribuição normal 

pelo teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov (5%) para os dados coletados nas diferentes 

idades.  

 

Local Área (ha) Árvores Idade (meses) Data amostragem 
Centenário 6,499 32 46 10/09/07 

BR-277 20,379 99 41 11/09/07 

Chaparral 27,073 135 30 11/09/07 
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Kolmogorov-Smirnov Normality Test

Approximate P-Value > 0.15

5 10 15 20

,001

,01

,05

,20

,50

,80

,95

,99

,999

P
ro

ba
bi

lid
ad

e

DAP

PROBABILIDADE NORMAL   -   ÁREA1 CENTENÁRIO

Figura 2 - Distribuição de normalidade do DAP de Eucalyptus grandis aos 46 meses de idade 

na área do Centenário 

Figura 3 - Distribuição de normalidade do DAP de Eucalyptus grandis aos 41 meses de idade 
da área BR-277 
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Approximate P-Value > 0.15

Kolmogorov-Smirnov Normality Test
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Figura 4 - Distribuição de normalidade do DAP de Eucalyptus grandis aos 30 meses de idade 
da área Chaparral 
 

Conforme considerações a partir de trabalhos em campo, (Gomes, 2002), pode-se 

classificar a precisão do experimento com relação ao coeficiente de variação (CV). Os 

conjuntos de dados da área 1, Centenário, e área 2, BR-277, foram considerados heterogêneos 

com elevada dispersão, classificados como muito altos (CV > 30%) apresentando valores de 

36,42% e 30,50%, respectivamente. A área 3, Chaparral apresentou comportamento um pouco 

diferente, com coeficiente de variação igual a 27,70 %, valor homogêneo e classificado por 

(Gomes e Garcia, 2002), como alto. 
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Tabela 2 - Valores médios do diâmetro a altura do peito (DAP), desvio padrão (s) e 
coeficientes de variação (CV) das árvores de Eucalyptus grandis nas três áreas em estudo  

 
Na área do Centenário o intervalo de confiança contém o verdadeiro valor da média do 

DAP, que é de 12,36 cm, e o intervalo de confiança para o desvio padrão inclui o verdadeiro 

valor do desvio padrão, com 95% de probabilidade, apresentados na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Limites inferiores e superiores (cm) do Intervalo de Confiança (IC) para a média 
do DAP de árvores de Eucalyptus grandis, e para o desvio padrão   

 

Marques Junior, et al. (1996), avaliando procedências de Eucalyptus cloeziana, 

encontraram uma média para DAP de 11,18 cm, sendo estes dados coletados aos 80 meses de 

idade. O presente estudo apresentou a média de DAP na área Centenário, que possui 46 meses 

de idade bem superior, quando foi levada em consideração a idades das árvores avaliadas. 

Estes mesmos autores encontraram um CV de 11,93 % para o DAP, valor bastante inferior 

quando comparado com o do presente estudo. Esta alta dispersão dos dados pode ser atribuída 

a elevada variabilidade genética encontrada nas mudas que deram origem ao povoamento. 

Drumond, et al. (2003), em seu estudo avaliando o comportamento de algumas 

espécies/procedência de Eucalyptus no município de Lagoa Grande-PR, observou uma média 

de DAP de 5,10 cm para Eucalyptus tereticornes e 4,82 cm para Eucalyptus camaldulensis, 

avaliados aos 52 meses de idade. Os povoamentos foram instalados em espaçamento 3 x 3 m, 

diferentemente do estudo em questão que foi de 2 x 2 m e desta forma as árvores teriam uma 

área menor para a exploração e esperando-se então um menor desenvolvimento do DAP. 

Local DAP (cm) Desvio Padrão (cm) Coef. de Variação (%) 
Centenário 12,36 4,500 36,42 

BR-277 11,11 3,387 30,50 

Chaparral 10,09 2,794 27,70 

Média (cm) Desvio Padrão (cm) Local 
Limite inferior Limite superior Limite inferior Limite sup erior 

Centenário 10,73 13,98 3,61 5,98 
BR-277 10,43 11,78 2,97 3,94 

Chaparral 9,61 10,56 2,50 3,17 
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Mesmo que estas árvores tenham sido avaliadas em idade inferiores (46 meses), apresentaram 

o diâmetro a altura do peito bastante superior, como mostra a tabela 2. 

Oliveira, et al. (1999), estudando o efeito da adubação NPK, (nitrogênio, fósforo e 

potássio) e micronutrientes, avaliou um plantio de E. citriodora, aos 5 anos de idade e 

encontrou uma média de DAP em 12,52 cm e um CV de 13,33 %. 

A média observada para a área BR-277 é de 11,11 cm, sendo estes dados avaliados 

quando as árvores apresentaram 41 meses de idade. Estes dados estão  condizentes, porém um 

pouco inferiores às médias encontradas no estudo feito por Bellote et al. (1980), que 

avaliaram o desempenho de Eucalyptus grandis em função da idade, como evidencia a tabela 

4. Pode-se observar que entre 36 e 48 meses de idade das árvores o diâmetro variou de 12,0 a 

12,7 cm, enquanto que na BR-277 a média do diâmetro foi de 11,11 cm. 

 
Tabela 4 - Valores médios de DAP de Eucalyptus grandis em função da idade   

Idade (meses) DAP (cm) 
12 4,8 
24 8,8 
36 12,0 
48 12,7 
60 13,7 

                               Fonte: Bellote, et al. (1980)                        * modificado 
 

O intervalo de confiança da média e do desvio padrão para a área Chaparral, podem ser 

visualizados na tabela 3, confirmando que os dados contêm o verdadeiro valor da média do 

DAP e do desvio padrão com 95% de probabilidade. 

Em estudo feito por Kageyama e Vencovsky (1983), avaliando progênies de 

Eucalyptus grandis aos 2 anos de idade, encontrou valores de 12,08 cm para média de DAP e 

CV de 12,90. Para os valores médios de DAP, pode-se verificar uma inferioridade dos dados 

do presente trabalho, já que apresentou média de 10,90 cm, quando comparados ao referido 

estudo. Isto pode ser devido a um grande número de progênies do estudo utilizando materiais 

com desenvolvimento superior. 
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 Conclusões 

Nas três áreas analisadas para Eucalyptus grandis, pode-se verificar normalidade dos 

dados para a DAP, mesmo quando as idades são diferentes. Isto permite que dados desta 

natureza sejam utilizados para futuras análises, já que a normalidade é condição primordial 

para posteriores avaliações e conclusões.  
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