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AGRUPAMENTO DE DADOS PARA AJUSTES DE MODELOS 

HIPSOMÉTRICOS E VOLUMÉTRICOS EM POVOAMENTOS DE Pinus 

oocarpa E Pinus caribaea VAR. hondurensis 

 

RESUMO 
 

Nesta pesquisa, comparou-se por meio do teste de identidade de modelos diferentes estratégias 

de agrupamento de dados para o ajuste de modelos hipsométricos e volumétricos com o intuito 

de diminuir a quantidade de ajustes e análises de equações, visando à redução no tempo de 

processamento, bem como nos erros de seleção, sem que ocorra perda de precisão. Para o ajuste 

de modelos volumétricos foram cubadas 300 árvores. A área de estudo tem 248,22 hectares 

com plantio de Pinus oocarpa e Pinus caribaea var. hondurensis, divididos em talhões com 

idades entre 10 e 16 anos. A área foi inventariada por amostragem de área fixa com 57 parcelas 

retangulares de 600 m² distribuídas de forma sistemática. Diferentes estratégias de agrupamento 

de dados foram comparadas a fim de verificar se uma única equação (modelo geral) poderia 

representar diferentes fontes de variação, como parcelas, espécies e idades, em vez de uma 

equação para cada fonte de variação (modelo completo). Os modelos selecionados para 

aplicação nas diferentes estratégias de agrupamentos foram selecionados com base no erro 

padrão da estimativa (Syx%), coeficiente de determinação ajustado (R² aj.) e análise gráfica dos 

resíduos. As equações ajustadas para cada estratégia foram submetidas ao teste de identidade 

de modelos. Constatou-se que em nível de parcela não deve ser utilizada uma equação 

hipsométrica única (modelo geral) para representar todas as parcelas de um inventário, mesmo 

que seja da mesma espécie e/ou idade. Em relação a variável volume foi observado para as 

espécies Pinus oocarpa e Pinus caribaea var. hondurensis que uma única equação pode ser 

utilizada para estimar o volume total das duas espécies desde que estejam com a mesma idade, 

para idades diferentes recomenda-se o ajuste em nível de povoamento.  

 

Palavras-chave: Estimativas de alturas. Estimativas de volume. Identidade de modelos. 

Modelos de regressão. 
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DATA GROUPING TO FIT HEIGHT-DIAMETER HYPSOMETRIC AND 

VOLUME MODELS OF Pinus oocarpa AND Pinus caribaea VAR. 

hondurensis. 

 

ABSTRACT 
 

In this study, we compared data grouping strategies by different models of identity test to fit 

height-diameter and volume models to reduce the quantity of fits and equation analysis aming, 

to reduce processing time, as well as the selection errors without losing precision. For fitting 

volume models, 300 trees were scaling. The area under study has 248,22 ha with Pinus oocarpa 

and Pinus caribaea var. hondurensis stands, divided in plots among 10 and 16 years-old. This 

area was inventoried by fixed area sampling with 57 rectangular plots of 600 m² distributed in 

a systematic wry. Different strategies for data grouping were compared, checking if only one 

equation (general model) could represent different sources of variation such as plots, species 

and age, instead of one equation to each source of variation (complete model). The selected 

models used in different grouping strategies were selected based on standard error of estimate 

(Syx%), adjusted coefficients of determination (R² aj.) and graphical residues analysis. The fitied 

equations to each strategy were submitted to model identity test. It was found that related to 

plots should not be used a single height-diameter equation (general model) to represent all the 

plots in an inventory even if it is of the same species and/or age. In relation to volume it was 

observed for the species Pinus oocarpa and Pinus caribaea var. hondurensis that a single 

equation can be used to estimate the total volume of two species since at the same age, for 

different settlement level adjustment options. 

 

Key words: Height estimates. Volume estimates. Model identity. Regression models. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os inventários florestais são a base para o mapeamento, definição de estratégias e 

planejamento do uso dos recursos florestais do planeta (KOHLER, 2017). 

Trata-se de um dos fatores mais importantes após o plantio e durante o crescimento da 

floresta; inventariar para monitorar o crescimento, para avaliar a produtividade, para definir a 

produção e épocas de intervenções, de modo a permitir o pleno desenvolvimento e utilização 

dos recursos existentes numa determinada floresta.  

Segundo Scolforo e Mello (2006), o inventário florestal consiste no uso de fundamentos 

da teoria de amostragem para a determinação ou estimativa de características quantitativas ou 

qualitativas da floresta inventariada. Dentre as principais características quantitativas, tem se o 

volume, os sortimentos da madeira e a biomassa. 

O volume se constitui em uma das informações de maior importância para o 

conhecimento do potencial madeireiro disponível em um povoamento florestal, considerando 

que esse parâmetro fornece subsídios para a avaliação do estoque de madeira e análise do 

potencial produtivo das florestas (THOMAS et al., 2006). 

Para estimar o volume sólido de madeira em pé (v) de uma floresta, é preciso realizar 

procedimentos de cubagem, bem como as medições em campo das variáveis dendrométricas, 

diâmetro a altura do peito (d) e altura total (h). Posteriormente, em escritório, é necessário 

ajustar relações matemáticas entre essas variáveis dendrométricas, por meio de análise de 

regressão, com o intuito de diminuir despesas, tempo e quantidade de dados coletados em 

campo, sem que ocorra a perda da precisão das estimativas realizadas. Entretanto, esta técnica 

acaba gerando, no escritório, uma infinidade de equações que devem ser analisadas segundo 

alguns critérios estatísticos para que seja selecionada a melhor equação, ajustada para ser 

utilizada num determinado procedimento de inventário florestal.  

De acordo com Regazzi (2003), a aplicação de relação matemática costuma ser realizada 

para cada situação analisada; ou seja, a análise de regressão é empregada separadamente, 

obtendo-se tantas equações quanto o número de situações encontradas. Isso acaba gerando um 

grande dispêndio de tempo e erros não amostrais de estimativas difíceis de serem identificadas, 

provenientes da seleção errada de equações em escritório em virtude da grande quantidade de 

equações ajustadas. 

Em virtude disso, existe um interesse em saber se um conjunto de equações ajustadas 

para diferentes situações, podem ser substituídas por uma única equação, que inclua todas as 

diferentes situações analisadas (REGAZZI e SILVA, 2010). 
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Dentro deste contexto, o teste de identidade de modelos destaca-se como uma 

importante ferramenta na avaliação da influência das diversas variáveis dos povoamentos sobre 

as equações geradas nas estimativas de parâmetros dendrométricos (RODRIGUES, et al., 

2017). O teste de identidade de modelos testa a hipótese de igualdade de um conjunto de 

modelos lineares, empregando o teste f (GRAYBILL, 1976). 

Assim, estudos sobre mensuração e inventários florestais são de extremo valor, 

principalmente os que envolvem redução de custo sem a perda de precisão, como é o caso dos 

estudos de identidade de modelos que avaliam o agrupamento de dados para ajuste de modelos 

hipsométricos e volumétricos, que tem como intuito diminuir o número de equações ajustadas 

e analisadas em escritório. 

Existem disponíveis na literatura vários estudos recentes sobre o teste de identidade de 

modelos, dentre eles: Regazzi (1993), Regazzi e Silva (2004), Regazzi e Silva (2010), 

Camolesi, et al. (2010), Kurchaidt et al. (2014), Vendruscolo, et al. (2014), Mendonça et al. 

(2015), Martins et al. (2015), Aragão et al. (2016), Nicoletti et al. (2016) e Rodrigues et al. 

(2017). 

Dessa forma, esta pesquisa buscou avaliar diferentes estratégias de agrupamentos de 

dados para o ajuste de modelo hipsométrico e volumétrico, em plantios de Pinus oocarpa e 

Pinus caribaea var. hondurensis, com diferentes idades, com o objetivo de reduzir o número 

de equações ajustadas para análise e seleção. 

As hipóteses de igualdade testadas foram: a) H0: a equação hipsométrica ajustada para 

todo um talhão, é idêntica às equações hipsométricas ajustadas em nível de parcela; b) H0: a 

equação hipsométrica ajustada para uma espécie com diferentes idades, é idêntica às equações 

hipsométricas ajustadas para cada idade separadamente; c) H0: a equação hipsométrica ajustada 

para uma determinada idade com duas espécies diferentes, é idêntica às equações hipsométricas 

ajustadas para cada espécie nesta idade analisada; d) H0: a equação hipsométrica ajustada para 

toda a área inventariada com duas espécies em diferentes idades, é idêntica às equações 

hipsométricas ajustadas para cada espécie em cada idade; e) H0: a equação volumétrica ajustada 

para uma espécie com diferentes idades, é idêntica às equações volumétricas ajustadas para 

cada idade separadamente; f) H0: a equação volumétrica ajustada para uma determinada idade 

com duas espécies diferentes, é idêntica às equações volumétricas ajustadas para cada espécie 

nesta idade; g) H0: a equação volumétrica ajustada para toda a área inventariada com duas 

espécies em diferentes idades, é idêntica às equações volumétricas ajustadas para cada espécie 

em cada idade. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar estratégias de agrupamento de dados para ajuste de modelos hipsométricos e 

volumétricos por meio do teste de identidade de modelos em povoamentos de Pinus oocarpa e 

Pinus caribaea var. hondurensis. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Ajustar modelo hipsométrico por parcela, talhão, povoamento, idade, espécie e área 

total; 

• Ajustar modelo volumétrico por espécie, povoamento, idade e área total; 

• Analisar a possibilidade de agrupamento das equações ajustadas por meio do teste de 

identidade de modelos; 

• Reduzir o número de equações hipsométricas e volumétricas ajustadas em 

procedimentos de inventário florestal sem a perda de precisão. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Setor de Florestas Plantadas no Brasil 

 

A área com florestas comerciais plantadas no Brasil atingiu 7,84 milhões de hectares 

em 2016, o que corresponde a cerca de 1% do território nacional; desta área 72,7% são plantios 

do gênero Eucalyptus, 20,4% do gênero Pinus e o restante 6,9% de acácia, teca, seringueira, 

paricá, dentre outras (IBÁ, 2017). 

Ainda segundo IBÁ (2017) o Brasil apresenta as florestas com maior produtividade do 

mundo, em média 35,7 m³ ha-1 ano-1 para os plantios de eucalipto e 30,5 m³ ha-1 ano-1 para os 

plantios de pinus. O gênero Eucalyptus apresentou ainda um aumento na área plantada de 0,5% 

em relação a 2015, enquanto a área de Pinus permanece inalterada, principalmente nos estados 

da região sul do Brasil. Nos demais estados, a área de Pinus vem caindo a uma taxa de 0,7% 

a.a., devido, principalmente, à substituição por eucalipto (IBÁ, 2017). 

Estas florestas abastecem essencialmente as indústrias que consomem madeira in natura 

e que se caracterizam pela grande diversidade de produtos: celulose, papel, painéis de madeira, 

pisos laminados, madeira serrada, carvão vegetal e móveis, além dos produtos não madeireiros 

e da prestação de serviços ambientais. 

Diante da diversidade de produtos e da alta produtividade, o setor florestal brasileiro, 

têm se tornado uma alternativa cada vez mais interessante de investimentos com foco no longo 

prazo. O cultivo de florestas permite ao investidor aguardar cenários econômicos mais 

favoráveis, pois o momento da colheita e o uso final da madeira podem ser alterados por meio 

da aplicação de técnicas de manejo florestal (IBÁ, 2014). 

Segundo líderes do setor de florestas plantadas, há grandes desafios para o setor se 

manter competitivo e sustentável, como a infraestrutura deficiente, os altos custos de logística, 

transporte e energia, o aumento real dos salários, a baixa produtividade da mão de obra, a 

insegurança jurídica, o licenciamento ambiental burocrático, a tributação complexa e excessiva, 

os juros onerosos sobre capital de giro, a legislação trabalhista excessivamente onerosa e a 

ausência de uma política setorial (IBÁ, 2014). 

Entretanto, mesmo diante destes desafios, o setor de florestas plantadas continua se 

desenvolvendo ao longo dos anos em virtude das boas condições edafoclimáticas do país e dos 

grandes investimentos em tecnologia nas áreas de melhoramento genético e práticas de manejo 

florestal, por parte das empresas privadas, instituições de ensino e pesquisa existentes no país. 

O setor brasileiro de árvores plantadas apresentou, em 2016, o menor recuo (3,3%) dentre todos 
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os setores na participação do PIB do país; a indústria em geral recuou 3,8% e o setor de 

agropecuária 6,6% (IBÁ, 2017). 

 

3.2 Gênero Pinus 

 

A palavra Pinus tem origem do latim “Pinu”, gênero que é conhecido no Brasil como 

pinheiro e que reúne mais de 100 espécies que são pertencentes à família Pinaceae. Esta família, 

é composta por plantas geralmente arbóreas, lenhosas, de tronco retilíneo mais ou menos 

cilíndrico, com ramificação monopodial, que pode atingir até 50 m de altura, com estruturas 

reprodutoras (estróbilos) e copa em forma de cone (por isso, são conhecidas como Florestas de 

Coníferas). As folhas são do tipo acículas agrupadas em fascículos, que podem agrupar por 

meio da bainha, de 2 a 5 acículas, dependendo da espécie. As acículas apresentam bordas 

serrilhadas e são envoltas por queratina, o que evita uma transpiração excessiva; 

fisiologicamente são resistentes à seca, muito exigentes com luz, suportam grandes variações 

de temperatura e apresentam diferentes exigências quanto à fertilidade, à textura e à 

profundidade do solo (KRONKA, 2005; SHIMIZU, 2008; MAMORÉ, 2016). 

De ocorrência natural na Europa, Ásia, Malásia, América do Norte, América Central e 

norte da África, chegou ao Brasil em 1880, especificamente no Rio Grande do Sul, para fim 

puramente ornamental com a espécie denominada Pinus canariensis, proveniente das Ilhas 

Canárias (BORTOLETTO JÚNIOR e LAHR, 2000; SHIMIZU, 2008). 

Os primeiros ensaios experimentais com finalidade silvicultural e comercial foram 

implantados a partir de 1936 pelo Serviço Florestal do Estado de São Paulo, que utilizou 

espécies subtropicais originárias dos Estados Unidos, conhecidas nas origens como “pinheiros 

amarelos”, que incluem Pinus palustres, Pinus echinata, Pinus elliottii e Pinus taeda, sendo 

que as duas últimas se destacaram pela facilidade nos tratos culturais, de rápido crescimento e 

reprodução intensa no Sul e Sudeste do Brasil (SHIMIZU, 2008). 

Com a criação da lei de incentivos fiscais ao “reflorestamento” em meados dos anos 

1960 e o Projeto de Desenvolvimento e Pesquisa Florestal (PRODEPEF) na década de 1970, 

extensas áreas começaram a ser plantadas sob o regime de silvicultura intensiva com Pinus 

elliottii e Pinus taeda nas regiões Sul e Sudeste do País; e nas demais regiões, espécies 

denominadas Pinus tropicais, como Pinus caribaea e o Pinus oocarpa, as quais apresentavam 

grande potencial para produção de madeira e resina nas regiões livres de geadas severas e 

sujeitas à deficiência hídrica (TRIANOSKI, 2012; SHIMIZU, 2008). 
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O Pinus é um gênero sustentador de várias cadeias produtivas importantes no Brasil, 

seja esta de origem madeireira ou não. Sua madeira é empregada na produção de celulose de 

fibra longa que é destinada à produção de papéis, chapas e painéis de madeira, que são muito 

usados na construção civil e na fabricação de móveis. Algumas espécies do gênero são 

produtoras de goma resina que dá origem ao breu e a terebintina, produtos que têm ampla 

aplicação nas indústrias química e farmacêutica (AUGUSTO FILHO, 1994). 

Os principais estados brasileiros produtores do gênero Pinus são Paraná (42%), Santa 

Catarina (34%), Rio Grande do Sul (12%) e São Paulo (8%); estes quatro estados respondem 

por 96% da área plantada com o gênero no país (IBÁ, 2017). 

 

3.2.1 Pinus oocarpa 

 

O Pinus oocarpa é uma espécie tropical que ocorre naturalmente no México, Belize, 

Guatemala, Honduras e Nicarágua, em altitudes variando de 700 a 2000 metros, em regiões 

com estações secas, às vezes severas e requer precipitações entre 1.500 mm e 2.000 mm para 

ter um bom desenvolvimento (KAGEYAMA et al., 1977; SILVA, 2007). 

As árvores desta espécie crescem em altura entre 20 e 30 m, apresentando diâmetros 

entre 40 e 70 cm. Estudos realizados na região de São Paulo identificaram produtividade média 

desta espécie na ordem de 0,296 m³ por árvore aos 9 anos de idade (TRIANOSKHI, 2012). 

A madeira apresenta cerne marrom-avermelhado, variando conforme a quantidade de 

resina presente. Possui alta resistência quando seca e textura áspera, peso seco de 720 kg.m-3, 

que lhe garante mais resistência a cargas dinâmicas e ao fendilhamento. É cerca de 45% mais 

dura quando comparada à madeira dos outros pinus (KLOCK, 1989). 

 

3.2.2 Pinus caribaea var. hondurensis 

 

O Pinus caribaea var. hondurensis é uma espécie tropical que ocorre naturalmente nas 

terras baixas de Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e no leste do México. 

Esta variedade é uma das mais estudadas entre os pinus tropicais e a mais importante para as 

regiões do centro e norte do Brasil (FERREIRA e TOMAZELLO FILHO, 2009). 

Segundo Shimizu (2005), esta espécie ocorre em altitudes desde o nível do mar até 700 

m e, ocasionalmente, até 1.000 m, onde as precipitações médias anuais variam entre 2.000 mm 

a 3.000 mm. No Brasil, os plantios devem ser restritos às regiões livres de geada, devendo-se 



 

 

9 

 

escolher cuidadosamente as procedências originárias de altitudes correspondentes às dos locais 

de plantio (SHIMIZU, 2005). 

Geralmente apresentam tronco reto e bem formado, não apresentando excesso de 

ramificações e sua produção de madeira pode variar de 21 m³.ha-1 a 43 m³.ha-1 até o terceiro 

ano após o plantio (WREGE et al., 2014). Segundo alguns autores citados por Pelissari et al. 

(2011) o Pinus caribaea Morrelet var. hondurensis Barret & Golfari apresenta crescimento 

superior entre os Pinus tropicais, com produção de 90 m³.ha-1 a 120 m³.ha-1 aos nove anos em 

sua região de origem; 93,39 m³.ha-1 aos quatro anos e 369,36 m³.ha-1 aos sete anos em 

povoamento no Estado do Espirito Santo e volume médio individual de 0,230 m³.árvore-1 aos 

12 anos em plantios de diferentes procedências no Distrito Federal. 

Segundo Ferreira e Tomazello Filho (2009) produzem lenho claro, amarelado, com 

anéis de crescimento formados por lenho inicial (normalmente largo, de baixa densidade) e 

tardio (normalmente estreito, de alta densidade), que depois de cortado seca relativamente 

devagar, com tendência a rachar na extremidade das toras, podendo, quando verde, ser atacado 

por fungos manchadores. A resina e seus produtos, breu e terebintina, são considerados de boa 

qualidade e podem ser extraídas comercialmente. 

 

3.3 Relações Dendrométricas 

 

3.3.1 Relações Hipsométricas 

 

O conhecimento sobre os recursos existentes em uma floresta se dá por meio da medição 

em campo ou estimativa dos atributos das árvores que compõem a floresta, utilizando 

instrumentos e métodos apropriados. Os principais atributos mensurados são o diâmetro a altura 

do peito (d) e a altura total (h), com a finalidade de determinar ou estimar, com precisão, o 

volume com ou sem casca (v), a forma e o crescimento das árvores de uma floresta. 

A altura total de uma árvore pode ser entendida como o comprimento total em forma 

linear, desde sua base no solo até ao seu topo. Enquanto o diâmetro é uma medida tomada a 

1,30 m do nível do solo e representa a espessura / grossura da árvore. 

Diferente do diâmetro à altura do peito, a altura total é uma medida indireta de difícil 

coleta em campo, pois requer ausência de vento, boa visibilidade da base e do ápice, exigindo 

diversas mudanças de posição e determinação da distância do operador do hipsômetro 

(instrumento utilizado para medição da variável altura total) até a árvore a ser medida; ou seja, 
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o processo de medição é lento, consequentemente oneroso e sujeito a erros difíceis de serem 

quantificados.  

Os erros de medição podem ser maiores conforme o hipsômetro ou conforme a técnica 

empregada para mensuração da variável no campo. Por isso, apenas uma parte das árvores 

existentes nas unidades amostrais (parcelas) de um inventário florestal tem sua altura total 

coletada em campo, para, posteriormente, permitir a criação de relações matemáticas entre a 

altura total e o diâmetro a altura do peito. Essas relações matemáticas são denominadas de 

relações hipsométricas (SOARES, 2006). 

A relação hipsométrica é uma técnica de trabalho que auxilia na redução de tempo e 

custos dos inventários florestais sem a perda de precisão. Entretanto, a correlação entre estas 

variáveis, altura total e diâmetro à altura do peito, não é muito forte, resultando normalmente 

em coeficientes de determinação (R²) baixos e Syx% altos (MACHADO et al., 1994) 

Na literatura, é possível encontrar diversos modelos matemáticos que podem ser 

utilizados para representar a relação hipsométrica; estes modelos são empíricos, sendo 

necessário ajustá-los utilizando a técnica de análise de regressão. Os coeficientes encontrados 

são testados para verificar o quanto a relação entre as variáveis é explicada pelo modelo e qual 

o erro cometido ao usá-lo (SANQUETTA et al., 2014). 

Apesar da eficiência de alguns modelos, os mesmos nem sempre se ajustam a todas as 

espécies e condições, visto que vários fatores podem influenciar a relação altura total e diâmetro 

à altura do peito, tais como sítio, idade, densidade, etc.. Por isso, é recomendável testar vários 

modelos, e por meio de estatísticas adequadas (R² ajustado, Syx% e análise gráfica dos resíduos), 

identificar o melhor para cada caso, já que qualquer erro de tendência na estimativa por árvore, 

terá reflexo na estimativa da população, causando uma sub ou superestimativa (THOMAS et 

al., 2006; MIGUEL, 2009; AZEVEDO et al., 2011 e PONTES NETO, 2012). 

Pontes Neto (2012) citou vários autores que, de uma maneira prática, organizaram e 

avaliaram diversos modelos de relações hipsométricas: Fang e Bailey (1998), Batista et al. 

(2001), Curtis (1967), Finger (2006), Bartoszeck et al. (2002), Moraes Neto et al. (2010). O 

mesmo autor realizou um inventário florestal na Estação Experimental do Instituto Agronômico 

de Pernambuco – IPA, município de Araripina; ajustou 18 modelos hipsométricos selecionados 

na literatura para 15 clones de Eucalyptus sp. e após avaliar os parâmetros estatísticos obtidos 

pelo ajuste dos modelos, selecionou 3 equações hipsométricas.  

Azevedo et al. (2011) ao realizarem um inventário florestal em uma área de 16 hectares 

de Eucalyptus sp. na Floresta Nacional do Ibura, ajustaram 6 modelos hipsométricos 
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tradicionais da área florestal e selecionaram o modelo da linha reta como o melhor, após 

avaliarem os parâmetros estatísticos obtidos pelo ajuste dos modelos. 

Miguel (2009) mediu a altura das 15 primeiras árvores de cada parcela, mais 5 

dominantes, de Eucalyptus urophylla na região de Niquelândia, Estado de Goiás, com 5 anos 

de idade no espaçamento 3 x 2 m para realizar o ajuste de 6 modelos hipsométricos (linha reta, 

Trorey, Stoffels, Curtis, Petterson e Prodan). O R² ajustado foi de 0,6750 a 0,7619, com erro 

médio de 1,31 m e 6,68%, para os modelos ajustados para determinar h com base no d. 

Donadoni et al. (2010) testaram 9 modelos hipsométricos em povoamentos de Pinus 

caribaea var. hondurensis e Pinus tecunumanii, ambos no espaçamento 2 x 2 m, com 12 anos 

de idade no município de Vilhena, Estado de Rondônia. Dentre os modelos testados, dois deles 

apresentaram R² ajustados superiores a 0,8 para ambas as espécies; os demais modelos 

apresentaram valores menores que 0,2 para o Pinus caribaea var. hondurensis, que sofreu 

desbaste no décimo ano e menores que 0,50 para o Pinus tecunumanii. 

Barros et al. (2002) testaram 14 modelos hipsométricos tradicionais e 8 modelos 

genéricos, em povoamentos de Pinus oocarpa com diferentes idades (5 a 25 anos) e 

intensidades de desbastes (0 a 6 desbastes), para verificar qual modelo hipsométrico se ajustaria 

melhor às situações encontradas e qual a influência do desbaste na relação h/d. Dentre os 

modelos tradicionais testados o melhor foi o de Curtis. Nesse mesmo trabalho, os autores 

confirmaram que os desbastes seletivos descaracterizam a relação hipsométrica, por promover 

a homogeneização das alturas, ou seja, árvores com diâmetros diferentes apresentavam mesma 

altura. Esta descaracterização ficou explícita também por meio dos valores de R² encontrados 

nos diferentes tratamentos analisados; conforme aumentava o número de desbastes e idade, 

menor era o valor do R² encontrado. Visualmente, os resíduos gerados pelas estimativas, nos 

tratamentos com maior número de desbastes apresentaram-se como nuvens de pontos paralelas 

ao eixo do diâmetro à altura do peito, demonstrando falta de relação entre as variáveis. 

 

3.3.2 Relações Volumétricas 

 

Esta relação estima o volume sólido com ou sem casca de árvores com base no diâmetro 

à altura do peito e altura total. Para ajustar modelos que estimem o volume, é preciso realizar a 

cubagem de árvores representativas em todas as classes diamétricas da população inventariada. 

A cubagem permite a determinação do volume de madeira existente numa árvore em 

virtude das medidas sucessivas do diâmetro realizadas ao longo do fuste, com o intuito de 

dividi-lo em seções menores, de tal forma que se controle o efeito da conicidade e, 
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posteriormente, possibilite a determinação do volume das seções que somadas, juntamente com 

o volume da ponta, totalizem o volume da árvore.  

Estas medidas sucessivas são realizadas em intervalos de 1 ou 2 metros, conforme a 

rigorosidade do processo. Esta distância pode estar relacionada à altura total da árvore (método 

relativo) ou não (método absoluto) (CABACINHA, 2003). 

De posse do diâmetro à altura do peito, altura total e volume de vários indivíduos é 

possível ajustar modelos matemáticos que irão estimar o volume de madeira para um único tipo 

de produto final ou para diversos produtos, sortimentos de madeira. No primeiro caso 

denomina-se de equações volumétricas e o segundo de equações de afilamento. As equações de 

volume são mais utilizadas quando o objetivo é estimar apenas o volume sólido total com ou 

sem casca, enquanto as equações de afilamento são mais empregadas quando o objetivo do 

estudo é dar usos mais nobres à floresta, pois possibilita estimar diferentes sortimentos florestais 

vinculados a um diâmetro mínimo de uso, bem como estimar o volume nas mais variadas 

porções do tronco (HUSCH et al. 1972, AHRENS e ROBERT, 1981 apud QUEIROZ et al. 

2006). 

Inúmeros pesquisadores ajustaram e compararam diversos modelos matemáticos com a 

finalidade de selecionar equações volumétricas para diferentes espécies do gênero Pinus, em 

função de variáveis de fácil obtenção (d e h), como: Silva et al. (2000), com Pinus elliottii; 

Machado et al. (2002) e Machado et al. (2005), com Pinus oocarpa; Moraes Neto (2009) com 

Pinus caribaea; Pelissari et al. (2011) com Pinus tropicais;  Melo et al. (2013) com Pinus 

caribaea var. hondurensis; Môra, et al. (2014) com Pinus taeda e Mamoré (2016) com Pinus 

caribaea var. caribaea. 

Segundo Akindele e LeMay (2006), apesar de uma mesma equação volumétrica não ser 

ideal para todas as espécies, devido às diferenças em suas características, indicaram o uso de 

uma equação de volume ajustada para um conjunto de espécies, por esta ter apresentado 

estatísticas de precisão parecidas com as estatísticas das equações ajustadas por espécie. 

 

3.4 Teste de Identidades de Modelos 

 

O teste de identidade de modelos permite verificar a semelhança de modelos e verificar 

a possibilidade de representar um conjunto de equações em diferentes condições experimentais 

com apenas uma única equação (MARTINS et al., 2015; NICOLETTI et al., 2016). 

Segundo Regazzi (1993) o teste de identidade de modelos corresponde a uma análise 

estatística que utiliza o teste F para verificar se há uma constante de regressão comum, um ou 
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mais coeficientes de regressão iguais ou se existe semelhança significativa entre as equações 

ajustadas para grupos distintos de dados. 

Sempre que o valor de F calculado for maior ou igual ao valor de F tabelado, significa 

que o teste foi significativo a um determinado nível de probabilidade (α) pré-estabelecido. 

Nesse caso, rejeita-se H0, ou seja, o total da soma de quadrados dos resíduos de cada uma das 

variáveis analisada (modelo completo) difere, estatisticamente, da soma de quadrado da 

diferença do modelo ajustado para o conjunto total dos dados analisados (modelo reduzido). 

Caso contrário, se aceita H0, ou seja, pode-se utilizar um único modelo para estimar a variáveis 

estudadas. 

Nicoletti et al. (2016) ao avaliarem a relação hipsométrica em povoamentos de Pinus 

taeda em diferentes fases do ciclo de corte, nas idades de 7, 8 e 18 anos, por meio de ajuste de 

seis modelos, seguida da aplicação do teste de Graybill, verificaram que é necessário o uso de 

uma equação para cada idade, pois os modelos reduzidos não se mostraram adequados para a 

realização das estimativas.  

Mendonça et al. (2015), ao testarem para Pinus caribaea e Pinus oocarpa a identidade 

de modelos para a estimativa de volume individual, verificaram que é possível usar um único 

modelo para representar a variação das duas espécies. 

Rodrigues et al. (2017) avaliaram o modelo hipsométrico reduzido como inadequado 

para se realizar estimativas de altura total em plantios de Pinus taeda com idade entre 7 e 10 

anos de idade no município de Quedas do Iguaçu – PR; sendo necessária a utilização de 

equações hipsométricas específicas para cada idade. Para a relação volumétrica, estes autores 

identificaram que o agrupamento de dados pela variável idade pode ser utilizado para a 

estimativa de volume individual para as diferentes idades avaliadas. 

Camolesi, et al., (2010) ao aplicarem o teste de identidade de modelos para agrupar 

regiões, identificaram a possibilidade de agrupamento de dados entre municípios para as 

variáveis volume total com casca e sem casca na espécie candeia (Eremanthus erythropappus). 

Martins et al. (2007) verificaram que as curvas de sítio ajustadas a povoamentos de 

Leucaena leucocephala em experimentos tratados com composto orgânico e sem composto 

orgânico são idênticas. 

Rufini et al. (2010), estudaram a similaridade de equações volumétricas para o cerrado 

Sensu Stricto, em Minas Gerais; Nogueira et al. (2008), avaliaram a influência do espaçamento 

inicial sobre a forma do fuste de árvores de Pinus taeda. 

 

 



 

 

14 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

  

4.1 Caracterização do local 

 

Os dados para a pesquisa foram coletados em povoamentos de Pinus oocarpa e Pinus 

caribaea var. hondurensis pertencentes a uma empresa florestal, com sede na zona rural do 

município de Rancharia, estado de São Paulo (Figura 1). 

 

 
FIGURA 1 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE RANCHARIA, ESTADO DE SÃO PAULO. FONTE: 

TEIXEIRA, et. al., 2015. 

 

O município está localizado na região oeste do estado com altitude de 540 metros e 

topografia plana. O clima, segundo a classificação de Köppen, é o AW, clima tropical com 

inverno seco, apresentando estação chuvosa no verão, de novembro a abril, e nítida estação seca 

no inverno, de maio a outubro, sendo os meses de junho e julho os mais frios. A temperatura 

média anual é de 23,9ºC, oscilando entre 17,8ºC e 30,4ºC. As chuvas somam 1.285 mm por 

ano, variando entre 32,5 a 211,11 mm (CEPAGRI, 2018). 

 

 

 

 



 

 

15 

 

4.2 Descrição dos dados 

 

Os talhões mensurados nessa pesquisa totalizaram 248,22 hectares, sendo 91,33 hectares 

com a espécie Pinus oocarpa e 156,89 hectares com a espécie Pinus caribaea var. hondurensis. 

A área plantada com a espécie Pinus oocarpa compreende talhões com 10, 13 e 16 anos de 

idade, enquanto a espécie Pinus caribaea var. hondurensis é composta por talhões com 13 e 14 

anos de idade. Inicialmente foram plantadas 1.667 árvores por hectare. No décimo ano de cada 

povoamento (uma determinada espécie numa determinada idade), realizou-se um desbaste 

sistemático, com intensidade de 20% (retirada da 5ª linha).  

 

4.2.1 Inventário por amostragem 

 

O método empregado foi o de área fixa, com a medição de 57 parcelas retangulares de 

600 m² de área (20 m x 30 m) definidas em função da espécie e da existência ou não de desbaste 

sistemático no povoamento. O processo de amostragem utilizado foi o sistemático, com sorteio 

da posição apenas da primeira parcela. O número total de parcelas amostradas foi definido em 

função do tamanho da área de cada povoamento e dos recursos disponíveis. 

Em cada parcela todos os indivíduos de aspecto arbóreo tiveram sua circunferência à 

altura do peito (1,30 m do solo) mensurada com uma fita métrica. Das árvores existentes em 

cada parcela 16 tiveram sua altura total medida em campo com auxílio de um clinômetro digital, 

dentre elas 6 árvores dominantes conforme proposto por Assmann / Hummel. As demais 

árvores que tiveram sua altura total mensurada, 10 indivíduos no total, foram as primeiras 

árvores encontradas em cada parcela, iniciando a coleta de dados pela árvore localizada 

próximo ao vértice principal, representadas nas Figuras 2 e 3, com dois círculos azuis.  

O vértice principal da parcela é a coordenada geográfica obtida durante o planejamento 

do inventário florestal em laboratório, conforme o processo de amostragem empregado. Para 

localização da mesma em campo utilizou-se um receptor GPS de navegação. O sentido de 

caminhamento para medição das árvores na parcela também está representado na Figura 2. 
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FIGURA 2 – REPRESENTAÇÃO DAS PARCELAS MENSURADAS EM CAMPO. FONTE: O autor, 2018. 

 

 
FIGURA 3 – IDENTIFICAÇÃO DE CAMPO DA ÁRVORE VERTICE. FONTE: O autor, 2018. 

 

A determinação da área total inventariada foi definida por meio de levantamento 

planimétrico com auxílio de um GPS Geodésico marca Comnav, modelo T300, que trabalhou 



 

 

17 

 

constantemente com 12 satélites em cada base. A base fixa ficou estacionada durante todo o 

tempo de coleta, enquanto a base móvel ficou estacionada por 10 minutos em cada ponto 

utilizado para mapear os talhões. 

 

4.2.2 Agrupamento em classes de diâmetro e cubagem 

 

Com base nos dados de d foram determinadas as classes de diâmetros para cada 

povoamento, utilizando a fórmula de Sturges (Equação 1). 

 

NC = 1 + 3,3 log N (1) 

 

Em que: NC = número de classes de diâmetro definido por povoamento estudado; N = número de árvores 

amostradas em cada povoamento estudado. 

 

Na Tabela 1 apresenta-se uma análise descritiva dos povoamentos com relação ao 

diâmetro a altura do peito dos indivíduos amostrados no inventário florestal realizado. 

 

TABELA 1 – DESCRIÇÃO DOS DADOS UTILIZADOS NA PESQUISA. 

Dados / Estatísticas 
Pinus oocarpa Pinus caribaea var. hondurensis 

10 anos 13 anos 16 anos 13 anos 14 anos 

Área total (hectares) 23,36 14,84 53,13 62,97 93,92 

Área Amostrada (%) 1,79 3,64 1,47 1,34 0,89 

Nº de parcelas amostradas 7 9 13 14 14 

N 549 728 867 1118 1168 

Nº árvores.ha-1 1307 1348 1112 1331 1390 

Gi (m².ha-1) 26,69 33,02 37,60 34,34 38,29 

Desvio d (cm) 3,54 4,61 4,88 4,59 4,50 

Coef. Variação (%) 21,9 26,3 23,6 25,5 24,1 

d Médio (cm) 16,1 17,5 20,7 18,0 18,7 

Maior d (cm) 27,3 29,7 35,0 31,0 33,3 

Menor d (cm) 7,7 5,7 7,1 6,2 5,8 

dg (cm) 16,5 18,1 21,3 18,6 19,2 

NC 10 11 11 11 11 

Amplitude de Classe 2,0 2,2 2,5 2,3 2,5 

Árvores cubadas 57 54 62 64 63 

Em que: Gi = área basal do povoamento estudado; d = diâmetro a altura do peito; dg = diâmetro quadrático. Fonte: 

O autor, 2018 

 

O método de cubagem utilizado foi o “Método da altura relativa ou método geométrico” 

desenvolvido por Andrade (2001). Este autor, utilizando conceitos de geometria analítica e 
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transformações algébricas feitas na fórmula do coeficiente angular da reta, gerou o perfil do 

tronco da árvore. 

Segundo Andrade (2001) “existe um determinado ponto entre o d e a altura total de uma 

árvore, em que esta, ao ser dividida em dois intervalos, possibilita a minimização dos erros da 

estimativa do taper. Este fato ocorre em relação ao d, pois considera-se que o perfil de uma 

árvore seja o resultado da interseção de várias retas com coeficientes angulares, em intervalos 

aproximadamente iguais que passam pelo d”. 

Para realização do método foram utilizados os diâmetros medidos em 4 pontos, 

representados na Figura 4.  

 

 
FIGURA 4 – PERFIL DE UMA ÁRVORE AMOSTRA, ILUSTRANDO AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

PARA O DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO DA ALTURA RELATIVA. FONTE: ANDRADE (2001). 

 

Em que: A) dh0,30 = diâmetro a 0,30 m do nível do solo; B) dh1,3 = diâmetro a 1,30 m do nível do solo, ou seja, 

diâmetro a altura do peito – d; C) dhr = diâmetro na altura relativa (hr) e D) dht = diâmetro na altura total (h). A hr 

é obtida pela expressão hr = (h – 2) / 2. 

 

Considerando todas as informações indicadas na Figura 4, o método consiste em 

calcular os coeficientes angulares das retas que passam pelos pontos AB, BC e CD, utilizando 

procedimentos de geometria analítica e as informações de d (dh1,3), h (ht), dhr e hr.  

Estes coeficientes angulares podem ser calculados da seguinte forma: 
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CARIj=
1,3 - h0,3

(𝑑 − 𝑑ℎ0,30)

2

  (2) 

   

CARIIj=
1,3 - hrj

(𝑑 − 𝑑hrj)

2

  (3) 

   

CARIIIj=
hrj − ℎ

𝑑hrj

2

  (4) 

 

Em que: CARij = coeficiente angular da reta definida pelo i-ésimo intervalo na j-ésima árvore amostra, onde i = I, 

II e III; dh0,3, d e dhr = diâmetros medidos a h0,3; h1,3 e hr metros do nível do terreno, na j-ésima árvore amostra; h 

= altura total da j-ésima árvore amostra. 

 

Isolando dhij em 2, 3 e 4, torna-se possível a estimativa dos diâmetros a qualquer altura 

(hi), desde que aplicadas da seguinte forma: 

 

• Para 0,1 < hi < 1,3 m: 

 

dhij=
2hij − 2,6

CARIj
+ 𝑑j  (5) 

 

• Para 1,3 < hi < hr: 

 

dhij=
2hij − 2,6

CARIIj
+ 𝑑j 

 
(6) 

 

• Para hr < hi < h: 

 

dhij = 
hij − 1,3

CARIIj
+  

hij − ℎ

CARIIIj
+

𝑑j

2
 (7) 

 

As árvores cubadas foram selecionadas próximo às parcelas mensuradas de forma 

aleatória, na proporção de 4 árvores para cada classe diamétrica, excluindo árvores bifurcadas 

abaixo ou acima do d. Os diferentes diâmetros coletados no procedimento de cubagem, 
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descritos anteriormente, foram coletados com uma fita métrica. Para a medição do diâmetro na 

altura relativa, foi necessária a escalada da árvore com auxílio de uma escada extensiva de 12 

m, esporas e cinto de segurança. O ponto de medição do diâmetro na altura relativa foi definido 

através de uma trena esticada rente ao fuste da árvore a partir do nível do solo. Estimados os 

diâmetros nas várias alturas da árvore, com auxílio das equações 5, 6 e 7, o volume das seções 

que compõem a árvore foram definidos por meio da fórmula de Smalian. 

 

4.2.3 Estimativas de alturas e volumes 

 

Para avaliar as estratégias de agrupamento de dados foi necessária a definição de um 

modelo hipsométrico e volumétrico para ajuste das equações do modelo completo e do modelo 

reduzido, que posteriormente foram utilizadas nos testes de identidade de modelos.  

Diversos modelos podem ser encontrados na literatura para as relações hipsométricas e 

volumétricas; embora alguns modelos tenham sua eficácia consagrada e comprovada, nenhum 

deles terá sempre o melhor desempenho para todas as espécies e condições, e por isso é usual 

testar vários modelos. 

Nesta pesquisa, o objetivo principal é avaliar estratégias de agrupamentos de dados para 

ajuste de relações hipsométricas e volumétricas, e não testar diferentes modelos, de tal modo 

que os modelos selecionados foram Curtis (1967) para relação hipsométrica e o Schumacher – 

Hall (1933) para relação volumétrica. Estes modelos são apresentados na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – MODELO HIPSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO UTILIZADO 
Autor Modelo Equação nº 

Curtis (1967) lnh = β0 + β11/d+ εi (8) 

Schumacher – Hall (1933) ln(v) = β0 + β1 ln (d) + β2 ln (h) + εi (9) 
Em que: d = diâmetro a 1,30 m do solo (cm); h = altura total da árvore (m); ln = logaritmo neperiano; β0, β1 e β2 = 

coeficientes de regressão; εi = erro associado. 

 

Os ajustes destes modelos são realizados normalmente por análise de regressão e a 

seleção, bem como a avaliação da qualidade da equação ajustada, é realizada por meio da 

análise de variância, coeficiente de determinação ajustado (R² aj.), erro padrão de estimativa 

(Syx) e análise gráfica dos resíduos. 

 

a) Erro padrão da estimativa (Syx): na escala da variável dependente e em percentagem 

(Syx%), que quanto mais próximo de zero, mais precisa, pois o valor indica o quão 
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próximo os valores estimados estão dos valores observados. É obtido por meio das 

seguintes fórmulas: 

 

Syx=√QMRes                          Syx%=
Syx

Ym
. 100 

 

Em que: Syx = erro padrão da estimativa em termos absoluto; Syx% = erro padrão da estimativa em porcentagem; 

QM Res = quadrado médio do resíduo; Ym = valor médio observado. 

 

Para os modelos cuja variável dependente está na escala logarítmica, hipsométricos ou 

volumétricos, torna-se necessário calcular o antilogaritmo desta variável para obtê-la na sua 

forma real. Durante a realização deste procedimento existe um erro, conhecido como 

discrepância logarítmica. Para minimizar este erro é preciso utilizar o Fator de Correção de 

Meyer (Fm): 

 

Fm = e 0,5 . QM Res 

 

Em que: e = base do logaritmo natural, 2,7182...; QM Res. = quadrado médio dos resíduos. 

 

b) Coeficiente de determinação ajustado (R² aj): expressa a quantidade de variação da 

variável dependente que é explicada pelas variáveis independentes. Quanto mais 

próximo de 1, melhor terá sido o ajuste. 

 

R2aj. = 1 − (
n − 1

n − p − 1
) .

SQRes

SQTotal
 

 

Em que: R² aj. = coeficiente de determinação ajustado; n = número de observações (tamanho da amostra); p = 

número de variáveis independentes do modelo testado; SQ Res = Soma de quadrado do resíduo, SQ Total = Soma 

de quadrado total. 

 

c) Analise gráfica dos resíduos (%): Mesmo que os estimadores de ajuste e precisão, R² aj. 

e Syx, sejam bons indicadores para a escolha do melhor modelo, a análise gráfica de 

resíduos é decisiva, pois permite detectar se há ou não tendenciosidade na estimativa da 

variável dependente ao longo de toda linha de regressão.  
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Segundo Barros et al. (2002), a análise gráfica de resíduos deve ser usada em conjunto 

com os estimadores de ajuste e precisão, pois ao testarem o agrupamento de dados de 11 

tratamentos diferentes, observaram melhoras nos R² aj. em virtude da grande massa de pares de 

valores h / d utilizados. Entretanto, a distribuição dos resíduos indicou fortes tendenciosidades 

nas estimativas de altura.  

O comportamento desejável de um gráfico de resíduo é aquele em que os resíduos se 

apresentam uniformemente distribuídos, independentemente do tamanho da árvore e próximos 

de zero (SOARES et al., 2006). 

 

4.3 Estratégias de agrupamentos de dados para ajustes de modelos hipsométricos e 

volumétricos 

 

Para avaliar as estratégias de agrupamentos de dados por meio do teste de identidade de 

modelos, foram selecionadas, aleatoriamente, 7 parcelas de cada talhão para realização do 

ajuste do modelo hipsométrico e 53 árvores cubadas de cada povoamento para o ajuste do 

modelo volumétrico. Nas tabelas 3 e 4 estão descritas as estratégias de agrupamento de dados 

para ajuste do modelo volumétrico e hipsométrico.  

 

TABELA 3 – DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGRUPAMENTO DE DADOS PARA 

O AJUSTE DO MODELO VOLUMÉTRICO DE SCHUMACHER - HALL. 
Estratégia nº Modelo Completo Modelo Reduzido 

1 

Ajuste do modelo para cada 

povoamento da espécie Pinus 

oocarpa. Totalizando 3 equações 

volumétricas, ajustadas com os 

volumes de 53 árvores cada. 

Ajuste do modelo para a espécie Pinus 

oocarpa nas 3 idades inventariadas juntas 

(10, 13 e 16 anos). Uma única equação 

volumétrica ajustada com os volumes de 

159 árvores. 

2 

Ajuste do modelo para cada 

povoamento da espécie Pinus 

caribaea var. hondurensis. 

Totalizando 2 equações volumétricas, 

ajustadas com os volumes de 53 

árvores cada. 

Ajuste do modelo para a espécie Pinus 

caribaea var. hondurensis nas 2 idades 

inventariadas juntas (13 e 14 anos). Uma 

única equação volumétrica ajustada com 

os volumes de 106 árvores. 

3 

Ajuste do modelo para cada 

povoamento com 13 anos de idade. 

Totalizando 2 equações volumétricas, 

ajustadas com os volumes de 53 

árvores cada. 

Ajuste do modelo para os povoamentos 

com 13 anos de idade, sem separação por 

espécie. Uma única equação volumétrica 

ajustada com os volumes de 106 árvores. 

4 

Ajuste do modelo para cada 

povoamento inventariado. 

Totalizando 5 equações volumétricas, 

ajustadas com os volumes de 53 

árvores cada. 

Ajuste do modelo com os dados de todos 

os povoamentos, sem separação por 

espécie ou idade. Uma única equação 

volumétrica ajustada com os volumes de 

265 árvores. 
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TABELA 4 – DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AGRUPAMENTO DE DADOS PARA 

O AJUSTE DO MODELO HIPSOMÉTRICO DE CURTIS. 
Estratégia nº Modelo Completo Modelo Reduzido 

1 

Ajuste do modelo para cada parcela 

mensurada de cada talhão. 

Totalizando 7 equações 

hipsométricas, ajustadas com 16 pares 

de h e d cada. 

Ajuste do modelo para o talhão, com os 

dados das 7 parcelas selecionadas. Uma 

única equação hipsométrica ajustada com 

112 pares de h e d. 

2 

Ajuste do modelo para cada parcela 

mensurada na espécie Pinus oocarpa 

nas diferentes idades inventariadas, 

10, 13 e 16 anos. Totalizando 21 

equações hipsométricas, ajustadas 

com 16 pares de h e d cada. 

Ajuste do modelo para a espécie Pinus 

oocarpa, com os dados de todas as 

parcelas, sem separação por idade. Uma 

única equação hipsométrica ajustada com 

336 pares de h e d. 

3 

Ajuste do modelo para cada parcela 

mensurada na espécie Pinus caribaea 

var. hondurensis nas diferentes idades 

inventariadas, 13 e 14 anos. 

Totalizando 14 equações 

hipsométricas, ajustadas com 16 pares 

de h e d cada. 

Ajuste do modelo para a espécie Pinus 

caribaea var. hondurensis, com os dados 

de todas as parcelas, sem separação por 

idade. Uma única equação hipsométrica 

ajustada com 224 pares de h e d. 

4 

Ajuste do modelo para cada parcela 

das espécies Pinus oocarpa e Pinus 

caribaea var. hondurensis com 13 

anos de idade. Totalizando 14 

equações hipsométricas, ajustadas 

com 16 pares de h e d cada. 

Ajuste do modelo para a idade de 13 anos, 

com os dados de todas as parcelas, sem 

separação por espécie. Uma única equação 

hipsométrica ajustada com 224 pares de h 

e d. 

5 

Ajuste do modelo para cada parcela 

mensurada nos talhões das espécies 

Pinus oocarpa com idade entre 10 e 

16 anos, e na espécie Pinus caribaea 

var. hondurensis com 13 e 14 anos. 

Totalizando 35 equações 

hipsométricas, ajustadas com 16 pares 

de h e d cada. 

Ajuste do modelo com os dados de todas 

as parcelas, sem separação por espécie ou 

idade. Uma única equação hipsométrica 

ajustada com 560 pares de h e d. 

 

4.4 Hipóteses de igualdade testadas pelo teste de identidade de modelos 

 

Definidas as estratégias de agrupamento de dados, as hipóteses de igualdade testadas 

foram: a) H0: a equação hipsométrica ajustada para todo um talhão, é idêntica às equações 

hipsométricas ajustadas em nível de parcela; b) H0: a equação hipsométrica ajustada para uma 

espécie com diferentes idades, é idêntica às equações hipsométricas ajustadas para cada idade 

separadamente; c) H0: a equação hipsométrica ajustada para uma determinada idade com duas 

espécies diferentes, é idêntica às equações hipsométricas ajustadas para cada espécie nesta 

idade analisada; d) H0: a equação hipsométrica ajustada para toda a área inventariada com duas 

espécies em diferentes idades, é idêntica às equações hipsométricas ajustadas para cada espécie 

em cada idade; e) H0: a equação volumétrica ajustada para uma espécie com diferentes idades, 
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é idêntica às equações volumétricas ajustadas para cada idade separadamente; f) H0: a equação 

volumétrica ajustada para uma determinada idade com duas espécies diferentes, é idêntica as 

equações volumétricas ajustadas para cada espécie nesta idade; g) H0: a equação volumétrica 

ajustada para toda a área inventariada com duas espécies em diferentes idades, é idêntica as 

equações volumétricas ajustadas para cada espécie em cada idade. 

 

4.5 Análise de variância do teste de identidade dos modelos de regressão 

 

A análise de variância utilizada para testar a identidade dos modelos de regressão é 

apresentada na Tabela 5 e consiste em comparar os valores do F de Fisher – Snedecor calculado 

e o F tabelado ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

TABELA 5 – ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA O TESTE DE IDENTIDADE DE 

MODELOS 

FV GL SQ QM F 

Modelo completo n1 SQ.MC   

Modelo reduzido n2 SQ.MR   

Diferença n1 - n2 SQD SQD / (n1 - n2) QMD/QMR 

Resíduos N - n1 SQR SQR / (N - n1)  

Total N SQT   
Em que: FV= fonte de variação; GL= grau de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrado médio; F= 

teste F; MC= modelo completo; MR= modelo reduzido; N= número total de observações SQT= soma de quadrados 

total; SQR= soma de quadrados do resíduo; SQD= soma de quadrados da diferença; n1= número de parâmetros do 

modelo completo, n2= número de parâmetros do modelo reduzido. 

 

 

SQT = ∑ y² (16) 

SQ.MC = SQT - ∑ (y – yc)² (17) 

SQ.MR = SQT - ∑ (y – yr)² (18) 

SQD = SQ.MC – SQ.MG (19) 

SQR = SQT – SQ.MC (20) 

 
Em que: MC = modelo completo; MR = modelo reduzido; y = variável observada; yc = variável estimada pelo 

modelo completo; e yr = variável estimada pelo modelo reduzido. 

 

Assim, quando o valor da estatística, F de Fisher – Snedecor calculado ao nível de 5% 

de probabilidade, for maior ou igual ao seu valor tabelar, indica que a hipótese de igualdade 

testada, H0, é rejeitada, mostrando que não é possível utilizar uma única equação para estimar 

a relação hipsométrica ou volumétrica.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Teste de identidade de modelos para avaliar as estratégias de agrupamento de dados para 

relação hipsométrica 

 

A relação hipsométrica sofre influência de vários fatores tais como: sítio, idade, 

densidade, tamanho da copa, espécie e a posição sociológica (FINGER, 1992; PRODAN et al., 

1997; SCOLFORO, 1997). Isso explica o porquê da equação hipsométrica reduzida não 

substituir as equações em nível de parcela na maioria das estratégias avaliadas; pois não faz 

estratificação de alguns destes fatores que influenciam o desenvolvimento de uma floresta na 

hora do ajuste do modelo hipsómetrico. 

Na Tabela 6, apresentam-se os resultados dos testes de identidade de modelos para as 

diferentes estratégias de agrupamento de dados; observa-se que os valores das estatísticas F 

calculados, são maiores que o F tabelar em quase todas as estratégias de agrupamento de dados, 

demonstrando que as equações hipsométricas reduzidas não substituem as equações ajustadas 

em nível de parcela; exceto para os povoamentos de Pinus oocarpa com 16 anos de idade e 

Pinus caribaea var. hondurensis com 13 anos de idade. 

As estatísticas de precisão obtidas com o uso das equações hipsométricas reduzidas 

corroboram com o resultado do teste de identidade na questão da não utilização da equação 

reduzida, pois promoveram, na maioria das vezes, um erro maior de estimativa que as equações 

hipsométricas ajustadas em nível de parcela dentro de cada estratégia de agrupamento de dados.  

Os valores observados para a estatística R² ajustado, também corroboram com os testes 

nas equações hipsométricas reduzidas; apresentaram na sua grande maioria valores menores 

que as equações ajustadas em nível de parcela. Isso é explicado pelo aumento do número de 

pares de h e d utilizados no ajuste. Aumentando o número de pares, aumenta-se o número de 

árvores com d de diferentes tamanhos com a mesma h. Isso acaba por causar a perda de relação 

entre estas variáveis, e consequentemente, o valor R² ajustado é menor. 

Ainda com relação ao R² ajustado, observa-se que com o envelhecimento do 

povoamento há perda de correlação entre d e h, em virtude também da homogeneização das 

alturas. Isto explica o porquê deste teste de identidade de modelo ter sido não significativo para 

a espécie Pinus oocarpa aos 16 anos de idade. Por estar mais velho, as alturas totais são 

semelhantes entre os indivíduos em virtude do pouco crescimento em altura, comparado ao 

crescimento em diâmetro ao longo do tempo; logo, uma única equação é capaz de estimar todas 

as alturas totais neste talhão e nesta idade por serem muito parecidas, há pouca variação. 
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TABELA 6 – TESTES DE IDENTIDADE DE MODELOS, ESTATÍSTICAS DE AJUSTE E 

PRECISÃO E COEFICIENTES DAS EQUAÇÕES HIPSOMÉTRICAS AJUSTADAS. 

Estratégia nº Nº das parcelas F cal. F tab. Syx (m) Syx (%) R² aj. β0 β1 FM 

1 

PO 10 anos 

46 

9,74 1,85 

0,570 3,34 0,681 3,150 -5,581 1,001 

47 0,689 4,30 0,733 3,044 -4,538 1,001 

48 1,006 6,48 0,387 2,991 -4,262 1,002 

49 1,023 6,45 0,386 3,009 -3,906 1,002 

50 0,754 4,59 0,579 3,058 -4,237 1,001 

52 0,967 5,38 0,718 3,242 -6,230 1,001 

53 0,938 5,18 0,562 3,196 -5,171 1,001 

Eq. Reduzida 1,209 7,24 0,471 3,113 -5,054 1,003 

1 

PO 13 anos 

2 

3,77 1,85 

1,194 6,28 0,113 3,088 -2,682 1,002 

3 1,080 5,45 0,656 3,429 -8,635 1,002 

4 0,687 3,64 0,912 3,341 -7,852 1,001 

55 1,516 7,39 0,626 3,368 -6,470 1,003 

56 1,818 9,04 0,588 3,442 -7,883 1,004 

57 1,267 6,52 0,825 3,368 -7,764 1,003 

59 1,532 7,17 0,567 3,672 -13,626 1,003 

Eq. Reduzida 1,532 7,71 0,627 3,366 -7,295 1,003 

1 

PO 16 anos 

18 

1,45 1,85 

1,225 6,17 0,662 3,264 -5,809 1,002 

19 1,043 5,08 0,489 3,266 -5,532 1,001 

21 1,276 6,24 0,761 3,469 -9,845 1,002 

22 1,180 6,14 0,792 3,384 -9,041 1,002 

23 1,127 5,59 0,773 3,393 -8,470 1,002 

25 1,483 7,48 0,597 3,348 -7,419 1,003 

27 1,215 5,901 0,610 3,447 -8,980 1,002 

Eq. Reduzida 1,258 6,261 0,698 3,368 -7,890 1,002 

1 

PCH 13 anos 

5 

1,66 1,85 

1,828 9,99 0,809 3,447 -9,192 1,007 

7 1,547 8,331 0,713 3,355 -7,323 1,004 

8 0,821 4,07 0,858 3,289 -5,555 1,001 

11 0,839 4,405 0,614 3,170 -4,245 1,001 

12 2,267 12,80 0,034 3,205 -5,385 1,011 

14 0,680 3,22 0,619 3,284 -5,339 1,001 

42 1,079 5,16 0,585 3,359 -7,064 1,001 

Eq. Reduzida 1,458 7,51 0,718 3,368 -7,604 1,004 

1 

PCH 14 anos 

28 

3,43 1,85 

1,843 9,62 0,629 3,682 -13,934 1,005 

29 0,749 3,60 0,771 3,365 -7,070 1,001 

30 1,367 6,74 0,536 3,340 -6,240 1,002 

32 1,365 6,91 0,753 3,613 -11,863 1,003 

36 1,210 6,02 0,608 3,303 -6,344 1,002 

39 1,408 7,25 0,763 3,379 -8,285 1,003 

41 1,274 6,01 0,575 3,349 -5,722 1,002 

Eq. Reduzida 1,519 7,55 0,622 3,411 -8,123 1,003 

Em que: F cal. = F calculado; F tab. = F tabelado; Syx = Erro padrão da estimativa absoluto (m); Syx% = Erro 

padrão da estimativa relativo; R² aj. = Coeficiente de determinação ajustado; βi = Coeficientes ajustados; FM = 

Fator de Correção de Meyer; PO = Pinus oocarpa; PCH = Pinus caribaea var. hondurensis.                 

Continua... 
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Continuação 

TABELA 6 – TESTES DE IDENTIDADE DE MODELOS, ESTATÍSTICAS DE AJUSTE E 

PRECISÃO E COEFICIENTES DAS EQUAÇÕES HIPSOMÉTRICAS AJUSTADAS. 

Estratégia nº Nº das parcelas F cal. F tab. 
Syx 

(m) 

Syx 

(%) 
R² aj. β0 β1 FM 

2 
PO 10 a 16 anos 

Eq. Reduzida 9,96 1,44 1,675 8,86 0,608 3,339 -7,697 1,004 

3 
PCH 13 e 14 anos 

Eq. Reduzida 2,50 1,55 1,496 7,57 0,678 3,387 -7,814 1,004 

4 
Pinus 13 anos 

Eq. Reduzida 2,54 1,55 1,495 7,61 0,680 3,370 -7,503 1,004 

5 Eq. Reduzida 6,96 1,33 1,648 8,57 0,625 3,359 -7,760 1,004 

Em que: F cal. = F calculado; F tab. = F tabelado; Syx = Erro padrão da estimativa absoluto (m); Syx% = Erro 

padrão da estimativa relativo; R² aj. = Coeficiente de determinação ajustado; βi = Coeficientes ajustados; FM = 

Fator de correção de Meyer; PO = Pinus oocarpa; PCH = Pinus caribaea var. hondurensis. 
 

Barros et al. (2002) ao avaliarem idade e número de desbastes, identificaram que à 

medida que os povoamentos vão se tornando mais velhos e com maior número de desbastes, a 

relação hipsométrica acaba se descaracterizando e as alturas estimadas acabam se aproximando 

da altura média do povoamento para qualquer que seja o diâmetro à altura do peito, 

corroborando com o resultado do teste de identidade sobre uma única equação poder representar 

todo um talhão na idade de 16 anos para a espécie Pinus oocarpa. 

Observando a distribuição das alturas sobre os respectivos diâmetros na espécie Pinus 

oocarpa (Figura 5), percebe-se uma tendência ascendente e curvilínea da relação altura com o 

diâmetro, para os povoamentos mais novos; e uma tendência em se tornar mais achatada e 

paralela ao eixo das abcissas, para os povoamentos mais velhos. 

 

 
FIGURA 5 – DISTRIBUIÇÃO DAS ALTURAS SOBRE OS DIÂMETROS. FONTE: O autor, 2018. 
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A distribuição das alturas estimadas pela equação reduzida sobre os diâmetros à altura 

do peito, na faixa etária de 10 a 16 anos para a espécie Pinus oocarpa, (Figura 6), corrobora 

com o resultado do teste de identidade de modelos para a estratégia 2, pois não representa todas 

as variações observadas nos povoamentos separados. Resultados semelhantes foram obtidos 

para as demais estratégias, 3, 4 e 5. 

 

 
FIGURA 6 – DISTRIBUIÇÃO DAS ALTURAS ESTIMADAS PELO MODELO REDUZIDO SOBRE OS 

DIÂMETROS. FONTE: O autor, 2018. 

 

Analisando a dispersão dos resíduos gerados com a utilização das equações 

hipsométricas do modelo completo (ajuste em nível de parcela) e do modelo reduzido, Figura 

7, observa-se uma sutil superioridade do ajuste de equações em nível de parcela, pois 

apresentam distribuição dos resíduos mais próximas de zero e mais homogênea ao longo de 

toda a amplitude diamétrica. 

Esses resultados corroboram com a literatura florestal no tocante a preferência de ajustes 

de equações hipsométricas em nível de parcela, por proporcionar melhores estatísticas de ajuste 

e precisão, visto que numa área menor há menos interferência e maior controle dos fatores que 

interferem na relação hipsométrica, tais como espécie, idade, densidade de plantio e sitio. 
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FIGURA 7 – DISTRIBUIÇÃO DOS RESÍDUOS PELO USO DAS EQUAÇÕES HIPSOMÉTRICAS 

REDUZIDAS E EM NÍVEL DE PARCELA (MODELO COMPLETO). Fonte: O autor, 2018. 
 

 

Continua... 
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Continuação. 

 

 

 

 
FIGURA 7 – DISTRIBUIÇÃO DOS RESÍDUOS PELO USO DAS EQUAÇÕES HIPSOMÉTRICAS 

REDUZIDAS E EM NÍVEL DE PARCELA (MODELO COMPLETO). Fonte: O autor, 2018. 

 

Ribeiro et al. (2010) ao avaliarem estratégias e metodologias de ajuste de modelos 

hipsométricos com dados provenientes de florestas de Eucalyptus sp. na região de Eunápolis, 

estado da Bahia em 3 sítios diferentes, identificaram que o ajuste em nível de parcela apresenta 

os melhores resultados com relação à precisão. 

Soares et al. (2004) avaliaram modelos tradicionais e genéricos no ajuste de equações 

hipsométricas, agrupadas em diferentes categorias: idade (variando de 4 a 7,1 anos), índice de 

sítio (3 classes diferentes), idade por índice de sítio e geral (todas as parcelas juntas). Os valores 
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estimados pelas equações hipsométricas selecionadas foram comparados por meio do teste de 

média Scott e Knott, com as alturas reais obtidas por meio da derrubada das árvores. Analisando 

os resultados, eles verificaram que o ajuste de modelos tradicionais por parcela é o 

procedimento que apresenta melhor desempenho. 

Kohler (2017) identificou como melhor estratégia de agrupamento de dados para o 

ajuste de modelos hipsométricos em inventários florestais a medição da altura de parte das 

árvores de cada parcela (16 indivíduos, sendo 6 dominantes), que juntas irão compor um único 

banco de dados para o ajuste do modelo. Entretanto, a mesma autora sugeriu que o uso da 

equação geral, pode estar relacionado às características do povoamento analisado, que foi um 

povoamento com 16 anos de idade que sofreu 2 desbastes, 9 e 12 anos, o que acaba 

homogeneizando as alturas das árvores remanescentes. 

 

5.2 Teste de identidade de modelos para avaliar as estratégias de agrupamento de dados para 

relação volumétrica 

 

A relação entre volume e diâmetro é expressa por uma relação exponencial crescente, 

que mantem a forma ao longo do tempo e que possui uma alta correlação entre as variáveis 

volume, diâmetro à altura do peito e altura total.  

Na Tabela 7 pode se constatar esta alta correlação por meio dos valores de R² ajustado, 

em todas as equações volumétricas ajustadas, os valores são maiores que 0,9. 

Observa-se também na Tabela 5 os resultados dos testes de identidade de modelo para 

as estratégias de agrupamentos de dados volumétricos. Para a 2ª e 3ª estratégia o valor da 

estatística F calculado foi menor que o F tabelar, demonstrando que as diferenças entre as 

equações não foram significativas; ou seja, a equação volumétrica reduzida ajustada para a 

idade de 13 anos pode ser utilizada para estimar o volume das duas espécies nesta idade. 

Mendonça et al. 2015 avaliando a identidade de modelos volumétricos lineares e não 

lineares, verificaram que a estimativa do volume de árvores das espécies Pinus caribaea var. 

hondurensis e Pinus oocarpa aos 6 anos de idade podem ser feitas a partir de uma única equação 

de volume ajustada pelo modelo Schumacher e Hall ou Spurr. Este resultado corrobora com o 

desta pesquisa com relação à utilização de uma única equação volumétrica para estimar o 

volume de árvores destas espécies desde que estejam com a mesma idade. 

A utilização de apenas uma equação para estimar o volume na idade de 13 anos e nos 

povoamentos de Pinus caribaea var. hondurensis com 13 e 14 anos de idade é uma vantagem 
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prática para o inventário florestal, pois pode gerar uma redução na cubagem de árvores para o 

ajuste das equações, além da redução do número de equações ajustadas em escritório. 

Entretanto, Aragão et al. (2016) na tentativa de desenvolver uma equação comum para 

estimar volume de madeira das mesmas espécies desta dissertação em conjunto aos 13 anos de 

idade, no município de Vitória da Conquista, estado da Bahia; concluíram que a estimativa do 

volume do povoamento deve ser realizada a partir de equações em nível de espécie. 

 

TABELA 7 – TESTES DE IDENTIDADE DE MODELOS, ESTATÍSTICAS DE AJUSTE E 

PRECISÃO E COEFICIENTES DAS EQUAÇÕES VOLUMÉTRICAS AJUSTADAS. 
Estratégia 

nº 
Povoamento F cal. F tab. Syx (m³) Syx (%) R² aj. β0 β1 β2 FM 

1 

PO 10 anos 

2,53 2,16 

0,022 9,99 0,975 -10,033 1,964 0,992 1,005 

PO 13 anos 0,034 10,79 0,974 -10,470 2,086 1,017 1,004 

PO 16 anos 0,052 12,71 0,972 -10,094 1,991 0,974 1,008 

Eq. Reduzida 0,039 12,44 0,974 -10,062 2,034 0,927 1,006 

2 

PCH 13 anos 

0,40 2,70 

0,032 9,40 0,983 -10,192 2,044 0,970 1,004 

PCH 14 anos 0,048 11,66 0,974 -9,800 2,055 0,828 1,005 

Eq. Reduzida 0,040 10,75 0,978 -9,925 2,066 0,859 1,005 

3 

Eq. Reduzida 

Pinus sp.  

13 anos 

0,82 2,70 0,032 9,81 0,980 -10,305 2,065 0,985 1,004 

4 Eq. Reduzida 2,10 1,79 0,040 11,83 0,976 -10,036 2,041 0,915 1,006 

Em que: F cal. = F calculado; F tab. = F tabelado; Syx = Erro padrão da estimativa absoluto (m); Syx% = Erro 

padrão da estimativa relativo; R² aj. = Coeficiente de determinação ajustado; βi = Coeficientes ajustados; FM = 

Fator de correção de Meyer; PO = Pinus oocarpa; PCH = Pinus caribaea var. hondurensis. 
 

Para o intervalo de um ano de idade na espécie Pinus caribaea var. hondurensis, 

observa-se que a equação reduzida pode ser utilizada no lugar das equações em nível de 

povoamento. Entretanto para intervalos maiores a equação reduzida não pode ser utilizada. 

O teste de identidade de modelo para a 1ª e 4ª estratégia de agrupamento de dados 

demonstrou que existe diferença entre as equações reduzidas e as equações do modelo completo 

(F calculado maior que o F tabelado); ou seja, uma única equação volumétrica não estima de 

forma adequada o volume para as duas espécies de Pinus estudadas, no intervalo de 10 a 16 

anos; e nem para povoamentos de diferentes idades na espécie Pinus oocarpa. 

Observando a distribuição dos volumes estimados sobre os respectivos diâmetros na 2ª 

e 3ª estratégia, onde as equações reduzidas podem ser utilizadas, observa-se que as curvas 

geradas por estas são semelhantes as curvas das equações volumétricas ajustadas em nível de 

povoamento (Figura 8 e 9).  
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FIGURA 8 – DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES ESTIMADOS SOBRE OS DIÂMETROS PARA A 2ª 

ESTRATÉGIA – EQUAÇÕES POR POVOAMENTO E EQUAÇÃO REDUZIDA AJUSTADAS PARA OS 

POVOAMENTOS DE Pinus caribaea var. hondurensis COM 13 E 14 ANOS DE IDADE. Fonte: O autor, 2018. 

 

 
FIGURA 9 – DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES ESTIMADOS SOBRE OS DIÂMETROS PARA A 3ª 

ESTRATÉGIA – EQUAÇÕES POR POVOAMENTO E EQUAÇÃO REDUZIDA AJUSTADAS PARA OS 

POVOAMENTOS DE Pinus oocarpa E Pinus caribaea var. hondurensis COM 13 ANOS DE IDADE. Fonte: O 

autor, 2018. 

 

Já nas estratégias onde a equação volumétrica reduzida é considerada diferente das 

equações volumétricas ajustadas em nível de povoamento, observa-se uma curva de volume 

sobre os diâmetros mais espessa, resultado das estimativas de volumes diferentes (Figura 10 e 

11). 
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FIGURA 10 – DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES ESTIMADOS SOBRE OS DIÂMETROS PARA A 2ª 

ESTRATÉGIA – EQUAÇÕES POR POVOAMENTO E EQUAÇÃO REDUZIDA AJUSTADAS PARA OS 

POVOAMENTOS DE Pinus oocarpa COM 10, 13 e 16 ANOS DE IDADE. Fonte: O autor, 2018. 

 

 
FIGURA 11 – DISTRIBUIÇÃO DOS VOLUMES ESTIMADOS SOBRE OS DIÂMETROS PARA A 4ª 

ESTRATÉGIA – EQUAÇÃO REDUZIDA AJUSTADA PARA TODOS OS POVOAMENTOS, Pinus oocarpa 

COM 10, 13 E 16 ANOS E Pinus caribaea var. hondurensis com 13 E 14 ANOS. Fonte: O autor, 2018. 

 

Kageyama e Caser (1982), em estudos com adaptação de espécies do gênero Pinus no 

Nordeste brasileiro, afirmam que, em geral, indivíduos da espécie Pinus oocarpa apresentam 

menor crescimento que indivíduos de Pinus caribaea, embora ambos apresentem boa 

adaptabilidade em regiões secas e com elevadas altitudes.  

Guimarães e Luduvica (1983), estudando o crescimento das duas espécies na região do 

Cerrado, observaram que em áreas de altitude superior a 1000 metros e temperatura média anual 

inferior a 20°C, o Pinus caribaea var. hondurensis apresentou melhor desempenho em 
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crescimento que o Pinus oocarpa, concluindo que em regiões com maiores altitudes e 

temperaturas mais baixas, a espécie Pinus caribaea apresenta maior crescimento que Pinus 

oocarpa.  

Dessa maneira, é possível que a diferença de crescimento entre as espécies fez com que 

a variação dos valores de diâmetro a altura do peito e a altura total dos indivíduos propiciassem 

ajustes de equações diferenciadas estatisticamente, o que inviabilizou a estimava do volume 

dos povoamentos de ambas as espécies a partir de apenas uma equação. Outro aspecto que pode 

explicar a ausência de identidade entre os modelos ajustados para as espécies é a diferença de 

idade entre os povoamentos, principalmente da espécie Pinus oocarpa; visto que nos 

povoamentos de Pinus cariabea var. hondurensis é viável a equação volumétrica reduzida para 

estimar o volume desta espécie em duas idades diferentes, 13 e 14 anos. 
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6 CONCLUSÕES 

  

O teste de identidade de modelos indica que a prática de agrupar dados no ajuste de 

modelos hipsométricos é inviável para plantios de Pinus oocarpa com idades entre 10 e 16 anos 

e Pinus caribaea var. hondurensis com idades entre 13 e 14 anos na região oeste do estado de 

São Paulo, visto que as equações reduzidas ajustadas diferem estatisticamente das equações 

ajustadas em nível de parcela. 

Em relação à variável volume, o teste de identidade de modelos demonstrou ser viável 

o ajuste de uma equação volumétrica reduzida para as espécies Pinus oocarpa e Pinus caribaea 

var. hondurensis na região de estudo aos 13 anos de idade ou com diferença de idade de apenas 

um ano. Entre espécies com intervalos de idade maiores, o uso da equação reduzida não é 

indicado. 
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