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Introdução

Segundo Costa et al. [1], a quantificação do estoque 
madeireiro dos povoamentos florestais é de 
fundamental importância quando se deseja obter 
informações que permitam elaborar um adequado plano 
de manejo. A partir disso os inventários florestais se 
tornam importantes, pois visam informar sobre os 
recursos florestais existentes em uma distinta área.

Como nos inventários florestais a medição do
diâmetro é muito mais fácil de ser obtida em 
comparação à altura, muitos pesquisadores têm 
estudado a relação que há entre o diâmetro e a altura,
denominada de relação hipsométrica, com o interesse 
de diminuir o custo e o tempo de coleta de dados de 
altura no campo. 

Segundo Barros et al. [2], foi a partir de Trorey 
1932, que a listagem de modelos matemáticos para 
ajustar a relação altura/diâmetro tem crescido 
constantemente. Os modelos biométricos de prognose 
estão sendo sofisticados, a fim de propiciar 
informações cada vez mais detalhadas sobre o 
povoamento florestal (SOARES et al. [3]).

De acordo com Souza et al. [4], a estimativa de 
altura das árvores é uma tarefa onerosa e sujeita a 
grandes erros, por isso em inventários florestais se 
mede a altura de algumas árvores nas parcelas e, 
empregando-se a relação hipsométrica se estimam a 
altura das demais. A estimação indireta da altura da 
árvore é uma componente de especial importância para 
a determinação do volume individual da árvore e, 
conseqüentemente, para a determinação do volume do 
povoamento (TOMÉ, et al. [5]).

Esse procedimento é feito a partir da medição do 
DAP de todas as árvores da parcela e da mensuração da 
altura de algumas árvores, geralmente, de cinco a dez, 
em que, a partir dos dados coletados se constrói uma 
curva altura - diâmetro, com a finalidade de estimar a 
altura das demais árvores da parcela em que apenas o 
diâmetro é medido, (BATISTA et al. [6]).

Couto et al. [7], afirmam que o uso de equações de 
relação hipsométrica e volume em inventários florestais
vem se constituindo em operação rotineira para estimação 
das alturas das árvores e para o cálculo do volume de 
madeira em pé.

Vários modelos de relação hipsométrica são citados na 
literatura florestal, porém esses devem ser analisados e 
testados para uma melhor precisão e eliminação de erros.

Diante da importância tanto do seu uso, como também 
do seu ajuste, propôs-se neste trabalho o teste e 
comparação de modelos tradicionais de relação 
hipsométrica.

Material e métodos

A. Localização e caracterização da área em estudo

O estudo foi realizado na Estação Experimental do 
Araripe, pertencente ao Instituto Agronômico de 
Pernambuco - IPA, localizada no município de Araripina, 
no semi-árido de Pernambuco. 

O clima regional predominante na região é do tipo 
BShw` de Köppen, quente e seco das baixas latitudes com 
chuvas de verão. A presença da Chapada não confere uma 
diferenciação extrema no clima regional, porém o fator 
relevo influencia no acréscimo considerado da 
pluviometria, registrando cerca de 763 mm anuais.  A 
temperatura do local é de aproximadamente 22,4o C, com 
máxima de 30,3o C e mínima de 20,6o C. O solo é do tipo 
latossolo vermelho-amarelo (ARAÚJO, [8]).

B. Experimento

O experimento teve início no mês de janeiro de 2002, e o 
plantio definitivo foi realizado no mês de março do mesmo 
ano, utilizando-se covas nas dimensões de 30x20x20 cm
com espaçamento de 3x2 m. Foram considerados 15 
tratamentos (clones de Eucalyptus sp.) com quatro 
repetições. As mudas dos clones de eucaliptos foram 
provenientes da Comercial Agrícola Paineira LTDA, 
localizada em Urbano Santos – Maranhão.



C. Coleta de dados

A dimensão de cada parcela foi de 14x21 metros 
com área de 294 m2. O total de mudas foi de 49 plantas 
por parcela, e a área útil conteve 25 plantas. Foram 
cubadas rigorosamente pelo método de Smalian, 22 
árvores por tratamento, amostradas de forma 
inteiramente aleatória, obtendo-se as medidas de 
circunferência à altura do peito (CAP), altura (H), 
diâmetro da base a 0,3 m do solo (DB). Após, as 
medidas de CAP foram transformadas em diâmetro à 
altura do peito (DAP). As 330 árvores cubadas tinham 
idade variando de 48 a 64 meses.

D. Modelos testados e critérios para seleção 

Na Tab. 1 estão relacionados os modelos   
tradicionais de relação hipsométrica testados nessa
pesquisa.
   Tabela 1. Modelos testados

1.Modelo Parabólico 2. Modelo de Stoffels

H = β0 + β1.DAP + β2.DAP2 + εi Ln(H) = β0 + β1.ln(DAP) + εi

3. Modelo de Curtis 4. Modelo da Linha Reta

Ln(H) = β0 + β1.DAP-1 + εi H = β0 + β1.DAP + εi

5. Modelo Hiperbólico 6. Modelo 6

H = β0 + β1/DAP2 + εi H = β0 + β1.DB + β2.DAP + εi

Para seleção do melhor modelo foram considerados 
três critérios: coeficiente de determinação ajustado 
(R2

a), erro padrão residual (EPR), e distribuição gráfica 
dos resíduos.

Para o ajuste dos modelos de regressão, foi utilizado 
o software estatístico GRETL 1.7.4 (2008), onde foram 
obtidos os Mínimos Quadrados Ordinários e demais 
estatísticas de precisão, como os critérios seletivos e a 
estatística t de Student. O teste Scott-Knott foi obtido 
pelo software SYSTAT 5.0 versão Demo (Wilknson, 
1990).

As estatísticas de precisão, assim como os modelos 
de regressão testados e as equações ajustadas estão 
descritos na Tab. 2.

Resultados e Discussão

Os 15 tratamentos foram diferenciados em dois 
grupos estatisticamente distintos em função das médias 
dos volumes pelo teste Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. Constituiu o grupo A os clones C78, 
C39, C41, C11 e o grupo B os clones C49, C80, C315, 
C101, C156, C27, C51, C158, C31, C25, C33.

Para ambos os grupos, os modelos de regressão 
linear múltipla foram desconsiderados da seleção, já 
que pelo menos um de seus parâmetros estimadores 
foram insignificativos ao teste t de Student a 5% de 
probabilidade.

O R2
a e o EPR variaram, para o grupo A e B, 

respectivamente, de 0,4030 (equação 5) a 0,4697
(equação 4), e 0,07426 (equação 2) a 1,09122 (equação
5); 0,4791 (equação 5) a 0,5369 (equação 4), e 0,07985
(equação 2) a 1,05428 (equação 5).

As equações obtidas a partir dos modelos de Stoffels
(2) e da Linha Reta (4) obtiveram os melhores ajustes 
para os dois grupos, apresentando respectivamente, os 
menores EPR e os maiores R2

a. Contudo, se observou 

tendenciosidade da distribuição gráfica dos resíduos, com 
presença de ¨outliers¨, como pode ser observado na Fig. 1.

Em relação ao R2
a, o grupo B apresentou valores 

maiores, possivelmente por possuir maior número de 
árvores-amostras e distribuídas de maneira mais uniforme 
entre as classes de altura.

Para ambos os grupos, as equações ajustadas a partir do
modelo hiperbólico apresentaram os piores desempenhos 
do R2

a e EPR. 
Em função dos baixos valores dos coeficientes de 

determinação ajustado e da distribuição gráfica dos 
resíduos inadequada, não se recomenda o uso das equações 
ajustadas nesse estudo. Deve-se testar modelos envolvendo 
outras variáveis e modelos não-lineares.

Batista et al. [6], em estudo sobre o desempenho de 
modelos de relação hipsométrica, concluiu que a 
fundamentação biológica na forma funcional dos modelos 
não-lineares parecem justificar a superioridade desses 
modelos, em termos de estabilidade, tendo demonstrado 
menor sensibilidade às particularidades da amostra 
utilizada para o ajuste, pois o padrão da curva altura-
diâmetro é fortemente ditado pelas propriedades biológicas 
do modelo.
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Figura 1. Dispersão dos resíduos percentuais em função da altura estimada por equações ajustadas a partir dos modelos de Stoffels e 
Hiperbólico para os grupos A e B.
       
Tabela 2. Modelos de regressão, equações ajustadas e estatísticas de precisão. Valores das estimativas dos parâmetros β0, β1 e β2

seguidos de * são significativos ao teste t de Estudent a 5% de probabilidade.

                                                                            Equações Ajustadas

Grupo A                                        Grupo B

1.Modelo Parabólico

H = β0 + β1.DAP + β2.DAP2 + εi
    H = 10,1097** + 10,3206.DAP + 220,02.DAP2   H = 4,81915*** + 90,9992***.DAP - 116,555.DAP2

R2
a= 0,4663 EPR= 1,0318 R2

a= 0,5366 EPR= 0,9944

2. Modelo de Stoffels

Ln(H) = β0 + β1.ln(DAP) + εi

Ln(H) = 3,717** + 0,49007**.ln(DAP) Ln(H) = 3,755***+ 0,52635***.ln(DAP)

R2
a= 0,4403 EPR= 0,07426 R2

a= 0,5168 EPR= 0,07985

3. Modelo de Curtis

Ln(H) = β0 + β1.DAP-1 + εi
Ln(H) = 3,1294*** - 0,05387***.DAP-1 Ln(H) = 3,06412** - 0,05145**.DAP-1

R2
a= 0, 4217 EPR= 0, 0755 R2

a= 0,5064 EPR= 0,0807

4. Modelo da Linha Reta

H = β0 + β1.DAP + εi
H = 7,0978*** + 62,2957***.DAP H = 6,1510*** + 65,6994***.DAP 

R2
a= 0,4697 EPR= 1,0284 R2

a= 0,5369 EPR= 0,9940

5. Modelo Hiperbólico

H = β0 + β1/DAP2 + εi
  H = 17,5082*** - 0,0408***/DAP2   H = 15,9468*** - 0,03***/DAP2

R2
a= 0,403 EPR= 1,09122 R2

a= 0,4791 EPR= 1,05428

6. Modelo 6

H = β0 + β1.DB + β2.DAP + εi
H = 7,0855*** - 1,8222.DB + 64,5268**.DAP H = 6,1670*** - 2,2518.DB + 68,1987***.DAP

R2
a= 0,4636 EPR= 1,0344 R2

a= 0,5351 EPR= 0,9960

                                                                                        



                                                                                               


