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RESUMO 

Kauana Engel. Efeito da classificação das árvores em grupos arquitetônicos na estimativa de 

biomassa florestal acima do solo.  

 Muitas equações para estimar biomassa já foram desenvolvidas, no entanto, ainda não 

são suficientemente acuradas, constituindo desafios a cerca da eficiência dos métodos 

indiretos de obtenção desta variável. Alguns pesquisadores sugerem a inclusão de variáveis de 

copa nos modelos de regressão, devido a relevância deste componente na composição da 

biomassa total.  Todavia sabe-se da complexidade associada a coleta em campo e inclusão 

dessas variáveis em modelos estatísticos. Este contexto instigou a seguinte questão de 

trabalho: “A alocação da biomassa acima do solo pode ser influenciada pelo padrão 

arquitetônico da copa das árvores?”. Nesta perspectiva, este estudo tem como objetivo 

verificar se a classificação das árvores em grupos arquitetônicos melhora a acurácia das 

estimativas de biomassa florestal acima do solo. Com os seguintes objetivos especificos: (i) 

verificar se há diferença entre os grupos em termos de arquitetura de copa; (ii) verificar se 

existe um padrão de comportamento de variáveis dendrométricas e alométricas nos grupos; 

(iii) ajustar modelos de regressão para biomassa florestal acima do solo por grupo 

arquitetônico. Para isto, foi realizada uma classificação arquitetônica de árvores provenientes  

de florestas nativas localizadas na região sul do Brasil, utilizando os seguintes critérios: a) 

simpodiais ou monopodiais; b) eixos das copas predominantemente ortotrópicos ou 

plagiotrópicos. Posteriormente fez-se uma estatística descritiva dos dados, em seguida uma 

MANOVA, análise discriminante e análise de agrupamento. Por fim, realizou-se o ajuste e 

avaliação estatística do desempenho de dois modelos de regressão. Os resultados obtidos 

permitiram concluir que: (i) as árvores simpodiais diferem das monopodiais em termos de 

arquitetura de copa; (ii) nas árvores simpodiais, não foi possível encontrar um padrão da 

distribuição da biomassa e nem da relação entre altura do ponto de inversão morfológico e 

comprimento de copa; (iii) as árvores monopodiais, apresentam um padrão de comportamento 

da distribuição da biomassa entre fuste e copa, e entre a altura do ponto de inversão 

morfológico e comprimento de copa principalmente nos indivíduos de maiores dimensões; 

(iv) as estimavas de biomassa são mais exatas quando realizadas separadamente entre 

simpodiais e monopodiais. 

Palavras-chave: Alometria de árvores. Biomassa arbórea. Arquitetura de árvores. Proporção 

copa e fuste. 
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ABSTRACT 

Kauana Engel. Effect of classification of trees in architectural groups on the estimation 

of forest biomass above ground.  

Many equations for estimating biomass have already been developed, however , they 

are not yet sufficiently accurate, constituting challenges around the efficiency of indirect 

methods of obtaining this variable. Some researchers suggest the inclusion of canopy 

variables in the regression models, due to the relevance of this component in the composition 

of the total biomass. However, it is known and the complexity associated with field collection 

and inclusion of these variables in statistical models. This context prompted the following 

work question: "Is the allocation of biomass above ground influenced by the architectural 

pattern of the canopy of trees?”. In this perspective, this study aims to verify whether the 

classification of trees in architectural groups improves the accuracy of the above-ground 

forest biomass estimates. With the following specific objectives : (i) Check if there is a 

difference between the groups in terms of canopy architecture; (ii) Check if there is a pattern 

of behavior of the dendometric variables and the biomass variables in the groups; (iii) Fit 

regression models for above-ground forest biomass by architectural group. For this, an 

architectural classification of trees from native forests located in the south of Brazil was 

carried out, using the following criteria: a) sympodial or monopodial; b) crown axes 

predominantly orthotropic or plagiotropic. Subsequently, a descriptive statistic was made, 

followed by MANOVA, discriminant analysis and cluster analysis. Finally, fit and statistical 

evaluations of the performance of two regression models were performed. The results showed 

that: (i) the sympodial trees differ of monopodials in terms of canopy architecture; (ii) in the 

sympodial trees, it was not possible to find a pattern of the biomass distribution nor of the 

relation between height of the morphological inversion point and crown 

length; (iii) monopodial trees, show a pattern of behavior d the distribution of biomass 

between stem and crown, and between the height of the morphological inversion point and 

crown length  in the largest individuals; (iv) biomass estimates are more accurate when 

carried out separately from and monopodials sympodial. 

Key-words: Tree allometry. Tree biomass. Tree architecture. Crown and trunk proportion. 
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1 INTRODUÇÃO 

A biomassa florestal é constituída principalmente pela biomassa do componente 

arbóreo situada abaixo do solo, alocada nas raízes e pela biomassa acima do solo, distribuída 

nos componentes fuste e copa.  O fuste aloca a biomassa que se encontra entre o solo e o 

ponto de inversão morfológico e a copa refere-se a toda biomassa dos galhos e folhas.  

As informações sobre a quantidade de biomassa florestal proporcionam inúmeras 

aplicações práticas, como execução do manejo sustentável dos recursos florestais, 

entendimento das funções ecossistêmicas, bem como da dinâmica do carbono na floresta 

(LEDO et al., 2016; HE et al., 2018). Entretanto, destacam-se as questões relacionadas às 

questões climáticas, devido ao potencial que as florestas nativas apresentam na remoção do 

CO2 livre na atmosfera (FIORENTIN et al., 2015; DANG et al., 2019). O que direciona a 

atenção para os relatórios nacionais à Secretaria do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC) (SCHEPASCHENKO et al., 2018).  

Apesar da relevância das informações de biomassa florestal, existem desafios a cerca 

da eficiência dos métodos indiretos de obtenção desta variável. Visto que os trabalhos 

envolvendo ajustes de modelos de regressão para biomassa de florestas nativas estão 

associados com erros acima de 20% (SILVEIRA, 2008; RATUCHNE, 2015; ZANETTE et 

al., 2017; BALBINOT et al., 2019).   

A complexidade encontrada nas florestas nativas é algo consolidado e fundamentado 

na ciência, e este é o principal obstáculo para a evolução da qualidade nas predições de 

biomassa, visto que a mesma é controlada por fatores de diferente natureza.  As florestas 

naturais brasileiras são compostas por um grande número de espécies, correspondendo a 

diferentes características fisiológicas e  genéticas. Estas espécies apresentam árvores nas 

diferentes fases de crescimento, situadas em diferentes estratos da floresta, e madeiras 

distintas com relação a sua densidade. Estas características, dentre muitas outras, subsidiam 

interações das árvores entre si e com o meio, e resultam em  diferentes efeitos sobre o 

crescimento e conformação dos componentes fuste e copa, bem como na produção e alocação 

da biomassa.  

Logo, definir matematicamente que a biomassa é função de apenas um ou dois fatores, 

os quais são representados por variáveis de fácil mensuração em campo, como diametro a 

1,30 do solo (dap) e altura, e considerar que essa relação é estática, faz com que as 

estimativas não apresentem a acurácia desejada.  Entretando, na prática, dap e altura são 
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comummente empregadas nos modelos pois são as variáveis obtidas com  maior facilidade na 

hora da coleta em campo (PÉLLICO NETTO e BEHLING, 2019; BALBINOT et al., 2019). 

Além disso, entre as variáveis de fácil mensuração, o dap representa a maior parte da 

variabilidade existente na biomassa (CHAVE et al., 2014; ZHAO et al., 2015; AFFLECK e 

DIÉGUEZ-ARANDA, 2016; BEHLING et al., 2018).  

Todavia, o dap e altura  apresentam menor correlação com o componente copa do que 

com o fuste (SILVEIRA et al., 2009; OLIVERIA et al., 2018). Em média a biomassa alocada 

na copa representa cerca de 45% do total em florestas tropicais e subtropicais 

(WATZLAWICK et al., 2012; GOODMAN et al., 2014; BALBINOT et al. 2017a). Autores 

como Oliveira et al. (2018) indicam a busca por variáveis que representem melhor a copa das 

árvores para o ajuste de modelos alométricos. Macfarlane (2015) sugere que variáveis como 

volume de copa, diâmetro de copa, arquitetura das árvores, podem ser convenientes para 

melhoria das estimativas de biomassa. Trautenmüller (2019) explica que a alta variabilidade 

que existe nas árvores menores será melhor estratificada ao incluir variáveis citadas por 

Macfarlane (2015), resultando em melhorias nas estimativas de biomassa dos componentes e 

total.  

Apesar da relevância da copa na composição da biomassa total, Péllico Neto e Behling 

(2019) explicam que modelar este componente é algo complexo. Pois mensurar variáveis de 

copa em parcelas amostrais é algo difícil, principalmente em florestas densas, onde a base da 

copa é obscurecida (SHARMA et al., 2017). Isto torna essa atividade dispendiosa,  

envolvendo mais tempo e custos em campo em comparação com o dap e altura (GOODMAN 

et al., 2014; SHARMA et al., 2017), inviabilizando sua inclusão em inventários florestais de 

rotina (SHARMA et al., 2017) e em modelos estatísticos (GOODMAN et al., 2014) .    

Neste sentido, Goodman et al. (2014) sugerem que um sistema de classificação 

arquitetural das árvores tem potencial para melhorar as estimativas de biomassa acima do 

solo, evitando a coleta de novas variáveis, e incluindo o componente copa de maneira indireta 

na modelagem da biomassa. Além disso, a modelagem atual para a biomassa de florestas 

nativas precisa considerar árvores de diferentes espécies, sanidade, genética, idade 

(BALBINOT et al., 2017a) entre outros fatores que promovem variação na biomassa. Neste 

contexto, identificou-se uma lacuna a ser preenchida sobre a relação da arquitetura das 

árvores com a biomassa de florestas nativas do sul do Brasil. Instigando a seguinte questão de 

trabalho: “A alocação da biomassa acima do solo é influenciada pelo padrão arquitetônico das 

árvores?”.    
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral  

Verificar se a classificação das árvores em grupos arquitetônicos melhora a acurácia 

das estimativas de biomassa florestal acima do solo. 

2.2 Objetivos Específicos 

(i) Verificar se há diferença entre os grupos em termos de arquitetura de copa; 

(ii) Verificar se existe um padrão de comportamento das variáveis dendrométricas e 

das  variáveis de biomassa nos grupos;  

(iii) Verificar o desepenho dos modelos de regressão para biomassa da copa, fuste e 

total, com e sem o emprego da estratificação arquitetônica.  

  

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Biomassa Florestal 

A biomassa é todo recurso renovável proveniente de matéria de origem biológica, viva 

ou morta, animal ou vegetal (SANQUETTA e BALBINOT 2004). O termo biomassa florestal 

significa toda a biomassa existente na floresta ou apenas na sua fração arbórea, e, em se 

tratando de biomassa de origem vegetal, emprega-se o termo fitomassa (SANQUETTA et al., 

2002).   

Os métodos de quantificação de biomassa podem ser enquadrados em método diretos 

(determinação) e indiretos (estimativas) (SANQUETTA et al., 2002). O método direto 

implica na derrubada da árvore para a determinação exata de seu peso e medidas 

(BALBINOT et al., 2008). E quando isto não ocorre de maneira direta, então são feitas 

estimativas por meio de relações quantitativas ou matemáticas, caracterizando o método 

indireto (SANQUETTA et al., 2002). Devido à inviabilidade da prática do método direto para 

cada árvore, principalmente para grandes áreas, então o método indireto satisfaz essa questão 

por meio da técnica de análise de regressão, permitindo que a biomassa das árvores em pé seja 

estimada por um modelo estatístico (HIGUCHI et al., 1998; SANQUETTA et al., 2002; 

MACFARLANE, 2015). 
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Para Sanquetta et al. (2009) a regressão é a ferramenta utilizada para a construção de 

equações a partir de modelos matemáticos, permitindo analisar a relação existente entre duas 

ou mais variáveis e tem como objetivo estimar a variável de difícil mensuração em função 

da(s) variável(is) de fácil mensuração. Nestes casos, a estimativa da biomassa é mais rápida e 

barata, mas sua exatidão tende a ser inferior (FEARNSIDE et al., 1993; SEGURA e 

KANNINEN, 2005).  

As estimativas de biomassa de árvores são realizadas por meio de modelos de 

regressão alométrica (TRAUTENMÜLLER, 2015; NAM, VAN KUIJK, ANTEN, 2016), os 

quais são ajustados a partir de amostras coletadas na população (SANQUETTA et al., 2002). 

Esses modelos são baseados na correlação da biomassa (variável dependente) com alguma 

variável obtida por medição no campo (variável independente), sem necessidade de abate da 

árvore (FERRAZ et al., 2014). Como variáveis independentes geralmente constam o dap, 

altura e densidade da madeira (BREUGEL et al., 2011; FELDPAUSCH et al., 2012; CHAVE 

et al., 2014). Entretanto, em algumas ocasiões, o dap e a altura são as mais utilizadas devido à 

sua disponibilidade e facilidade de medição em inventários florestais (HE et al., 2018; 

PÉLLICO NETTO e BEHLING, 2019; BALBINOT et al., 2019).  

As equações desenvolvidas nem sempre são válidas para o ecossistema em questão 

(VERES, 2012). De acordo com Koehler, Watzlawick e Kirchner (2002) tipologias florestais 

produzem diferentes quantidades de biomassa e, portanto, deve-se tomar cuidado na escolha 

de equações para aplicação em diferentes locais de onde foram desenvolvidas. E, decorrente 

da elevada demanda de custo e tempo em relação à coleta de biomassa (BALBINOT et al., 

2017a; BEHLING et al., 2018), há uma escassez de informação em relação ao 

desenvolvimento dos modelos e equações. 

Se tratando de estudos em grande escala em florestas tropicais é inviável realizar 

estimativas de biomassa por espécie, devido à alta diversidade que ocorre em áreas 

relativamente pequenas (KNUT, 1993). Neste caso, as estimativas são viabilizadas por meio 

do uso de modelos gerais, também conhecidos como modelos multi-espécies (locais ou 

regionais) ou pan-tropicais, onde uma única equação é desenvolvida para todas as espécies, 

desconsiderando sua localização de origem (CHAVE, 2005; NAM, VAN KUIJK, ANTEN, 

2016; HE et al., 2018). 

A exatidão dessas estimativas, bem como a eficiência da implementação dos modelos 

ainda é um grande desafio no âmbito científico mundial (CHAVES et al., 2014; NAM, VAN 

KUIJK, ANTEN, 2016), pois as equações empíricas disponíveis apresentam uma tendência 

https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eap.1450#eap1450-bib-0008
https://link.springer.com/article/10.1007/s10457-013-9596-y#CR23
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em subestimar e superestimar a biomassa acima do solo, sendo que a subestimativa nas 

maiores árvores é o fator mais preocupante (TRAUTENMÜLLER, 2015; GOODMAN et al., 

2014), pois cerca de 70% da biomassa total é representada pelas maiores árvores da floresta 

(BALBINOT et al., 2017).  

Trautenmüller (2015), ajustando equações para Floresta Estacional Decidual no Rio 

Grande do Sul, encontrou erro de 33,5% para a biomassa acima do solo, e verificou tendência 

semelhante para todos os modelos, em apresentar maior erro nas maiores árvores. Com a 

estratificação dos dados por classe de diâmetro, encontrou erros de 38,7% (dap > 5-15) e 

26,8% (dap > 15cm). Ratuchne (2015), estimando a biomassa arbórea acima do solo para 

Floresta Ombrófila Mista no Paraná, obteve um erro de 45% para o melhor modelo. Miranda, 

Melo e Sanquetta (2011) ajustando equações de biomassa total para árvores de diferentes 

espécies, provenientes de reflorestamentos de restauração (Floresta Estacional Semidecidual), 

encontraram erro de 31,7 %. Os autores estratificaram as árvores por ritmo de crescimento, 

obtendo erros de 28% (espécies de rápido crescimento), 19,64% (espécies de crescimento 

médio), e 16,15% (para espécies de crescimento lento). Veres et al. (2020) ao estimar a 

biomassa arbórea total em Floresta Estacional Semidecidual no Paraná, encontraram erro de 

50,98% para o melhor modelo ajustado.  

Ao considerar que a composição das espécies e sua distribuição, atrelada a 

características funcionais, influenciam a variação da biomassa nas florestas (LIDA et 

al., 2012; POORTER et al., 2009). Então os modelos gerais não devem estar considerando a 

variabilidade interespecífica das características associadas à diversidade de espécies existentes 

nas florestas (GOODMAN et al., 2014). Os padrões específicos de cada espécie, como 

arquitetura, forma, ontogenia, densidade da madeira, não podem ser abrangidos somente por 

meio do diâmetro, corroborando para uma incerteza sobre a mudança da biomassa em relação 

ao tamanho do fuste (SHEIL et al., 2016). Outra questão pertinente a este cenário é o fato de 

que a contribuição do componente copa em relação à biomassa total, não está sendo 

considerada nos ajustes de modelos (GOODMAN et al., 2014).  

Ao saber que em média 45% da biomassa total está alocada na copa das árvores em 

florestas tropicais e subtropicais (WATZLAWICK et al., 2012; GOODMAN et al., 2014; 

BALBINOT et al., 2017), é possível inferir que a variabilidade não explicada por dap, altura e 

densidade da madeira pode estar associada com a variabilidade das copas das árvores e, 

portanto, associada ao desempenho não desejado dos modelos alométricos desenvolvidos até 

agora (GOODMAN et al., 2014).  

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10265-018-1042-9#CR17
https://nph.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Poorter%2C+Lourens


 
 

20 
 

Gower et al. (1999) já enfatizava a necessidade de estudos e compreensão sobre as 

relações entre os componentes de crescimento da floresta e biomassa devido a magnitude da 

relevância da quantificação  da biomassa arbórea e seu estoque de  carbono. Nam, Anten e 

Van Kuijk (2018) argumentam que o desafio envolvendo a quantificação de carbono envolve 

a compreensão da relação existente entre biomassa e a estrutura da floresta. 

Com o intuito de considerar a variação de traços interespecíficos das florestas, Chave 

et al. (2005) sugerem a categorização das árvores para o ajuste dos modelos por tipos ou 

caracteristicas funcionais. Nesse sentindo, Nam, Van Kuijk e Anten (2016) desenvolveram 

equações por classe de densidade da madeira das espécies, justificados pela correlação da 

densidade da madeira com as estratégicas de crescimento das espécies nas florestas tropicais 

(POORTER et al., 2009; LIDA et al., 2012; NAM, ANTEN e VAN KUIJK, 2018), bem 

como pela correlação com a biomassa, uma vez que está intimamente ligada a quantidade de 

massa e carbono por unidade de volume de madeira (NAM, VAN KUIJK e ANTEN,  2016). 

Para Nam, Van Kuijk e Anten (2016) o desempenho das estimativas por grupo funcional não 

melhorou significativamente em relação ao ajuste geral. Os autores enfatizaram que apesar 

das espécies já estarem agrupadas, provavelmente se diferem em outros aspectos, pois a 

variabilidade atrelada à densidade da madeira já estava incluída no ajuste geral, com o uso 

desta variável.  

Lida et al. (2012) enfatiza que as restrições mecânicas derivadas da densidade da 

madeira proporcionam à coexistência de espécies portadoras de diferentes arquiteturas, e 

portanto, diferentes estratégias de captura de luz. De acordo com Chomicki et al. (2017), a 

arquitetura da planta desempenha um papel fundamental na captura e eficiência da luz, no 

desenvolvimento em altura, e na estabilidade mecânica e hidráulica da planta. Assim como, 

no domínio sobre indivíduos concorrentes (POORTER et al., 2012).   

Dentro da floresta as árvores estão competindo constantemente por luz (LIDA et al., 

2012), e portanto, estão constantemente sob diferentes restrições, corrobora para a covariação 

de tamanho das árvores, iluminação e investimento em biomassa (SHEIL et al., 2016). Desta 

forma, tem-se uma incógnita em relação ao poder de explicação das variáveis independentes 

utilizadas nas equações de regressão desenvolvidas para estimar biomassa total, pois, 

diferentes ambientes são explorados por diferentes espécies, proporcionando a variação das 

relações alométricas (SILVEIRA et al., 2009). 

Contudo, é possível inferir que as equações de biomassa carecem de uma variável que 

seja capaz de expressar as diferentes estratégias e/ou organização da árvore com relação à 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10265-018-1042-9#CR17
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captura de luz e áreas fotossintetizantes.  Goodman et al. (2014) apresentaram um trabalho 

que inclui variáveis da copa em equações gerais para floresta tropical, e enfatizam que a 

variável raio da copa reduziu o erro das estimavas para as árvores de todos os tamanhos, o que 

não observaram com a inclusão da variável altura. Feldpausch et al. (2012) exemplificam que 

em um conjunto de dados compilados, os erros para árvores menores poderiam ser 

minimizados pela inclusão da variável altura nos modelos, mas o mesmo não seria possível 

para as árvores maiores, diferentemente de Goodman et al. (2014).   

Goodman et al. (2014) consideram o dispêndio de mão de obra do ponto de vista 

prático para considerar a variável raio da copa para o desenvolvimento de  modelos, todavia, 

ainda enfatizam a importância para redução do erro nas grandes árvores. Neste estudo os 

autores também consideraram a variável “monopodial”, a qual foi significativa, mas que não 

foi tão eficiente na redução do erro quanto o raio da copa, devido o baixo número de árvores 

classificado como monopodiais.  

3.2 Arquitetura de Árvores 

A evolução das plantas foi orientada pela seleção natural (NIKLAS, 1994; SHIPLEY, 

2010). A seleção natural organizou a estrutura e organização dos organismos, por meio do 

aumento das áreas de superfície de troca dos recursos com o meio e redução das distâncias 

pelas quais os materiais metabólicos são transportados (WEST et al., 1999), implicando 

diretamente em mudanças de escala nas características anatômicas e fisiológicas das plantas, 

influenciando na conformação das redes de ramificação externas da planta (WEST et al., 

1999) onde, de fato ocorrem as trocas de recursos com o ambiente (SIBLY et al., 2012).  

A seleção natural acabou por instruir fenótipos botânicos, caracterizados por estruturas 

externas funcionais, que representam aspectos morfológicos e fisiológicos possíveis de 

visualização, que estão relacionados ao desenvolvimento e estabeleciento da planta (MCGILL 

BJ, 2006; GONÇALVES e LORENZI, 2007). As características funcionais apresentam 

variabilidade entre as espécies, proporcionando uma ampla variação em taxas fotossintéticas, 

bem como na alocação de biomassa (FALSTER et al., 2018).  

Uma árvore é definida como uma planta lenhosa perene, composta por um ou mais 

troncos o qual se ramifica na parte superior dando origem à copa, sendo que o padrão de 

crescimento e desenvolvimento do tronco está  associado ao processo de formação das copas 

definindo a forma das árvores (BATISTA, COUTO e SILVA FILHO, 2014). A forma das 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McGill%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16701083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McGill%20BJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16701083


 
 

22 
 

árvores, e essencialmente da copa, é dirigida por inúmeros fatores, associadas com a genética 

das espécies, determinando o funcionamento fisiológico interno das árvores em interação com 

as condições ambientais (MARCHIORI, 2013; BATISTA, COUTO e SILVA FILHO, 2014). 

Chomick et al. (2017) explicam que este equilíbrio entre os processos de crescimento 

endógeno e as restrições impostas pelo ambiente é expressado pela arquitetura de uma planta, 

observada em um determinado momento de sua vida. Pois uma árvore pode apresentar um 

padrão arquitetural pré-determinado pela sua genética (SALES e BUCKERIDGE, 2014), mas 

que pode ser influenciada por forças ambientais externas. Entretanto, as variações desses 

padrões são definidas pela plasticidade da planta (BARTHÉLÉMY e CARAGLIO, 2007; 

SALES e BUCKERIDGE, 2014). 

Dentre as inúmeras espécies, das mais variadas famílias botânicas, as árvores são 

classificadas em dois grandes grupos na terminologia florestal. Sendo designadas como 

coníferas e folhosas. As coníferas tendem a apresentar uma forma mais definida, e menos 

influenciada pelas condições ambientais, em contrapartida, as folhosas apresentam maior 

plasticidade na forma, em decorrência das variações nas condições ambientais ao longo do 

seu crescimento (BATISTA, COUTO e SILVA FILHO, 2014). 

Na busca pela compreensão sobre a copa das árvores, algumas classificações foram 

desenvolvidas em diferentes contextos de pesquisa, considerando um ou mais fatores que 

determinam os padrões de forma. Zimmermann e Brown (1971) apresentam três 

classificações: Colunar, Excurrente, Decurrente (Figura 1).  

    

Figura 1. Classificação das formas das árvores proposta por Zimmermann e Brown (1971), 

sendo Colunar (A), Excurrente (B) e Decurrente (C).  Fonte: Adaptado de Batista, Couto e 

Silva Filho (2014). 
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De acordo com Zimmermann e Brown (1971)  as copas colunares são caracterizadas 

por um único tronco onde o crescimento é concentrado, no qual se desenvolvem ramos 

primários que não se ramificam. Nas copas Excurrentes o tronco principal tem um 

crescimento ereto, e os ramos secundários se desenvolvem na direção lateral. E nas 

Decurrentes, o tronco principal se bifurca ou se ramificam de modo que os dois passam a 

competir em altura.  

Entretanto, a classificação Decurrente pode não ser eficiente, pois neste grupo existe 

ainda uma infinidade de variações na forma que não é possível descrever, associado ao fato de 

que se encontram a maioria das espécies folhosas arbóreas tropicais (BATISTA, COUTO e 

SILVA FILHO, 2014). Logo, torna-se uma classificação muito genérica quando se trata de 

florestas naturais, onde se predomina espécies folhosas.  

Hallé, Oldeman e Tomlinson (1978) apresentaram uma classificação mais detalhada 

sobre a arquitetura das árvores, instigada pela lacuna na compreensão sobre o comportamento 

e adaptação das plantas ao longo da sua vida. Neste caso, os autores consideram o fato de que 

a forma das copas se altera ao longo do crescimento e desenvolvimento das árvores, em 

função da genética associada com as restrições do ambiente. Nessa classificação, os autores 

definem o conceito de arquitetura como sendo a expressão morfológica visível, bem como o 

arranjo de cada umas das partes da planta (BARTHÉLÉMY e CARAGLIO, 2007). Ou seja, é 

o termo utilizado para descrever um determinado momento do crescimento da árvore ao longo 

da sua vida.  

Contudo, para Hallé, Oldeman e Tomlinson (1978), o conjunto de arquiteturas 

consolidadas ao longo da vida de uma árvore é chamado de “Modelo Arquitetônico”. Os 

autores explicam que os modelos arquitetônicos são áreas de sobreposição em um contínuo da 

construção arquitetural da planta, e, portanto, não podem ser considerados como categorias ou 

classes. Ainda enfatizam que a organização das árvores em modelos arquitetônicos é 

independente de qualquer arranjo sistemático existente. Os conceitos arquitetônicos fornecem 

informações importantes para a compreensão da forma das plantas, da dinâmica e organização 

das árvores, assim como da estrutura das florestas tropicais (HALLÉ, OLDEMAN e 

TOMLINSON, 1978; BARTHÉLÉMY e CARAGLIO 2007).  

 Os principais critérios utilizados para análise do modelo arquitetônico são: Tipo de 

crescimento do meristema apical: (i) determinado: o tempo de vida do meristema apical é 

limitado, refletindo a condição simpodial de uma árvore; (ii) indeterminado: meristema apical 

mantém indefinidamente seu potencial de crescimento, tendo como característica um tronco 
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monopodial. Tipo de eixos: (i) ortotrópicos: apresentam orientação geral dos galhos na 

vertical, com simetria radial, filotaxia em espiral, disposição oposta ou verticilada; (ii) 

plagiotrópicos: apresentam orientação geral horizontal à inclinada, simetria bilateral e 

filotaxia dística. Tipo de ramificação: (i) árvores não ramificadas; (ii) árvores com 

ramificação contínua: todos os meristemas axilares do eixo principal se desenvolvem em 

eixos laterais; (iii) ramificação rítmica: apenas alguns meristemas axilares desenvolvem eixos 

laterais. 

                                          

Figura 2. Caracteres avaliados na definição dos modelos arquitetônicos propostos por Hallé, 

Oldeman e Tomlinson (1978). Crescimento determinado do meristema apical (A); 

crescimento indeterminado do meristema apical (B); eixos ortotrópicos (C); eixos 

plagiotrópicos (D); ramificação continua (E) e ramificação rítmica (F). Fonte: Adaptado de 

Hallé (2009). 

Nesta classificação arquitetônica proposta por Hallé, Oldeman e Tomlinson (1978) 

constam características morfológicas clássicas do ponto de vista botânico, mas que estão 

associadas às estratégias de crescimento e adaptação das plantas durante sua evolução. E, 

portanto, podem representar um padrão na forma de organização das árvores dentro da 

floresta com relação a sua alocação de biomassa. Todavia, em um cenário de inventário 



 
 

25 
 

florestal, o técnico responsável pela coleta desta informação deverá ser ágil e conciso em sua 

determinação, sem reduzir o ritmo de trabalho da equipe. Desta forma, o fato de que a 

classificação sugerida por Hallé, Oldeman e Tomlinson (1978), exige habilidades e domínio 

de assuntos específicos, aumentam as chances de insucesso em campo, resultando na 

inviabilidade econômica e prática. 

Ao avaliar classificações de copa mais generalistas (ZIMMERMANN e BROWN, 

1971) e outras mais detalhadas (HALLÉ, OLDEMAN eTOMLINSON, 1978) percebe-se que 

em ambas, o tipo crescimento do meristema principal, é um critério relevante e que 

discrimina, em um primeiro nível, tendências de padrões arquiteturais de copas.  Estes 

crescimentos podem ocorrer por diferentes processos, dentre os quais se destaca o 

crescimento monopodial e o simpodial. No crescimento monopodial o eixo principal da planta 

é constituído por tecidos formados sempre pela mesma gema (FERRI, 1983), ou seja, existe 

uma dominância do meristema apical do tronco em relação aos ramos (MARCHIORI, 2013). 

No simpodial, o eixo principal é formado por tecidos provenientes de diversas gemas, as quais 

vão se substituindo periodicamente (FERRI, 1983). Neste caso, o meristema apical do tronco 

cede lugar a ramos laterais fazendo com que o tronco se bifurque, sendo este o caso da 

maioria das espécies florestais nativas (MARCHIORI, 2013).  

Outro critério comum observado é a direção de crescimento dos eixos, sendo estes 

classificados como ortotrópicos (disposição geral dos galhos na vertical) e plagiotrópicos 

(disposição geral dos galhos na horizontal). Chomicki et al. (2017) afirmam que a presença de 

eixos ortrotrópicos e plagiotrópicos, está associada com alta e baixa intensidade de luz, 

respectivamente. Logo, este critério se mostra interessante ao considerar o pensamento de 

Sheil et al. (2016), onde enfatizam que a captura de energia, a eficiência do crescimento e a 

mudança de forma devem receber mais atenção, no que diz respeito às estimativas de 

biomassa.  

3.3 Análise de dados multivariada 

A multivariada é uma área da estatística que contempla a avaliação de mais de uma 

variável simultaneamente, onde as relações existentes entre elas são exploradas em sua 

máxima profundidade, permitindo melhor compreensão e entendimento dos dados, bem como 

obtenção de resultados mais consistentes (LATIN et al., 2011; FERREIRA, 2018). A análise 
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de variância multivariada (MANOVA), análise discriminante e análise de agrupamento são 

exemplos de técnicas multivariadas. 

A análise de variância multivariada (MANOVA) consiste em uma análise de variância 

para mais de uma variável ao mesmo tempo, caracterizando-se como um teste poderoso por 

considerar a correlação entre as variáveis (FIELD, 2005). Diferentemente da análise de 

variância univariada (ANOVA), onde se analisa o efeito dos tratamentos apenas para uma 

variável. Realizar uma MANOVA em vez de várias ANOVAS resulta em menor tempo gasto 

pelo pesquisador, bem como uma melhor percepção dos resultados analisados em conjunto 

(PALLANT, 2007).  

A hipótese nula (H0) testada pela MANOVA é de que não há diferença entre as médias 

das variáveis dependentes. As estatísticas que avaliam a significância a hipótese nula (H0) são 

Lambda de Wilks, Traço de Hotelling, Traço de Pillai, Maior Raiz de Roy, cada teste 

apresenta particularidades quanto a sua aplicação, sendo o Wilk’s Lambda o mais utilizado 

(PALLANT, 2007).  Desta forma, a significância das estatísticas avaliadas revela diferença 

estatística em pelo menos um dos tratamentos/grupos avaliados.  

A análise discriminante tem como um de seus objetivos averiguar a contribuição de 

cada variável na diferenciação dos grupos/tratamentos, sendo recomendado seu uso após 

identificar diferença entre os tratamentos na MANOVA (FIELD, 2005). A análise 

discriminante consiste no escalonamento dos autovetores (e) associados aos autovalores (  , 

extraídos da matriz     ̂  ( : variância dentro dos grupos amostrais;  ̂ : variância entre os 

grupos amostrais) por meio da multiplicação por uma constante k. A combinação linear do 

autovetor escalonado com a variável será denominada função discriminante:   
     

   

(FIELD, 2005; FERREIRA, 2018). A seleção dos autovalores é realizada conforme a relação: 

min(g-1,p), em que min significa valor mínimo entre g que é o número de grupos/tratametos e 

p que representa o número de variáveis. O resultado vai indicar quantos autovalores serão 

selecionados seguindo a ordem decrescente com relação ao seu valor, que representa a sua 

contribuição para explicação da variância total dos dados.  

A contribuição de cada variável na separação dos grupos pode ser realizada avaliando 

seu peso na sua respectiva função discriminante ou avaliando o coeficiente de correlação 

canônica que indica o grau de associação da variável original com sua respectiva função, o 

qual situa-se entre 0 e 1 (FIELD, 2005; PALLANT, 2007). Quanto mais próximo o 

coeficiente de correlação estiver de 1, mais associada a variável está com sua respectiva 
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função discriminante, e melhor será o desempenho dessa função, bem como maior 

contribuição dessa variável na diferenciação dos grupos. As funções discriminantes de cada 

grupo vão gerar os centróides que são os escores médios de cada grupo, onde seu valor e seu 

sinal (positivo ou negativo) indicam se há diferença entre os grupos (FIELD, 2005).  

A técnica de análise de agrupamento revela padrões existentes no conjunto de dados  

que não poderiam ser identificados visualmente pelo pesquisador ao inspecionar o 

comportamento dos dados ou os resultados obtidos na estatística descritiva  (FERREIRA, 

2018). Esta análise trabalha com a estrutura e heterogeneidade natural das variáveis, 

organizando o conjunto total dos dados em subgrupos mais homogêneos conforme suas 

características (FIELD, 2005; LATTIN et al., 2011). 

Os objetos (indivíduos ou itens) alocados em um mesmo grupo são considerados 

similares, e as observações que estão em diferentes grupos são relativamente dissimilares 

(LATTIN et al., 2011; FERREIRA, 2018). A formação de um grupo consiste em duas etapas, 

a primeira é a definição da medida de proximidade mais adequada para quantificar a 

semelhança entre os indivíduos, e a segunda etapa na determinação do método que será 

utilizado para trabalhar com a informação da etapa anterior, ou seja para construir os grupos 

(FERREIRA, 2018).   

Existem vários tipos de medidas de proximidades, algumas se referem a similaridade 

entre os indivíduos e outras a dissimilaridade.  A dissimilaridade representa a distância entre 

eles podendo ser: distância euclidiana; quadrado da distância euclidiana; distância 

generalizada de mahalanobis; métrica de minkowski e distânica de city block (FIELD, 2005).  

. A formação dos grupos ocorre por meio de algoritimos de ligação que caracterizam alguns 

métodos de classificação hierárquicos aglomerativos: método de ligação simples (vizinho 

mais próximo), ligação completa (vizinho mais distante), ligação média (distância média), 

método do centróide, mediana e ward (LATTIN et al., 2011).   

Na classificação hierárquica aglomerativa, inicialmente cada indivíduo é considerado 

um grupo e esses grupos são aglomerados considerando a menor distância entre si, este 

processo é repetido até que se tenha um só grupo, gerando uma árvore de classificação, 

descrita como dendograma (FERREIRA, 2008). Para avaliar a eficiência do método de 

agrupamento hierárquico emprega-se o coeficiente de correlação cofonética, que avalia a 

correlação entre as distâncias calculadas incialmente dos indivíduos e as distâncias 

recuperadas pela análise de agrupamento (FIELD, 2005; FERREIRA, 2008).  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 Banco de dados 

4.1.1 Biomassa Florestal 

As informações referentes a variável biomassa fazem parte de bancos de dados 

coletados pelos pesquisadores Luciano Farinha Watzlawick e Rafaelo Balbinot, em ocasiões 

anteriores  a esta pesquisa, na região Sul do Brasil. As coletas de campo foram realizadas, em 

nove municípios, localizados nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, sob domínio das 

tipologias: Floresta Ombrófila Mista (FOM), Floresta Estacional Semidecidual (FES) e 

Floresta Estacional Decidual (FED), e dois sistemas de crescimento para Araucaria 

angustifolia: nativas e plantadas (Figura 3).  

Figura 3. Localização dos pontos de coleta e tipologias dos dados de biomassa florestal acima 

do solo. Fonte: O autor. 

 As informações referentes aos bancos de dados disponíveis estão apresentadas na 

Tabela 1. As coletas ocorreram por meio do emprego do método de amostragem da árvore 

individual (Reserva do Iguaçú, Coronel Vivida, Castro, Boa Ventura do São Roque e São José 
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dos Palmares) e pelo método de unidade de área (General Carneiro, Iraí e Frederico 

Westphalen).  

 

Tabela 1. Informações sobre os bancos de dados disponíveis de biomassa florestal da região 

Sul do Brasil. 

Pesquisador Município 
Tipologia 

Florestal 
n Método 

Descrição 

metodológica 

 

 

Luciano 

Farinha 

Watzlawick 

 

 

Reserva do 

Iguaçú – PR 
FOM 

 

36 

0,5 ha em 

50 parcelas 

de 100 m² 

Zanette 

(2017) - Tese 

 

Zanette, et al. 

(2017) - Artigo 

Coronel 

Vivida – PR 
FOM 30 

0,5 ha em 

50 parcelas 

de 100 m² 

Castro – PR FOM 
 

44 

0,5 ha em 

50 parcelas 

de 100 m² 

Boa Ventura do São 

Roque - PR 
FOM 

 

21 

0,5 ha em 

50 parcelas 

de 100 m² 

General 

Carneiro – PR 

 

FOM* 
 

137 20 unidades 

de 12 x 12 

m 

Watzlawick 

(2003) - Tese 

 

Watzlawick, et al. 

(2012) -  Artigo 

Araucárias 

nativas* 

 

13 

Araucárias 

Plantadas 

 

18 

7 unidades 

de 8 x 8 m 

São José dos 

Palmares – PR 
FES 

 

27 

0,5 ha em 

50 parcelas 

de 100 m² 

Trautenmüller et al. 

(2019) - Artigo 

 

 

Rafaelo 

Balbinot 

 

 

Iraí – RS FED 
 

56 

4 unidades 

de 12 x 12 

m 

Trautenmüller 

(2015) - 

Dissertação 

 

Balbinot et al. 

(2017) - Artigo 

Frederico 

Westphalen – RS 
FED 

 

32 

3 unidades 

de 12 x 12 

m 

Passo Fundo – RS 
Araucárias 

nativas 

 

6 

 

  6 unidades 
------ 

FOM: Floresta Ombrófila Mista; FES: Floresta Estacional Semidecidual; FED: Floresta Estacional decidual; n: 

número de árvores amostradas; *árvores provenientes da mesma amostragem.  

 

Entretanto, para execução da presente pesquisa, foram selecionadas 111 árvores do 

total disponível. Dessas árvores selecionadas foram  utilizadas as medidas de dap, altura total 

(h), altura do ponto de inversão morfológico (hpim), comprimento da copa (cc), biomassa do 

fuste (BF), da copa (BC) e total (BT). A variável hpim refere-se a altura do solo até a primeira 

bifurcação (primeiro galho) com diâmetro relativamente maior aos demais 
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(HALLÉ, OLDEMAN e TOMLINSON 1978). O comprimento da copa foi obtida por meio 

da diferença entre altura total e o hpim. A biomassa do fuste corresponde a alocada entre o 

solo e o hpim da árvore, e a da copa é composta pela biomassa dos galhos finos, galhos 

grossos e folhas. A soma da biomassa alocada no componente fuste e na copa corresponde a 

biomassa total.  

A seleção das 111 árvores correspodeu a individuos da espécie Araucaria angustifólia  

(Bertol.) Kuntze, classificadas diretamente por meio da literatura, e a 29 espécies possíveis de 

classificação da arquitetura por meio da observação em campo e auxílio da literatura. Pois, 

nas coletas de campo dos bancos de dados mencionados, não foram mensuradas variáveis 

quantitativas ou qualitativas correspondentes a copa das árvores amostradas. Desta forma, 

optou-se por selecionar as espécies que atualmente existem no fragmento florestal de 

Frederico Westphalen e Iraí para avaliação da arquitetura.  

Com o intuito de aproximar o perfil da árvore observada em campo com o da árvore 

do banco de dados, procurou-se individuos da referida espécie com dap mais próximo 

possível e condição semelhante. Ao se tratar da mesma espécie, foram incluídas as árvores 

que ocorrem em locais diferentes de Frederico Westphalen e Iraí. Portanto, a avaliação da 

arquitetura de uma árvore de determinada espécie presente no fragmento de Frederico 

Westphalen e Iraí, representou a arquitetura de todas as árvores da mesma espécie disponível 

no banco de dados. Na Tabela 2 são apresentadas as espécies das quais foram encontrados 

exemplares em campo, o número de individuos incluídos e o banco de dados de origem.  
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Tabela 2. Espécie, família, e número de árvores utilizadas de cada banco de dados disponível. 

Espécie Família N BD 

Alchornea triplinervia (Spreng.) M. Arg. Euphorbiaceae 3 5 - 7 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Fabaceae 5 2 - 8 

Araucaria angustifólia  (Bertol.)Kuntze Araucaceae 37 4 - 9 

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Rutaceae 1 7 

Calyptranthes tricona D. Legrand Myrtaceae 4 7 

Campomanesia xanthocarpa O. Berg. Myrtaceae 6 2 - 4 - 8 

Casearia sylvestris Sw. Salicaceae 1 8 

Cedrela fissilis Vell. Meliaceae 1 8 

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. Sapotaceae 4 7 - 8 

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Sapotaceae 3 8 

Cordia americana a (L.) Gottshling &J.E.Mill. Boragenaceae 4 2 - 8 

Cordia ecalyculata Vell. Boragenaceae 1 8 

Eugenia rostrifolia D.Legrand Myrtaceae 2 8 

Guarea macrophylla Vahl Meliaceae 1 8 

Gymnanthes concolor Spreng. Euphorbiaceae 1 8 

Holocalyx balansae Micheli Caesalpineaceae 1 7 

Inga marginata Willd. Fabaceae 4 7 

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel Fabaceae 3 5 - 7 - 8 

Maclura tinctoria (L.) Don ex Steud. Moraceae 1 7 

Myrocarpus frondosus Allemão Fabaceae 2 1 - 8 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Lauraceae 8 3-4-8 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Fabaceae 4 1 - 5 - 6 - 8 

Pilocarpus pennatifolius Lem. Rutaceae 1 7 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger Moraceae 4 7- 8 

Tabebuia cassiniodes Lam Bignoniaceae 1 8 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl Euphorbiaceae 1 8 

Trichilia catigua A. Juss. Meliaceae 1 8 

Trichilia claussenii C. DC. Meliaceae 6 7 - 8 

Total  111  

BD: banco de dados; 1: Reserva do Iguaçú; 2: Coronel Vivida; 3: Castro; 4: General Carneiro; 5: São 

José dos Palmares 6: Boa Ventura do São Roque; 7:Iraí; 8: Frederico Westphalen; 9: Passo Fundo. 

4.1.2 Arquitetura das árvores 

4.1.3 Critérios arquitetônicos utilizados para a classificação das árvores 

Considerou-se como critério para a classificação das copas, o processo de ramificação 

monopodial ou simpodial, e a direção de crescimento ortotrópica ou plagiotropica dos galhos 
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da copa (Figura 4). Como indicativo de ortotropia ou plagiotropia considerou-se o ângulo de 

inclinação dos galhos, avaliado de forma qualitativa em campo. Desta forma as  árvores foram 

organizadas em três grupos:  

1. Grupo arquitetônico (GI): árvores classificadas como simpodiais ortotrópicas. 

2. Grupo arquitetônico (GII): árvores classificadas como simpodiais plagiotrópicas. 

3. Grupo arquitetônico (GIII):  árvores classificadas como monopodiais. 

                                                      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

  

 

 

                                           

  

 

Figura 4. Grupos arquitetônicos de árvores simpodiais ortotrópicas (GI), simpodiais 

plagiotrópicas (GII) e monopodiais (GIII), em que o tamanho das flechas indicam a direção 

predominante de crescimento. Fonte: O autor. 
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Em campo, identificou-se visualmente duas configurações gerais das árvores 

simpodiais. No grupo das simpodiais com crescimento predominantemente ortotrópico (GI) 

observou-se um padrão em que o crescimento do meristema apical é substituído por outra 

gema (Figura 4A). E outro padrão em que  o crescimento do meristema apical é substituído 

por duas gemas que se desenvolvem lateralmente (Figura 4B). No grupo das árvores 

simpodiais com crescimento predominantemente plagiotrópico (GII) observou-se um padrão 

de copa com um comprimento maior (Figura 4C) e outro padrão de copa com o comprimento 

reduzido (Figura 4D).  Ressalta-se que essa abordagem de classificação da arquitetura foi 

selecionada considerando uma possível implantação em campo no momento do inventário 

florestal. 

4.2 Estatística descritiva dos dados 

As variáveis dap, altura do ponto de inversão morfológico (hpim), altura total (h), 

comprimento da copa (cc), biomassa da copa (BC), biomassa do fuste (BF), biomassa total 

(BT) e a razão BC/BF tiveram suas estatísticas descritivas calculadas (média, desvio padrão, 

coeficiente de variação, valor mínimo, valor máximo e intervalo de confiança), para 

possibilitar uma análise exploratória inicial dos dados utilizados. 

4.3 Análise de variância multivariada (MANOVA) 

A análise de variância multivariada (MANOVA) consistiu na análise conjunta das 

variáveis dap, hpim, h, cc, BC, BF, BT e BC/BF em função dos grupos arquitetônicos 

definidos. A hipótese h0 testada pela MANOVA é de que não há diferença na média das 

variáveis dependentes ao mesmo tempo. Os dados foram utilizados em sua escala original 

e as estatísticas avaliadas nesta análise de variância foram Lambda de Wilks, Traço de 

Hotelling, Traço de Pillai, Maior Raiz de Roy, todos ao nível de 5% probabilidade de erro. 

Para realização da análise foi utilizado o software IBM SPSS
®
. 

4.4 Análise discriminante 

Quando a MANOVA revelou que existe diferença estatistica em pelo menos um dos 

grupos arquitetônicos (H0 rejeitada) foi identificado quais grupos diferem por meio da análise 

discriminante. A hipótese H0 testada é de que as variáveis dap, hpim, h, cc, BC, BF, BT e 
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BC/BF (independentes) não discriminam os grupos arquitetônicos (dependentes). Utilizou-se 

a matriz de correlação dos dados (dados padronizados) para atenuar o efeito da escala de cada 

variável nos resultados.  

Para avaliação das funções discriminantes foi utilizado o coeficiente de correlação 

canônica da função com a variável. O desempenho das funções discriminantes ao alocar cada 

indivíduo, foi verificado por meio da matriz de confusão. Também foi realizada a análise 

gráfica dos resultados encontrados na matriz de confusão, demonstrando visualmente a 

localização do centróide calculado para cada grupo, bem como a distribuição dos indivíduos 

no espaço discriminante gerado pelas funções.  Para isso utilizou-se o software IBM SPSS
®
. 

4.5 Análise de agrupamento 

O emprego desta análise teve como objetivo verificar se as variáveis dap, hpim, h, cc, 

BC, BF, BT e BC/BF  proporcionam uma organização natural das árvores nos grupos 

arquitetônicos, porém sem nenhuma sugestão inicial de grupos existentes. E por fim, 

comparar o resultado desta análise com os grupos evidenciados pela interpretação da análise 

discriminante.Os dados utilizados foram padronizados para remover o efeito das diferentes 

unidades de cada variável, igualando-as a escala da distribuição normal padrão.  

O agrupamento foi do tipo hierárquico, em que se utilizou como medida de 

dissimilaridade a distância de minkoswski e para a formação dos grupos empregou-se o 

método de Ward. Para definir a quantidade de grupos resultantes da análise foi traçado uma 

linha na metade do eixo y, o qual se referente à distância encontrada entre os indivíduos no 

gráfico. Os grupos que cortaram essa linha foram considerados como resultados. Nessa 

análise também utilizou-se o software estatístico IBM SPSS
®
. 

4.6 Ajuste de modelos de regressão 

Para avaliar o efeito da classificação das árvores nas estimativas de biomassa foram 

ajustados modelos de regressão que utilizam como variáveis preditoras dap e h, ambas 

caracterizadas como de fácil mensuração. Assim, para os dados com e sem estratificação 

arquitetônica foram ajustados os seguintes modelos de regressão: 
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                                (Husch) 

                                          (Schumacher-Hall) 

Em que:    = Biomassa total (kg);   ,   ,    = coeficientes do modelo;     = diâmetro a 

1,30 m do solo;   = altura total. 

O ajuste das equações foi realizado pelo método dos mínimos quadrados ordinários, 

utilizando o pacote Microsoft Office Excel 2003
®

. Para corrigir a discrepância logarítmica nas 

estimativas ocasionada pelo emprego de modelos logarítmicos linearizados, a biomassa 

estimada foi multiplicada pelo Índice de Meyer (IM): 

                                                   IM = e
0,5*QMres

 

Em que: e = base dos logaritmos neperianos e QMres = quadrado médio dos resíduos. 

4.6.1 Avaliação da qualidade do ajuste das equações 

 A avaliação da qualidade do ajuste foi realizada por meio dos critérios estatísticos 

erro padrão da estimativa em porcentagem recalculado (Syx%); coeficiente de determinação 

ajustado e corrigido (R
2
aj.) e análise gráfica dos resíduos.  

 

a) Erro padrão da estimativa em porcentagem recalculado (Syx%): 

                       √
         

   
                                  

    

    
  * 100 

Em que: Syx = erro padrão da estimativa em kg; Syx% = erro padrão da estimativa em 

porcentagem;    = Biomassa observada;    = Biomassa estimada;    = Biomassa média 

observada; n = número de observações; p = número de coeficientes do modelo. 

 

b) Coeficiente de determinação ajustado e corrigido (R
2
aj.):  

               
   

   
                                    (

     

     
) 

Em que: R²aj. = Coeficiente de determinação ajustado; IA= Índice de Schaegel; n = Número 

de dados (tamanho da amostra); p = Número de coeficientes do modelo em questão; SQres = 

Soma de quadrado do resíduo; SQtot = Soma de quadrado total. 

Assim, para melhor entendimento da aplicação individual e conjunta das técnicas 

estatísticas utilizadas neste trabalho, os procedimentos utilizados na análise dos dados estão 

sumarizados no fluxograma apresentado na Figura 5.   
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Figura 5. Fluxograma referente à metodologia empregada no processamento dos dados. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Classificação das árvores 

Foram avaliadas e classificadas a arquitetura da copa de 27 espécies nativas, dividas 

em 14 famílias (Tabela 3). O grupo GI e GII ficaram compostos por 12 e 15 espécies 

respectivamente, e em ambos os grupos, as espécies foram distribuídas em nove famílias. No 

GIII foi alocada apenas a espécie Araucaria angustifolia,correspondendo a uma família. Cada 

grupo englobou 37 árvores, gerando um total de 111 árvores. 
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Tabela 3.  Espécie, família e número de árvores classificadas nos grupos arquitetônicos GI, 

GII e GIII. 

GI: Grupo arquitetônico de árvores simpodiais com crescimento da copa predominante na vertical; GII: Grupo 

arquitetônico de árvores simpodiais com crescimento da copa predominante na horizontal; GIII: Grupo 

arquitetônico de árvores monopodiais; n: número de árvores contido no banco de dados de biomassa. 

Os grupos formados pelas árvores simpodiais (GI e GII) não estão associados 

especificamente com alguma espécie ou família, pois verifica-se que existe variação desses 

aspectos em cada grupo. Costa e Longhi (2018) ao aplicar a classificação arquitetônica 

proposta por Hallé, Oldeman e Tomlinson (1978)  em  espécies da Floresta Estacional 

Subtropical no Rio Grande do Sul, Brasil, também encontraram  variações de espécies e 

famílias em um mesmo grupo arquitetônico. Isto está coerente com o entendimento proposto 

Nome Científico Nome Comum Família n 

GI 
Alchornea triplinervia (Spreng.) M. Arg. Tapiá Euphorbiaceae 3 

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Grapia Fabaceae 5 

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Pau Marfim Rutaceae 1 

Calyptranthes tricona D. Legrand Guaburiti Myrtaceae 4 

Cedrela fissilis Vell. Cedro Meliaceae 1 

Cordia americana a (L.) Gottshling &J.E.Mill. Guajuvira Boragenaceae 4 

Cordia ecalyculata Vell. Louro Mole Boragenaceae 1 

Holocalyx balansae Micheli Alecrim Caesalpineaceae 1 

Maclura tinctoria (L.) Don ex Steud. Tajuva Moraceae 1 

Myrocarpus frondosus Allemão Cabreúva Fabaceae 2 

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez Canela Imbuia Lauraceae 8 

Trichilia claussenii C. DC. Catiguá Vermelho Meliaceae 6 

Total                                37 

GII 

Campomanesia xanthocarpa O. Berg. Guabiroba Myrtaceae 6 

Casearia sylvestris Sw. Chá de Bugre Salicaceae 1 

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl. Aguaí da Serra Sapotaceae 4 

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Aguaí Vermelho Sapotaceae 3 

Eugenia rostrifolia D.Legrand Batinga Myrtaceae 2 

Guarea macrophylla Vahl Camboatá Meliaceae 1 

Gymnanthes concolor Spreng. Laranjeira  Euphorbiaceae 1  

Inga marginata Willd. Ingá Fabaceae 4 

Machaerium stipitatum (DC.) Vogel Farinha Seca Fabaceae 3 

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Angico Vermelho Fabaceae 4 

Pilocarpus pennatifolius Lem. Cutia Rutaceae 1 

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger Cincho Moraceae 4 

Tabebuia cassiniodes Lam Caixeta Bignoniaceae 1 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. & Endl Embirão Euphorbiaceae 1 

Trichilia catigua A. Juss. Catiguá Meliaceae 1 

Total                                37 

GIII 

Araucaria angustifolia  (Bertol.)Kuntze Araucária Araucaceae 37 

Total   37 
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pelos autores Hallé, Oldeman e Tomlinson (1978) e Barthélémy e Caraglio (2007) de que 

arquitetura da árvore não está necessariamente associada com alguma informação 

taxonômica. 

A distribuição dos diâmetros observados na avaliação da arquitetura bem como os 

coletados na determinação da biomassa, pode ser observada na Figura 6. No grupo GI para 

três espécies os diâmetros observados nas duas ocasiões se mostram mais distantes. 

 

Figura 6. Distribuição diamétrica das árvores nas avaliações de biomassa (AB) e nas 

avaliações da arquitetura da copa (AA) classificadas nos grupos arquitetônicos GI e GII. 

Para a espécie Balfourodendron riedelianum a árvore da coleta de biomassa (dap: 

12,10 cm) era menor do que a observada na avaliação da arquitetura da copa (dap: 48,4 cm). 

Na Cedrela fissilis houve o mesmo cenário, com dap de 48,5 cm na avalição da biomassa e 

95,5 cm na avaliação da arquitetura da copa. Apesar desta diferença entre as avaliações, estas 

espécies apresentaram apenas uma árvore. A espécie Cordia americana também repete a 
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mesma situação, com dap médio de 35,9 cm na avaliação da biomassa e 92,6 cm na avaliação 

da arquitetura. Neste caso a espécie possui quatro árvores no banco de dados. Já no grupo GII, 

todas as árvores de todas as espécies observadas na avaliação da arquitetura apresentaram o 

dap próximo ao das árvores derrubadas para determinação da biomassa. 

5.2 Estatística descritiva dos dados 

Ao realizar a análise exploratória sobre os grupos, verifica-se que as médias das 

variáveis dendrométricas foram semelhantes entre o grupo GI e grupo GII (Tabela 4), e 

inferiores ao grupo GIII, com exceção da variável comprimento de copa. As árvores 

simpodiais com crescimento predominantemente da copa na direção vertical (GI) e horizontal 

(GII) apresentam um perfil dendométrico semelhantes, com o comprimento médio da copa 

representando 54,0% e 54,5% da altura do total, respectivamente. Isso resulta em um tamanho 

médio semelhante da altura do ponto de inversão morfológico e do comprimento da copa. 

Nesse caso, a direção de crescimento da copa das árvores simpodiais (GI e GII) não descreve 

um padrão dendométrico distinto entre as árvores.    

  No entanto, ao comparar os resultados do grupo de árvores simpodiais (GI e GII) 

com as árvores monopodiais (GIII), percebe-se que no grupo GIII as árvores apresentam os 

valores médios de dap, hpim e h superiores aos demais. A diferença da altura do ponto de 

inversão morfológico se destaca em relação aos demais grupos, sendo pelo menos 2 vezes 

maior, mas em contrapartida, o comprimento da copa foi inferior.  No grupo GIII as árvores 

são mais altas, mas o comprimento da copa representa apenas 28,4% da altura total. Ou seja, 

em média, os fustes são mais longos e as copas mais curtas.  

Analisando a variação existente (CV) entre as árvores para cada variável, observou-se 

que a altura total é a variável que apresenta a menor variação dentro de cada grupo. E entre 

grupos, as árvores monopodiais (GIII) apresentam uma variação da altura total bem inferior 

aos demais grupos. As árvores simpodiais (GI e GII) apresentam variação semelhante entre 

comprimento da copa e  altura do ponto de inversão morfológico. Já nas árvores monopodias 

(GIII), o comprimento da copa apresenta um coeficiente de variação maior ao do ponto de 

inversão morfológico, sendo que este valor é superior aos demais grupos. Neste caso, para 

uma árvore com determinada altura do ponto de inversão morfológico existem maior 

amplitude para as diferentes possibilidades do comprimento da copa.  
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Tabela 4. Estatística descritiva das variáveis referente às árvores dos grupos arquitetônicos 

GI, GII e GIII. 

 dap 

(cm) 

hpim 

(m) 

h 

(m) 

cc 

(m) 

BC 

(kg) 

BF 

(kg) 

BT 

(kg) 
BC/BF 

GI 

Média 24,37 6,53 14,20 7,67 248,59 218,18 466,77 1,15 

Desv. Pad. 14,96 3,11 4,39 3,38 523,86 376,08 884,10 0,90 

CV 61,38 47,65 30,91 44,10 210,73 172,37 189,41 77,86 

Mínimo 10,80 1,50 5,96 1,60 11,70 12,67 38,73 0,17 

Máximo 79,30 15,00 24,05 16,47 3071,96 2153,41 5225,37 3,68 

IC inferior 19,38 5,49 12,74 6,54 73,93 92,79 172,00 0,85 

IC superior 29,36 7,57 15,67 8,80 423,25 343,57 761,54 1,45 

GII 

Média 22,49 6,48 13,92 7,44 181,97 204,94 386,92 0,92 

Desv. Pad. 17,16 3,08 5,36 3,45 411,33 362,04 744,88 0,70 

CV 76,30 47,56 38,50 46,33 226,04 176,65 192,52 75,72 

Mínimo 10,00 1,40 5,90 2,50 4,10 12,30 22,10 0,23 

Máximo 81,96 15,00 27,40 17,00 2274,62 1427,42 3702,04 3,52 

IC inferior 16,77 5,46 12,14 6,29 44,83 84,23 138,56 0,69 

IC superior 28,21 7,51 15,71 8,59 319,12 325,65 635,27 1,16 

GIII 

Média 33,58 12,91 18,04 5,13 178,64 488,43 667,08 0,36 

Desv. Pad. 14,90 4,39 3,04 2,71 247,08 571,79 803,83 0,18 

CV 44,36 33,99 16,83 52,72 138,31 117,07 120,50 49,89 

Mínimo 14,29 5,10 11,10 1,25 9,44 34,98 44,94 0,11 

Máximo 67,00 22,60 24,60 11,06 955,25 2118,20 3073,45 0,71 

IC inferior 28,61 11,45 17,03 4,23 96,26 297,79 399,07 0,30 

IC superior 38,55 14,37 19,05 6,03 261,03 679,08 935,09 0,42 
dap: diâmetro a 1,30 m do solo; hpim: altura do ponto de inversão morfológico; cc: comprimento da copa; h: 

altura total; BC: biomassa da copa; BF: biomassa do fuste; BT: biomassa total; Desv. Pad.: Desvio padrão; CV: 

coeficiente de variação (%); IC: intervalo de confiança; GI: Grupo arquitetônico de árvores simpodiais com 

crescimento da copa predominante na vertical; GII: Grupo arquitetônico de árvores simpodiais com crescimento 

da copa predominante na horizontal; GIII: Grupo arquitetônico de árvores monopodiais  

Para os resultados das variáveis de biomassa, observa-se que a média alocada nos 

componentes fuste (46,8%) e copa (53,2%), foi semelhante entre si, no grupo GI. Para as 

árvores do grupo GII, percebe-se um comportamento similar de proporção de alocação da 

biomassa no componente copa (47,0%) e fuste (53,0%). Entretanto, no grupo GII foi 

observado uma redução do valor médio de biomassa total, em função da menor biomassa 

alocada na copa nesse grupo em relação ao GI. No grupo GIII a biomassa total foi maior em 

relação aos outros dois grupos, devido ao aumento da proporção da biomassa média do fuste 

(72,2%) e redução da biomassa da copa (27,8%). No grupo GIII existe uma maior alocação da 
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biomassa total no fuste das árvores, o que está associado principalmente com a altura do 

ponto de inversão morfológico destas árvores, que também é o dobro do valor médio 

encontrado para esta variável nos outros grupos. 

As variáveis alométricas apresentaram coeficientes de variação muito altos se 

comparados com os das variáveis dendrométricas. Este é um comportamento frequente para 

as variáveis de biomassa, principalmente para a copa. Isso ocorre devido ao alto desvio 

padrão encontrado para os valores de biomassa de cada componente e total, gerando maiores 

intervalos de confiança para a média. Matematicamente, o desvio padrão (sx) é função da 

variânca (sx²) encontrada nos dados. Isso nos permite inferir que a variável biomassa é 

caracterizada por ter uma alta variação em seus valores, uma vez que, existem árvores com 

biomassa da copa ou do fuste com valores muito distantes do valor médio encontrado para 

cada componente. Dessa forma, ao se trabalhar com as variáveis de biomassa arbórea é 

necessário atenção ao se fazer inferências a cerca da média, visto que a mesma pode não 

revelar as variações naturais das árvores em campo. Em contrapartida, ignorar a presença 

destas variações interfere na eficiência da modelagem.  

Nos estudos de biomassa arbórea, a razão BC/BF representa a distribuição da 

biomassa total entre a copa e o fuste da árvore. Nota-se que para os grupos GI (1,15) e GII 

(0,92) este valor médio foi semelhante entre si e superiores ao do grupo GIII (0,36).  Portanto, 

de acordo com estes resultados médios, nas árvores simpodiais ortotrópicas, grupo GI, e 

plagiotrópicas, grupo GII, é característica a maior alocação da biomassa  na copa das árvores, 

em contrapartida o grupo das árvores monopodiais, grupo GIII, alocou mais biomassa no 

fuste.  

Entretanto, ao observar os valores mínimos e máximos da razão BC/BF nos grupos GI 

e GII, nota-se que existem árvores em que esta relação se inverte, justificando os altos valores 

de desvio padrão, coeficientes de variação e limites dos intervalos de confiança para as 

médias. Esta inversão da razão BC/BF não aconteceu no grupo GIII, indicando porque as 

árvores monopodiais apresentam menor variação entre as árvores na razão BC/BF.  

5.3 Análise de variância multivariada (MANOVA) 

Os resultados da análise de variância multivariada (MANOVA) para as variáveis 

dendrométricas e alométricas referentes a cada grupo arquitetônico estão apresentados na 

Tabela 5. 
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Tabela 5. Resultados da análise de variância multivariada para os testes Traço de Pillai, 

Lambda de Wilks, Traço de Hotelling e Maior Raiz de Roy na verificação da existência de 

diferenças entre os grupos arquitetônicos. 

Efeito Teste Valor F Hipóteses Erro Sig. 

Grupo 

arquitetônico 

Traço de Pillai 0,521  6,110 12 208 0,000 ** 

Lambda de Wilks 0,495 7,241 12 206 0,000
 
** 

 Traço de Hotelling 0,989  8,409 12 204 0,000
 
** 

Maior Raiz de Roy 0,956 16,563 6 104 0,000 ** 

** = significativo à 1% de probabilidade. 

Os valores de F associados a cada teste resultaram em p < 0,01, revelando a rejeição 

da hipótese de nulidade testada. Logo, de acordo com a MANOVA existem diferenças 

significativas em termos de arquitetura de copa entre os grupos arquitetônicos GI, GII e GIII 

testados. 

5.4 Análise discriminante 

As duas funções discriminantes selecionadas com suas respectivas variâncias 

explicadas, coeficientes de correlação e significâncias estão apresentadas na Tabela 6. A 

primeira função (FD1) explicou 96,6% da variabilidade total, apresentando um coeficiente de 

correlação de 0,7, para significância a 1% de probabilidade. A segunda função discriminante 

(FD2) explicou apenas 3,4% da variação total entre as árvores, com uma correlação de 0,18, 

resultando na não significância estatística (p > 0,05). 

 

Tabela 6. Funções discriminantes com suas respectivas variâncias, coeficientes de correlação, 

e significância estatística. 

Função 

Discriminante 

Autovalores  

(   ) 

Variância 

Explicada (%) 

Variâncias 

acumulada (%) 

Correlação 

Canônica 

1 0,956 96,6 96,6 0,70 

2 0,034 3,4 100,0 0,18 

 Wilk’s lambda X² df Sig 

1x2 0,495 74,26 12 0,000 

2 0,967 3,50 5 0,623 

A variabilidade explicada pela FD1 está associada com a variável altura do ponto de 

inversão morfológico que apresentou o maior carregamento (1,25) e também maior 

coeficiente de correlação (0,87), sendo significativa ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 
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7). Isso indica que entre as variáveis carregadas nesta função a altura do ponto de inversão 

morfológico foi a que mais contribui para discriminar dois grupos de árvores.  

 

Tabela 7. Coeficientes padronizados e coeficientes de correlação das funções discriminantes 

com suas respectivas variáveis carregadas. 

Variáveis 
Coeficientes Padronizados Coeficiente de Correlação Canônica 

FD1 FD2 FD1 FD2 

hpim 1,252 1,041 0,87
*
 0,07

 ns
 

dap 0,757 1,016 0,32
*
 0,28

 ns
 

h -0,354 -0,608 0,45
*
 0,16

 ns
 

BC -0,156 0,722       - 0,04
 ns

   0,36
*
 

BF -0,862 -1,717 0,30
*
  0,08

 ns
 

BC/BF -0,155 0,812        -0,04
 ns

  0,36
*
 

dap: diâmetro a 1,30 m do solo; hpim: altura do ponto de inversão morfológico; h: altura total; BC: biomassa da 

copa; BF: biomassa do fuste; 
ns

 = não significativo; * = significativo à 5% de probabilidade;  

A variância explicada pela FD2 (3,4%) está associada com as variáveis dap, h, BC, BF 

e BC/BF, sendo que apenas BC e BC/BF apresentaram coeficientes de correlação 

significativos. Isso explica o fato da função FD2 não ter sido significante, não contribuindo na 

discriminação das árvores em grupos arquitetônicos.  

O centróide calculado para cada grupo pode ser visualizado na Tabela 8. Os valores 

calculados para os grupos GI e GII são semelhantes e ambos distantes do valor gerado para o 

grupo GIII.  

 

Tabela 8. Centróides dos grupos gerados para cada função discriminante (FD1 e FD2). 

GRUPO FD1 FD2 

GI -0,692  0,221 

GII -0,672 -0,223 

GIII  1,364  0,002 

Esta semelhança entre centróides indica que as árvores desses grupos arquitetônicos 

estão localizadas em posições semelhantes em seus respectivos espaços discriminantes 

(Figura 7). Já o grupo GIII, por apresentar um centroide diferente, resulta em uma localização 

das árvores afastadas das demais, posicionada à direita no gráfico. 
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Figura 7. Grupos obtidos a partir das funções discriminantes (FD1 e FD2) geradas para os 

grupos arquitetônicos GI, GII e GIII. 

A distância que ocorre entre os centróides dos grupos GI e GII  e o centróide do grupo 

GIII na direção horizontal (eixo x - FD1) representa a diferença significativa existente entre 

os dois grupos formados, bem como a maior variação explicada por essa função associada 

com a variável hpim. A distância que existe no sentido vertical (eixo y - FD2) entre o 

centróides dos três grupos arquitetônicos é reduzida, referindo-se a baixa variabilidade 

explicada por esta função (3,4%) e sua não significância na separação dos grupos.  

As funções discriminantes classificaram corretamente 67,0% das árvores (Tabela 9). 

Do total de árvores alocadas corretamente 54,1%, 59,5% e 86,5% foram dos grupos GI, GII e 

GIII, respectivamente. Esses resultados indicam que as funções discriminaram dois grupos de 

árvores diferentes. O primeiro grupo formado principalemente  por árvores simpodiais (GI e 

GII), e outro grupo foi formado majoritariamente pelas árvores monopodiais (GIII), 

representado pela Araucaria angustifolia. 
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Tabela 9. Resultados da classificação das árvores de acordo com as funções discriminantes. 

 
Árvores alocadas em cada grupo Total original 

de cada grupo GI GII GIII 

Contagem 

original 

GI 20 13 4 37 

GII 10 22 5 37 

GIII 0 5 32 37 

% 

GI 54,1 35,1 10,8 100,0 

GII 27,0 59,5 13,5 100,0 

GIII 0,0 13,5 86,5 100,0 

5.5 Análise de Agrupamento 

Esta análise foi realizada considerando todas as variáveis, sem atrelar aos grupos 

arquitetônicos sugeridos neste estudo, e revelou a existência de dois grupos de árvores 

distintos. O primeiro grupo, em azul, reuniu 54 árvores, sendo 27,0%, 40,5% e 78,4% das 

árvores pertencentes ao grupo GI, GII e GIII, respectivamente (Figura 8). O segundo grupo, 

em laranja, reuniu 57 árvores, sendo 21,6%, 59,5% e 73,0%, dos grupos GIII, GII e GI, 

respectivamente (Figura 8). Os dois agrupamentos incluem árvores dos três grupos 

arquitetônicos, porém em diferentes proporções.  

Figura 8. Dendrograma de agrupamento das árvores pelo método de ward. 
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Desta forma, ao se considerar as variáveis utilizadas (dap, hpim, h, cc, BC, BF, BT e 

BC/BF) foi evidenciado a existência de dois grupos, um formado majoritariamente pela 

Araucaria angustifolia (GIII) e o outro formado principamente pelas espécies do GI e GII 

(folhosas). Os agrupamentos das árvores obtido com essa análise correspondem aos grupos 

evidenciados pela análise discriminante. 

As árvores alocadas no primeiro agrupamento apresentaram a razão BC/BF < 0,5, com 

exceção apenas de uma árvore (Sorocea bonplandii) que apresentou uma razão BC/BF de 

0,53. No segundo grupo, todas as árvores apresentaram a razão BC/BF > 0,50. Esses 

resultados obtidos para a razão BC/BF sugerem que seu uso foi efetivo no agrupamento das 

árvores em grupos com características de alocação de biomassa semelhantes, sugerindo existir 

uma organização das árvores conforme seus valores. 

5.6 Comportamento das variáveis dendrométricas e alométricas  

5.6.1 Variáveis dendrométricas 

O comportamento das variáveis dendrométricas nos grupos GI e GII (Figura 9), não 

indicam diferentes padrões entre os grupos. Entretanto, no grupo GIII em 90% das árvores a 

altura do ponto de inversão morfológico é maior do que o comprimento da copa (Figura 9), 

como representado pelas médias dessas variáveis (Tabela 4). Além disso, no grupo GIII 

verifica-se que as árvores com dap > 33,0 cm apresentam um rebaixamento na curva do 

comprimento da copa, evidenciando uma redução e estabilização da variação dessa variável. 
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Figura 9. Comportamento das variáveis dendrométricas altura do ponto de inversão 

morfológico (hpim), altura total (h), comprimento da copa (cc) e diâmetro a 1,30 m do solo 

(dap) nos grupo arquitetônicos GI, GII e GIII.. 

5.6.2 Variáveis alométricas 

Em relação ao comportamento da biomassa da copa, do fuste e total (Figura 10), não 

verificou-se um padrão de comportamento nos grupos GI e GII. Os resultados médios destes 
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grupos (Tabela 4), apresentam a biomassa da copa semelhante a biomassa do fuste, com uma 

leve superioridade da biomassa da copa mas, como pode ser observado na Figura 10, esta 

relação oscila constantemente dentro do conjunto de dados. Nos grupos GI e GII a relação de 

alocação de biomassa entre copa e fuste, sugerida pelos valores médios de cada componente, 

pode ter mascarado involuntariamente as diferentes relações que existem entre as árvores.  

 

             

 

Figura 10. Comportamento da biomassa da copa (BC), do fuste (BF) e total (BT) nos grupos 

arquitetônicos GI, GII e GIII. 

Em contrapartida, nas árvores monopodiais, grupo GIII, a biomassa da copa é sempre 

inferior à biomassa fuste (Figura 10), estando de acordo com a relação encontrada pelos 
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valores médios (Tabela 4). Isso configura um padrão de comportamento das árvores 

monopodiais, composto pela espécie Araucaria angustifolia. 

A variação na alocação da biomassa em cada componente nos grupos GI e GII (Figura 

10), explica os maiores limites dos intervalos de confiança para as médias da variável BC/BF 

(Tabela 4), a qual indica qual componente da árvore aloca mais biomassa. Além disso, ao 

visualizar os valores de biomassa de cada componente no gráfico (Figura 10), entende-se que 

a alta amplitude dos valores contribui para a alta variância que existe nas váriaveis de 

biomassa. Essa alta variância não foi observada nas variáveis dendrométricas. 

Contudo, foram observados dois padrões de distribuição da biomassa nos 

componentes fuste e copa: i) árvores dos grupos GI e GII (simpodiais), onde não é possível 

visualizar no gráfico um padrão constante de alocação da biomassa na árvore; ii) árvores do 

grupo GIII (monopodiais), que apresentaram uma padrão constante na relação de alocação da 

biomassa entre copa e fuste. 

5.7 Proporção de alocação das variáveis dendrométricas e alométricas 

5.7.1 Variáveis dendrométricas 

Ao analisar a relação existente entre a altura do ponto de inversão morfológico e o 

comprimento da copa (Figura 11), verificou-se que no grupo GI o ponto de inversão 

morfológico situa-se entre 16,87% a 78,13% da altura total. No grupo GII o intervalo de 

variação desse ponto situa-se entre 11,11% e 70,42%. Em ambos os grupos, as variações na 

relação entre altura do ponto de inversão morfológico e do comprimento da copa são 

semelhantes e não estão associadas com as classes diamétricas. As árvores do grupo GIII 

apresentaram um intervalo de 40,20% a 93,40% para o ponto de inversão morfológico em 

relação à altura total. Nas árvores da classe de 40 cm de dap desse grupo ocorreu uma 

estabilização da proporção do ponto de inversão morfológico (88,60%), bem como da copa 

(11,40%), com uma evidente redução na amplitude de variação dessas variáveis.  
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Figura 11. Proporção das variáveis altura do ponto de inversão morfológico (hpim) e 

comprimento da copa (cc) das árvores dos grupos arquitetônicos GI, GII e GIII. 
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Não foram encontrados trabalhos que caracterizem a relação entre altura do ponto de 

inversão morfológico e comprimento de copa para grupos de espécies folhosas em florestas 

brasileiras. Encontrou-se apenas para espécies individuais, com os quais os resultados foram 

comparados.  

Orellana e Koehler (2008) ao avaliar a morfometria em diferentes posições 

sociológicas da espécie Ocotea odorifera (Sassafrás) em Floresta Ombrófila Mista, no 

município de Fazenda Rio Grande – PR, encontraram comprimentos de copa de 7,57 m para 

árvores dominantes, 5,57 m para codominantes e 4,73 m para dominadas, com respectiva 

proporção de 58,00%, 54,70% e 53,20%. Ao avaliar a proporção de copa média sem 

considerar as posições sociológicas os autores encontraram valores de 55,20 %, com valores 

mínimos de máximos de 30,00 e 77,80%.   

Roman et al. (2009) ao avaliar a morfometria de Cordia trichotoma, proveniente de 

Floresta Estacional Decidual em Santa Maria - RS, encontraram comprimento médio de copa 

de 7,20 m, variando de 2,70 m até 11,50 m, correspondendo a uma proporção de copa  média 

de 54,50 %, variando de 26,20% até 76,70%. Essas árvores apresentaram dap médio de 16,70 

cm com valores mínimos e máximos de 7,90 cm e 30,80 cm, respectivamente. A altura total 

foi de 13,10 m, com valor mínimo de 7,80 m e máximo de 17,30 m. A altura comercial do 

fuste média foi de 5,90 m variando de 3,00 m a 9,00 m. 

Silveira et al. (2015) estudando a morfometria de Trichilia claussenii em Floresta 

Estacional Semidecidual, encontraram um comprimento médio da copa de 4,82 m variando de 

1,60 a 8,90 m. A proporção de copa média foi de  46,22%, variando de 22,67% a 67,12%. A 

média de dap foi de 16,19 cm, com valor mínimo e máximo de 10,19 cm e 33,52 cm, 

respectivamente. A altura total média foi de 10,18 m com valor mínimo de 6,20 m e máximo 

de 17,70 m.   

Apesar de serem estudos com espécies diferentes (ORELLANA e KOEHLER 2008; 

ROMAN et al., 2009 e SILVEIRA et al., 2015) os resultados médios, valores mínimos e 

valores máximos de proporção de copa se enquadram no intervalo de variação dos  grupos GI 

e GII. A grande variação observada na relação do comprimento do fuste e da copa para os 

grupos GI e GII, também acontece para uma espécie individual. Isso reforça o entendimento 

de que existe variações desses componentes entre espécies e dentro de uma mesma espécie.  

De acordo com  Roman et al. (2009) os níveis de competição e as diferentes 

dimensões de cada árvore resultam em variações na proporção de copa. Desta forma, a 
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variabilidade de proporção de copa identificada nos grupos GI e GII pode estar associada com 

as diferentes condições de crescimento que cada árvore estava submetida. Visto que, como 

descrito na metodologia, são árvores de diferentes espécies, provenientes de dieferentes 

locais, em diferentes fases da vida, e provavelmente com ambientes de crescimento distintos. 

Sharma et al. (2017) complementam que características como densidade de árvores, qualidade 

do local e mistura de espécies, podem ter efeitos significativos na relação que existe entre 

copa e diâmetro a 1,30 m do solo. Isso explica o fato de que não foi encontrado algum padrão 

de comportamento do comprimento da copa associado ao dap. Os grupos arquitetônicos GI e 

GII demonstraram uma característica de variação do comprimento de copa e não revelaram 

um padrão relacionado à proporção de copa. 

Os resultados obtidos para o grupo GIII (monopodiais) evidenciam que na maioria das 

árvores a proporção de altura do ponto de inversão morfológico é maior do que a proporção 

do comprimento da copa (Figura 11).  Essa característica está de acordo com o encontrado por 

Costa et al. (2016) ao avaliar a morfometria de araucária em diferentes posições sociológicas 

em floresta nativa no município de Lages – SC. Para árvores codominantes os autores 

encontraram uma proporção de copa de 38,34% com um coeficiente de variação de 56,27 %. 

Esses resultados foram semelhantes ao encontrado para o grupo GIII, o qual apresentou uma 

proporção média de copa de 29,50%, variando de 6,60% a 59,80% (Figura 11), 

correspondendo a um coeficiente de variação de 53,16%. Percebe-se que os autores 

encontram valores médios semelhantes para o dap de 36,10 cm, da altura do fuste de 11,80 m, 

e altura total de 16,10 m em relação aos encotrados para o grupo GIII, que foi de 33,58 cm, 

12,91 m e 18,04 m, respectivamente, isso corroborou para comprimentos de copa 

semelhantes.   

Ainda no mesmo estudo, para as árvores dominantes a proporção de copa média 

encontrada por Costa et al. (2016) foi 31,21% com um coeficiente de variação de 48,19%. 

Neste caso a o dap médio foi  47,80 cm, a altura do fuste de 12,80 m, e altura total de 18,10 

m. Observa-se que apesar do dap estar mais distante do encontrado para o grupo GIII, a 

proporção de copa é praticamente a mesma. Isto sugere que o comprimento do fuste e altura 

total apresentam uma relação mais forte com a proporção de copa do que o dap, sugerindo 

também a posição sociológica ocupada pela árvore. 

Hess et al. (2019) ao avaliar araucárias em remanescentes de Floresta Ombrófila Mista  

no município de Painel – SC, encotraram uma proporção de copa de 29,40%, com um 

coeficiente de variação de 51,78 %. Nesse caso a média de dap foi de 51,30 cm, altura total de 
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16,10 m e um comprimento de copa de 4,90 m sugerindo um comprimento de fuste de 11,40 

m.  Aém disso, o dap foi superior ao encontrado para o grupo GIII, mas o comprimento do 

fuste e altura total foram semelhantes, resultando em proporções de copas identicas. Isso 

reforça a ideia de que o comprimento da copa pode estar mais associada com a variável altura 

do fuste.  

Ao analisar a proporção de copa das árvores até a classe de 35 cm no grupo GIII, 

percebe-se que a proporção de copa não esta associada somente com o diâmetro à 1,30 m do 

solo. Árvores com diâmetros semelhantes apresentam proporções de comprimento de copa 

diferentes. Entretanto, ao olhar para as árvores com dap acima de 40 cm, percebe-se uma 

redução na variação de proporção de copa. Esses resultados condizem com os encontrados por 

Costa et al. (2016), que ao ajustar regressões lineares entre proporção da copa (y) e dap (x) 

para araucárias em diferentes posições sociais em floresta nativa no município de Lages –SC, 

encontraram valores de  R²aj entre 0,15 e 0,24 e erro padrão da estimativa (Syx%) variando de 

42,1 % até 49,5%. Os autores explicam que a heterogeneidade que ocorre na proporção da 

copa entre as árvores não pode ser totalmente explicada apenas pelo dap. E concluem, que em 

função da posição social ocupada pela araucária, dominante ou codominante, a proporção de 

copa se altera para um mesmo dap, gerando curvas de regressão significativamente diferentes. 

De acordo com Hess et al. (2019), em araucárias, os valores mais altos de proporção 

de copa e de comprimento de copa ocorrem em árvores mais jovens ou em árvores que 

crescem livremente, ainda não no estágio de produção de pinhas. Costa et al. (2016) explicam 

que a redução na proporção de copa nas maiores árvores acontece devido a  mortalidade dos 

galhos na base da copa ser maior do que o aumento do comprimento da copa ocorrido com o 

crescimento apical da árvore. Portanto, esse padrão de comprimento de copa identificado nas 

árvores com dap acima de 40 cm deve estar relacionado com a fase de crescimento comum 

que esses indivíduos se encontram, caracterizando um tipo de copa. As maiores árvores 

possuem um fuste maior, indicando o alcance do dossel superior, mas com comprimento da 

copa reduzido, sugerindo o estabelecimento/início de uma fase avançada.   

De acordo com Nogueira (1989) a forma da copa da araucária é influenciada pela 

competição e idade. Assim como a variação em suas proporções ocorre em função da 

competição e dimensão de cada indivíduo, como já descrito para as árvores folhosas 

(ROMAN et al., 2009). O tamanho de uma copa está relacionado com o espaço disponível 

para a sua ocupação no ambiente de crescimento, além das funções fisiológicas 

desempenhadas (PRETZSCH et al., 2014). Assim, as diferentes formas de copa estão 

javascript:ref_search(1740,%2053);
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associadas ao espaço ocupado pela árvore, variando conforme o estrato ocupado e 

beneficiando árvores do estrato dominante pelos recursos que competem (KLEIN et al., 

2017).  

A alteração da copa da araucária é uma característica marcante ao longo do seu 

crescimento, estando associada com suas fases de crescimento e resultando em proporções de 

comprimentos de copas diferentes. Assim como sua posição no estrato superior da floresta em 

relação a outras espécies folhosas, ocasionando um fuste maior. Desta forma, por ser a espécie 

predominante no grupo GIII, a classificação arquitetônica conseguiu revelar um 

comportamento de comprimento do fuste e da copa particular da espécie. O que também 

justifica a relevância da variável altura do ponto de inversão morfológico ao discriminar a 

araucária das demais (Tabela 7). 

5.7.2 Variáveis alométricas 

Ao analisar a relação entre a biomassa alocada no fuste e na copa das árvores, que 

compõem a biomassa total (Figura 12), verificou-se uma variação da proporção alocada em 

cada componente nos grupos GI e GII. Existem árvores com 21,40% da biomassa total 

alocada no fuste e outras com 85,60%. Nas árvores monopodiais, grupo GIII, as oscilações da 

alocação da biomassa em cada componente ocorrem em um intervalo de variação menor. 

Nesse caso, a biomassa do fuste representa de 58,60% a 89,80% da biomassa total. Em todos 

os grupos verificou-se que as oscilações de alocação da biomassa são independentes do dap, 

visto que as amplitudes de variação citadas ocorrem em todas as classes diamétricas.  

Para Balbinot et al. (2017) ao avaliarem a biomassa florestal em um fragmento de 

Floresta Estacional Decidual no Rio Grande do Sul, a biomassa da copa representa 45,00% da 

biomassa total. Watzlawick et al. (2012) ao avaliar a biomassa em uma fragmento de Floresta 

Ombrófila Mista Montana em General Carneiro - PR, encontraram 47,41% da biomassa 

alocada nas copas e 40,53% no fuste das árvores.  Em uma Floresta Ombrófila Mista Aluvial, 

no município de Araucária - PR, Socher, Roderjan e Galvão (2008) encontraram 42,42 % na 

copa e 57,20 % de biomassa no fuste. Esses resultados médios estão dentro da amplitude de 

variação gerada para o grupo GI e GII, os quais são formados por diferentes espécies.  
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Figura 12. Proporção de alocação da biomassa nos componentes copa (BC) e fuste (BF) das 

árvores dos grupos arquitetônicos GI, GII e GIII. 
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O comportamento identificado no grupo GIII está de acordo com os resultados 

encontrados por Caldeira et al. (2015) ao observar que o fuste é o componente que recebe 

mais biomassa em araucárias provenientes de plantios com diferentes idades localizados no 

Sul do Paraná, Brasil. Assim como para Krapfenbauer e Andrae (1976), ao avaliarem um 

povoamento de Araucaria angustifolia com 17 anos de idade, na região de Passo Fundo – RS, 

observaram que o fuste alocava 72,4 % da biomassa total acima do solo. Watzlawick et al. 

(2003) também  relatam que o fuste de araucárias com 30 anos de idade no sul no Paraná, 

alocam 64,50% da biomassa total acima do solo. Para Oliveira et al. (2018) ao trabalharem 

com araucárias provenientes de plantios, encontraram que o fuste representa 80,31% da 

biomassa total acima do solo e a copa 19,69%.  

Os resultados apresentados na Figura 13 também explicam a variação encontrada para 

a razão BC/BF entre os grupos (Tabela 4), variável que representa qual componente da árvore  

recebe mais biomassa. No grupo GIII houve menor variação desta relação, sugerindo que na 

maioria das árvores maior parte da biomassa está alocada sempre no mesmo componente, o 

fuste. Isto é confirmado nas Figuras 10 e 12, ao observar que a biomassa do fuste é maior em 

valores absolutos e relativos, respectivamente, em relação à biomassa da copa, entretanto isto 

não ocorre no grupo GI e GII. 

O contexto de variação da alocação da biomassa encontrada nos grupos GI e GII, 

condiz com o pensamento de Orellana e Koehler (2008) e Trautenmüller (2019) ao afirmarem 

que a proporção de distribuição da biomassa não é algo constante em todas as árvores, sendo 

influenciada por diversos fatores, com variações até mesmo dentro da mesma espécie. Mc 

Carthy, Enquist e Kerkhoff (2007) explicam que o particionamento da biomassa ideal para 

uma espécie pode não ser o mesmo que para outra, pois diferentes espécies condizem com 

diferentes pré-disposições genéticas, o que implica em variações na densidade da madeira, 

bem como no crescimento e desenvolvimento das árvores na floresta. Na mesma linha de 

pensamento Poorter et al. (2009) e Lida et al. (2012) afirmam que a composição de espécies e 

a distribuição associada à características funcionais afetam a variação da biomassa nas 

florestas. A densidade da madeira é uma característica relevante ao indicar grupos funcionais 

de árvores se tratando de biomassa florestal (MULLER- LANDAU, 2004; NAM et al. 2016). 

Pois está fortemente associada com a quantidade de biomassa nas árvores, por representar a 

massa por unidade de volume de madeira (NAM, et al. 2018).   

Além disso, Nogueira (2008) complementa que a estrutura vertical das florestas pode 

afetar diretamente o estoque de biomassa, explicando que ao comparar árvores de mesma 
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densidade da madeira e diâmetro, mas com diferentes alturas, a que apresentar tronco menor, 

obviamente terá menos biomassa. Da mesma forma que árvores com mesmo tamanho, 

refletindo em volume do fuste semelhantes, mas com densidade menor (mais leve) teriam 

menos biomassa. Anten e Schieving (2010) e Lida et al. (2012) ainda detalham que ao 

comparar árvores com alturas semelhantes, a que apresentar menor densidade da madeira, terá 

o maior dap mas com menor valor de  biomassa no fuste em comparação com  árvores de 

maior densidade, como explicado por Nogueira (2008).  NAM et al. (2018) também afirmam 

que espécies com alta densidade da madeira tendem a ser maiores em termos de biomassa em 

pé, exibindo taxas mais altas de crescimento e incremento líquido de biomassa acima do solo, 

em nível individual e populacional.  

Ao verificar as características das árvores no grupo GI, percebe-se que houve 

indivíduos com densidades da madeira semelhantes, mas que apresentaram variações das 

características dendrométricas, ou seja, em suas dimensões, como é o caso das espécies 

Trichila clausseni e Balfourodendron riedelianum (Figura 13). Nessa situação o comprimento 

do fuste e da copa de cada árvore foram essencias para definir qual componente recebeu mais 

biomassa, bem como maior proporção de biomassa alocada. Além disso, dentro de uma 

mesma espécie também houve variações dessa relação. As espécies Maclura tinctoria e 

Myrocarpus frondosus descrevem a mesma situação para as árvores maiores. Nesse caso, o 

tamanho de cada componente, acabou compensando a diferença na densidade da madeira. A 

Calyptranthes tricona e a Cordia americana demonstram outra situação, com dimensões 

semelhantes, entretanto não com mesmo componente que apresenta mais biomassa. A 

Calyptranthes tricona apresenta uma copa mais densa, com mais galhos, sugerindo diâmetro 

maior que Cordia americana, o que provavelmente resultou em mais biomassa na copa do 

que no seu fuste. Outro aspecto relevante, é que apesar das dimensões semelhantes (porte da 

árvore), os valores absolutos de biomassa são distantes, devido à diferença na densidade.  

Estas relações apresentadas entre tamanho do componente, biomassa alocada e densidade da 

madeira (Figura 13)  também foram identificados nas árvore do grupo arquitetônico GII. 
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Figura 13. Ilustração da arquitetura de algumas espécies, relações alométricas e densidades 

da madeira (ds) observadas em árvores do grupo arquitetônico GI.  Fonte: O autor. 
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Neste sentido, a classificação arquitetônica considerando a direção predominante de 

crescimento da copa (vertical e horizontal) não revelou um padrão de alocação da biomassa 

nos componentes, pois reuniu árvores em um mesmo grupo com dimensões distintas e 

diferentes densidades da madeira, corroborando para a presença de diferentes relações 

alométricas (Figura 13). Ou seja, a interação dos fatores densidade da madeira e dimensões 

das árvores não permitiu que os grupos GI e GII revelassem algum padrão referente à 

biomassa alocada em termos absolutos e relativos em cada componente da árvore em relação 

a sua produção total.  

Chomick et al. (2017) explicam que diferentes modelos arquitetônicos de copa não 

refletem diretamente a geometria da copa, pois árvores de um mesmo grupo arquitetônico 

podem apresentar geometrias diferentes e vice-versa. A geometria da copa está associada com 

formas e tamanhos, relacionando medidas como comprimento e largura da copa. Para Lida et 

al. (2012) ao considerar variáveis arquitetônicas como: altura do fuste, dap, biomassa do 

fuste, largura da copa, e verificaram a relação dessas com a densidade da madeira de 145 

espécies coexistentes em uma Florestal tropical na Malásia. Os autores encontraram 

correlações significativas, sugerindo que a variação na densidade da madeira pode resultar em 

diferenciação arquitetônica, devido a razões biomecânicas. Lida et al. (2012) ainda 

concluiram que, árvores com baixa densidade mostram uma expansão de altura eficiente para 

obter melhores condições de luz no dossel exposto. E espécies de alta densidade de madeira 

mostram uma expansão de copa no sentido horizontal para aprimorar a interceptação de luz 

no sub-bosque sombreado da floresta, estas relações são fortes pelo menos para árvores com 

até 18 m de altura (LIDA et al., 2012).  

Na mesma linha,  Gelder, Poorter e Sterck (2006) ao estudar 30 espécies de árvores 

coexistentes de Floresta Tropical na Bolívia, afirmam que espécies tolerantes a sombra 

apresentam madeira mais densa e resistente para melhorar a sobrevivência no sub-bosque, e 

espécies pioneiras tem madeira mais leve mas com baixas margens de segurança para 

aumentar o crescimento nas lacunas da floresta. Esses autores concluem que a densidade 

apresenta uma relação direta com propriedades mecânicas da madeira, caule, galhos e 

arquitetura das árvores.  

Todavia a classificação arquitetônica realizada no presente estudo além de ter sido 

heterogênea em dap, comprimento do fuste, comprimento da copa e na densidade da madeira,  

provavelmente também foi em relação ao diâmetro da copa.  Portanto, o critério ângulo de 

inclinação dos galhos avaliado apenas como uma variável qualitativa ao classificar as árvores 
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nos grupos GI e GII, não capturou a variação na arquitetura da copa impulsionada pela 

densidade da madeira e estratégias de crescimento de árvores coexistentes.   

O grupo GIII reuniu apenas a Araucaria angustifolia e portante, o fator densidade da 

madeira foi homogeneizado, e na maioria das árvores (90%) o tamanho do fuste foi maior que 

o comprimento da copa. Isso provavelmente contribuiu para uma redução da variabilidade que 

ocorreu na proporção de biomassa alocada nos componentes fuste e copa entre as árvores, 

observada na Figura 12, também expressada pela menor variação da razão BC/BF  na Tabela 

4. 

A relação identificada anteriormente para o grupo GIII, por meio do comportamento 

das variáveis dendrométricas, altura do ponto de inversão morfológico e comprimento da copa 

(Figura 11), não reflete diretamente a proporção de biomassa nos componentes fuste e copa 

das árvores (Figura 12). Ou seja, a proporção que ocorre entre as alturas não corresponde 

integralmente à alocação da biomassa na copa ou no fuste. Provavelmente isso ocorreu em 

função da alterção que acontece no diâmetro das copas ao longo do crescimento da araucária.  

De acordo com Nogueira (1989) e Costa et al. (2016) as árvores mais jovens de 

araucaria apresentam um crescimento em altura proporcionalmente maior do que o 

crescimento lateral dos galhos (copa em forma de cone). Mas com o avanço da idade, ocorre a 

estabilização do crescimento em altura, porém sem afetar o crescimento lateral dos galhos 

(copa em forma de um elipsoidal). Desta forma, nas maiores árvores apesar do comprimento 

da copa reduzir, os galhos que permanecem continuam crescendo lateralmente, e 

consequentemente acrescentando biomassa nesse componente. Isso compensa a redução dos 

galhos no sentido vertical do tronco, de maneira que a proporção de biomassa da copa em 

relação ao total continue semelhante, em comparação com uma árvore de maior comprimento 

de copa. Entretanto essa relação não pode ser descrita nesse estudo de forma quantitativa pois 

não há informações sobre a variável diâmetro de copa. 

Por fim, pode-se dizer que a determinação do componente que vai receber mais 

biomassa em uma árvore (razão BC/BF) é regulada pela interação da variável densidade da 

madeira com as dimensões de cada componente. Isso foi evidenciado na análise de 

agrupamento, ao reunir 86% das araucárias e 24 % de espécies folhosas em um mesmo grupo, 

e como característica comum uma razão BC/BF < 0,5, indicando que estas árvores 

apresentam mais biomassa no fuste.  A presença da araucária é justificada pelo fato de que no 

geral apresentam um fuste mais longo do que a copa, com uma densidade da madeira 

homogênea. As folhosas que se juntaram nesse grupo não foram homogêneas na densidade, 
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mas o tamanho do fuste (diâmetro e comprimento) em relação ao total da árvore “se ajustou”, 

para que a biomassa desse componente fosse maior que a da copa, como observado nas 

araucárias.  

Isso corresponde com a interpretação realizada por Lida et al. (2012) sobre a não 

correlação da densidade da madeira com características arquitetônicas para a estatura adulta 

como sendo a existência de dois eixos independentes que caracterizam coletivamente a 

diferenciação na arquitetura das árvores entre espécies coexistentes em comunidades 

arbóreas: densidade da madeira e estatura adulta das árvores.   

O comprimento do fuste e a razão BC/BF permitiram identificar dois padrões distintos 

de árvores. Um padrão formado pelas árvores dos grupos GI e GII (simpodiais/folhosas), onde 

não há padronização do comportamento dessas variáveis entre as árvores. O outro padrão 

formado pelas árvores do grupo GIII (monopodiais/araucária), onde a proporção de 

comprimento do fuste é maior que o da copa, bem como a biomassa alocada no fuste foi 

sempre maior do que a alocada na copa gerando uma relação média de 30/70 (BC/BF < 0,5). 

Isso justifica a relevância dessas variáveis em suas respectivas funções discriminantes ao 

separar as araucárias das demais árvores. Assim como a maior contribuição do comprimento 

do fuste (hpim) na FD1, em função do fato de que a razão BC/BF passa a ser uma 

consequência do comprimento do fuste.  

O entendimento sobre as relações interdimensionais vinda do conhecimento sobre a 

morfometria e alometria de espécies florestais se mostra como algo relevante, pois oferece 

subsídios para inferências sobre a adaptação das espécies ao meio (NIKLAS, 1994). Além 

disso, pode proporcionar entendimentos sobre relações alométricas entre medidas de fácil 

mensuração nas árvores e a biomassa, favorecendo possíveis tomadas de decisões a cerca da 

modelagem dessa variável. 

5.8 Ajuste dos modelos de regressão 

5.8.1 Ajuste geral dos modelos de regressão 

Inicialmente os modelos de Husch e Schumacher - Hall foram ajustados para a 

biomassa da copa, fuste e total, sem estratificação arquitetônica. As estatísticas de ajuste das 

equações obtidas para cada componente estão apresentadas na Tabela 10. 
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Tabela 10. Coeficientes e estatísticas de ajustes para os modelos de Husch e Schumacher – 

Hall para a biomassa da copa, fuste e total das árvores sem estratificação arquitetônica. 

 Modelo 
Coeficientes 

IM Syx% R²aj. 
         

Copa 
Husch -2,4879

**
 2,1691

**
 -- 1,26 111,97 0,69 

Schumacher-Hall -2,4159
**

 2,1974
**

 -0,0599
ns

 1,27 112,32 0,69 

Fuste 
Husch -2,4395

**
 2,3198

**
 -- 1,07 63,50 0,83 

Schumacher-Hall -3,4826
**

 1,9099
**

 0,8682
**

 1,06 55,26 0,87 

Total 
Husch -1,7027

**
 2,2549

**
 -- 1,07 51,88 0,90 

Schumacher-Hall -2,3088
**

 2,0167
**

 0,5044
**

 1,06 49,97 0,90 

** Significativo a 1% de probabilidade; ns Não significativo; R² aj.: Coeficiente de Determinação Ajustado e 

Recalculado; Syx: Erro padrão da estimativa percentual; IM: Indice de Meyer. 

Para o modelo de Husch os coeficientes de todas as equações foram significativos a 

1% de probabilidade. Para o modelo de Schumacher-Hall o coeficiente  

   da equação desenvolvida para a copa não foi significativo. Ambos os modelos 

apresentaram desempenhos semelhantes, com valores de R²aj satisfatórios, altos valores do 

erro padrão da estimativa (Syx%) (Tabela 10), altas amplitudes na distribuição dos resíduos 

percentuais ao longo do eixo x (Figura 14A) e presença de heterocedasticidade nos resíduos 

(Figura 14B).  

Para a biomassa da copa e total, verificou-se uma leve tendência de superestimativa 

nas árvores até 40 cm de dap. Na biomassa do fuste, esta tendência ocorre de maneira menos 

acentuada. Dados os resultados obtidos, o modelo de Husch foi selecionado como o melhor, 

visto que apresentou desempenho semelhante ao de Schumacher-Hall e exige apenas uma 

variável independente no modelo.  

Em todos os componentes, os valores absolutos preditos (Figura 14B) se afastam dos 

observados com mais intensidade à medida que o valor da variável independente (dap) 

aumenta. Isso caracteriza a heterocedasticidade dos erros, a qual é descrita por Péllico Neto e 

Behling (2019)  como uma condição na qual a variaçãos do erros não são constantes. 

 

 



 
 

63 
 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribuições de resíduos em porcentagem (A) e absolutos (B) para a biomassa da 

copa (BC), do fuste (BF) e total (BT) sem estratificação arquitetônica das árvores. 
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5.8.2 Ajuste dos modelos de regressão por grupo arquitetônico 

Os modelos foram novamente ajustados (Tabela 11) considerando os grupos 

arquitetônicos que foram diferentes estatisticamente pelas análises discriminante e de 

agrupamento. No grupo das folhosas (GI e GII), as equações desenvolvidas a partir dos dois 

modelos apresentaram coeficientes significativos ao nível de 1% de probabilidade. Apenas o 

coeficiente    da equação desenvolvida para a copa do modelo de Schumacher – Hall não foi 

significativo. No grupo GIII, o modelo de Husch apresentou coeficientes significativos ao 

nível de 1% de probabilidade em todas as equações. Já o modelo de Schumacher – Hall não 

apresentou o    significativo para nenhum componente ajustado. 

 

Tabela 11. Coeficientes e estatísticas de ajuste do modelo de Husch e Schumacher – Hall 

linear para os dados estratificados por arquitetura da copa. 

 Modelo 
Coeficientes 

IM Syx% R²aj. 
         

Folhosas (GI e GII) 

Copa 
Husch -2,8923

**
 2,3920

**
 -- 1,20 107,01 0,76 

Schumacher-Hall -3,4534
**

 2,1682
**

 0,4758
ns

 1,19 99,11 0,79 

Fuste 
Husch -2,0586

**
 2,1906

**
 -- 1,09 71,51 0,83 

Schumacher-Hall -3,3324
**

 1,6824
**

 1,0801
**

 1,06 52,01 0,91 

Total 
Husch -1,6331

**
 2,2649

**
 -- 1,07 74,70 0,85 

Schumacher-Hall -2,6240
**

 1,8696
**

 0,8403
**

 1,05 60,07 0,90 

Araucárias (GIII) 

Copa 
Husch -4,9835

**
 2,7439

**
 -- 1,10 50,08 0,87 

Schumacher-Hall -4,5914
**

 2,8227
**

 -0,2304
ns

 1,10 49,05 0,87 

Fuste 
Husch -3,7843

**
 2,7174

**
 -- 1,02 18,23 0,98 

Schumacher-Hall -3,8792
**

 2,6956
**

 0,0558
ns

 1,03 18,13 0,98 

Total 
Husch -3,4901

**
 2,7177

**
 -- 1,03 16,69 0,98 

Schumacher-Hall -3,4476
**

 2,7262
**

 0,0250
ns

 1,03 16,96 0,98 

GI = árvores com crescimento da copa na vertical. GII = árvores com crescimento da copa na horizontal. GIII = 

árvores monopodiais. Syx% = Erro padrão da estimativa. R²aj. = Coeficiente de determinação ajustado e 

corrigido 

Ambos os modelos nos dois grupos, apresentaram valores de R²aj. semelhantes e altos 

valores para o erro padrão da estimativa (Sxy%). O modelo de Schumacher – Hall apresentou  

erro padrão da estimativa (Sxy%) levemente inferior ao de Husch. Considerando que a 

redução do erro não foi substancial, aliado ao fato de que o modelo de Schumacher – Hall 
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exige uma variável independente a mais, e que ambos apresentaram a distribuição gráfica dos 

resíduos para copa, fuste e total semelhantes (Figura 15 e Figura 16), determinou-se a escolha 

do modelo de Husch como o melhor. 

Os resultados encontrado para as folhosas (GI e GII) são semelhantes aos obtidos por 

Balbinot et al. (2019) ao ajustar os modelos de Husch e Shumacher – Hall para a biomassa 

total de um fragmento de  Floresta Estacional Decidual (36 espécies, n: 87) no noroeste do 

Rio Grande do Sul. Os autores encontraram valor de R²aj. de 0,92 e erro padrão da estimativa 

de (Syx%) 47,2 com o emprego do modelo de Husch, e R²aj de 0,94 e erro padrão da 

estimativa de (Syx%) de 48,7 para o modelo de Schumacher-Hall. Zanette (2017) ao ajustar o 

modelo de Husch para a biomassa total de um fragmento de Floresta Ombrófila Mista (3 

famílias, n: 102) encontrou R²aj. de 0,86 e erro padrão da estimativa (Syx%) de 34,3.  

Se tratanto do grupo GIII, os erros encontrados para o componente copa condizem 

com os resultados encontrados por Oliveira et al. (2018)  ao ajustar os modelos de regressão 

para araucárias provenientes de dois plantios na região Sul do Paraná, Brasil. Os autores 

encontraram  R²aj. de 0,31 e erro padrão da estimativa (Syx%) de 52,6 ao aplicar o modelo de 

Husch. Os resultados obtidos com o emprego do modelo de Schumacher – Hall foi de 0,31 e 

52,2 para o R²aj. e erro padrão da estimativa (Syx%), respectivamente. Os autores sugerem 

que a não acurácia da estimativa da biomassa desse componente pode estar associado a 

fatores como a densidade de plantio, idade, sitío, geometria da copa, os quais contribuem para 

a variabilidade entre indivíduos ao longo do seu crescimento.  

Os valores encontrados para os  componentes fuste e total de Oliveria et al. (2018) 

também foram semelhantes aos resultados do grupo GIII. Para o fuste, os autores encontraram 

R²aj de 0,87 e erro padrão da estimativa (Syx%) de 20,3 com o modelo de Husch, e  R²aj de 

0,87 e erro padrão da estimativa (Syx%) de 20,1 com o modelo de  Schumacher-Hall. Para a 

biomassa total, os mesmos autores encontraram valores de R²aj de 0,86 e erro padrão da 

estimativa (Syx%) de 19,6 com o modelo de Husch. Com o modelo de Schumacher- Hall 

obtiveram  R²aj de 0,85 e erro padrão da estimativa (Syx%) de 20,2.  
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Figura 15. Distribuição de resíduos em porcentagem (A) e absolutos (B) para a biomassa da 

copa (BC), fuste (BF) e total (BT) das árvores folhosas (GI e GII). 
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Figura 16. Distribuição de resíduos em porcentagem(A) e absolutos (B) para a biomassa da 

copa (BC), fuste (BF) e total (BT) das araucárias (GIII). 
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As equações ajustadas separadamente para os dois grupos de árvores apresentaram 

melhores desempenhos estatísticos, marcado pela redução do Syx (%) para o grupo das 

árvores monopodiais (GIII). Nesse grupo, em todos os componentes da árvore o erro padrão 

da estimativa diminuiu, seguindo a ordem de BC > BF > BT. A amplitude de variação dos 

resíduos ao longo do eixo x apresentou redução (Figura 16) em relação as folhosas (Figura 

15). Também houve redução na leve tendência em superestimar os valores de biomassa da 

copa e total observada nas árvores até 40 cm de dap no ajuste para as folhosas (Figura 15) e 

no ajuste sem estratificação arquitetônica (Figura 14). Em todos os ajustes  os  resíduos ainda 

apresentaram heteroscedasticidade dos erros, com uma redução dessa amplitude para o grupo 

das árvores monopodiais (GIII).  

Os altos valores do erro padrão da estimativa (Syx%) encontrados no ajuste sem 

estratificação arquitetônica (Tabela 10) e para as folhosas (Tabela 11) são justificados 

principalmente pela presença diferentes relações de alocação da biomassa entre as árvores 

(Figura 13), corroborando para variações nas relações construídas entre variáveis dependentes 

e independentes dos modelos de regressão.  

Os estimadores de regressão representam a relação média existente entre a variável 

dependente (biomassa do respectivo componente da árvore) e a variável independente (ex. 

dap), quando a variabilidade dessa relação entre as árvore reduz, os coeficientes gerados são 

mais eficientes, por representar a relação para um maior número de árvores, levando a um 

aumento na exatidão da equação ajustada. Esse entendimento vai ao encontro da explicação 

de Trautenmüller (2019) de que a variabilidade entre as variáveis utilizadas nos modelos de 

regressão refletem os erros encontrados. Trautenmüller (2019) ainda enfatiza que em florestas 

nativas o comportamento da variabilidade da biomassa nas árvores pequenas é diferente das 

árvores grandes, e quando juntas, essas variações afetam a magnitude dos erros.  

A melhoria na acuracia das estimativas no grupo das árvores monopodias (araucárias) 

em relação às folhosas está associada ao fato de esse grupo ser homogêneo em nível de 

espécie, e assim na densidade da madeira, fator relevante no que diz respeito a quantidade de 

biomassa alocada, como já discutido ao longo deste trabalho. Nesse caso o dap foi eficiente 

ao representar o tamanho do componente fuste e o fato de que estas árvores tem um padrão 

mais constante de alocação de biomassa com maior contribuição do fuste em relação a copa. 

Corroborou para que as estimativas de biomassa total também tivessem erros reduzidos. O 

erro da estimativa associado a copa reflete a variabilidade que existe nas suas dimensões, a 
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qual ocorre em função da natureza da sua arquitetura, competição, idade dentre outros fatores 

já mencionados anteriormente.  

Ressalta-se  que apesar do grupo das árvores monopodias (GIII) ter demonstrado um 

padrão sobre a distribuição da biomassa nos componentes da árvore em termos relativos, 

ainda ocorre alta variabilidade da biomassa. Ou seja, o padrão de proporção de alocação 

identificado não corresponde à redução expressiva da variância das variáveis de biomassa. 

Pois as proporções são medidas relativas, que apesar de semelhantes, podem  referir-se a 

valores entre 50 kg ou 5.000 kg.  

Para que fosse possível visualizar um padrão de alocação da biomassa em termos 

absolutos, as árvores deveriam estar homogêneas quanto à densidade da madeira e quanto as 

suas dimensões. A densidade indicaria o espaço dimensional em que a métrica estaria 

posicionada representando (i) árvores pesadas: valores altos de biomassa e (ii) árvores leves: 

valores baixos de biomassa. As dimensões das árvores estariam representando fatores como 

fase de crescimento, nível de competição e posição sociológica das árvores, entretanto isso 

não ocorreu nos grupos formados. 

Na modelagem de biomassa florestal, relacionar a arquitetura da copa da árvore com 

sua respectiva biomassa, bem como incluir informações desse componente nos modelos de 

regressão é algo difícil. Visto que muitos dados de biomassa disponíveis já estão coletados e 

carecem de informações qualitativas ou quantitativas de copa. Além disso, relacionar 

tendências de copa com os dados já coletados se torna uma abordagem delicada, visto que a 

arquitetura de uma árvore se altera facilmente ao longo do tempo, dificultando os trabalhos 

dessa natureza, entretanto ainda é a única opção para os dados já coletados.  

Assim, esse estudo apoia e complementa o pensamento de Trautenmüller et al. (2019) 

de que o planejamento de futuros trabalhos de campo com biomassa florestal, quando 

possível, devem incluir informações quantitativas e/ou qualitativas sobre a copa das árvores. 

Para que os novos bancos de dados de biomassa suportem a execução de futuras pesquisas 

que irão surgir ao longo do processo de evolução dos estudos sobre modelagem da variável 

biomassa florestal.  
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CONCLUSÕES 

 

(i) O grupo de árvores simpodiais ortotrópicas (GI) e simpodiais plagiotrópicas (GII) 

não foram diferentes estatisticamente entre si, mas ambos foram diferentes do grupo 

das árvores monopodiais (GIII).  

(ii) Nas árvores simpodiais, grupos GI e GII, não foi possível encontrar um padrão de 

comportamento tanto da biomassa quanto da relação entre altura do ponto de 

inversão morfológico e comprimento de copa.  

(iii) As árvores monopodiais, grupo GIII, apresentam um padrão constante de 

distribuição da biomassa entre fuste e copa,  e entre a altura do ponto de inversão 

morfológico e comprimento de copa, principalmente nos indivíduos de maiores 

dimensões. 

(iv) As estimavas de biomassa são mais acuradas quando realizadas separadamente entre 

simpodiais (folhosas) e monopodiais (araucárias) 
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