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RESUMO 

 

O presente trabalho explorou a modelagem da dependência de dados 

autocorrelacionados utilizando covariáveis de baixo custo e alta intensidade 

amostral, originadas do sensoriamento remoto, na determinação da capacidade 

produtiva do sítio de florestas de Pinus taeda. Para tal, utilizou-se de modelos 

avançados que que permitem a manipulação das estruturas de variância e 

covariância. A geoestatística foi aplicada com a técnica de krigagem de deriva 

externa para altura dominante, com o processamento de 255 unidades 

amostrais, coletadas no município de Coronel Domingo Soares, Paraná, Brasil, 

adicionando oito covariáveis de sensoriamento remoto das imagens LANDSAT-

8 (SRI, NDVI, NDWI, NBR e SAVI) e SRTM (altitude, declividade e classes de 

relevo) além de um modelo múltiplo escolhido pelo Best Subset Selection. 

Testou-se três semivariogramas teóricos e a qualidade do ajuste foi avaliada pela 

validação cruzada leave-one-out, considerando critérios estatísticos e análise 

gráfica de resíduos. A modelagem não linear gaussiana heterocedástica e de 

efeito misto utilizaram as variáveis altura dominante e idade de 1.277 amostras, 

remedidas no mínimo 3 vezes, coletadas na região centro sul do Paraná, Brasil, 

além da covariável classe de declividade originada da imagem SRTM. O modelo 

tradicional, foi comparado com as abordagens avançadas, em todos os cenários 

possíveis da inclusão ou não da classe de declividade nos parâmetros do 

modelo. A qualidade do ajuste se deu por critérios estatísticos e análise gráfica 

dos resíduos. As três metodologias testadas mostraram-se adequadas para 

atingir os objetivos propostos, corrigindo problemas de heterocedasticidade e 

correlação dos erros. Além disso apresentaram estatísticas superiores, 

consequentemente produziram estimativas mais confiáveis. 

 

 

Palavras-chave: Altura dominante, dependência espacial, dependência 

temporal, autocorrelação dos erros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The research explored the modeling of dependence on autocorrelated 

data using covariates of low cost and high sampling intensity, originating from 

remote sensing, by determining of the site capacity production of Pinus taeda 

forests.  For this end, generalized nonlinear and mixed effect models and 

geostatistics techniques used. Geostatistics was applied with external drift 

kriging, using the dominant height with predictor variable of 255 sample plots 

processing, collected in the municipality of Coronel Domingo Soares, Paraná, 

Brazil and eight remote sensing covariates originating from LANDSAT-8 image 

processing (SRI, NDVI, NDWI, NBR and SAVI) and SRTM (altitude, slope and 

relief) in addition to a multiple model chosen by Best Subset Selection. The 

semivariograms tested were spherical, exponential and Gaussian and the 

goodness of fit was given by the leave-one-out cross validation, considering 

statistical criteria and graphical analysis of residuals. Generalized nonlinear (gnls 

function) and mixed effect (nlme) modeling used the variables dominant height 

and age of 1,277 plots, remeasured at least 3 times, collected in the south-central 

region of Paraná, Brazil, in addition to the slope covariate originated from the 

SRTM image and classified in four classes.  The traditional model (nls) was 

compared with techniques that used the slope class with a covariate in the 

parameters models and with a random effect; in all possible scenarios of inclusion 

or not in the model parameters. For those selected, data dependence was 

modeled by the variance and covariance matrix. The quality of the adjustment 

was based on statistical criteria and graphical analysis of the residuals.  The 

methodologies tested, proved to be efficient to achieve the proposed objectives, 

because in addition to correcting problems of heteroscedasticity and error 

correlation, they presented better statistics than the traditional model, 

consequently producing more reliable estimates.  

 
 

 
 
Keywords: Dominant height, spatial dependence, temporal dependence, 
correlation in the errors.
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

No Brasil, o setor de árvores plantadas tem sido um importante indicador 

de desenvolvimento econômico, social e ambiental, uma vez que promove 

mudanças econômicas locais. Em 2019, 18% do total de área de florestas 

plantadas correspondia aos plantios de pinus com 1,64 milhões de hectares, 

localizados principalmente na região Sul, sendo o Paraná o principal produtor 

(IBÁ, 2020). 

O profissional ligado ao manejo de florestas tem, dentre suas funções, 

que quantificar e prognosticar com confiabilidade, o estoque de suas florestas 

(MELO, 2019). Para que o crescimento e produção florestal possam ser 

prognosticados é necessário verificar a capacidade produtiva de cada unidade 

de manejo (ALEMDAG, 1991).  

Entretanto a dinâmica de vida das florestas sofre muitas mudanças devido 

a fatores que constantemente se alteram no espaço e no tempo (MELLO, 2004). 

Acompanhar essa dinâmica com a modelagem estatística clássica em um 

modelo genérico, pode se tornar algo complexo e oneroso, muitas vezes 

impraticável na realidade das empresas florestais.  

Outro ponto importante na modelagem de variáveis florestais é a base de 

dados. Dados provenientes de inventário florestal contínuo (IFC), que são 

utilizados para estudos de crescimento e produção florestal são considerados 

longitudinais pelo fato da base de dados ser formada pela sequência temporal 

de duas ou mais observações em cada indivíduo ou unidade amostral. Além 

disso, em se tratando de dados de crescimento e produção florestal, estes são 

caracterizados por se apresentarem desbalanceados, longitudinais e 

irregularmente espaçados, ou seja, há um alto grau de complexidade no 

tratamento de dados dessa natureza (CARVALHO, 2010). 

Consequentemente as inferências estatísticas tradicionais nesse tipo de 

dados não serão tão eficientes quanto no caso de amostras independentes do 

mesmo tamanho (DRUCK et al., 2004). 

Alguns autores apresentam metodologias para remediar a presença de 

tais acontecimentos na base de dados (COOK e WEISBERG, 1983; BOX e COX, 
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1987; DAVIDIAN e CARROLL, 1987; ATKINSON, 1987; NETER et al., 1996; 

DRAPER e SMITH, 1998). Outra forma de modelar dados dessa natureza seria 

com as regressões suavizadas por splines, modelos aditivos generalizados - 

GAM (HASTIE e TIBSHIRANI, 1986), árvores de regressão e classificação 

(QUINLAN, 1986) e support vector machine (EVGENIOU e PONTIL, 2001). 

As alternativas citadas anteriormente buscam viabilizar os ajustes com a 

transformação prévia dos dados e/ou flexibilizar o ajuste da esperança da 

variável resposta em função das covariáveis. Porém em todos os casos a função 

permanece para média da variável resposta e, nesse contexto, considerando os 

dados de crescimento e produção florestal, as fontes de variabilidade 

desconhecidas decorrentes da indexação dos dados permanecem inexplicadas.  

Modelagens avançadas, que consideram a dependência, seja temporal 

ou espacial, são sugeridas, para alcançar as variações dos dados não 

capturadas pelos modelos da média (tradicionais), garantindo melhor qualidade 

no ajuste e estimativas mais acuradas. Pinheiro e Bates (2000) comentam que 

dados autocorrelacionados exigem a modelagem da dependência pela matriz de 

variância-covariância dos dados. 

Nesses casos a estrutura de covariância vai expressar a dependência 

entre observações e estrutura de variância vai expressar a dependência dentro 

da mesma observação, mas medida em tempos distintos. Ambas causadas por 

fontes de variabilidade desconhecidas, decorrentes de alguma indexação 

espacial e/ou temporal dos dados. 

Uma das etapas importantes do crescimento e produção florestal está na 

modelagem da capacidade produtiva do local, consolidada no meio florestal, 

inicialmente por modelos de regressão lineares simples, avançando para 

modelos múltiplos e não lineares. Todos relacionando a altura dominante com a 

idade das árvores, muitas vezes inserindo covariáveis ambientais. 

Uma das dificuldades na modelagem de tal relação, conforme comentado 

por Batista et al., (2001), é o grande número de variáveis que a influenciam, 

dificultando a construção de modelos genéricos com base em métodos empíricos 

como a regressão linear e não linear ordinária. 
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Com o avanço computacional e de processamento dos softwares a 

dependência dos dados começou a ser considerada na modelagem da 

capacidade produtiva do local em áreas florestais, principalmente com a 

utilização de modelos espaciais geoestatísticos (HOCK, et al., 1993; ORTIZ, 

2003; MELLO, 2004; BOGNOLA, 2007; PALMER et al., 2010; PELISSARI, 2012; 

PELISSARI, et al., 2012; AERTSEN, et al. 2012, NOTHDURFT, et al., 2012; 

PELISSARI, 2015; LOCHHEAD, et al., 2018; PFUTZ, 2020). Contudo para 

determinação da capacidade produtiva de Pinus a utilização da técnica 

geoestatística, utilizando covariáveis de baixo custo e de alta densidade 

amostral, como por exemplo, de sensoriamento remoto, permanece inexplorada. 

   Alguns trabalhos que consideram a estrutura de dependência espacial 

em modelos não lineares gaussianos heterocedásticos e de efeito misto foram 

estudados na área florestal (HALL e BAILEY, 2001; FANG e BAILEY, 2001; 

JORDAN, et al., 2005; CALEGARIO et al., 2005a; CALEGARIO et al., 2005b; 

JIANG e LI, 2010; CARVALHO, 2010; VELOSO, 2013; CARVALHO, 2013; 

GOUVEIA, et al., 2015; MELO, 2019). Entretanto, observa-se uma lacuna de 

estudos considerando essa abordagem para capacidade produtiva do sítio.  

No presente trabalho, explora-se a modelagem da dependência de dados 

autocorrelacionados para determinação da capacidade produtiva do sítio em 

florestas de Pinus, utilizando covariáveis de baixo custo e alta intensidade 

amostral, a partir de técnicas geoestatísticas e de modelos não lineares 

gaussianos heterocedásticos e de efeito misto. Tais abordagens permitem 

explorar padrões dos dados não capturados pela especificação de modelos para 

média, podendo resultar em ajustes mais precisos e estimativas mais acuradas.  

Este trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro faz uma breve 

revisão da literatura dos pontos relevantes do estudo. O segundo capítulo fala 

sobre a modelagem geoestatística da capacidade produtiva do sítio para floresta 

de Pinus taeda pela técnica da krigagem com deriva externa, utilizando 

covariáveis originadas do sensoriamento remoto. O terceiro capítulo abrange a 

modelagem não linear gaussiana heterocedástica e de efeito misto para 

determinação da altura dominante em Pinus taeda, utilizando uma variável 
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originada do sensoriamento remoto como restrição nos parâmetros e como efeito 

aleatório. 

 

 

2. OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho foi testar modelagens da capacidade 

produtiva do sítio em florestas de Pinus taeda L., utilizando variáveis de 

sensoriamento remoto e considerando a dependência espacial e temporal dos 

dados correlacionados. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar covariáveis de sensoriamento remoto, obtidas de imagens de 

satélites, que possam ser utilizadas na modelagem da altura dominante 

de florestas de Pinus taeda; 

• Modelar a dependência espacial da altura dominante de Pinus taeda 

utilizando covariáveis de sensoriamento remoto; 

• Avaliar o desempenho da krigagem com deriva externa na classificação 

de sítios em Pinus taeda; 

• Modelar a dependência temporal da altura dominante de Pinus taeda 

utilizando a covariável classe de declividade; 

• Avaliar o desempenho da modelagem não linear gaussiana 

heterocedástica para altura dominante utilizando a classe de declividade 

como restrição nos parâmetros; 

• Avaliar o desempenho da modelagem não linear gaussiana 

heterocedástica de efeito misto para variável altura dominante com efeito 

aleatório de classe de declividade. 
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3. HIPÓTESES 

• A geoestatística, associando covariáveis de sensoriamento remoto, 

modela a dependência espacial de dados longitudinais na predição da 

capacidade produtiva do sítio em florestas de Pinus taeda. 

• Os modelos não lineares gaussianos heterocedásticos e de efeito misto, 

associando a covariável de sensoriamento remoto, modelam a 

dependência temporal de dados longitudinais na predição da capacidade 

produtiva do sítio em florestas de Pinus taeda. 
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CAPÍTULO I: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4. DESAFIOS DA MODELAGEM EM FLORESTAS DE 

PRODUÇÃO 

 

Segundo Buongiorno e Gilless (1987), o manejo de recursos florestais é 

a arte e a ciência de tomar decisões considerando a empresa, o uso e a 

conservação dos recursos. E a tomada de decisão, segundo Duerr et al. (1982), 

é constante em todo o processo baseando-se em três informações: meios, fins 

e valores, ou seja, na predição de como fazer, para que fazer e quanto fazer. 

O ciclo de vida longo, as longas extensões ocupadas pelas florestas e a 

suscetibilidade às incertezas da natureza, e do mercado ao longo desse ciclo 

tornam, segundo Johnson e Scheurman (1977), o processo de tomada de 

decisão em algo mais complexo se comparado a outras atividades. 

Ao analisar a estrutura organizacional das empresas ao longo de 

décadas, percebe-se que a sustentabilidade do empreendimento e dos recursos 

como um todo é foco de suas atividades (ROCHA, 2002). E a gestão desses 

recursos, segundo Rodrigues et al. (1997), baseia-se nas intervenções florestais 

que acontecem em cada unidade de manejo, promovendo mudanças na 

estrutura da floresta e na geração dos recursos financeiros. 

Para Scolforo (1990) muitas são as variáveis a serem consideradas no 

manejo de florestas como por exemplo, idade de corte, densidade de plantio, 

programa de melhoramento, seleção de espécies, compra e venda de terras, e 

mesmo aquelas questões mais pertinentes ao curto prazo, como 

dimensionamento de equipe, avaliações econômicas das várias atividades da 

floresta, sistema de exploração e transporte, dentre muitas outras. 

Garantir a sustentabilidade da floresta requer um longo horizonte de 

planejamento que considere uma gama de opções de manejo para cada unidade 

(WEINTRAUB e CHOLAKY, 1991). Neste caso, o responsável pelo manejo 

necessita ter uma visão global de planejamento florestal, utilizando-se de 



 

 

21 

 

modelos matemáticos que possibilitem a previsão da produção e de como 

gerenciar toda essa gama de informações visando à otimização do processo 

(SCOLFORO, 1998). 

Sendo assim, Sanquetta (1996) diz que no intuito de predizer o 

crescimento de uma floresta e de verificar as consequências de interferências, 

pode-se utilizar um sistema de equações matemáticas (modelos de simulação). 

A aplicação de modelos de simulação representativos de modelos reais, torna 

as decisões de planejamento mais eficientes do que aquelas baseadas apenas 

na experiência (JOHNSON et al., 1977).  

Entretanto, a dinâmica de vida das florestas sofre muitas mudanças 

devido a fatores que constantemente mudam no espaço e no tempo. Fatores 

inerentes ao solo, ao clima e a própria planta, influenciam acentuadamente esta 

dinâmica, além das ações antrópicas (adubação, melhoramento genético, poda, 

dentre outros). Para subsidiar as ações do manejo e do planejamento florestal 

com informações precisas e menor custo, faz com que essa dinâmica seja 

acompanhada por meio de técnicas de amostragem, eficientes na representação 

do estado atual e temporal da floresta (MELLO, 2004). 

Segundo Vigolo (2008) a realidade em que os modelos estão inseridos 

deve ser expressa da forma mais exata possível para que os cenários simulados 

sejam eficientes e aplicáveis. 

A silvicultura de precisão surgiu para dar suporte à tomada de decisão 

frente à dinâmica dessas mudanças, tentando incorporar o SIG ao planejamento 

florestal, e o planejamento espacial auxilia na tomada de decisão mais 

consciente sobre os aspectos ecológicos do ecossistema, identificando e 

expondo componentes da paisagem (GOMIDE, 2009). 

Gomide (2009) comenta que um grupo de pesquisadores trabalhou a 

questão de modelagem da paisagem e não apenas a distribuição espacial na 

sua pura análise, mas sob essa ótica a possibilidade de surgir problemas não 

lineares, tornando impraticável o uso da programação linear foi a maior 

dificuldade encontrada ao se trabalhar o espaço (ÖHMAN , 2001). 

Seppelt e Voinov (2004) falam que três pontos vão interferir na 

complexidade dos modelos de otimização de planejamento espacial: o número 
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de variáveis, o tamanho da área em estudo e número de processos espaciais 

que se interagem. Dessa maneira as chances de sucesso na otimização ficam 

reduzidas, porque na medida em que aumentam as relações espaciais entre as 

variáveis a complexidade do problema aumenta. 

Os sistemas de informações geográficas (SIG) são considerados os 

instrumentos computacionais do geoprocessamento e pode ser conceituado 

também, como um conjunto de ferramentas que permite a coleta, o 

armazenamento, a recuperação, a transformação e apresentação dos dados do 

mundo real para determinados objetivos específicos, que geralmente oferece 

apoio à tomada de decisão. O tratamento de informações geográficas espaciais 

é hoje um requisito necessário para controlar e ordenar a ocupação das unidades 

físicas do meio ambiente (SILVA, 2007).   

Uma característica marcante em área reflorestada é a sua aparente 

homogeneidade, contudo, é frequente a observação de variações significativas 

ao longo do plantio. Estas variações se devem a vários fatores como solo, 

topografia, práticas silviculturais e outros. É usual a adoção de um valor médio, 

suposto representativo, obtido de uma amostra (conjunto de parcelas), para 

caracterizar o estado atual e temporal da variável de interesse dentro da floresta. 

Essa variabilidade espacial pode, muitas vezes, afetar de forma marcante 

a qualidade das estimativas feitas. Desse modo, uma análise criteriosa, visando 

conhecer o comportamento espacial das características em questão, é de 

fundamental importância na escolha de um método estatístico que otimize 

recurso sem perda de precisão no processo de estimativa (MELLO, 2004). 

Johnson e Wichern (1998) comentam que a complexidade dos fatores 

ecológicos, o elevado número de dados e seus inter-relacionamentos, a 

complexidade de sítios e de fatores ambientais, dentre outras características 

inerentes às espécies florestais, têm impedido o sucesso de aplicação dos 

procedimentos de sumarização e classificação de dados. Dessa forma, justifica-

se, o uso de técnicas matemáticas complexas quando os objetivos da 

investigação científica se ajustam à: redução ou simplificação estrutural dos 

dados; agrupamento e classificação de objetos; investigação da dependência 
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entre variáveis; predição; e, construção de testes de hipóteses (BOGNOLA, 

2007). 

Nos empreendimentos florestais, a busca pela eficiência no planejamento 

e na gestão envolve práticas de condução dos povoamentos que exigem o 

conhecimento das características das espécies cultivadas e do local onde se 

desenvolvem (MARQUES, 2006). No entanto, segundo Pelissari (2012) os 

métodos tradicionais utilizados para descrever o desenvolvimento das florestas 

utilizam uma medida de tendência central, geralmente a média, além de uma 

medida de dispersão, como a variância, sem considerar as relações existentes 

entre as observações vizinhas. Nesse contexto, as relações existentes entre as 

observações tomadas num mesmo individuo, mas ao longo do tempo também 

não são consideradas.  

Outro ponto a ser considerado na modelagem de variáveis florestais é a 

base de dados. Dados provenientes de inventário florestal contínuo (IFC), 

utilizados para estudos de crescimento e produção florestal são considerados 

longitudinais, pelo fato da base de dados ser formada pela sequência temporal 

de duas ou mais observações em cada indivíduo ou unidade amostral. Além 

disso, segundo Carvalho (2010), são caracterizados por se apresentarem 

desbalanceados e irregularmente espaçados, ou seja, há um alto grau de 

complexidade no tratamento de dados dessa natureza. 

Twisk (2003) comenta que normalmente para dados longitudinais as 

observações de um indivíduo ao longo do tempo não são independentes entre 

si, e por isso é necessário uso de técnicas estatísticas especiais que considerem 

o fato de que medidas repetidas do mesmo indivíduo são correlacionadas. 

É comum encontrar na área florestal, para crescimento e produção, 

modelos estimados por mínimos quadrados ordinários (MQO), ignorando a 

natureza dos dados longitudinais. Storck et al. (2011), comentam que os efeitos 

da variável resposta na análise de variância é corretamente discriminado quando 

os erros conjuntamente são independentes, aleatórios, idênticos e normalmente 

distribuídos de média zero e variância comum (σ2). 

O pressuposto de normalidade dos erros requerido pela regressão 

ordinária dificilmente é alcançado em dados longitudinais. Felizmente, segundo 



 

 

24 

 

Johnson e Leone (1964), boa parte da análise de variância pode ser 

desenvolvida sem tal suposição. Além disso, geralmente a falta de normalidade 

não leva a erros sérios de interpretação de médias simples, que na maioria dos 

casos são aproximadamente normais, ao contrário do que acontece com a 

distribuição das estatísticas de segunda ordem (HOTELLING e PABST, 1936).  

A falta de normalidade não introduz viés na estimação dos parâmetros, 

mas sim, nos desvios padrões, afetando a validade dos intervalos de confiança 

e dos testes de hipótese (BERNIER et al., 2011). Entretanto, estudos de 

simulação têm mostrado que o teste F resiste bastante a afastamentos da 

normalidade e, que o teste t para o coeficiente de correlação é robusto a 

afastamentos da normalidade quando as variáveis são independentes, mas não 

quando elas são dependentes (EDGELL e NOON, 1984). O teste t de Student 

também se mostra robusto, a menos que a distribuição seja muito assimétrica 

ou com caudas muito pesadas (LACHENBRUCH, 2003). Dessa forma, sob o 

ponto de vista prático, a falta de normalidade não afeta as estimativas de estudos 

que apresentaram erros com distribuições simétricas. 

O pressuposto de homogeneidade dos erros, aquele que considera a 

variância do erro constante, é o pressuposto central dos modelos de regressão 

ordinária e mais importante que a normalidade. A sua violação segundo 

Wooldridge (2011) gera erros padrão viesados, ou seja, com tendencia. Como 

erro padrão é central na realização dos testes de significância e no cálculo de 

intervalo de confiança, erros padrão tendenciosos podem levar a conclusões 

incorretas sobre a significância dos coeficientes de regressão. Dessa forma, 

quando os erros são heterocedásticos, os estimadores de mínimos quadrados 

ordinários dão mais peso para os resíduos associados às observações com 

maior variância, já que a soma de quadrados dos resíduos associados com os 

termos de maior variância tende a ser maior que aquela associada aos termos 

de menor variância.  

Entretanto, a violação desse pressuposto mantém as propriedades de não 

tendencioso e consistente dos estimadores de MQO, contudo, eles não são mais 

eficientes, ou seja, não são mais BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) e os 

testes estatísticos deixam de ser válidos (GREENE, 2000). 
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Outro pressuposto exigido é a independência dos erros. Segundo Gujarati 

(2006), a autocorrelação pode ser definida como correlações entre integrantes 

de séries de observações ordenadas no tempo, como as séries temporais, ou no 

espaço. Nesse sentido, a autocorrelação existe quando um termo de erro 

relacionado a qualquer das observações é influenciado pelo termo de erro de 

qualquer outra observação. 

No entanto, quando se trabalha com séries temporais, os dados seguem 

um ordenamento natural ao longo do tempo e nestes casos, a pressuposição de 

que os erros correspondentes as observações diferentes não estão 

correlacionados, não se mantém. Sendo assim, nas séries temporais é muito 

difícil assumir que esta premissa seja atendida, pois na grande maioria das vezes 

as séries estão fortemente relacionadas com seus históricos anteriores 

(WOOLDRIDGE, 2006). 

Segundo Johnston (1986), as causas principais para modelos de 

regressão ordinária com autocorrelação é que embora se obtenha estimadores 

não-viesados de β, as variâncias amostrais desses estimadores podem ser 

excessivamente grandes, quando comparadas com aquelas que podem ser 

obtidas por um método de estimação ligeiramente diferente. Além disso, se for 

aplicada as fórmulas usuais de mínimos quadrados para as variâncias amostrais 

dos coeficientes de regressão, provavelmente se terá uma série subestimada 

dessas variâncias, acarretando não validade dessas fórmulas nem dos testes t 

e F. 

Dessa forma, a violação dessa hipótese pode acarretar não apenas a 

ineficiência do estimador de MQO, mas dependendo da forma de dependência 

dos erros trazer viés e inconsistência do estimador, gerando do ponto de vista 

prático estimativas viesadas, pelo quadrado mínimo.      

Assim, do ponto de vista de dados florestais utilizados para estimativas da 

capacidade produtiva do sítio, considerados longitudinais, com dependência, o 

atendimento dos pressupostos de normalidade, homoscedasticidade e 

independência dos erros podem ser alcançados com estimadores da variância 

sofisticados, como é o caso das modelagens espaciais, obtidas com a 
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geoestatística e com os modelos não lineares gaussianos heterocedásticos e de 

efeito misto. 

 

 

5. MODELAGEM DO ÍNDICE DE SÍTIO 

Scolforo, (2006) menciona a existência de métodos indiretos e diretos 

para classificação da produtividade local. O primeiro método estima a 

produtividade a partir de atributos do sítio, como os fatores edáficos (física, 

química e microbiologia do solo), climáticos (regionais), fisiográficos (altitude, 

topografia) e a vegetação existente originalmente na área. Já o método direto 

mede a capacidade produtiva através do crescimento da floresta. 

A maneira mais adequada de expressar esse índice é relacionar a altura 

dominante com a idade das árvores (CAMPOS, 1985). Para isso, é necessário 

definir um modelo que represente a relação da altura com a idade, bem como 

definir o comportamento da família de curvas geradas pelo modelo (CLUTTER 

et al., 1983).  

Os diversos modelos encontrados na literatura podem ser divididos em 

dois grupos: a) modelos lineares ou passíveis de linearização, que podem ser 

ajustados pelos métodos de regressão linear simples ou múltipla; b) modelos 

não lineares, que são ajustados por método de regressão não linear (como por 

exemplo algoritmo de MARQUARDT). 

O uso de modelos de regressão para obtenção de informações do 

povoamento florestal é uma técnica válida, pois, se utilizada de maneira 

adequada, disponibilizam estimativas de grande confiabilidade de variáveis de 

difícil obtenção no inventário florestal (CALEGARIO et al., 2005a). 

A área florestal tem uma longa tradição no uso de métodos quantitativos 

e da modelagem. Sobretudo no manejo e crescimento florestal, modelos serviam 

e servem para extrapolar com base em dados limitados oriundos de observações 

no campo e para a prognose. Modelos, geralmente, não são perfeitos. 

Sobretudo, modelos de fenômenos biológicos são apenas uma aproximação da 

realidade (SPATHELF e NUTTO, 2000). 
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Segundo Clutter et al., (1983) já existe muita experiência na modelagem 

de florestas homogêneas puras, com abordagens bem simples. Além disso, os 

modelos tradicionais de crescimento descrevem o futuro "output" com funções 

dependendo do tempo que são fundamentadas em observações do crescimento 

passado em condições comparáveis. Entretanto Spathelf e Nutto (2000) 

comentam que sob condições alteradas do sítio, essa base de informações se 

torna menos válida. Sendo assim têm que ser incorporadas, nos modelos de 

crescimento, análises mais cuidadosas dos mecanismos que conduzem o 

crescimento. 

A construção de modelos genéricos que consigam captar toda a 

variabilidade dos povoamentos florestais torna-se complexa e mais difícil em 

razão da base de dados ser proveniente de vários projetos, com diferenças de 

material genético, qualidade de local, densidade e idade (CALEGARIO et al., 

2005b). 

A capacidade produtiva ou Sítio (S) juntamente com a idade (I) e do grau 

de utilização do local (ind.ha-1 ) são os fatores do qual o crescimento e a 

produção de um povoamento florestal dependem (CAMPOS e LEITE, 2009), e a 

interação desses fatores, integrados com o meio ambiente sobre a planta, 

expressam a qualidade do sítio (MIGUEL et al., 2011). Portanto a capacidade 

produtiva do sítio é uma variável fundamental para estimativas de crescimento e 

de produção, principalmente para predizer a viabilidade dessas florestas 

(MACHADO et al., 2000; THOMAS et al., 2006).  

Tradicionalmente a estimativa da capacidade produtiva do sítio é dada 

pelo índice de sítio, baseado em equações que têm como variáveis 

independentes, idade e altura dominante em uma idade de referência.  

Prodan et al. (1997) afirmaram que a produtividade biológica não pode ser 

expressa matematicamente, por isso representa-se a qualidade do sítio por meio 

de um valor numérico denominado índice de sítio, ou índice de produtividade, 

ambos muito conhecidos porque são uma expressão quantitativa da capacidade 

de produção.  

Abranger a variabilidade do povoamento causa problemas na análise dos 

dados, em razão da violação da pressuposição de homogeneidade da variância, 
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provocando distorções nas estimativas paramétricas. Uma alternativa para a 

modelagem da heterocedasticidade é a utilização de modelos lineares ou não 

lineares generalizados mistos (PINHEIRO e BATES, 2000). 

Na linha do tempo modelagens de índice de sítio tratando os dados como 

independentes foi discutido em uma série de trabalhos iniciando com os 

trabalhos de Assmann, (1961) e Clutter (1963), e depois expandindo para 

trabalhos como de Sullivan e Clutter (1972) e Bailey e Clutter  (1974), Hägglund 

(1981); Tesch (1981); Clutter et al., (1983); Kramer (1988); Holten-Andersen 

(1989); Wenk et al., (1990); Pretzsch (2001); Avery e Burkhart (2002) entre 

outros, consolidando-se no meio florestal que a relação altura dominante idade 

tem maior correlação com a produtividade do que as demais variáveis, além de 

não ser afetada pela densidade do povoamento e também por  técnicas 

silviculturais. 

 

6. MODELAGEM DE DADOS LONGITUDINAIS 

Por se tratar de uma variável ecológica as curvas ajustadas para índice 

de sítio devem atender a uma série de propriedades como um padrão de 

crescimento sigmoidal com um ponto de inflexão, alcançar uma assíntota e ser 

sempre crescente. Frequentemente em variáveis ecológicas o efeito da variável 

dependente sobre as independentes é melhor determinada com modelos não 

lineares, como exemplo tem-se o de Chapman e Richards (1959), 

tradicionalmente utilizado para ajustes de índice de sitio. 

A utilização da regressão clássica para ajustes de modelos de índice de 

sítio não leva em consideração a correlação dos dados, ou seja, tem por 

pressuposto a independência dos erros. Outro pressuposto para a regressão 

clássica é a variância residual constante, que é ausência da 

heterocedasticidade, então, ela não leva em consideração o efeito da variância 

na variável resposta, considerando que este efeito é sempre o mesmo.  

Quando as suposições de normalidade ou variância constante não são 

satisfeitas, uma transformação nos dados poderia resolver o problema. Porém, 

a transformação não resolve o problema de falta de independência dos erros. 
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Sabe-se que as amostragens repetidas em tempos distintos adjacentes 

em um mesmo objeto ou organismo estão fortemente propensas a possuir 

correlação entre as observações, como é o caso das amostragens para 

modelagem do índice de sítio. 

Segundo Franco (2016) a validade dos métodos de regressão aplicados 

para modelagem de dados repetidos, requer, dentre outras, que a suposição de 

independência seja satisfeita. É muito comum que os termos de erro, ordenados 

no tempo, sejam autocorrelacionados. A hipótese de independência diz que os 

termos de erro ordenados no tempo não devem produzir comportamento de 

autocorrelações positivas ou negativas. Isto significa que os termos de erro 

devem ocorrer de forma aleatória ao longo do tempo. Tal comportamento 

implicaria que estes termos de erro são estatisticamente independentes. 

Assumindo as hipóteses exigidas pela estatística clássica o valor 

mensurado é em parte explicado por uma média e em parte pela variação ao 

acaso, onde os desvios dos valores em torno da média são assumidos como 

sendo independentes e com distribuição normal de média zero e variância 𝜎2, 

ou seja, a média aritmética dos dados é adotada como um bom estimador dos 

valores da população. A partir daí a média é tomada para estimar a variável em 

questão nos locais não amostrados. Porém se os valores não assumirem essas 

hipóteses o uso único e exclusivo dessa estatística estaria violando os conceitos 

básicos da análise de variância, surgindo à necessidade de uma técnica 

complementar para retratar fielmente os efeitos da variável em estudo (ORTIZ, 

2003). 

Em 1972, Sullivan e Clutter apresentaram restrições para o uso dos 

modelos encontrados no sistema de equações de crescimento e produção 

desenvolvido por Clutter (1963), estando relacionadas aos parâmetros dos 

modelos que são considerados independentes, o que na verdade não são, e ao 

descumprimento da suposição de independência da regressão, que neste caso, 

segundo eles, são necessárias medições sucessivas das variáveis nas unidades 

amostrais, o que torna inconsistente estatisticamente dizer que essas 

observações são independentes. 
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Os dados provenientes de inventário florestal contínuo (IFC), que são 

utilizados para estudos de índice de sítio são dados de uma ou mais de uma 

variável medidas de muitos indivíduos ao longo de (poucas) condições (por 

exemplo tempo) e, portanto, segundo Melo (2019), são considerados dados 

longitudinais pelo fato de a base de dados ser formada pela sequência temporal 

de duas ou mais observações em cada indivíduo ou unidade amostral. 

Estudos longitudinais têm interesse especial quando o objetivo é avaliar 

tanto mudanças globais quanto individuais ao longo do tempo. Em primeiro lugar, 

eles permitem que a variável resposta seja observada em unidades amostrais 

sob níveis constantes de outras covariáveis que podem influenciá-las. Esta 

característica é de especial interesse nos casos em que a variabilidade 

interunidades amostrais é maior do que a variabilidade intraunidades amostrais. 

Em segundo lugar, estudos com dados longitudinais proveem informações sobre 

variações individuais nos níveis da variável resposta (SINGER et al., 2018). 

De acordo com McCulloch e Searle (2001), os dados longitudinais 

geralmente apresentam uma estrutura desbalanceada. Essa estrutura 

desbalanceada ocorre, em decorrência das medidas, em cada indivíduo, serem 

obtidas em tempos diferentes. Além disso, o número de observações medidas 

no tempo nem sempre é igual para todos os indivíduos. 

A diferença básica entre dados longitudinais e os tradicionais 

(transversais) reside numa possível dependência (estatística) entre as 

observações intraunidades amostrais, presente apenas nos dados provenientes 

de estudos longitudinais. A consequência prática desse tipo de dependência 

reflete-se às vezes num fenômeno conhecido como trilhamento (tracking), 

segundo o qual, unidades amostrais com níveis de resposta mais altos (ou mais 

baixos) no início da coleta de observações tendem a manter suas posições 

relativas ao longo de todo o estudo (SINGER et al., 2018). 

Os dados longitudinais apresentam uma estrutura hierárquica, uma vez 

que as medidas repetidas são aninhadas dentro do indivíduo. Tal fato permite 

dizer que as suposições das observações aninhadas no indivíduo são 

consideradas dependentes com erros correlacionados, enquanto as 

observações entre indivíduos são independentes. Essa suposição de erros 
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correlacionados exige a modelagem da matriz de variância-covariância dos 

dados (PINHEIRO e BATES, 2000). 

Melo (2019) comenta que grande parte dos estudos na área florestal 

ignora a suposição de dependência das observações aninhadas, tratando-as 

como independentes. A utilização de modelos lineares ou não lineares sem a 

modelagem da correlação causa inferências menos confiáveis, comprometendo 

as estimativas dos parâmetros. 

Como a principal característica que distingue dados longitudinais de 

dados transversais é a possível correlação entre as observações realizadas na 

mesma unidade amostral, deve-se incorporar no modelo estatístico a 

dependência e a estrutura de correlação dos erros. 

Alternativas para esse problema de violação dos pressupostos podem ser 

encontradas em modelagens avançadas que consideram a estrutura de 

variância e covariância.   

A geoestatística modela explicitamente a estrutura de covariância 

(dependência espacial) e se utiliza de técnicas matemáticas que consideram a 

relação da covariância em uma mesma variável, mas separadas por um espaço-

temporal (j) que é a distância que separa uma amostra da outra 

(latitudes/longitudes).  

Os modelos não lineares gaussianos heterocedásticos relaxam o 

componente estocástico de variância constante dos modelos clássicos, 

mantendo os demais componentes determinísticos, permitindo assim, modelar a 

estrutura da variância e a correlação entre as observações.  

Existem também, o modelo não linear de efeito misto, que modela dados 

com estruturas complexas. Ele não mantém os componentes determinísticos dos 

modelos clássicos, inserindo funções estocásticas nesses componentes, 

resultando dessa forma num modelo com parte determinística, chamada de 

efeito fixo e uma parte estocástica, chamada de efeito aleatório, além de 

possibilitar a manipulação da variância e correlação entre as observações pela 

alteração da variância constante do componente estocástico. 
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7. MODELAGEM GEOESTATÍSTICA 

A geoestatística, ou estatística espacial, é baseada no estudo de uma 

função espacial numérica que varia de um local para outro com continuidade e 

cujos valores são relacionados com a posição espacial que ocupam (FARACO 

et al., 2008), o que permite a estimativa de uma determinada variável em locais 

não amostrados e a aplicação em mapeamentos, planejamentos de 

amostragens e modelagens (GOMES et al., 2007). 

A geoestatística iniciou-se com Krige em 1951, quando observou que as 

variâncias de dados de mineração de ouro obtidas por meio da abordagem 

clássica de amostragem, não faziam sentido se não considerasse as distâncias 

entre as amostras. A partir daí surgiu a Teoria das Variáveis Regionalizadas de 

Matheron (1963), definida como uma função espacial numérica variável de um 

local para outro, com certa continuidade, onde sua variação não pode ser 

representada por uma função matemática simples. 

Essa teoria pressupõe que a variação de uma variável qualquer pode ser 

expressa pela soma de três componentes: a) uma componente estrutural, 

associada a um valor médio constante ou a uma tendência; b) uma componente 

aleatória, espacialmente correlacionada; e c) um ruído aleatório ou erro residual 

(BURROUGH et al., 1994). 

Um conceito chave na compreensão e análise das relações espaciais é a 

dependência espacial. Ela considera a primeira lei da geografia de Tobler (1970) 

onde diz que “todas as coisas são parecidas, no entanto, coisas mais próximas 

se parecem mais que coisas mais distantes", ou seja, independentemente do 

tipo de ocorrência, sejam naturais ou sociais, apresentam entre si uma relação 

que depende da distância. Consequentemente as inferências estatísticas 

tradicionais nesse tipo de dados não serão tão eficientes quanto no caso de 

amostras independentes do mesmo tamanho além de levarem a uma perda do 

poder explicativo (DRUCK et al., 2004). 

Na estatística clássica a variabilidade de uma determinada variável em 

torno da média é aleatória e independente da posição espacial e dos valores 

amostrados. Porém, vários estudos mostram que há uma dependência espacial 
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nos atributos de solo e de outras características das plantas (TRANGMAR et al., 

1985; FIETZ, 1998; GONÇALVES, 1995; VIERA et al., 1983; VIEIRA et al., 1997; 

HOCK et al. 1993; GUNARSSON, 1996; MELLO, 2004; MONTES et al., 2006; 

BOGNOLA et al., 2007; PALMER et al., 2010; PELISSARI, 2012, 2015; AMARAL 

et al., 2013; CAMPOS et al., 2015; KRISTENSEN, et al., 2015; BAOKU et al., 

2016; CASTILHO et al., 2017; MESTRE et al., 2018; REYES-CÁRDENAS et al. 

2019; DIODATO e BELLOCCHI, 2020).  

Vários autores afirmaram que os avanços tecnológicos na identificação 

dos fatores que limitam a produtividade demonstram à importância de se medir 

essas relações espaciais das variáveis que afetam o rendimento dos 

povoamentos florestais, por meio da combinação dos sistemas de informações 

geográficas e métodos geoestatísticos, visando à máxima produtividade (ORTIZ 

et al., 2006; RUFINO et al., 2006; BOGNOLA et al., 2008). 

 

 

7.1 KRIGAGEM COM DERIVA EXTERNA 

 

A Krigagem com deriva externa uma técnica de coestimativas que 

possibilita estimar uma variável aleatória com amostragem escassa a partir da 

informação de uma variável aleatória secundária ricamente amostrada no 

domínio de estudo (FONSECA, 2011). 

Yamamoto e Landim (2013) comentam que como é objetivo geral de 

coestimativas geoestatísticas, a krigagem com deriva externa também procura 

fazer a estimativa de uma variável primária Z (x) com base em uma variável 

secundária Y (x) correlacionada. Nesse caso, a amostragem da variável primária 

é insuficiente e, por isso, a variável secundária, mais bem amostrada, é usada 

para auxiliar na estimativa da primeira. Assim, se Z (x) e Y (x) estão 

correlacionadas, podendo-se descrever essa correlação por meio de uma 

relação linear (WACKERNAGEL, 1995): 

 

Ε[𝑍(𝑥)] = 𝑎0 + 𝑏1𝑌(𝑥) (1) 
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Essa correlação linear significa que a variabilidade espacial da variável 

secundária Y (x) está relacionada as tendências locais da variável primária Z (x). 

O modelo da krigagem com deriva externa consiste, segundo os mesmos 

autores, na estimativa dos coeficientes da reta de regressão, os quais são 

usados para fazer a krigagem dos dados residuais (XU et al., 1992). 

O estimador da krigagem com deriva externa pode ser escrito como 

Wackernagel (1995): 

 

�̂�(𝑥0) =∑𝜆𝑖𝑍(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (2) 

 

A variável secundária Y(x) não entra diretamente na equação do 

estimador, tal como ocorre com os estimadores da cokrigagem. Esse é um 

aspecto interessante da krigagem com deriva externa, pois a estimativa da 

variável primária Z(x) é feita exclusivamente com base nos valores observados 

{𝑍(𝑥𝑖), 𝑖 = 1, 𝑛}. Da mesma forma, como acontece com a krigagem ordinária, 

deve-se então garantir que, em média, as estimativas sejam iguais aos valores 

reais (YAMAMOTO e LANDIM, 2013). 

Mantendo as restrições da krigragem ordinária (não viés e minimização 

da variância do erro) resulta nas equações da krigagem com deriva externa, que 

segundo Wackemagel (1995) é: 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 ∑𝜆𝑗𝐶𝑟(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) − 𝜇1 − 𝜇2𝑠(𝑥𝑖) = 𝐶𝑟(𝑥𝑖 − 𝑥0) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 𝑛

𝑛

𝑗=1

∑𝜆𝑗 = 1                                                                                                

𝑛

𝑗=1

∑𝜆𝑗𝑦(𝑥𝑗) = 𝑦(𝑥0)

𝑛

𝑗=1

                                                                             

 (3) 
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Em que 𝜇1 e 𝜇2 são os multiplicadores de Lagrange associados às duas 

condições de restrição e 𝐶𝑟(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) é a covariância dos resíduos entre os pontos 

𝑥𝑖  𝑒 𝑥𝑗. 

Considerado um algoritmo de fácil implementação, pois não precisa das 

covariâncias C2(h) e C12(h); tem seu sistema de equações como (n + 2) em vez 

de, como na cokrigagem ordinária, (n1 + n2) e; os mapas de Z(x) são muito 

parecidos com os mapas de Y(x), são as principais vantagens da krigagem de 

deriva externa (XU et al., 1992).  

O cálculo do variograma dos resíduos 𝛾𝑅(ℎ) não é direto, pois os dados 

disponíveis são os valores da variável Z(x) e não dos resíduos R(x) 

(GOOVAERTS, 1997). 

Yamamoto e Landim (2013), com o objetivo de encontrar uma solução a 

esse problema, desenvolveram uma metodologia mais rápida e direta para o 

cálculo do variograma residual. Seria calculado como a diferença entre o 

variograma da variável primária e o variograma da componente de tendência. 

Dessa forma, o problema resume-se ao cálculo do variograma da componente 

de tendência. 

Como a variável primária apresenta uma relação linear com a variável 

secundária, no caso da krigagem com deriva externa, os coeficientes da reta de 

regressão podem ser calculados facilmente com os pontos amostrais. Além disso 

ela requer, que os valores da variável secundária sejam conhecidos em todos os 

nós da malha regular a ser estimada. Assim os coeficientes da regressão podem 

ser aplicados aos valores da variável secundária, resultando na componente de 

tendência, a qual passa a ser conhecida em todos os nós da malha regular 

(YAMAMOTO e LINDIM, 2013). 

A partir daí, pode-se calcular o variograma da componente de tendência, 

que, subtraído do variograma da variável primária, resulta no variograma 

residual: 

 

2𝛾𝑅(ℎ) = 2𝛾𝑅(ℎ) − 2𝛾𝑀(ℎ) (4) 
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A única e principal restrição é que os resíduos calculados sejam positivos. 

Isso significa que o variograma da variável primária tem de apresentar 

necessariamente um patamar maior que o variograma da componente de 

tendência (YAMAMOTO e LINDIM, 2013). 

Vários estudos vêm sendo realizados utilizando a Krigagem com deriva 

externa. Entre os mais recentes na área florestal se destacam: Raty et al., (2011), 

que testaram a correlação espacial residual no modelo geral de determinação de 

altura de árvores, em uma extensa área de estudo da Finlândia com Pinus 

sylvestris L., Picea abies L. e Betula pendula L. e Nussbaum, et al., (2013) que 

avaliaram estoques de carbono orgânico no solo em florestas suíças utilizando 

a krigagem com deriva externa. 

Alguns autores utilizaram covariáveis de sensoriamento nas modelagens 

geoestatísticas de krigagem com deriva externa como Ortiz (2003); Sales et al., 

(2007); Tsui et al., (2013); Gasparoto (2016); Lochhead et al., (2018) e Pfutz 

(2020). 

 Ortiz (2003) utilizou a geoestatística para modelar espacialmente 

atributos de fertilidade de solo e pela krigagem obter mapas do potencial 

produtivo de um talhão de clones de Eucalyptus grandis.  Encontrou 

dependência espacial para todas as variáveis, exceto B e MO e partir da 

krigagem gerou mapas de contorno e superfície que serviram para relacionar a 

variabilidade dos atributos do solo, relevo e potencial produtivos do talhão, 

oferecendo como resposta um mapa classes de produtividade com ajustes 

considerados satisfatórios. 

A krigagem com deriva externa foi utilizada por Sales et al., (2007) para 

estimativa de biomassa acima do solo para o estado de Rondônia. Os autores 

utilizaram como covariáveis variáveis categóricas de fisionomia florestal, tipo de 

solo e altitude. Concluíram que a KDE reduziu a incerteza da predição em 27% 

comparada com a utilização de média simples. 

Tsui et al., (2013) avaliaram várias técnicas geoestatísticas multivariadas 

para estimar biomassa de florestas no Canadá, utilizando dados de LiDAR e de 

radar combinados. Concluíram que para diferentes intensidades amostrais a 

KDE produziu os melhores resultados. 
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Gasparoto (2016) testou covariáveis de sensoriamento remoto de três 

imagens de satélites e uma aerotransportada em diferentes estimativas 

multivariadas como a RLM, KDE e KO para predição volumétrica em florestas de 

Eucalyptus spp e redução do erro amostral do inventário florestal. Concluiu que 

a KDE foi a técnica mais eficiente na predição volumétrica e a utilização da KDE 

com imagem LANDSAT-8 auxiliando o estimador de regressão permitiu reduzir 

o erro amostral amostragem tradicional de inventário em1,53%.   

Lochhead et al., (2018) comparam duas abordagens de estimativa 

multivariada, uma baseada em modelos não lineares simultâneos (SNLM) e a 

krigagem com deriva externa (KED) para alcançar maior precisão e 

consistências lógicas na predição de atributos florestais e geração de mapas 

para estratégias de manejo em florestas boreal do Canadá. Concluíram que os 

dois métodos foram logicamente consistentes, mas a KDE foi o mais preciso, 

entretanto exigindo um poder computacional mais difícil ao se considerar macro 

escala, mas que teria seus custos justificados devido a sua grande importância. 

Pfutz (2020) mapeou por meio da krigagem simples e ordinária, 

cokrigagem ordinária e krigagem com deriva externa a distribuição espacial de 

variáveis dendrométricas com a inclusão de covariáveis de sensoriamento 

remoto para um povoamento de teca. Concluiu que para a KDE apenas o 

diâmetro médio quadrático apresentou estatísticas de validação melhores que 

os outros métodos, entretanto ela não superestimou os valores das variáveis do 

povoamento nas unidades amostrais, comparativamente aos outros métodos de 

krigagem, resultando na minimização de possíveis erros de suavização, gerados 

pelos métodos tradicionais de krigagem simples e ordinária. 

 

 

8. MODELAGEM DE EFEITO MISTO 

A modelagem de efeito misto utiliza tanto parâmetros de efeitos fixos, 

como parâmetros de efeitos aleatórios, na análise de dados com medidas 

repetidas, tanto em modelos lineares como não lineares, dependendo do estudo 

de interesse (MÔRA, 2015). 
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Segundo Mello (2014) a parte com efeitos fixos remete à ideia de que os 

níveis de interesse não foram selecionados aleatoriamente e inferências só 

poderão ser feitas para os níveis analisados, enquanto que que na parte aleatório 

os níveis são oriundos de uma amostra aleatória de uma população com vários 

níveis e inferências poderão ser feitas para todos os níveis da população e, não 

somente para os níveis incluídos no estudo, ou seja, os modelos não lineares de 

efeitos mistos permitem uma análise não somente da extensão da variação da 

resposta na população, mas a variação desta resposta em cada indivíduo. 

Sharma e Parton (2009) comentam que parâmetros de efeitos fixos 

expressam uma resposta média da população, comuns a todos os indivíduos e 

parâmetros de efeitos aleatórios, expressam uma resposta específica para cada 

unidade de amostragem. Ao associar efeitos aleatórios comuns às observações 

que compartilham o mesmo nível de um fator de classificação, modelos de 

efeitos mistos representam de forma flexível à estrutura de covariância induzida 

pelo agrupamento dos dados (PINHEIRO e BATES, 2000).  

Os modelos de efeitos fixos são diferenciados dos modelos de efeitos 

mistos a partir do tipo de estimativas produzidas por qualquer categoria de 

modelos. Para os autores, estimativas que se baseiam em modelos que 

predizem diretamente a média da população (média marginal), geralmente são 

produzidas por modelos de efeitos fixos e, estimativas baseadas em modelos 

com determinados valores de parâmetros aleatórios, são chamadas de 

estimativas condicionais, as quais são produzidas por modelos condicionais ou 

modelos de efeitos mistos (MCCULLOCH e SEARLE, 2001). 

Os modelos mistos são utilizados para descrever uma variável resposta 

em função de covariáveis, conhecendo a correlação temporal entre as 

observações no mesmo grupo e os efeitos aleatórios são usados para 

representar dependência dentro do grupo, possibilitando dessa forma, lidar de 

maneira adequada com os erros correlacionados advindos de observações 

mensuradas no tempo (GREGORIE e SCHABENBERGER, 1996; McCULLOCH 

e SEARLE, 2001; TRINCADO e BURKHART, 2006; YANG e HUANG, 2011; 

ZHAO et al., 2005).    
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De acordo com Schabenberger e Pierce (2002) esta técnica deve ser 

utilizada quando se tem um conjunto de dados que está agrupado; ou que, de 

outra forma, necessita descrever as relações entre uma variável resposta e uma 

ou mais covariáveis em dados agrupados de acordo com um ou mais fatores de 

classificação, tais como dados longitudinais, medições repetidas, dados com 

estrutura hierárquica, dados em vários níveis e modelos em blocos (PINHEIRO 

e BATES, 2000). 

Pinheiro e Bates (2000) comentam que esses modelos oferecem uma 

flexibilidade em modelar a correlação entre e intraindivíduos, presentes em 

dados longitudinais, permitindo que os coeficientes da regressão variem entre os 

indivíduos. 

Modelos não lineares de efeitos mistos são preferíveis para modelar o 

crescimento e a produção florestal, em razão da relação não linear entre as 

variáveis dependentes e independentes e por seus parâmetros apresentarem 

significado biológico (MELO, 2019). 

Um modelo não linear pode ser linearizado para a obtenção das 

estimativas dos parâmetros, mas há o inconveniente de que, além do parâmetro 

perder sua interpretação verdadeira, pode-se alterar a estrutura e a distribuição 

do erro e, assim, as suposições de normalidade, independência e 

homogeneidade de variâncias podem não ser satisfeitas (BATES e WATTS, 

1988). 

A taxa de mudança ao longo do tempo e a variação no intercepto também 

podem ser estimados com o uso de modelos não lineares mistos, descrevendo 

a tendencia temporal, levando em consideração a correlação que existe entre 

medidas sucessivas (FAUSTO et al., 2009). O mesmo autor comenta para dados 

em que a variabilidade entre os indivíduos é maior do que a variabilidade dentro 

dos indivíduos, como é o caso das curvas de crescimento a aplicação da teoria 

de modelos mistos é adequada. Esse modelo assume que o padrão de 

crescimento tem a mesma forma funcional para todos os indivíduos, mas que os 

indivíduos podem apresentar comportamento longitudinal diferentes. Isso faz 

com que cada indivíduo tenha a sua própria curva de crescimento especificada 

pelos coeficientes de regressão (FAUSTO et al., 2008). 
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O modelo não linear misto pode ser visto como um modelo hierárquico, 

conforme proposto por Lindstron e Bates, (1990).  São encontradas várias 

extensões de um modelo não linear misto e a mais utilizada é formulada em dois 

estágios. No primeiro estágio o vetor de observações 𝑦𝑖𝑗, correspondente as 𝑛𝑖 

medidas repetidas no 𝑖- ésimo indivíduo, é modelada como (SARTÓRIO, 2013): 

𝑦𝑖𝑗 = 𝑓(𝜙𝑖 , 𝑥𝑖𝑗) + 𝜀𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, … , 𝑛 𝑒 𝑗 = 1, . . . , 𝑛𝑖 (5) 

  

Onde: 𝑓 é uma função não linear e diferenciável de um vetor parâmetros 𝜙𝑖 e 

dos componentes 𝑥𝑖𝑗 da matriz 𝑋𝑖 = [𝑥𝑖1 … 𝑥𝑖𝑤] conhecida (𝑛𝑖 × 𝑤) dos valores 

intraindivíduos, podendo incluir somente os instantes de avaliação (𝑤 = 1), e 𝜀𝑖𝑗 

é o erro associado a 𝑗-esima observação feita no 𝑖-ésimo indivíduo. 

Matricialmente tem-se:  

 

𝑦𝑖 = [ 𝑦𝑖1 ⋮ 𝑦𝑖𝑛𝑖 ], 𝜀𝑖 = [ 𝜀𝑖1 ⋮ 𝜀𝑖𝑛𝑖 ]𝑒 𝜂(𝜙𝑖 ) = [ 𝑓(𝜙𝑖 , 𝑥𝑖1 ) ⋮ 𝑓(𝜙𝑖 , 𝑥𝑖𝑛𝑖 ) ] (6) 

 

Onde: 𝑦𝑖 = 𝜂(𝜙𝑖 ) + 𝜀𝑖 ; 𝑐𝑜𝑚 𝜀𝑖~𝑁(0, 𝜎 2𝑅𝑖 ), sendo 𝑅𝑖 uma matriz que depende 

de 𝑖 somente através da sua dimensão normalmente assumido e 𝜀𝑖 

independentes, uma vez que as observações feitas em diferentes indivíduos são 

independentes entre si. Em algumas situações admite-se que 𝜎2𝑅𝑖 = 𝜎2 𝐼𝑛𝑖 , mas 

a matriz Ri pode outras estruturas de covariância como a autorregressiva, geral, 

composta simétrica. 

O segundo estágio é igual para modelos lineares e não lineares mistos, onde 

o vetor dos parâmetros específicos dos indivíduos é modelado como: 

 

𝜙𝑖=𝐴𝑖𝛽+𝐵𝑖𝑏𝑖, 𝑐𝑜𝑚 𝑏𝑖∼𝛮(0,𝜎2𝐷) (7) 

 

em que β é um vetor de dimensão 𝑝 de efeitos fixos, 𝑏𝑖 é um vetor de dimensão 

𝑞 de efeitos aleatórios associado com o 𝑖-ésimo indivíduo, com matriz de 

variância e covariância igual a σ2D, onde D é uma matriz definida positiva e 𝐴𝑖 

(𝑛𝑖×𝑝) e 𝐵𝑖 (𝑛𝑖×𝑞) são as matrizes de delineamento para os efeitos fixo e aleatório 

respectivamente. 
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Nas matrizes D e 𝑅𝑖 os elementos de variância e covariância podem ser 

definidos como funções de um pequeno grupo de parâmetros identificados por 

𝜃𝐷 e 𝜃𝑅𝑖 respectivamente. Os vetores 𝜃𝐷 e 𝜃𝑅𝑖 são então combinados para 

produzir o vetor θ denominado parâmetro de variância.  

As equações apresentadas no primeiro e segundo estágio podem então 

ser combinadas produzindo o seguinte modelo, conforme descreve Yamanaka, 

2018: 

𝑦𝑖|𝑏𝑖=𝑓(𝜙𝑖,𝑥𝑖𝑗)+𝜀𝑖, com 𝑖=1,…,𝑛, 𝑗=1,…,𝑛𝑖 (8) 

𝜙𝑖=𝐴𝑖𝛽+𝐵𝑖𝑏𝑖 (9) 

𝑏𝑖∼𝑖𝑖𝑑𝑁(0,𝜎2𝐷);𝜀𝑖∼𝑖𝑖𝑑𝑁(0,𝜎2𝑅𝑖) (10) 

 

A partir desse modelo generalizado é que se pode fazer a incorporação 

de variáveis temporais nos efeitos fixos ou efeitos aleatórios do modelo. 

Geralmente supõe-se que 𝜀𝑖 e 𝑏𝑖 sejam independentes. A forma matricial então 

corresponde: 

 

𝑦=[𝑦1𝑦2⋮𝑦𝑛],𝜙=[𝜙1𝜙2⋮𝜙𝑛],𝜂(𝜙)=[𝜂1(𝜙1)𝜂2(𝜙2)⋮𝜂𝑛(𝜙𝑛)], (11) 
𝐷=𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐷,𝐷,…,𝐷)𝑒 𝑅=𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑅1,𝑅2,…,𝑅𝑛) (12) 

 

Resultando no modelo geral: 

𝑦|𝑏∼𝑁(𝜂(𝜙),𝜎2𝑅),𝜙=𝐴𝛽+𝐵𝑏 (13) 

𝑏∼𝑁(0,𝜎2𝐷) (14) 

 

Conforme já discutido anteriormente, como os efeitos aleatórios estão 

inclusos na função não linear, a média marginal não pode ser expressa em 

termos dos parâmetros médios da população. Esta característica, segundo 

Demidenko (2013) torna difícil estabelecer propriedades dos estimadores para 

MNLM em amostras finitas, por isso, considerações assintóticas (quando o 

número de observações vai ao infinito ou grandes amostras) são utilizadas. 

Dessa forma três situações assintóticas podem ser consideradas: 
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• O número de indivíduos, 𝑛, tende a infinito, mas o número de 

observações por indivíduo, 𝑛𝑖, permanece finito; 

• O número de indivíduo é fixado, mas o número de observações por 

indivíduo tende ao infinito; 

• O número de indivíduo tende ao infinito juntamente com o mínimo 

número de observações por indivíduo.  

 

Para MLM, a primeira condição é suficiente para garantir consistência, 

normalidade assintótica e eficiência, para MNLM, no entanto isso é verdadeiro 

somente para estimação de máxima verossimilhança (por isso esse método é 

utilizado como padrão pela biblioteca nlme) e todos os métodos de aproximação 

requerem que 𝑛 e 𝑛𝑖 tendam ao infinito (DEMIDENKO, 2013). 

McCulloch e Searle (2001) comentam que os efeitos fixos entram apenas 

na média, enquanto a matriz de efeitos aleatórios e a variância entram apenas 

na variância de y. 

Como o interesse da modelagem com efeitos aleatórios é a estimativa da 

variância desses efeitos, Segundo McCulloch e Searle (2001), os dados teriam 

duas fontes de variação aleatória: a variância ligada aos efeitos aleatórios 

(covariância) e a variância do erro - matriz de variância-covariância. O conjunto 

dessas variâncias é denominado de componente de variância (VC). Nesse caso, 

a soma dos VC é a variância da variável observada. 

A escolha de variáveis com potencial para serem consideradas aleatórias 

exige uma certa experiência ao estruturar um modelo misto. Sendo que a 

decisão sobre considerar um fator como fixo ou aleatório é dependente da 

variação dos efeitos (variáveis) em relação aos indivíduos ou unidades 

amostrais, que são consideradas como amostras aleatórias de uma população. 

Ou seja, qualquer efeito (variável) que não seja constante para todos os 

indivíduos ou unidades amostrais podem ser considerados aleatórios 

(McCULLOCH e SEARLE, 2001). 

Na área florestal destacam-se os trabalhos com modelagens não lineares 

de efeito misto os trabalhos de Calegario et al., (2005) modelando o crescimento 

em altura de povoamentos clonais de eucaliptos, considerando como efeitos 
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aleatórios as unidades amostrais e as árvores dentro delas; Horle et al., (2010) 

utilizaram a modelagem não linear mista na estimativa do perfil do fuste de Pinus 

oocarpa, considerando como efeito aleatório a classe diamétrica; Yang e Huang 

(2011) estimaram altura de árvores de Populus tremuloides Michx, a área basal 

de Picea mariana (Mill.) BSP e altura dominante e codominante de Pinus contorta 

var. latifolia Engelm. ex S. Wats, considerando em todas as espécies como efeito 

aleatório a unidade amostral. 

 Carvalho (2013) avaliou o ajuste da função logística de quatro parâmetros 

para descrever as variações da altura em função do raio. Carvalho et al., (2014) 

utilizaram o método de regressão não linear de efeitos mistos para avaliar a 

qualidade do modelo logístico como uma função de afilamento para estimar o 

volume individual de árvores clonais de Eucalyptus sp., em diferentes classes de 

idades e diâmetros. O modelo logístico foi ajustado usando modelagem não 

linear mista em três diferentes cenários, sendo (i) ajuste do modelo no seu 

formato original considerando classe de diâmetro nas diferentes classes de idade 

com efeito aleatório; (ii) ajuste do modelo no seu formato original considerando 

classe de diâmetro nas diferentes classes de idade com efeito aleatório mais a 

inclusão da variável altura total como covariante; (iii) relativização do modelo 

original pela altura total e pelo diâmetro considerando a idade como efeito 

aleatório. Os autores concluíram que na comparação entre os dois primeiros 

cenários, o erro-padrão foi reduzido em 40% e, na comparação entre o segundo 

e terceiro cenário, a precisão aumentou em 1,3% com a aplicação do modelo do 

terceiro cenário, além de serem observadas melhorias significativas no gráfico 

de dispersão dos valores preditos versus observados.  

Costa (2014) aplicou a abordagem de modelos não lineares mistos nos 

modelos de Kozak (1988; 1994; 2004) para descrever o afilamento do tronco de 

Araucaria angustifolia de plantios florestais no sul do Brasil. Concluiu que o 

afilamento do tronco de araucária descrito pelo modelo não linear misto de Kozak 

modificado (1994), evidenciou flexibilidade e eficiência na definição dos 

sortimentos de madeira.  

Môra (2015) utilizou a modelagem não linear de efeito misto, em função 

do fator árvore, na equação não segmentada de Demaerschalk (1973), na 
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equação segmentada de Clark et al., (1991) e, na equação de forma variável de 

Bi (2000), para estimativas de diâmetros e volumes total e parcial para P. taeda 

e Eucaliptus saligna. Tal abordagem permitiu concluir que a técnica de 

modelagem de efeitos mistos não lineares melhorou as estimativas das 

variáveis, em relação à técnica de regressão não linear utilizada, principalmente, 

na porção mediana e apical do fuste.  

Também partiram nessa direção Mendonça et al., (2014) e Nicoletti (2017) 

que utilizaram a modelagem de efeitos mistos no intuito de explicar com maior 

precisão as variações no tronco, quando comparada à formulação básica com 

efeitos fixos. Mendonça et al., (2014), ao avaliarem modelos hipsométricos 

generalizados mistos na predição da altura de Eucalyptus sp., utilizaram o efeito 

aleatório nas classes de DAP e a adição das covariáveis idade e material 

genético na regressão mista. Concluíram que a precisão dos modelos avaliados 

aumentou com a utilização da teoria dos efeitos mistos. Nicoletti (2017) para 

descrever o perfil do tronco de P. taeda adicionou efeitos aleatórios na idade, 

sítio e classe diamétrica no modelo logístico, para estimativas de altura e para a 

predição do diâmetro ao longo do fuste, do volume da 1ª tora e volumes parciais, 

comparando com as estimativas obtidas com o Polinômio de 5º grau. Para o 

autor, a modelagem mista reduziu de forma geral, em torno de 60%, o erro 

padrão residual dos ajustes nas estimativas da altura ao longo do tronco. Porém, 

para o diâmetro ao longo do tronco, para o volume da 1ª tora e para os volumes 

parciais, as estimativas obtidas com o Polinômio de 5º grau, foram melhores em 

relação às obtidas com o modelo Logístico Modificado Misto, em que foi utilizada 

a idade como efeito aleatório. 

Também aplicaram a modelagem de efeito misto Schröder et al., (2015) 

na equação de afilamento de forma variável de Kozak (1988) para fornecer 

estimativas de diâmetros e volumes para P. elliottii, com efeitos aleatórios nas 

classes de diâmetro. Para os autores, o uso da teoria dos modelos mistos 

proporcionou melhorias nas estatísticas de ajuste, especialmente na metade 

superior do fuste, uma vez que, o modelo de efeito fixo superestimou os 

diâmetros nesta porção das árvores. Além disso, destacaram que o efeito nas 

classes de diâmetro, possibilita a aplicação da modelagem de efeito misto em 
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dados advindos das unidades amostrais de inventários florestais, já que modelos 

desenvolvidos com efeitos aleatórios na árvore podem ter valor acadêmico, mas 

não apresentam praticidade, devido à necessidade de calibração. 

Nesses últimos anos, Dias et al., (2018) avaliaram a interação genótipo x 

ambiente e estimaram os componentes genéticos de variância e a média 

utilizando modelos mistos para seleção precoce de 238 clones de Pinus taeda 

propagadas por embriogênese somática. Sob a mesma ótica teve o estudo de 

Peixoto et al., (2018) só que para Jatropha curcas. 

Dallabrida et al., (2019) estudaram os padrões demográficos da 

regeneração natural do componente arbustivo-arbóreo determinando se são 

influenciados pelas variáveis ambientais com a utilização de modelos lineares de 

efeitos mistos. 

Melo (2019) avaliou quatro modelos não lineares para modelagem da 

relação hipsométrica, comparando a regressão tradicional com a técnica de 

modelagem mista mais covariáveis, além de funções de variâncias. Segundo o 

autor a abordagem de efeito misto possibilitou uma redução do erro padrão em 

aproximadamente 60% utilizando o modelo de Gompertz. 

 

9. SENSORIAMENTO REMOTO 

Segundo Ponzoni (2002) a principal motivação dos estudos em vegetação 

envolvendo a aplicação das técnicas de sensoriamento remoto, fundamenta-se 

na compreensão da “aparência” que uma dada cobertura vegetal assume em um 

determinado produto de sensoriamento remoto, a qual é fruto de um processo 

complexo que envolve muitos parâmetros e fatores ambientais, ou seja esses 

estudos se orientam na procura de relações funcionais entre as informações 

espectrais obtidas dos satélites e os parâmetros biológicos representativos do 

estado real dos dosséis vegetais (MARTINHO et al., 2012). 

A possibilidade de aquisição dos resultados obtidos por meio do 

sensoriamento remoto em gradativas reduções de custo e com o 

desenvolvimento das tecnologias dos sensores, facilidade de acesso as 

tecnologias de processamento de dados têm tornado a utilização dessas 
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imagens como ferramentas de gestão e tomada de decisão, e se tornando no 

meio florestal algo maior que a simples utilização para fins cartográficos.  

O uso do sensoriamento remoto em estudos florestais, segundo Boyd e 

Danson (2005) oferece informações que se referem a extensão da cobertura 

vegetal, usada para analisar a dinâmica da cobertura florestal; sobre o tipo de 

floresta; e também sobre as propriedades biofísicas e bioquímicas da floresta 

(como índice de área foliar, volume de madeira, idade do plantio, altura média e 

área basal), servindo de base para o manejo e avaliação da qualidade do recurso 

florestal.  

Ponzoni (2002), comenta que as folhas das árvores desempenham um 

papel importante nos vegetais, tendo como função principal viabilizar a interação 

com a radiação eletromagnética na faixa visível (0,4 μm a 0,72 μm). Ao analisar 

dados fornecidos pelas diferentes bandas espectrais dos satélites, Guyot e 

Seguin (1988) observaram que 90% das informações sobre cobertura vegetal 

estão contidas nos canais vermelho, que compreendem o comprimento de onda 

na faixa entre 0,65 mm e 0,70 mm, e infravermelho próximo (de 0,70 mm a 1,3 

mm). Segundo os mesmos autores a faixa espectral do vermelho acontece alta 

absorção de energia solar devido à presença da clorofila, ocasionando baixa 

reflectância, enquanto na faixa do infravermelho próximo, a absorção é baixa 

resultando em alta reflectância. 

Os estudos envolvendo imagens para obtenção de índices de vegetação 

se baseiam no princípio de que quanto maior o contraste, maior é o vigor da 

vegetação na área imageada e a combinação das bandas do vermelho com 

infravermelho próximo realçam as áreas de vegetação nas imagens (LANDIM, 

2006). 

Os índices de vegetação são medidas radiométricas adimensionais, 

geradas por meio de transformações matemáticas, que se valem das 

propriedades multiespectrais dos sensores remotos (PONZONI e 

SHIMABUKURO, 2010; JENSEN, 2011). 

Segundo Martinho et al., (2012) os índices de vegetação são bons 

indicadores para discriminar áreas verdes (áreas com vegetação 

fotossinteticamente ativa). São construídos por equações algébrica envolvendo 
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faixas de reflectância que determinam a cobertura vegetal e sua densidade, 

permitindo assim identificar mudanças. A alteração de valores dos índices está 

relacionada com a mudança de variáveis biofísicas da cobertura vegetal 

(PONZONI et al., 2015). 

Ponzoni e Shimabukuro (2010) e Jensen (2011) apresentam diversos 

índices de vegetação utilizados para caracterizar o índice de área foliar e a 

biomassa de formações florestais, destacando-se o Índice de Razão Simples 

(Simple Ratio Index - SRI), Índice de Vegetação da Diferença Normalizada 

(Normalized Difference Vegetation Index - NDVI) e o Índice de Vegetação 

Ajustado para o Solo (Soil Adjusted Vegetation Index - SAVI).  

Com certeza o 𝑁𝐷𝑉𝐼 é o mais difundido, servindo como ferramenta para 

o monitoramento da vegetação e utilizado para construção de perfis sazonais e 

temporais das atividades da vegetação (ZANOTTA et al., 2019). Os valores mais 

elevados de 𝑁𝐷𝑉𝐼 estão relacionados às áreas com maior quantidade de 

vegetação fotossinteticamente ativa, enquanto os valores baixos representam as 

áreas com menor vegetação. Seus valores variam de -1 a +1, quanto mais 

próximo de 1, maior a densidade da cobertura vegetal e gradativamente esse 

valor diminui em uma vegetação menos densa (rala e esparsa), que apresenta 

valores positivos, mas não muito elevados. Valores negativos de NDVI referem-

se a nuvens e em espelhos d’água (MARTINHO et al., 2012). 

O SRI é provavelmente o primeiro índice de vegetação utilizado e baseia-

se no princípio de que as folhas absorvem relativamente mais radiação 

eletromagnética na região do vermelho (visível) do que na região do 

infravermelho. Sendo assim, quanto maior a quantidade de folhas no dossel, 

maior será o valor da razão. 

Zanotta et al., 2019, comentam que o 𝑆𝐴𝑉𝐼 (Soil-Adjusted Vegetation 

Index) é um outro índice importante derivado do 𝑁𝐷𝑉𝐼, onde se introduz uma 

constante L para minimizar as influências do brilho do solo, assim é destacada a 

resposta da vegetação. Um valor de 𝐿 igual a 0,5 minimiza as variações de brilho 

dos solos, eliminando a necessidade de calibrações adicionais para diferentes 

solos (HUETE e LIU, 1994). O SAVI tem sido utilizado para diminuir o efeito do 
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solo em condições de vegetação com cobertura média e tem sido utilizado para 

formações florestais (JENSEN, 2011). 

Existe também o Índice de Diferença Normalizada da Água (Normalized 

Difference Water Index- NDWI), que segundo Gao (1996) pode ser 

complementar ao NDVI. Esse índice tem relação com o conteúdo de água 

presente nas folhas das plantas e pode ser obtido pela combinação das bandas 

do infravermelho próximo e médio (CARDOZO, 2009). O NDWI varia entre -1 e 

1, em decorrência do teor de água nas folhas e do tipo de vegetação e cobertura. 

Valores elevados representam cobertura vegetal com alto teor de água na 

vegetação enquanto valores baixos correspondem ao baixo teor de água na 

vegetação e pouca cobertura vegetal (CASTRO et al., 2017). 

O índice de queimada por razão normalizada (Normalized Burn Ratio - 

NBR), de acordo com Santos et al., (2016), pode auxiliar na identificação de 

áreas queimadas em imagens de satélite, realizando a classificação dessas 

áreas, visto que, a vegetação queimada tem comportamento espectral diferente 

da vegetação sadia. Key e Benson (2006) afirmam que o índice NBR utiliza a 

reflectância do material entre 850 e 880 nm (banda 5 do sensor OLI), para 

identificar as áreas recobertas por vegetação sadia, visto que o mesmo, 

responde positivamente nesse intervalo espectral, e, em contrapartida, o 

intervalo que corresponde à banda 7, responde, do mesmo modo, às áreas com 

vegetação não sadia, com grande redução da clorofila. Desta forma, os valores 

negativos de NBR representam o destaque da reflectância da banda 7 em 

relação a reflectância da banda 5, o que indica áreas com grande estresse 

hídrico e/ou acometidas por incêndios. Lochhead et al., (2018) sugerem o NBR 

como uma possível variável preditora de atributos em florestas. 

Os efeitos dos fatores ambientais sobre o crescimento das florestas de 

produção estão interligados, e raramente podem ser analisados isoladamente. 

Além disso, as características fisiográficas do ambiente são mais determinantes 

na produtividade do que as características de fertilidade de solo, ou seja, quando 

uma mostra ocupa uma posição adequada em termos de exposição, relevo, 

declividade etc, a fertilidade tem efeito pouco expressivo (BRAGA, 1997). 
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Assim sob um clima uniforme, frequentemente é possível relacionar a 

produtividade florestal com variáveis fisiográficas, como altitude, exposição, 

declividade, relevo, entre outros. 

Teixeira (1978) comenta que fatores como declividade e posição 

topográfica influenciam a produtividade florestal de maneira indireta, porque 

exercem inlfuencia na permeabilidade, porosidade, espessura, taxa de infiltração 

de água e erosão do solo. 

A altitude é outro fator de ação indireta, agindo sobre os fatores de ação 

direta da planta, como abaixamento da temperatura, regime de umidade do ar e 

do solo (SPURR E BARNES, 1973). Segundo Hannah (1968) a qualidade do 

sítio aumenta com a distancia até o topo, em virtude da ação gravitacional sobre 

a água e o fluxo subperficial que são originados das aprtes mais altas e escoados 

para as partes mais baixas.  

O sensoriamento remoto vem contribuindo de maneira significativa na 

obtenção das informações fisiográficas de florestas, pois possibilita a 

identificação, quantificação e o monitoramento da vegetação de acordo com a 

resposta eletromagnética (ALMEIDA et al., 2017). Além disso, a utilização de 

imagens de satélite obtidas pelo sensoriamento remoto viabiliza a aquisição de 

informações rápidas sobre grandes áreas de formações vegetais naturais com 

um custo reduzido quando comparado com as atividades em campo (SILVA et 

al., 2014). 

Miranda (2005), comenta que os mapas dos atributos físicos do terreno 

podem ser obtidos por meio da elaboração do modelo digital de elevação (MDE), 

a partir de imagens SRTM com resolução espacial de 90 m. Assim a partir do 

MDE podem ser derivados os mapas hipsométrico (altitude) e clinográfico 

(declividade) e de relevo. 
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CAPÍTULO II: MODELAGEM GEOESTATÍSTICA DA 

CAPACIDADE PRODUTIVA DO SÍTIO EM FLORESTAS DE Pinus 

taeda 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os empreendimentos florestais buscam a eficiência no planejamento e na 

gestão florestal aplicando práticas de condução dos povoamentos que exigem o 

conhecimento das características das espécies cultivadas e do local onde se 

desenvolvem (MARQUES, 2006). Normalmente os métodos tradicionais 

utilizados para descrever o desenvolvimento das florestas utilizam uma medida 

de tendência central, geralmente a média, além de uma medida de dispersão, 

como a variância, sem considerar as relações existentes entre as observações 

vizinhas (PELISSARI, 2012). 

Os povoamentos florestais apresentam uma aparente estrutura de 

homogeneidade o que, frequentemente, dificulta a observação das significativas 

variações existentes ao longo das áreas florestadas, ocasionadas por fatores 

abióticos climáticos, litótitos ou topográficos, fatores bióticos das interações 

benéficas ou prejudiciais com outros seres vivos, e por fatores relacionados às 

práticas silviculturais (PELISSARI, 2015). 

Pesquisas utilizando técnicas estatísticas multivariadas e análises de 

regressão múltiplas não são inéditas e tampouco recentes para modelos do 

crescimento e produção florestal (MAESTRI, 2003; TEMPS, 2005; FERRAZ-

FILHO, 2006; FERREIRA, 2009). Modelar relações não lineares entre as 

covariáveis e a variável resposta expandindo as covariáveis em um conjunto de 

funções de transformação é uma estratégia válida, sobretudo quando a 

expansão é em uma única covariável e a relação não linear é definida por algum 

modelo relacionado à natureza do fenômeno envolvendo as variáveis (MORO, 

2019). 
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Entretanto a complexidade da modelagem dessa natureza está na 

determinação de quais variáveis serão utilizadas e, como é a relação entre as 

elas, visto que são inúmeras as variações que influenciam o potencial produtivo 

de uma floresta, sob pena de influenciar negativamente as estimativas pela 

correlação entre as variáveis independentes. À medida que o número de 

covariáveis cresce fica mais difícil determinar funções de transformação para 

cada covariável e ainda ter que considerar as possíveis interações entre elas 

(MORO, 2019). 

Maestri (2003) comenta que a modelagem de crescimento utilizando 

covariáveis ambientais somente é possível se houver uma perfeita adequação 

entre as medições dos povoamentos num inventário florestal e as variáveis 

ambientais, em termos espaciais e temporais.  

Do mesmo modo, coletar amostras suficientes e analisar essas 

covariáveis torna-se um processo oneroso para as empresas florestais, com o 

aumento do custo do inventário. 

Uma forma de generalizar os modelos é pela inclusão de estruturas de 

dependência entre as observações. Tais estruturas podem implicar em 

trajetórias suavizadas para a variável resposta, condicionada aos valores 

observados, ao longo de alguma dimensão que indexe a estrutura de 

dependência. Um exemplo são os modelos espaciais onde a indexação se dá 

em uma coordenada geográfica. 

Bognola et al., (2008), comentam que a geoestatística é uma alternativa 

para aumentar a precisão e aprimorar o processamento dos inventários 

florestais, pois possibilita explorar as relações espaciais entre as características 

dendrométricas de uma espécie e as variáveis do seu meio abiótico. 

A utilização de covariáveis nos modelos de crescimento e produção 

florestal tem sido considerados com técnicas alternativas de métodos 

multivariados, por exemplo pelos modelos espaciais geoestatísticos 

fundamentados em coestimativas. Alguns autores sugerem que para o aumento 

da precisão das estimativas de crescimento e produção em nível espacial, deve-

se incluir covariáveis nas modelagens geoestatísticas (HERNÁNDEZ-
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STEFANONI et al., 2011; BENITEZ et al., 2016; REIS et al., 2016). Entretanto 

sua utilização requer covariáveis com alta densidade amostral. 

Dessa forma, estudos mais recentes vêm empregando covariáveis 

originadas do sensoriamento remoto como hipótese viável para auxiliar a 

modelagem geoestatística (HERNÁNDEZ-STEFANONI et al., 2011; PFUTZ, 

2020), sem aumentar o custo com coletas em campo. 

A utilização de modelos espaciais tem outra vantagem no caso de dados 

de crescimento e produção florestal que é a modelagem da dependência de 

dados longitudinais. A matriz de variância e covariância é considerada em 

modelos espaciais geoestatísticos, onde uma estrutura de covariância é inserida 

em função da distância geográfica levando a funções suavizadas de média na 

distribuição da variável resposta condicionada às observações (MORO, 2019). 

Diversas são as técnicas de modelos geoestatísticos que podem ser 

utilizados para modelar a dependência de dados, como por exemplo os métodos 

geoestatísticos de coestimativas, que são utilizados quando existe correlação 

entre a variável primária e secundária, normalmente aumentando a precisão dos 

resultados. Watanabe (2008) comenta que a variável primária pode ser obtida 

através de uma relação funcional com a variável secundária, dependendo do 

grau de correlação existente entre elas.  

Proposta por Wackernagel (1998), a Krigagem com Deriva Externa é um 

método utilizado em situações em que uma característica de interesse é 

amostrada esparsamente e uma variável auxiliar ou secundária, linearmente 

correlacionada com a variável de interesse, é exaustivamente amostrada ou 

então multicolocalizada. A capacidade produtiva do sítio, representada nesse 

estudo pela altura dominante, é uma medida precisa amostrada esparsamente 

devido ao alto custo de sua obtenção, enquanto as variáveis de sensoriamento 

remoto são medidas imprecisas, mas que, cobrem todo domínio amostral 

desejado em grande escala. 

Dessa forma, buscando modelar a dependência dos dados longitudinais 

das florestas de produção de Pinus taeda, esse capítulo explora a utilização de 

modelos espaciais geoestatísticos com adição de covariáveis de sensoriamento 
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remoto para classificação de sítios utilizando a técnica de krigagem com deriva 

externa. 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DO ESTUDO 

 

O estudo contempla mais de 4 mil hectares de florestas de Pinus taeda 

de diversas idades. Essa área está localizada no município Coronel Domingos 

Soares, no estado do Paraná. Apresenta coordenadas central UTM de latitude 

412.500E e longitude 7.094.000N, com uma altitude média de 1.100 metros. O 

clima da região é classificado por Köppen como subtropical Cfb, com 

temperatura média nos meses mais frios inferior a 18ºC e nos meses mais 

quentes superior a 22ºC, com verões brandos, geadas frequentes e sem estação 

seca definida (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1: Localização da área do estudo geoestatístico. 
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As chuvas são irregulares, com diminuição no período de inverno e maior 

intensidade no verão. A precipitação média anual é de 1.600 a 1.770 mm. A 

umidade relativa do ar possui índices médios entre 80% e 85%. O relevo 

predominante é ondulado e os solos são os Cambissolos e Argissolos. 

Os plantios na área do estudo possuem diversos espaçamentos (2 x 2,5; 

2,5 x 2,5; 2,5 x 3; 3 x 3; 3 x 2), rotações (2ª e 3ª rotações) e tratos silviculturais 

(com poda até 4 metros, sem poda, com até três desbastes, sem desbaste). A 

nível administrativo essa diversidade de cenários é tratada por projeto e alguns 

casos por talhões.  

 

2.2 VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS 

 

As variáveis dendrométricas utilizadas foram altura dominante (hdom) em 

metros e Idade em anos, originadas do processamento do inventário florestal. 

Foram utilizadas 255 unidades amostrais permanentes, circulares de 600 m², 

distribuídas em todas as idades e talhões. As alturas dominantes foram 

calculadas conforme Assmann (1961). 
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Figura 2: Localização das parcelas na área do estudo geoestatístico. 
 

 

2.3 COVARIÁVEIS DE SENSORIAMENTO REMOTO 

As variáveis preditoras ou covariáveis originadas do sensoriamento 

remoto foram obtidas de duas imagens, sendo LANDSAT-8 e de SRTM.  

A data da imagem considerada foi a mais próxima a data do inventário 

florestal que originou as variáveis dendrométricas. As imagens foram recortadas 

para a área de estudo, projetadas para UTM_WGS_1984 Fuso 22S. A extração 

das variáveis foi ao nível do tamanho do pixel (30 m) no ArcGis 10.3. 

 

2.3.1 Covariáveis da Imagem LANDSAT-8  

 

O Satélite LANDSAT-8 é operado pela USGS (United States Geological 

Survey), a qual disponibiliza gratuitamente as imagens pelo portal Earth Explorer 

em formato GeoTIFF (georreferenciada), com 30 m de resolução espacial. A 
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bordo do satélite, estão os sensores OLI e o TIRS. As imagens provenientes do 

OLI (Operational Land Imager) apresentam resolução radiométrica de 16 bits, 

espectral no intervalo de 0,43 até 1,38 um, resolução espacial de 15 e 30 m e 

resolução temporal de 16 dias. 

Os dados da imagem LANDSAT-8 foram tratados, convertendo os 

números digitais (ND) para radiância (Li), utilizando os valores de ganho e offset 

disponíveis no arquivo de metadados da imagem. Posteriormente, a radiância foi 

convertida para reflectância (ρi) no topo da atmosfera, conforme a expressão 

abaixo: 

 

 

(15) 

 

Em que: ρi = reflectância no topo da atmosfera, para a banda i; Li = radiância 

aparente (Watts.m-2.sr-2.μm-1) para a banda i; d = distância Sol-Terra em 

unidades astronômicas; Esun = Irradiância média do sol no topo da atmosfera 

(Watts m-2.sr-2.μm-1); θ = ângulo solar zenital. 

A Figura 3 apresenta uma composição colorida da imagem LANDSAT-8 

para a área de estudo. 

 

 
Figura 3: Composição colorida da imagem LANDSAT-8 utilizada para as análises 
na área de estudo. 
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Os índices de vegetação (variáveis preditoras ou covariáveis) foram 

obtidas a partir de operações matemáticas entre bandas. Na Tabela 1 é 

apresentado a lista das covariáveis derivadas da imagem do LANDSAT-8 e 

utilizadas nas análises subsequentes. 

 

Tabela 1 : Covariáveis derivadas do sensoriamento remoto da imagem de 
satélite LANDSAT-8. 

 Covariável Nome Fórmula 

SRI 
Razão Simples -                                              

Simple Ratio Index 
SRI = NIR/RED 

NDVI 

Índice de Vegetação de Diferença 

Normalizada - Normalized Difference 

Vegetation Index 

NDVI = (NIR – RED)/(NIR + RED) 

NDWI 

Índice de Diferença Normalizada da 

Água - Normalized difference Water 

Index 

NDWI = (SWIR1-NIR)/(SWIR1+NIR) 

NBR 
Índice de Queimada Normalizada -                  

Normalized Burn Ratio 
NBR = (NIR-SWIR2)/(NIR+SWIR2) 

SAVI 

Índice de Vegetação Ajustado ao Solo 

-                 Soil-adjusted Vegetation 

Index 

SAVI = [(NIR-RED)/(NIR+RED+L)]*(1+L) 

*𝑁𝐼𝑅 = reflectância da banda infravermelho próximo; 𝑅𝐸𝐷 = reflectância da banda vermelho; 

SWIR1 = reflectância da banda infravermelho curto 1; SWIR1 = reflectância da banda 

infravermelho curto 2; 𝐿 = fator de ajuste para solos igual 0,5. 

 

2.3.2 Covariáveis da imagem SRTM 

 

A Missão Topográfica Radar Shuttle foi uma missão espacial da National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) para obter um Modelo Digital de 

Elevação (MDE) da Terra, gerando uma base cartográfica digital terrestre de alta 

resolução. O INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), por meio do 

Projeto Topodata, disponibilizou as imagens do SRTM pré-processadas com 



 

 

74 

 

resolução espacial de 30 m, podendo ser acessada gratuitamente pelo banco de 

dados TOPODATA. 

Para a derivação do MDE e obtenção das covariáveis as imagens foram 

processadas e transformadas em raster para gerar via algoritmos do ArcGis 

(Spatial Analyst Tools – Surface) imagens com altitudes a cada 10 m, declividade 

em porcentagem e classes de relevo. 

De posse das imagens resultantes do MDE, foram extraídas informações 

para compor o banco de dados das covariáveis originadas do SRTM, conforme 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Covariáveis utilizadas no estudo derivadas do Modelo Digital de 
Elevação. 

Covariável Nome 

SRTM (m) Altitude em metros 

SLOPE (%) Declividade em porcentagem 

RELEVO Classes de relevo 

 

A Figura 4 apresenta o Modelo Digital de Elevação apresentada na forma 

de TIN para área de estudo. 
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Figura 4: Modelo Digital de Elevação para área de estudo. 
 

 

2.4 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

Os dados foram submetidos à análise exploratória, com objetivo de 

observar o comportamento geral, e as relações existentes entre as variáveis e 

covariáveis. Foram determinadas as medidas de posição (média e mediana), 

dispersão (valores máximos e mínimos, desvios padrão, e coeficientes de 

variação) e de forma (gráficos de dispersão, regressão linear, histograma e 

densidade), submetendo os dados ao teste de normalidade de Anderson-

Darling, ao nível de 5% de significância. A correlação linear de Person também 

foi analisada entre a variável e as covariáveis, ao nível de 5% de significância. 

Este tipo de análise, embora desconsidere a estrutura de dependência 

espacial, é importante por permitir a identificação de dados atípicos que exercem 

algum tipo de influência nos próximos passos, como também para comparação 

entre resultados obtidos em outros trabalhos. Além disso permite identificar e 

corrigir distribuições assimétricas positivas, as quais, segundo Yamamoto e 

Landim (2013) são prejudiciais à modelagem geoestatística. 
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Apesar da normalidade dos dados não ser uma obrigatoriedade para 

aplicação da Geoestatística, se os dados não apresentarem distribuição normal, 

serão transformados de forma logarítmica para realização das análises. 

A análise exploratória dos dados foi realizada com o Programa R versão 

4.0.2, utilizando os pacotes “Ggally”, “corrplot”, “nortest”, “psych”, e os códigos 

desenvolvidos encontra-se no Apêndice A. 

 

2.5 MODELAGEM GEOESTATÍSTICA 

As modelagens geoestatísticas foram realizadas para a variável hdom em 

função das covariáveis (SRI, NDVI, NDWI, NBR, SAVI, SRTM, SLOPE e 

RELEVO). As covariáveis foram inseridas individualmente e por meio de um 

modelo de regressão múltipla. 

Como o objetivo é aplicação da krigagem com deriva externa, 

previamente aos cálculos de semivariâncias a relação linear entre a variável 

principal (hdom) e as covariáveis individuais e no modelo múltiplo foram 

modeladas pela regressão linear, pois para ser solucionado, conforme sistema 

de equações descritos (Eq. 1 e Eq. 3) necessita-se da covariância residual, ou 

da função variograma residual.  

 

2.5.1 Seleção de Covariáveis 

A seleção de variáveis foi realizada pelo método Best Subset Selection, 

no Programa R pelo pacote “usdm”. Esse método executa uma busca exaustiva 

de modelos e, conforme James et al. (2007), é capaz de testar todas as 

combinações possíveis de modelos.  

O Best Subset Selection é um algoritmo eficiente proposto por Furnival 

e Wilson (1974) para encontrar os melhores subconjuntos de preditores. Ele 

organiza todos os possíveis modelos através de estruturas em árvores, 

explorando-as e descartando aqueles modelos que não são ótimos. Ele escolhe 

com base no subconjunto de tamanho k (para cada k E {0,1,2,...,p}) que tenha a 

menor soma dos quadrados dos resíduos, e é limitado a p = 40, ou seja, 40 

variáveis preditoras. 
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A presença de multicolinearidade entre as covariáveis foi avaliada pelo 

fator de inflação da variância (VIF), antes da aplicação do Best Subset Selection 

no Programa R pelo pacote “faraway”.  

Segundo Draper e Smith (1998), valores de VIF maiores do que 10 

podem causar problemas na estimação dos erros padrão e significância dos 

coeficientes de regressão. Dessa forma, nos casos em que houve VIF>10 entre 

duas covariáveis, manteve-se a covariável que teve melhor ajuste individual.  

O melhor modelo de regressão múltipla foi utilizado para ajuste do 

semivariograma com mais de uma covariável. 

 

2.5.2 Ajuste dos Semivariogramas 

 

Como, segundo Wackernagel (2003), tanto a variável primária como a 

covariável são duas formas diferentes de expressar um fenômeno, espera-se 

que estas sejam iguais em média. Assumindo então que 𝑍(𝑥), é em média igual 

a 𝑠(𝑥) mais uma constante 𝑎0 e um coeficiente de correlação 𝑏1 

(WACKERNAGEL, 2003), então: 

 

𝐸[𝑍(𝑥)] = 𝑎0 + 𝑏1𝑠(𝑥) (16) 

 

Onde: 𝐸[𝑍(𝑥)] = a esperança matemática da altura dominante hdom; 𝑎0 + 𝑏1 são 

os parâmetros do modelo de regressão linear; 𝑠(𝑥) = covariáveis de 

sensoriamento remoto.  

Como as covariáveis estão amostradas em todos os nós da malha regular, 

os coeficientes da regressão foram aplicados aos valores da variável secundária, 

resultando na componente de tendencia, passando a ser conhecida em todo 

domínio amostral. A partir desses pontos estimados de hdom, agora distribuídos 

a nível de pixel, calculou-se os semivariogramas experimentais, para verificação 

da dependência espacial, e teóricos, para descrever a estrutura da dependência 

espacial, utilizando os modelos descritos na Tabela 3. Nesta etapa do estudo 

utilizou-se os pacotes “gstat” e “sp”. 
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Tabela 3: Modelos de semivariogramas testados. 

MODELO EXPRESSÃO 

Esférico 𝛾(ℎ) = 𝐶0 + 𝐶 [(
3

2
) (
ℎ

𝐴
) − (

1

2
) (
ℎ

𝐴
)
3

] 

Exponencial 𝛾(ℎ) = 𝐶0 + 𝐶(1 − 𝑒
−ℎ 𝐴⁄ ) 

Gaussiano 𝛾(ℎ) = 𝐶0 + 𝐶(1 − 𝑒
−ℎ2 𝐴2⁄ ) 

 

A presença de anisotropia foi verificada nas direções de 0º, 45º, 90º e 135º 

e corrigida quando necessária, para utilização do semivariograma isotrópico. A 

correção foi conforme recomendação de Yamamoto e Landim (2013) mudando 

o ângulo da anisotropia para um modelo direcional com parâmetros comuns 

(efeito pepita, patamar e alcance) em todas as direções. 

Na modelagem, foi considerada a correlação linear entre a altura 

dominante (variável primária) com as variáveis de sensoriamento remoto 

(variáveis secundárias). O semivariograma do modelo de regressão linear 

múltiplo resultante da seleção Best Subset Selection também foi ajustado. 

O melhor ajuste dos semivariogramas foi selecionado com base na menor 

soma de quadrados dos desvios ponderados (SQDP), no maior coeficiente de 

determinação (R²) e na validação cruzada. Para os melhores modelos, foram 

calculados os graus de dependência espacial (GD), conforme Cambardella et al. 

(1994), onde o Grau de Dependência é a razão entre efeito pepita e patamar, 

sendo classificado como forte, se GD for menor ou igual a 25%; moderado, entre 

25% < GD <= 75%; e fraco, se GD > 75%. 

 

2.5.3 Krigagem com Deriva Externa 

 

A krigagem com deriva externa foi o interpolador escolhido para mapear 

as classes de sítio nos plantios de Pinus, uma vez que modela a tendência por 
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meio de variáveis auxiliares externas. Como as parcelas de inventário tem baixa 

densidade amostral, partiu-se do princípio de que as suas estimativas poderiam 

ser melhoradas com a inserção de variáveis ricamente amostradas, como é o 

caso das covariáveis obtidas do imageamento da área, e analisadas nesse 

estudo. 

McBratney et al. (2000) comenta que o método de krigagem com deriva 

externa é denominado como um método híbrido, ou seja, utiliza funções 

determinísticas (representando a contribuição não estacionária do fenômeno) e 

funções probabilísticas (referentes á contribuição estacionaria do fenômeno).  

Wackernagel (2003) comenta que a variável de interesse primária é uma 

medida precisa amostrada, nesse caso na floresta e sua quantidade é reduzida 

por conta do alto custo de amostragem, além disso, geralmente é uma função 

aleatória estacionária de segunda ordem representada como 𝑍(𝑥) e sua função 

de covariância é conhecida. E a covariável é uma medida imprecisa cobrindo o 

domínio em grande escala, representada como uma variável regionalizada 𝑠(𝑥) 

e considerada determinística (Equação 16). 

A função determinística 𝑠(𝑥)  descreve a forma geral e imprecisa da 

característica de interesse, enquanto os dados da função 𝑍(𝑥)  fornecem, em 

alguns locais, a medida exata da variável. A krigagem com deriva externa então 

utiliza 𝑠(𝑥) como uma função determinística de deriva externa para a estimativa 

da 𝑍(𝑥). Resultando segundo Wackernagel (2003) em uma combinação linear 

conforme: 

𝑍𝐾𝐷𝐸(𝑥0) =∑𝜆𝑖𝑍(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (17) 

 

em que a soma dos pesos 𝜆𝑖 é igual a um, assim: 

 

𝐸[𝑍𝐾𝐷𝐸(𝑥0)] = 𝐸[𝑍(𝑥0)] (18) 

 

que segundo Wackernagel (2003), apresenta-se  
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𝐸[𝑍𝐾𝐷𝐸(𝑥0)] =∑𝜆𝑖𝐸[𝑍(𝑥0)]

𝑛

𝑖=1

= 𝑎0 + 𝑏1∑𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑠(𝑥𝑖) = 𝑎0 + 𝑏1𝑠(𝑥0) (19) 

 

A equação 19 implica que os pesos devem ser consistentes com uma 

interpolação exata de 𝑠(𝑥) : 

 

𝑠(𝑥0) =∑𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑠(𝑥𝑖) (20) 

A restrição dos pesos {𝜆𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛} é a forma média da variável secundária. 

Segundo Wackernagel (2003) os pesos que minimizam a variância do erro sob 

as duas restrições resultam da solução do seguinte sistema de equações: 

 

{
 
 
 
 

 
 
 
 ∑𝜆𝑗𝐶𝑟(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) − 𝜇1 − 𝜇2𝑠(𝑥𝑖) = 𝐶𝑟(𝑥𝑖 − 𝑥0) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1, 𝑛

𝑛

𝑗=1

∑𝜆𝑗 = 1

𝑛

𝑗=1

                                                                                                

∑𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑠(𝑥𝑗) = 𝑠(𝑥0)                                                                               

 

 

(21) 

 Onde 𝜇1 e 𝜇2 são os multiplicadores de Lagrange e 𝐶𝑟(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) é a covariância 

do resíduo entre os pontos 𝑥𝑖 e 𝑥𝑗. 

 

Com o objetivo quantificar as classes de altura dominante presentes no 

estudo, antes da aplicação da krigagem, o modelo tradicional proposto por 

Chapman (1961) e Richards (1959) foi ajustado no programa R com o pacote 

“nlme”, função “nls”. 

A avaliação da krigagem se deu por meio dos valores estimados de hdom 

nos pontos amostrados, com a aplicação da validação cruzada leave-one-out. 

Foram consideradas as estatísticas de viés (BIAS), erro médio absoluto 

(Mean Absolute Error – MAE), erro médio em porcentagem (Mean Percentage 

Error – MPE), raiz quadrada do erro médio absoluto (Root Mean Square Error - 
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RMSE), raiz quadrada do erro médio em porcentagem (Root Mean Percentage 

Square Error – RMSE%) e a correlação linear simples de Pearson entre os 

valores observados e estimados. 

 

𝐵𝐼𝐴𝑆 =  𝑦𝑖 − 𝑦�̂� (22) 

 
(23) 

 
(24) 

 
(25) 

 
(26) 

 

A krigagem com deriva externa foi realizada no programa R com os 

pacotes “raster”, “rstudioapi” e “sp”. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ANÁLISE INICIAL DOS DADOS 

 

O comportamento da variável resposta altura dominante (hdom) pode ser 

observada pelas Figuras 5 e 6. hdom apresentou elevada variabilidade, com 

coeficiente de variação de 30,5% e desvio padrão de 5,83 m, sendo reflexo das 

diversas idades (5 a 19 anos) representadas pela amostragem do inventário. 
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Figura 5: Relação entre a altura dominante e idade nos plantios de Pinus taeda. 
 

 

A relação da altura dominante e idade mostra que os dados da variável 

resposta estão distribuídos em praticamente todas as idades contempladas pelo 

inventário florestal. Entretanto, observa-se pelas distribuições, uma baixa 

frequência de amostragem para as idades entre 14 e 16 anos.  

A ausência de normalidade nos dados de altura dominante pode ser 

evidenciada pelo Teste de Anderson-Darling, que rejeitou a hipótese nula de 

normalidade, ao nível de 5% de significância (Tabela 4). O comportamento 

bimodal pode ser observado na distribuição de densidade (Figura 5) e no 

histograma (Figura 6), reflexo da baixa frequência de amostragem nas classes 

intermediárias. Além disso, assimetria negativa (à esquerda) foi evidenciada, 

com coeficiente igual a -0,73. 
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Figura 6: Comportamento da variável resposta altura dominante para 
povoamento de Pinus taeda. 
 

 

Mello (2004) comenta que a geoestatística não exige a normalidade dos 

dados para ser aplicada. Porém, segundo Cressie (1993) sua presença melhora 

algumas propriedades estatísticas, como a máxima verossimilhança, e garante 

a continuidade espacial, que é fortemente afetada na sua ausência. Para garantir 

esses atributos, os dados da variável resposta (hdom) foram transformados 

logaritmicamente. 

As covariáveis altitude (SRTM), relevo e NDVI apresentaram os menores 

valores de coeficiente de variação (cv), enquanto declividade (SLOPE) e NDWI 

apresentaram as maiores variações. As covariáveis analisadas não 

apresentaram distribuição normal pelo teste de Anderson-Darling, com p-valor 

inferior a 0,05. 

 

 

Tabela 4: Estatística descritiva da altura dominante (HDOM) e covariáveis de 
sensoriamento remoto em plantios de Pinus taeda L. 

Variável Mínimo Média Máximo Mediana Desvio Padrão cv(%) Anderson-Darling 

HDOM (m) 7,65 19,10 27,52 21,40 5,83 30,5% 15,08* 

SRI 0,62 4,18 8,18 4,47 1,33 31,8% 1222,06* 

NDVI -0,23 0,58 0,78 0,63 0,13 22,6% 4316,12* 

NDWI -0,62 -0,30 0,24 -0,35 0,21 68,8% 2607,10* 

NBR -0,33 0,55 0,82 0,63 0,22 39,5% 4629,90* 

SAVI -0,05 0,29 0,53 0,30 0,08 27,1% 616,54* 

SRTM (m) 782 1116 1239 1120 63,08 5,7% 758,11* 

SLOPE (%) 0 12,53 69,48 10,02 10,13 80,8% 3692,77* 
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RELEVO 22 178 252 181 19,97 11,2% 1555,14* 

*Significativo à 5% de probabilidade pelo Teste de Anderson-Darling. 

 

Ao analisar a relação entre as covariáveis (Figura 7) observa-se 

assimetrias à esquerda para as covariáveis NDVI, NBR, SAVI, altitude (SRTM) 

e relevo, enquanto NDWI possui pequeno desvio assimétrico à direita. A variável 

declividade (SLOPE) apresentou forte assimetria positiva (2,31), devido a 

variabilidade de declividade (cv = 80,8%), classes de terrenos planos a escarpas.  

Landim (2006) comenta que a presença de distribuição assimétrica, com 

muitos valores anômalos, deve ser considerada na krigagem, pois se trata de um 

estimador linear. Isaaks e Srivastava (1989) afirmam que os semivariogramas 

devem apresentar patamares bem definidos, para que a hipótese intrínseca 

ocorra. Para tornar uma distribuição dos dados simétrica e remover a tendência 

da variância é utilizada transformação dos dados (ANDRIOTTI, 2003). Mas, 

como as covariáveis apresentam valores negativos, somente os outliers que 

foram removidos para ajuste dos semivariogramas. 

Ao analisar os gráficos de dispersão, observa-se forte dependência linear 

entre as variáveis derivadas da imagem de satélite, o que pode ser explicada 

pela origem das informações das reflectâncias das bandas do infravermelho e 

infravermelho próximo. Enquanto, as covariáveis originadas do Modelo Digital de 

Elevação não possuem essa relação, pois os processos de derivação resultam 

de algoritmos diferentes. 

As correlações entre as variáveis de sensoriamento originadas da imagem 

do LANDSAT-8 foram fortes, ao passo que se tornam fracas nas variáveis 

originadas do Modelo Digital de Elevação. Não há correlação estatística 

significativa entre NDWI e NBR com as variáveis originadas do MDE (SRTM, 

SLOPE e RELEVO), SAVI com SRTM e SLOPE com RELEVO. 

Ao analisar as correlações da variável hdom com as covariáveis de 

sensoriamento remoto percebe-se que estas são fracas a moderadas, sendo a 

melhor correlação moderada entre hdom e SRI (-0,375). A correlação entre essas 

variáveis, apesar de ser negativa, provavelmente resulta das características de 
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agrupamento da vegetação, pois o SRI é altamente sensível às variações de 

biomassa abundante para formações florestais (JENSEN, 2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

O SRI é mais sensível aos alvos de maior biomassa, possuindo intervalo 

mais largo por ser a razão simples entre bandas, ao passo que o NDVI, por ser 

uma razão normalizada, apresenta um estreito intervalo para esses alvos, 

provocando a saturação do índice nos valores elevados. Isso dificulta a distinção 

das fisionomias em formações vegetais densas (JENSEN, 2009), como é o caso 

de florestas de produção. A variável hdom não apresentou correlação 

estatisticamente significativa com RELEVO e SLOPE, sendo fraca e significativa 

com SRTM. As demais correlações entre hdom e as covariáveis foram 

estatisticamente significativas. 
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Figura 7: Relação entre hdom, Idade e covariáveis de sensoriamento remoto para plantios de Pinus taeda. 
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Os mapas gerados pelas covariáveis SRI, NDVI e NBR são semelhantes 

(Figura 8), apresentando áreas com coloração verde, o que indica locais com 

alto vigor vegetativo (biomassa densa). A coloração vermelha indica locais com 

baixo vigor vegetativo (densidade de biomassa baixa). Retratando essas 

colorações para os plantios, pode-se dizer que as áreas verdes são reflexos de 

plantios densos, possivelmente locais onde não passaram por desbastes. Áreas 

vermelhas são locais sem plantio e ou com idade muito jovem sem biomassa 

suficiente para ser captada pelos sensores, ao passo que a laranja corresponde 

aos plantios mais velhos que sofreram desbastes seletivo.  

Como o NDWI está relacionado a presença de água na vegetação 

(umidade) apresenta um padrão de cores invertido se comparados com o SRI, 

NDVI e NBR. Dessa forma locais que apresentam tons avermelhados, 

correspondendo aos locais com plantios em alta densidade, ou seja, segundo ao 

índice de vegetação NDWI locais com maior teor de umidade, enquanto as áreas 

mais verdes são as de menor teor de umidade na vegetação correspondendo às 

áreas sem plantio ou com plantios muito jovem.  

Os mapas das covariáveis do MDE apresentam os menores valores com 

a coloração verde, enquanto os maiores valores estão na coloração vermelha. 

Dessa forma, as maiores altitudes, declividades e classes de relevo estão em 

vermelho, enquanto as altitudes mais baixas e as menores declividades e 

classes de relevo estão em verde. 
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Figura 8: Mapas temáticos gerados pelas covariáveis de sensoriamento remoto 
e MDE para os plantios de Pinus taeda. 
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3.2 SELEÇÃO DE COVARIÁVEIS 

 

As covariáveis que apresentaram forte correlação linear entre si foram SRI 

com NDVI, SRI com SAVI, NDVI com SAVI e NDWI com NBR. Para averiguar a 

presença de multicolinearidade entre as covariáveis, os valores de VIF são 

apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Fatores de inflação da variância (VIF) para as covariáveis que 
apresentaram forte correlação. 

Covariáveis Correlação VIF 

SRI e NDVI 0,982 27,42 

SRI e SAVI 0,928 7,21 

NDVI e SAVI 0,918 6,35 

NDWI e NBR -0,978 22,58 

 

Com o valor de corte de VIF > 10, optou-se por manter a covariável SAVI, 

SRI e NDWI que apresentaram melhor ajuste individual. 

O algoritmo resultou em um modelo com quatro variáveis, sendo as 

escolhidas SRI, NDWI, SAVI e SLOPE. Gerou uma estatística Cp de Mallow de 

4,20, r²ajustado de 0,273 e variância de 4439,56. Optou-se por desconsiderar a 

covariável SLOPE do modelo, uma vez que seu coeficiente de regressão não foi 

significativo, além de não apresentar correlação linear de Person significativa 

com a variável resposta hdom (Equação 27).  

 

 

ℎ𝑑𝑜𝑚 = 2,59 − 0,93 𝑆𝑅𝐼 − 3,48 𝑁𝐷𝑊𝐼 + 9,82 𝑆𝐴𝑉𝐼 (27) 

 

 

Dessa forma, juntamente com os outros modelos individuais, o modelo de 

regressão linear múltipla foi utilizado para ajuste do semivariograma conforme 

equação 27. 
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3.3 AJUSTE DO SEMIVARIOGRAMA 

 

A modelagem dos semivariogramas resultou estatísticas de ajuste 

semelhantes entre os modelos teóricos testados para todas as covariáveis.  

Alguns autores como Trangmar et al. (1987) e Salviano (1996) comentam 

que o modelo esférico é o mais adequado para descrever o comportamento de 

atributos de plantas e de solos. Além disso, ele é um dos modelos que atinge 

verdadeiramente o patamar e tem um pequeno efeito pepita comparado ao valor 

do patamar (ANDRIOTTI, 2003). Dessa forma, entre os modelos testados optou-

se pela escolha do esférico (Tabela 6). 

 
Tabela 6: Resultados do ajuste de semivariogramas no modelo esférico e 
validação cruzada para os modelos escolhidos. 
HDOM em função 

MODELO 

Ajuste do Modelo Validação Cruzada 

COVARIÁVEL SQDP R² 
ERRO 

(m) 

RMSE 

(%) 
CORRELAÇÃO 

SRI Esférico 1,90E-07 0,994 1,87 14,24 0,8846 

NDVI Esférico 2,23E-07 0,994 1,86 14,24 0,8845 

NDWI Esférico 3,13E-07 0,993 1,85 14,42 0,8817 

NBR Esférico 5,31E-07 0,990 1,86 14,50 0,8803 

SAVI Esférico 2,80E-07 0,993 1,85 14,27 0,8840 

SRTM Esférico 7,69E-07 0,987 1,82 14,18 0,8858 

SLOPE Esférico 8,90E-07 0,986 1,87 14,49 0,8806 

RELEVO Esférico 8,47E-07 0,986 1,87 14,45 0,8814 

SRI+NDWI+SAVI Esférico 7,33E-08 0,997 1,91 14,34 0,8828 

 

Os ajustes selecionados resultaram em soma de quadrados de desvios 

ponderados relativamente baixos, coeficiente de determinação variando de 

0,986 a 0,990, erro médio em metros entre 1,82 e 1,91, raiz quadrada do erro 

quadrático médio de 14,24% a 14,50% e coeficiente de correlação entre os 

dados observados e preditos de 0,8806 a 0,8858. Observa-se assim que os 

ajustes foram estatisticamente apropriados para estimativa da altura dominante 

de Pinus utilizando covariáveis de sensoriamento remoto.  
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Os semivariogramas gerados podem ser observados na Figura 9, 

enquanto os parâmetros de efeito pepita (𝐶0), patamar (𝐶0+𝐶), alcance (𝑎), e grau 

de dependência espacial constam na Tabela 7. 
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Figura 9: Semivariogramas ajustados para altura dominante em função de 
covariáveis de sensoriamento remoto em plantios de Pinus taeda. 
 

Observa-se nos semivariogramas da altura dominante em função das 

covariáveis de sensoriamento remoto os padrões desejados de ajuste, como 

comportamento crescente e posterior estabilização das semivariâncias 

estimadas.  

Nota-se também que a menor dispersão das semivariâncias observadas 

em relação a linha do semivariograma teórico, até o ponto de estabilização, foi 

para os modelos de covariável SRI e SRI+NDWI+SAVI. Após a estabilização 

(alcance) percebe-se um comportamento oscilatório das semivariâncias, como 

uma “onda”, chamado de hole effect, exceto para o modelo múltiplo. Isso pode 

ser retrato da baixa frequência de amostragem nas classes entre 14 e 16 anos. 
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Tabela 7: Parâmetros da modelagem dos semivariogramas para plantios de 
Pinus taeda. 

HDOM em função 
MODELO 

Parâmetros do Modelo 

COVARIÁVEL 𝐶 0 𝐶 0 + C a (m) DP (%) 

SRI Esférico 0,0110 0,1040 2753 11,0% 

NDVI Esférico 0,0070 0,1105 2700 6,0% 

NDWI Esférico 0,0001 0,1184 2680 13,0% 

NBR Esférico 0,0000 0,1256 2721 11,0% 

SAVI Esférico 0,0057 0,1138 2666 5,0% 

SRTM Esférico 0,0000 0,1313 2679 0,0% 

SLOPE Esférico 0,0000 0,1329 2736 0,0% 

RELEVO Esférico 0,0000 0,1323 2727 0,0% 

SRI+NDWI+SAVI Esférico 0,0130 0,0988 2681 13,0% 

  

Em todos os casos, as covariáveis originadas do sensoriamento remoto 

utilizadas para estimação de altura dominante apresentaram dependência 

espacial. Essa dependência foi classificada como forte (menor ou igual a 25%), 

destacando-se os casos de covariáveis originadas do Modelo Digital de 

Elevação, que apresentaram diferença entre efeito pepita e patamar elevados. 

Yamamoto e Landim (2013) comentam que o efeito pepita reflete a 

incerteza em pequenas distancias, principalmente por falta de conhecimento da 

distribuição espacial da variável em estudo. Para Isaaks e Srivastava (1989), a 

magnitude do efeito pepita é importante no momento da krigagem, pois, quanto 

maior a diferença do efeito pepita em relação ao patamar do semivariograma, 

maior será a continuidade do fenômeno, menor será a variância e maior será a 

confiança na estimativa. O efeito pepita em todas as modelagens apresentaram 

valores inferiores a 0,02, evidenciando a qualidade estatística dos ajustes 

realizados. 

O alcance variou entre 2.666 e 2.753 m, revelando que para distâncias 

superiores a esses valores há uma descontinuidade espacial. Segundo Mello 

(2004), a presença de dependência espacial contraria a exigência dos livros 

tradicionais estatísticos e de inventário florestal para determinação do número 

de parcelas (amostras) a serem plotadas, porque eles se baseiam na variação 

das características e exigem que tenham distribuição normal e sejam 
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independentes. Landim (2006) e Corá et al. (2006) comentam que alcances 

longos melhoram a qualidade das estimativas de dados interpolados para 

produção de mapas. 

Como a modelagem geoestatística da altura dominante em função de 

covariáveis de sensoriamento remoto demonstraram dependência espacial e 

adequados resultados estatísticos, os semivariogramas foram utilizados na 

krigagem com deriva externa para a elaboração dos mapas de classes de altura 

dominante (Figura 11).  

 

 
Figura 10: Classificação das alturas dominantes obtidas pelo modelo de 
Chapman-Richards tradicional nos plantios de Pinus taeda. 
 

Os mapas da krigagem consideraram três classes conforme classificação 

proposta pelo resultado do ajuste inicial do modelo genérico de Chapman-

Richards pela função “nls” (Figura 10). 
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Figura 11: Mapas temáticos da classificação de sítio para florestas de produção 
de Pinus taeda. 

   

Os padrões de distribuição espacial nas classes de sítio foram 

semelhantes entre as covariáveis SRI, NDVI e SAVI, entre NDWI e NBR e entre 

as covariáveis do Modelo Digital de terreno. As Figuras 12 e 13 apresentam os 

resultados gráficos da validação cruzada para os modelos selecionados.   
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Figura 12: Análise gráfica da validação cruzada na aplicação da krigagem com 
deriva externa em plantios de Pinus taeda. 
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Observa-se a semelhança nos padrões gráficos de dispersão entre as 

covariáveis de sensoriamento remoto e a baixa frequência de amostragem nas 

idades de 14 a 16 anos (hdom entre 12 e 20 metros) é evidenciada na dispersão 

dos resíduos. 

A tendência dos modelos escolhidos para gerar os semivariogramas 

podem ser analisados pelo viés (Figura 13), que tiveram sua média variando de 

0,109 no SRTM até 0,202 no modelo múltiplo. Basicamente, observou-se uma 

leve tendência de superestimar os valores em todos os modelos, principalmente 

nos locais com pouca frequência de amostragem. A normalidade dos resíduos 

foi detectada, corroborando com os demais resultados para atestar os objetivos 

desejados na modelagem a dependência dos dados autocorrelacionados. 
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Figura 13: Análise gráfica de tendências geradas pela validação cruzada da 
krigagem com deriva externa em plantios de Pinus taeda. 
 

 

Ao comparar as Figuras 8 e 11, observa-se as áreas definidas como solo 

exposto (ou recém-plantadas), coincidem com a classes de sítio inferior 

determinada pela krigagem com deriva externa.  

Alguns autores encontraram resultados satisfatórios quando utilizaram 

variáveis originadas do sensoriamento remoto nas predições espaciais 

relacionadas a florestas de produção (ORTIZ, 2003; SALES et al., 2007; TSUI et 

al., 2013, GASPARATO, 2016; LOCHHEAD et al., 2018 e PFUTZ, 2020). 
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4. CONCLUSÃO 

• Houve correlação espacial entre hdom e covariáveis de sensoriamento 

remoto com resultados estatísticos satisfatórios, que possibilitaram a 

utilização da krigagem com deriva externa para classificação de sítios 

florestais, em locais não amostrados. 

• A utilização de dados de sensoriamento remoto como covariáveis para 

classificação de sítios florestais é vantajosa, porque aumenta a precisão 

das estimativas, gera mapas temáticos em locais não amostrados sem a 

necessidade de elevar a intensidade amostral do inventário florestal 

contínuo. 

• As alterações de manejo nos plantios florestais (colheita e áreas recém-

plantadas) devem ser consideradas no momento da escolha das imagens, 

pois tendem a descaracterizar a continuidade espacial e subestimar as 

classes de sítio. 

• A modelagem geoestatística da hdom com covariáveis de sensoriamento 

remoto produziu ajustes consistentes para classificação de sítios, 

resolvendo os problemas encontrados em dados longitudinais, como 

autocorrelação dos resíduos. 
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CAPÍTULO III: MODELAGEM NÃO LINEAR GAUSSIANA 

HETEROCEDÁSTICA E DE EFEITO MISTO PARA ALTURA 

DOMINANTE  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Referência mundial, o setor de árvores plantadas no Brasil destaca-se 

pelo desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, alta produtividade, 

tecnologia incorporada, melhores práticas de manejo florestal, responsabilidade 

social e modernas instalações produtivas. Em 2019, sua importância econômica 

é dada pela representação de 1,2% no PIB Nacional e receita bruta total de R$ 

97,4 bilhões, contribuindo na balança comercial com um saldo de US$ 10,3 

bilhões, apesar de todos os desafios e crises enfrentados nesse ano (IBÁ, 2020). 

O setor florestal direcionou investimentos para Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) equivalentes a R$ 25,5 milhões, distribuídos em    

programas de melhoramento genético, novas técnicas de manejo de campo e de 

viveiro, automatizações e aprimoramentos em cada processo da produção, 

compra de maquinários e implementos, treinamentos e workshops (IBÀ, 2020). 

Segundo Carvalho (2013) o que as empresas florestais buscam é 

otimização do crescimento e produção e retorno financeiro aplicando técnicas de 

manejo ideais para os plantios florestais. Sendo assim, o estoque de crescimento 

(por meio de inventários florestais) e o potencial de crescimento são importantes 

fatores da produção florestal (MÔRA, 2015). 

Dessa forma, quantificar os estoques florestais de forma acurada requer 

estudos recorrentes, seja de forma individual ou de todo o povoamento (MÔRA, 

2015). Dentre as diversas etapas aplicadas na quantificação dos estoques 

florestais, sejam atuais ou futuros, destacam-se a determinação da capacidade 

produtiva do local, que é a base de todo planejamento estratégico. 

Os métodos tradicionais de modelagem da capacidade produtiva do sítio 

utilizam a regressão não linear ordinária que requer, dentre outras suposições, 
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que a independência dos erros seja satisfeita. Entretanto, os dados utilizados 

para modelagem de sítios são provenientes de inventário florestal contínuo, 

chamados de dados longitudinais e a sua utilização tem corroborado para que 

os erros, ordenados no tempo, sejam autocorrelacionados e heterocedásticos. 

Isso exige dos manejadores alternativas de modelagens que considerem 

a dependência temporal dos dados. Carvalho (2013) comenta que quanto mais 

preciso for o modelo, mais assertivas serão as decisões tomadas pelo manejador 

florestal, sejam elas de ordem ambiental, social ou econômica. 

Nesse contexto a modelagem não linear gaussiana heterocedástica e de 

efeito misto surgem como alternativas, porque além de indexar essa 

dependência temporal dos dados pela inserção da matriz de variância-

covariância, permitem a utilização de covariáveis como restrições nos 

parâmetros do modelo. Em ambas pode-se modelar a dependência dos dados 

pelas matrizes de variâncias e covariâncias, inserindo ou não as covariáveis 

como fatores adicionais. A diferença entre elas está no fato de que, a modelagem 

de efeito misto adiciona ao componente de média uma variável de efeito 

aleatório, chamada de variável latente. 

A utilização da modelagem não linear gaussiana heterocedástica e de 

efeito misto oferecem em muitos casos, uma melhora na qualidade de ajuste 

com estimativas mais precisas e acuradas. Buscando diminuir as variabilidades 

desconhecidas decorrentes da dependência dos dados, alguns autores vêm 

explorando essas metodologias para ajustes de modelos de crescimento e 

produção florestal (CARVALHO, 2013; MÔRA, 2015; NICOLETTI, 2017; 

BONETE, 2018; DANTAS, 2019; LANSSANOVA, 2019; MELO, 2019). 

Esse capítulo explora a modelagem da dependência temporal dos dados 

de altura dominante de Pinus taeda utilizando a abordagem não linear gaussiana 

heterocedástica e de efeito misto juntamente com adição de covariável de 

sensoriamento remoto. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 BASE DE DADOS 

 

O estudo foi realizado no centro sul do Paraná, abrangendo parte da 

mesorregião Centro Sul e parte do Sudeste do Estado. Contempla mais de 16 

mil hectares de florestas de Pinus taeda de diversas idades, procedências, 

rotações, espaçamentos e tratos silviculturais. 

Apresentam coordenadas central UTM de latitude 433.336N e longitude 

7.112.846E, com uma altitude média de 1.100 metros. O clima é classificado por 

Köppen como subtropical Cfb, com temperatura média nos meses mais frios 

inferior a 18ºC e nos mais quentes superior à 22ºC. Verões brandos, geadas 

frequentes e sem estação seca definida (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Localização da área de estudo para modelagem não linear 
generalizada e de efeito misto. 
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As chuvas são irregulares, com diminuição no período de inverno e maior 

intensidade no verão. A precipitação média anual é de 1.600 a 1.770 mm. A 

umidade relativa do ar possui índices entre 80 e 85%. 

As variáveis dendrométricas utilizadas foram hdom (m) e Idade (anos), 

originadas do processamento do inventário florestal contínuo do período de 2010 

a 2019. A base de dados possui 4818 observações, distribuídas em 1277 

unidades amostrais remedidas no mínimo 3 vezes. As parcelas são todas 

circulares e de 600m². As alturas dominantes foram calculadas conforme 

Assmann (1961). 

A covariável de sensoriamento remoto escolhida para a modelagem não 

linear foi a declividade, porque dentre as covariáveis utilizadas nesse estudo esta 

é a única que está ligada à qualidade intrínseca do solo. Cada parcela foi 

classificada em classes de declividade, conforme: 

• CLASSE I: 0 a 12º; 

• CLASSE II: 12 a 23º; 

• CLASSE III: 23 a 32º; 

 

Esse procedimento aconteceu pela derivação do Modelo Digital Elevação 

(MDE) do banco de dados do projeto TOPODATA, disponibilizado pelo INPE, 

que ofereceu imagens do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) pré 

processadas com resolução espacial de 30 m. Essas informações foram 

transformadas em raster para então, via algoritmo do ArcGis (Spatial Analyst 

Tools – Surface), terem extraídas as declividades. 

Os dados da altura dominante e idade inicialmente foram analisados com 

auxílio de tabelas e gráficos, visando identificar a distribuição e o 

comportamento; além de verificar a relação do crescimento da altura dominante 

nas idades. 

 

2.2 MODELO NÃO LINEAR TRADICIONAL 

 

O modelo escolhido para modelagem das alturas dominantes foi o 

proposto por Chapman e Richards (28): 
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ℎ𝑑𝑜𝑚𝑖𝑗 = 𝛽0(1 − 𝑒𝑥𝑝
𝛽1𝐼𝑖𝑗)𝛽2 + 𝜀𝑖𝑗 28 

 

 

Em que: ℎ𝑑𝑜𝑚𝑖𝑗= representa a altura dominante em metros da i-ésima parcela no 

j-ésimo tempo, 𝛽0, 𝛽1 e 𝛽2 = são os parâmetros a serem estimados, Iij = idade em 

anos da i-ésima parcela na j-ésimo tempo e 𝜀𝑖𝑗 = é o erro aleatório.  

Em todas as modelagens considerou-se os pressupostos de normalidade, 

homocedasticidade e independência dos erros, conforme abordagem clássica 

dos modelos não lineares. As análises foram feitas no programa R (Apêndice B) 

utilizando a biblioteca nlme (PINHEIRO et al., 2018). Para a abordagem não 

linear gaussiana heterocedástica, o modelo tradicional foi ajustado pela função 

gnls, ao passo que para abordagem de efeito misto foi utilizada a função nls. 

 

2.3 MODELO NÃO LINEAR GAUSSIANO HETEROCEDÁSTICO 

 

Buscando alternativa de ajuste pelo método dos mínimos quadrados 

generalizados, incorporou-se a covariável classe de declividade aos parâmetros 

do modelo de Chapman-Richards em diferentes cenários (Tabela 8) conforme 

metodologia descrita por Pinheiro e Bates (2000). Para tal, a função gnls 

(Generalized non-linear least square) presente no pacote nlme foi utilizada. 

 

Tabela 8: Modelo de Chapman-Richards com as restrições analisadas. 

ID MODELO DESCRIÇÃO 

MNLCP000 ∑𝐷𝑢{𝛽0(1 − 𝑒𝑥𝑝
𝛽1𝑋𝑖𝑗)𝛽2}

𝑔

𝑢=1

 

Único valor de parâmetros β0, β1, β2 para 

todas as classes de declividade (Modelo 

Tradicional). 

MNLCP111 ∑𝐷𝑢{𝛽0𝑢(1 − 𝑒𝑥𝑝
𝛽1𝑢𝑋𝑖𝑗)𝛽2𝑢}

𝑔

𝑢=1

 
Diferentes parâmetros β0, β1, β2 para cada 

classe de declividade (Modelo Completo). 
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MNLCP011 ∑𝐷𝑢{𝛽0(1 − 𝑒𝑥𝑝
𝛽1𝑢𝑋𝑖𝑗)𝛽2𝑢}

𝑔

𝑢=1

 

Único valor de parâmetro β0 para todas as 

classes de declividade. β1 e β2 variando 

nas classes de declividade. 

MNLCP101 ∑𝐷𝑢{𝛽0𝑢(1 − 𝑒𝑥𝑝
𝛽1𝑋𝑖𝑗)𝛽2𝑢}

𝑔

𝑢=1

 

Único valor de parâmetro β1 para todas as 

classes de declividade. β0 e β2 variando 

nas classes de declividade. 

MNLCP110 ∑𝐷𝑢{𝛽0𝑢(1 − 𝑒𝑥𝑝
𝛽1𝑢𝑋𝑖𝑗)𝛽2}

𝑔

𝑢=1

 

Único valor de parâmetro β2 para todas as 

classes de declividade. β0 e β1 variando 

nas classes de declividade. 

MNLCP001 ∑𝐷𝑢{𝛽0(1 − 𝑒𝑥𝑝
𝛽1𝑋𝑖𝑗)𝛽2𝑢}

𝑔

𝑢=1

 

Único valor de parâmetro β0 e β1 para 

todas as classes de declividade. β2 

variando nas classes de declividade. 

MNLCP010 ∑𝐷𝑢{𝛽0(1 − 𝑒𝑥𝑝
𝛽1𝑢𝑋𝑖𝑗)𝛽2}

𝑔

𝑢=1

 

Único valor de parâmetro β0 e β2 para 

todas as classes de declividade. β1 

variando nas classes de declividade. 

MNLCP100 ∑𝐷𝑢{𝛽0𝑢(1 − 𝑒𝑥𝑝
𝛽1𝑋𝑖𝑗)𝛽2}

𝑔

𝑢=1

 

Único valor de parâmetro β1 e β2 para 

todas as classes de declividade. β0 

variando nas classes de declividade. 

Em que:  𝑔= número total de classes de declividade 𝑢, 𝐷𝑢= variável dummy indicando a 𝑢-ésima 

classe de declividade, 𝑋𝑖𝑗 = Idade da i-ésima parcela na j-ésima ocasião.   

Na identificação dos modelos (ID), “MNLCP” identifica que o modelo é o 

não linear de Chapman-Richards, os três algarismos numéricos seguintes 

representam a inclusão ou não de covariável (restrições por classe de 

declividade) nos parâmetros β0, β1 e β2 respectivamente, sendo o “1” como 

inclusão da covariável e o “0” a não inclusão da covariável no parâmetro. 

A comparação dos modelos descritos na Tabela 8 foi realizada pelo 

Critério de Informação de Akaike (AIC), Critério de Informação Bayesiano (BIC), 

raiz quadrada do erro médio absoluto (Root Mean Square Error - RMSE), raiz 

quadrada do erro médio em porcentagem (Root Mean Percentage Square Error 

– RMSE%) e Teste de Razão de Verossimilhança (TRV),  
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 O modelo selecionado foi graficamente avaliado quanto aos 

pressupostos de normalidade, independência e homocedasticidade dos erros 

pelos gráficos de quantil-quantil e dispersão dos resíduos padronizados. 

Após a seleção do modelo da Tabela 8 utilizou-se funções de variância 

para modelar a heterocedasticidade e de covariância para modelar a 

dependência, inserindo estas matrizes de variância-covariância (Matriz R) ao 

modelo conforme descrito na Tabela 9. 

As funções de variância-covariância utilizadas foram as disponíveis na 

biblioteca nlme do programa R, descritas na Tabela 9, combinadas entre elas. 

 

Tabela 9: Matrizes de variância-covariância utilizadas para modelar a Matriz R. 

FUNÇÃO TIPO NOME 

varPower Variância Potência das covariáveis 

varIdent Variância Diferente variância por nível de fator 

varExp Variância Exponencial da covariável 

corSymm Covariância Geral 

corCompSymm Covariância Simétrica composta 

corAR1 Covariância Autoregressiva de primeira ordem 

corARMA Covariância Autoregressiva de média móvel 

 

A melhor combinação escolhida pelo menor AIC e BIC, conforme descrito 

por Pinheiro e Bates (2000), foi comparada com o modelo tradicional pelo teste 

da razão da verossimilhança (TRV). 

 

2.4 MODELO NÃO LINEAR DE EFEITO MISTO  

 

O modelo de Chapman-Richards não linear de efeito misto utilizado para 

o ajuste das curvas de crescimento da altura dominante de Pinus taeda, para a 

k−ésima classe de declividade, na j−ésima observação (j−ésimo tempo), para a 
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i-ésima parcela, considerando-se efeitos aleatórios associados a todos os 

parâmetros, é representada pelo modelo 29, a seguir: 

 

ℎ𝑑𝑜𝑚𝑖𝑗𝑘 = (𝛽0𝑖 + 𝛾0𝑘) [1 − 𝑒
(−(𝛽1𝑖+𝛾1𝑘)𝐼𝑖𝑗)](𝛽2𝑖+𝛾2𝑘) + 𝜀𝑖𝑗𝑘 (29) 

 

Em que 𝛾0𝑘, 𝛾1𝑘, 𝛾2𝑘, são os efeitos aleatórios relacionadas á k−ésima classe de 

declividade, independentes e identicamente distribuídos N(0,σ2
b) e, os demais 

parâmetros têm o mesmo significado da Equação 21. A Tabela 10 mostra as 

expressões matemáticas dos modelos de Chapman-Richards testados para 

descrever o crescimento da altura dominante de Pinus taeda. 

O efeito aleatório utilizado foi classes de declividade. Para verificar o efeito 

das classes de declividade nos dados utilizou-se a função nls.List que forneceu 

a média das estimativas do ajuste individual por classe de declividade, usadas 

como estimativas iniciais para o ajuste dos modelos propostos. 

O efeito aleatório foi considerado inicialmente em todos os parâmetros e 

a partir deste testou-se sua exclusão em todas as simulações possíveis, 

conforme Tabela 10. 

 

Tabela 10: Parâmetros considerados aleatórios e expressões matemáticas do 
moodelo de Chapaman Richards utilizadas para descrever o crescimento da 
altura dominante nas idades de Pinus taeda. 

ID EA EXPRESSÃO 

CP111 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 ℎ𝑑𝑜𝑚𝑖𝑗 = (𝛽0 + 𝛾0) [1 − 𝑒
(−(𝛽1+𝛾1)𝐼𝑖)](𝛽2+𝛾2) + 𝜀𝑖𝑗 

CP100 𝛽0 
ℎ𝑑𝑜𝑚𝑖𝑗 = (𝛽0 + 𝛾0) [1 − 𝑒

(−𝛽1𝐼𝑖)]𝛽2 + 𝜀𝑖𝑗 

 

CP010 𝛽1 
ℎ𝑑𝑜𝑚𝑖𝑗 = 𝛽0[1 − 𝑒

(−(𝛽1+𝛾1)𝐼𝑖)]𝛽2 + 𝜀𝑖𝑗 

 

CP001 𝛽2 
ℎ𝑑𝑜𝑚𝑖𝑗 = 𝛽0[1 − 𝑒

(−𝛽1𝐼𝑖)](𝛽2+𝛾2) + 𝜀𝑖𝑗 

 

CP110 𝛽0, 𝛽1 
ℎ𝑑𝑜𝑚𝑖𝑗 = (𝛽0 + 𝛾0) [1 − 𝑒

(−(𝛽1+𝛾1)𝐼𝑖)]𝛽2 + 𝜀𝑖𝑗 

 

CP101 𝛽0, 𝛽2 
ℎ𝑑𝑜𝑚𝑖𝑗 = (𝛽0 + 𝛾0) [1 − 𝑒

(−𝛽1𝐼𝑖)](𝛽2+𝛾2) + 𝜀𝑖𝑗 
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CP011  𝛽1, 𝛽2 
ℎ𝑑𝑜𝑚𝑖𝑗 = 𝛽0[1 − 𝑒

(−(𝛽1+𝛾1)𝐼𝑖)](𝛽2+𝛾2) + 𝜀𝑖𝑗 

 

Onde: ID = identidade do modelo, EA= Efeito aleatório. 

 

Na identificação dos modelos (ID), “CP” identifica que o modelo é o de 

Chapman-Richards, os três algarismos numéricos seguintes representam a 

inclusão, ou não, de efeitos aleatórios nos parâmetros β0, β1 e β2 

respectivamente, sendo o “1” como inclusão do efeito aleatório e o “0” a não 

inclusão do efeito aleatório no parâmetro. 

Os modelos apresentados na Tabela 10 foram inicialmente estimados 

com a matriz de efeitos aleatório geral (pdSymm) da função nlme. A matriz geral 

pdSymm, segundo Pinheiro e Bates (2000), é considerada a mais liberal de todas 

as matrizes porque tem como única restrição ser positiva. Por esse motivo, 

necessita-se estimar mais parâmetros que as demais matrizes, podendo ser 

calculado como [𝑛(𝑛+1)]/2 onde 𝑛 é o número de efeitos aleatórios incluídos na 

matriz D. Diversos autores comentam que, para modelos onde o número de 

parâmetros a serem estimados é alto em relação ao tamanho amostral, podem 

ocorrer perda de precisão das estimativas (PINHEIRO e BATES, 2000; 

FITZMAURICE, LAIRD e WARE, 2004).  

No intuito de garantir a ausência de perda de precisão, todos os modelos 

que consideraram o efeito aleatório foram analisados pela correlação dos 

parâmetros. A escolha da estrutura da matriz de efeitos aleatórios (matriz D) 

realizou-se com base nas características dos dados e no gráfico de dispersão da 

função “pairs” para o modelo que considera efeito aleatório em todos os 

parâmetros. 

Uma das características de estudos longitudinais é que os dados são 

correlacionados e, portanto, não é aconselhável a escolha de estruturas como a 

matriz Diagonal “pdDiag” e a matriz Múltipla da Identidade “pdIdent” que 

consideram independência das observações. Da mesma forma, a matriz 

composta-simética “pdCompSymm” embora considere a correlação entre 

observações, assume que esta correlação é igual para todas as medidas 

realizadas (PINHEIRO e BATES, 2000; VERBEKE e MOLENBERGHS, 2000; 
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FITZMAURICE, LAIRD e WARE, 2004). Assim, se necessário, foi utilizada a 

função “pdBlocked” em todas as combinações possíveis com submatriz 

pdSymm, caso contrário a matriz default (pdSymm) permaneceu. 

A matriz R foi iniciada com a modelagem da variância pela função 

“varPower”. O uso dessa função se justifica pois os dados florestais seguem a 

Lei de Taylor de 1961, proposta pelo ecologista Lionel Roy Taylor (Taylor's Law) 

descrevendo que muitas variáveis ecológicas não possuem variâncias constante 

(não são homocedásticas), mas sim variância seguindo uma potência da média 

populacional. A escolha do modelo foi pelos AIC, BIC, e RMSE%, além do TRV. 

A dependência dos dados foi considerada, a partir do modelo resultante 

da modelagem de variância, pela função de covariância selecionada na 

abordagem do modelo não linear gaussiano heterocedástico e pela 

autorregressiva de sexta ordem. A sexta ordem foi escolhida porque é o máximo 

de lags que os dados utilizados possuem, ou seja, é a quantidade de remedição 

máxima das parcelas. O modelo gerado foi avaliado por meio de gráficos de 

resíduos, normalidade dos erros e predições futuras. 

 

 

 

2.5 RESUMO DO MODELAGEM NÃO LINEAR GAUSSIANA 

HETEROCEDÁSTICA E DE EFEITO MISTO 

  

O resumo da metodologia empregada na modelagem não linear gaussiana 

heterocedástica e de efeito misto pode ser observada no fluxograma da Figura 

15. 
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Figura 15: Fluxograma da modelagem não linear gaussiana heterocedástica (generalizada) e de efeito misto. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS 

 

A distribuição dos dados da variável resposta altura dominante (hdom) e da 

dependente Idade estão demonstrados nas Figuras 16 e 17 e Tabela 11. De um 

modo geral percebe-se que os maiores desvios padrões estão nas idades 

intermediárias destacando-se a idade de 15 anos com quase 3 metros. 

 

Tabela 11: Medidas de dispersão para os dados utilizados na modelagem não 
linear da altura dominante de Pinus taeda. 

Geral Mínimo Média Máximo Desvio Padrão 

HDOM (m) 5,15 16,30 29,70 5,00 

IDADE (anos) 3,90 10,52 21,00 3,78 

Idade Altura Dominante (m) 

4 5,65 7,20 9,30 1,03 

5 5,15 8,64 12,75 1,29 

6 6,05 9,90 19,05 1,45 

7 7,20 11,90 22,22 1,46 

8 8,92 13,67 29,03 1,73 

9 10,00 15,41 26,33 2,16 

10 9,93 16,61 22,17 1,88 

11 11,58 17,78 29,70 2,33 

12 11,08 19,00 25,65 2,14 

13 13,35 19,85 25,72 2,24 

14 11,38 20,71 28,05 2,15 

15 9,02 20,95 27,32 2,73 

16 12,93 22,30 28,27 2,43 

17 15,23 22,54 28,45 2,36 

18 11,80 23,35 27,72 2,45 

19 19,78 23,05 27,98 2,13 

20 21,05 23,81 27,25 1,77 

21 21,00 25,48 28,38 1,79 
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Ao analisar o comportamento da variável preditora (hdom) observa-se uma 

maior distribuição no primeiro quartil e assimetria negativa, enquanto a variável 

Idade tem suas frequências bem distribuídas entre os quartis e uma assimetria 

positiva.  Ambas as variáveis não apresentaram outliers. 

 

 

  

Figura 16: Distribuição dos dados da variável altura dominante e idade nos 
plantios de Pinus taeda 
 

A relação da variável resposta altura dominante (hdom) com a dependente 

idade e as suas distribuições individuais podem ser observadas na Figura 17. 
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Figura 17: Relação entre a altura dominante e idade nos plantios de Pinus taeda. 
 

Os dados estão distribuídos praticamente em todas as idades 

contempladas pelo inventário florestal, tendo uma frequência maior nas idades 

entre 5 e 7 anos. Como esperado, o crescimento em altura tende a apresentar 

uma tendencia não linear, com parcelas atingindo diferentes assíntotas. Como 

estão faltando algumas observações para as idades superiores e as remedições 

nas mesmas parcelas não são regulares, a base de dados pode ser considerada 

como não balanceada. Ademais há uma forte correlação linear de Person 

significativa entre as variáveis. 

A Figura 18 apresenta o perfil individual das alturas dominantes ao longo 

do tempo por classe de declividade. Não foram encontradas declividade superior 

a Classe III. 
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Figura 18: Relação entre a altura dominante e idade por classe de declividade 
nos plantios de Pinus taeda. 
 

 

É possível observar uma pequena diferença numérica entre as alturas 

dominantes distribuídas nas idades ao longo das classes de declividade, 

principalmente na classe III, que representa o menor crescimento.  

Em todas as classes de declividade há um rápido crescimento das alturas 

dominantes durantes as idades iniciais, que então reduz nas idades 

subsequentes. Isso traz como consequência uma maior dispersão das alturas 

dominantes observadas em relação à média (desvio padrão) ao longo do tempo 

(idade). É comum esse comportamento para dados obtidos de dados 

longitudinais, onde os indivíduos tendem a ser mais similares no início do que no 

final do tempo (HEDEKER e GIBBONS, 2006). Como as observações são 

repetidas na mesma parcela e indivíduos, é razoável assumir que os erros 

dessas observações estejam correlacionados. 

A análise dessas figuras também permite identificar que as relações entre 

altura dominante e idade nas classes de declividade não mostram discrepância, 

apresentando crescimentos semelhantes. Isso sugere que um único modelo 
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pode ser adequado para descrever a relação de todas as observações dentro 

das classes de declividade. 

 

3.2 AJUSTE DO MODELO NÃO LINEAR TRADICONAL 

 

O modelo de Chapman-Richards tradicional, aquele que não considera a 

covariável classe de declividade, ajustado com a função gnls ou nls tem suas 

estimativas na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Estatísticas de ajuste do modelo tradicional de Chapman-Richards 
(MNLCP000 ou CP000) para altura dominante de Pinus taeda. 

Parâmetro Estimativa 
Erro 

Padrão 
t-cal p-valor AIC BIC 

𝛽0 26,4587 0,328095 80,64 <2e-16 20.457,2 20.483,1 

𝛽1 0,1438 0,005381 26,73 <2e-16     

𝛽2 1,7349 0,058032 29,89 <2e-16     

RMSE% 12,3926           

 

O modelo tradicional (MNLCP000 ou CP000) apresentou parâmetros 

significativos e analisando exclusivamente as estatísticas presentes no Tabela 

12 poderia ser utilizado para estimativas de altura dominante. Entretanto ao 

analisar graficamente os resíduos (Figura 19 e 20) fica nítido o problema de 

dependência dos dados.  

 

 

Figura 19: Representação gráfica dos resíduos padronizados para o modelo de 
Chapman-Richards tradicional. 
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Calegário et al., (2005a) utilizando o modelo logístico e, Melo (2019) 

ajustando os modelos logístico, Gompertz, Weibull e Chapman-Richards para 

relação hipsométrica de Eucalyptus também encontraram o problema de 

heterogeneidade da variância, uma vez que observaram um comportamento em 

forma de funil dos resíduos. 

Ao analisar a normalidade dos resíduos na Figura 20, observa-se que os 

erros não apresentaram uma distribuição normal, violando uma pressuposição 

da regressão não linear ordinária de que os erros aleatórios devem ter 

distribuição normal. O Teste de Shapiro Wilk resultou em um W = 0,95252 e p-

valor < 2,2e-16 rejeitando a hipótese nula de normalidade dos resíduos. 

  

Figura 20: Representação gráfica dos quantis observados padronizados em 
função dos quantis esperados para a distribuição normal padrão e boxplot dos 
resíduos padronizados por classe de declividade para o modelo tradicional. 
 

A curva da predição (Figura 21) com a dispersão dos dados para 

população e por classe de declividade demonstram que as estimativas, 

principalmente para classe II e III estão subestimadas para idades mais 

avançadas. Esse comportamento também pode ser observado no boxplot dos 

resíduos padronizados. 
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Figura 21: Gráfico de dispersão dos dados e curva da modelagem tradicional 
para altura dominante de Pinus taeda para população e por classe declividade. 
  

Os erros apresentaram um comportamento heterocedástico e de não 

normalidade no ajuste do modelo tradicional de Chapman-Richards para altura 

dominante de Pinus taeda violando dessa maneira os pressupostos da análise 

de regressão não linear ordinária e consequentemente resultando estimativas 

não confiáveis.   

 

 

3.3 AJUSTE DO MODELO NÃO LINEAR GAUSSIANO 

HETEROCEDÁSTICO 

 

O modelo de Chapman-Richards gaussiano considerando a covariável 

classe de declividade resultou nas estimativas estatísticas apresentadas na 

Tabela 13. 

 

Tabela 13: Estatística de ajustes do modelo de Chapman-Richards tradicional, 
saturado e reduzidos. 

ID AIC BIC logLik RMSE (%) 

MNLCP111 20.418,55 20.483,35 -10.199,27 12,3276 

MNLCP100 20.429,12 20.468,00 -10.208,56 12,3514 

MNLCP010 20.425,33 20.464,21 -10.206,66 12,3465 

MNLCP001 20.431,75 20.470,63 -10.209,87 12,3547 

MNLCP110 20.429,21 20.481,05 -10.206,61 12,3464 

MNLCP101 20.432,00 20.483,84 -10.208,00 12,3499 
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MNLCP011 20.426,98 20.478,82 -10.205,49 12,3435 

Onde: ID= identidade do modelo não linear de Chapman e Richards; AIC = Critério de Informação 

de Akaike; BIC = Critério de Informação Bayesiano; logLik = logarítmico de verossimilhança; 

RMSE(%) = Raiz quadrada do erro médio em porcentagem. 

 

O modelo saturado (MNLCP111) foi o selecionado apresentando o menor 

AIC e raiz quadrada do erro médio em porcentagem (RMSE%). Ele considera 

uma estimativa do parâmetro 𝛽0, 𝛽1 e 𝛽2 para cada classe de declividade. 

Entretanto, ao comparar o RMSE do modelo tradicional (12,39%) com os 

modelos não lineares generalizados (Tabela 13) observa-se que, somente a 

adição da covariável classe de declividade nos parâmetros do modelo não foi 

suficiente para reduzi-lo. 

O teste de razão de verossimilhança, apesar de ter um valor de razão 

baixo, apresentou diferença significativa entre o modelo tradicional e o modelo 

que considera a covariável classe de declividade em todos os parâmetros 

(Tabela 14). 

 

Tabela 14: Teste de Razão de Verossimilhança (TRV) entre o modelo tradicional 
e modelo não linear gaussiano. 

TRV RAZÃO p-VALOR 

MNLCP000 vs MNLCP111 50,669 <0,0001 

 

A escolha deste modelo sugere que as classes de declividade influenciam 

o comportamento das alturas dominantes ao longo das idades e que a inserção 

dessa covariável na modelagem melhora sensivelmente as estimativas.  

Calegário, et al., (2005)b utilizando a mesma técnica, estudou a relação 

hipsométrica de Eucalyptus, adicionando várias covariáveis à modelagem, e 

concluiu que a inclusão de covariantes no modelo selecionado, associados 

individualmente aos parâmetros, melhorou significativamente a precisão do 

modelo.  
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Figura 22: Representação gráfica dos resíduos padronizados para o modelo 
gaussiano completo MNLCP111. 

 

A Figuras 22 e 23 apresentam os resíduos padronizados e o gráfico 

quantil-quantil dos resíduos padronizados do modelo MNLCP111. Observa-se 

que a dispersão dos resíduos padronizados aumenta à medida em que se 

aumenta a altura dominante, apresentando o comportamento em forma de funil, 

além disso, os resíduos não seguem uma distribuição normal, rejeitando a 

hipótese nula do Teste de Shapiro Wilk com W= 0,95136 e p-valor < 2,2e-16. 

 

 

Figura 23: Representação gráfica dos quantis observados padronizados em 
função dos quantis esperados para a distribuição normal padrão do modelo 
MNLCP111. 



 

 

126 

 

 

Como o p-valor do TRV foi significativo, o modelo que considera a 

covariável classe de declividade em todos os parâmetros teve um ajuste mais 

consistente aos dados, comparado ao modelo tradicional, apresentando 

estimativas mais adequadas. Entretanto, ao analisar os gráficos de resíduos 

percebe-se que somente a adição da covariável nos parâmetros do modelo não 

foi suficiente para corrigir os problemas de heterogeneidade da variância e 

autocorrelação dos erros causados pela dependência dos dados. 

 

3.3.1 Ajuste do modelo não linear gaussiano com estrutura de matriz 

R - heterocedástico 

 

Buscando atender os pressupostos da regressão não linear ordinária 

violados pelo MNLCP111, a matriz R foi modelada em vários cenários. Essas 

simulações foram feitas para modelar a heterocedasticidade, que apresentaram 

um aumento na variabilidade à medida que o tempo passa, e a dependência dos 

erros (autocorrelação). Os resultados em todas as combinações possíveis estão 

apresentados na Tabela 15. 

 

Tabela 15: Estatísticas de ajuste do modelo MNLCP111 com diferentes matrizes 
de variância e covariância. 

ID varFunc corStruct NP AIC BIC RMSE(%) 

MNLCP111.1 varPower corAR1 14 18.836,48 18.927,20 12,4439 

MNLCP111.2 varIdent corAR1 13 19.116,07 19.200,31 12,4527 

MNLCP111.3 varExp corAR1 12 18.849,24 18.927,01 12,4412 

MNLCP111.4 varPower corCompSymm 14 19.972,22 20.062,94 12,3353 

MNLCP111.5 varIdent corCompSymm 13 20.408,38 20.492,62 24,5602 

MNLCP111.6 varExp corCompSymm 12 19.991,90 20.069,66 12,3333 

MNLCP111.7 varPower corARMA(q) 14 20.259,35 20.350,08 12,4096 

MNLCP111.8 varIdent corARMA(q) 15 20.575,88 20.673,08 12,4000 

MNLCP111.9 varExp corARMA(q) 16 20.293,40 20.397,09 12,4118 

MNLCP111.10 varPower corARMA(p) 14 20.034,76 20.125,48 12,5007 
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MNLCP111.11 varIdent corARMA(p) 15 19.036,94 19.134,14 12,4106 

MNLCP111.12 varExp corARMA(p) 14 20.057,38 20.148,10 12,5126 

Onde: ID = identidade do modelo não linear de Chapman e Richards; varFunc = funções de 

variância; corStruct = funções de covariância; NP= número de parâmetros; AIC = Critério de 

Informação de Akaike; BIC = Critério de Informação Bayesiano e RMSE(%) = Raiz quadrada do 

erro médio em porcentagem. 

 

O modelo MNLCP111.1 e MNLCP111.3 apresentaram os melhores 

cenários para modelar a matriz R dos dados, com os menores valores de AIC e 

BIC. Em ambos os casos utilizam a estrutura de correlação da matriz de 

covariância com a função autorregressiva de primeira ordem (corAR1). 

Pinheiro e Bates (2000) comentam que as estruturas de correlação são 

usadas para modelar a dependência entre as observações. Os modelos 

autorregressivos consideram que a dependência entre duas medidas diminui ao 

longo do tempo conforme a distância entre elas aumenta e que a atual 

observação é uma combinação linear das observações anteriores mais um termo 

aleatório, chamado de ruído.  

Fitzmaurice, Laird e Ware (2004) comentavam que a correlação 

frequentemente reduz com a distância entre medidas em estudos longitudinais. 

A tendência é de que os valores de correlação decresçam com o tempo, 

indicando que observações próximas no tempo são mais correlacionadas do que 

observações distantes, o que é muito comum em estudos de dados longitudinais 

dessa natureza (CALEGARIO et al., 2005b).  

Diversos autores na área florestal, utilizaram de estruturas de correlação 

para correção dos pressupostos de independência dos dados, mais 

especificamente pode-se citar alguns que utilizaram a função autorregressiva de 

primeira ordem, como o trabalho de Box, Jenkins e Reinsel (1994), e Calegário 

et al., (2005)a, que modelaram o crescimento em área basal de clones de 

eucalipto; Calegário et al., (2005)b que modelaram a relação hipsométrica de 

árvores de eucalipto e Picea abies (L) Karst., Jordan, et al., (2005) que 

modelaram o MFA para madeira jovem e tardia de Pinus taeda; Jerez-Rico et al., 

(2011), que modelaram índice de sítio para Tectona grandis; Yang e Huang 

(2011) que modelaram a área basal de povoamentos de Picea mariana (Mill.) e 
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da altura média das árvores dominantes e codominantes de povoamentos de 

Pinus contorta var. latifolia Engelm. ex S. Wats. Em todos os trabalhos citados a 

estrutura de correlação autorregressiva de primeira ordem melhorou as 

estimativas dos ajustes. 

 A diferença entre os modelos MNLCP111.1 e MNLCP111.3 está na 

estrutura de variância utilizada. MNLCP111.3 utiliza-se da função de variância 

exponencial (varExp), que segundo Pinheiro e Bates (2000) é usada para 

modelar casos em que a variância aumenta ou diminui em função da covariável. 

Já o modelo MNLCP111.1 utiliza a função de variância potência das covariáveis 

(varPower), que modela casos em que a variância aumenta ou diminui com o 

valor absoluto da variância da covariável (PINHEIRO e BATES, 2000). 

A função varPower é muito utilizada para correção da variância em 

estudos florestais (JORDAN et. al., 2005; CALEGÁRIO et al., 2005a; 

CALEGÁRIO et al., 2005b; CRECENTE-CAMPO et al., 2010; CARVALHO, 2013; 

MENDONÇA et al., 2015; SHARMA et al., 2016; MELO, 2019) pois ela modela 

a Lei de Taylor de 1961 para dados biológicos pela função de potência da média. 

Diante do exposto, escolheu-se a MNLCP111.1 que modela a autocorrelação na 

função autorregressiva de primeira ordem e a heterocedasticidade na função de 

potência das covariáveis. 

 

Figura 24: Representação gráfica dos resíduos padronizados para o modelo não 
linear gaussiano heterocedástico (MNLCP111.1). 
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O Teste de Razão de Verossimilhança demonstra que estimativas mais 

confiáveis podem ser alcançadas ao considerar as estruturas de matriz 

variância-covariância nos modelos (Tabela 16). 

 
Tabela 16: Teste de Razão de Verossimilhança (TRV) para os MNLCP000, 
MNLCP111 e MNLCP111.1. 

TRV RAZÃO p-VALOR 

MNLCP000 vs MNLCP111.1 1.640,738 <0,0001 

MNLCP111 vs MNLCP111.1 1.590,069 <0,0001 

 

A análise gráfica dos resíduos para o modelo escolhido (MNLCP111.1) 

são apresentados nas Figuras 24 e 25. Verifica-se que o efeito de funil na 

distribuição dos erros, observado nas modelagens anteriores, praticamente 

desapareceu, melhorando significativamente a dispersão dos resíduos. Nesse 

sentido, percebe-se que o problema da heterogeneidade da variância foi 

corrigido. Entretanto, apesar de haver uma melhora visual da distribuição 

resíduos padronizados no gráfico dos quartis, a normalidade dos erros não foi 

atendida, conforme Teste de Shapiro Wilk, que rejeitou a hipótese de 

normalidade com W = 0,95453 e p-valor < 2,2e-16. 

 

 

Figura 25: Representação gráfica dos quantis observados padronizados em 
função dos quantis esperados para a distribuição normal padrão para o modelo 
não linear gaussiano heterocedástico MNLCP111.1. 
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A superioridade do modelo que considerou as funções de variância e 

covariância é nítida em relação a modelagem tradicional, uma vez que atendeu 

o pressuposto de homoscedasticidade. A inserção da covariável classe de 

declividade nos parâmetros do modelo e a modelagem da dependência, resultou 

em melhores estatísticas de ajuste consequentemente em estimativas mais 

confiáveis. 

Com a modelagem da dependência dos dados longitudinais o 

pressuposto de homocedasticidade dos erros foi alcançado, mas ainda se nota 

um problema na normalidade dos erros que pode ser originada da 

autocorrelação. 

 

 

3.4 AJUSTE DO MODELO NÃO LINEAR DE EFEITO MISTO 

 

3.4.1 Ajuste do modelo não linear tradicional por classe de declividade  

 

O efeitos das classes de declividade sobre os dados de altura dominante 

do Pinus taeda, obtidos pelo ajuste da função nls.List, para o modelo de 

Chapman-Richards pode ser evidenciado na Tabela 17 e Figura 26. 

 
Tabela 17: Estimativa dos parâmetros e estatísticas de ajuste do modelo de 
Chapman Richards para altura dominante por classe de declividade em Pinus 
taeda. 

Classe Estimativa Erro Padrão t-cal p-valor 

𝛽0 

CLASSE I 27,404 0,4634 59,13 <0,0001 

CLASSE II 25,047 0,4931 50,80 <0,0001 

CLASSE III 24,495 1,6083 15,23 <0,0001 

𝛽1 

CLASSE I 0,128 0,0062 20,48 <0,0001 

CLASSE II 0,178 0,0112 15,83 <0,0001 

CLASSE III 0,189 0,0413 4,59 <0,0001 

𝛽2 
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CLASSE I 1,581 0,0614 25,73 <0,0001 

CLASSE II 2,098 0,1436 14,62 <0,0001 

CLASSE III 2,236 0,5634 3,97 <0,0001 

RMSE%: 12,33%. 

Ao separar o ajuste por classe de declividade (Tabela 17) observa-se que 

pode existir efeito das classes nos parâmetros do modelo porque todos foram 

significativos (p < 0,05). Em relação ao erro padrão de cada parâmetro, a Classe 

I apresentou a menor variação enquanto a Classe III a maior variação, 

comprovado também pelos valores de t que foram maiores para Classe I e 

menores para as Classe III. Isso pode ser retrato do número de observações 

classificadas como Classe III ser significativamente menor que as demais 

classes (Figura 18). 

Na Figura 26 observam-se os parâmetros estimados para cada classe de 

declividade, com intervalo de confiança de 95% originados pela função nls.List. 

Percebe-se que os parâmetros do modelo com os intervalos de confiança não 

se sobrepõem para as classes I e II. Este comportamento é indicativo que existe 

efeito aleatório nos parâmetros 𝛽0 (parâmetro a), 𝛽1 (parâmetro b) e 𝛽2 

(parâmetro c). Na classe III os parâmetros se sobrepõem com as demais classes. 

 

 

Figura 26: Intervalo de confiança de 95% dos parâmetros do modelo Chapman 
Richards estimados para cada classe de declividade pela função nlsList. 
Onde: a = 𝛽0, b= 𝛽1, c= 𝛽2. 

 

Percebe-se ainda que a amplitude dos intervalos de confiança dos 

parâmetros estimados não são os mesmos. Isso ocorre porque os erros padrão 
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aproximados, que são utilizados para produzir estes intervalos no modelo não 

linear pelos mínimos quadrados, são dependentes da estimativa obtida para o 

parâmetro (PINHEIRO; BATES, 2000). 

Com base na Figura 26 e na recomendação de Pinheiro e Bates (2000), 

o ajuste considerando-se efeito aleatório nos parâmetros pode melhorar a 

qualidade das análises e das informações sobre as alturas dominantes nas 

classes de declividade. 

 

3.4.2 Ajuste do modelo não linear de efeito misto 

Os resultados das estimativas para os cenários considerando o efeito 

aleatório classes de declividade nos parâmetros do modelo de Chapman-

Richards constam na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Estimativa dos parâmetros e correlação para os modelos de 
Chapman Richards testados utilizando a abordagem não linear mista. 

Par Estimativa Erro Padrão t-cal p-valor Corr 

CP111 β0 β1 

β0 26,007 0,778 33,43 <0,0001     

β1 0,157 0,016 9,75 <0,0001 -1   

β2 1,886 0,167 11,27 <0,0001 -1 1 

RMSE 12,328%      

CP100     

β0 26,79 0,385 69,60 <0,0001     

β1 0,141 0,005 26,22 <0,0001     

β2 1,71 0,057 29,91 <0,0001     

RMSE 12,352%      

CP010     

β0 26,627 0,341 78,01 <0,0001     

β1 0,143 0,006 25,42 <0,0001     

β2 1,707 0,057 29,87 <0,0001     

RMSE 12,347%      

CP001     

β0 26,639 0,341 78,01 <0,0001     

β1 0,141 0,005 26,13 <0,0001     
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β2 1,68 0,061 27,63 <0,0001     

RMSE 12,355%      

CP110     

β0 26,627 0,341 78,01 <0,0001     

β1 0,142 0,005 25,42 <0,0001 0,67   

β2 1,707 0,057 29,87 <0,0001     

RMSE 12,347%      

CP101     

β0 26,74 0,359 74,49 <0,0001     

β1 0,141 0,005 26,28 <0,0001     

β2 1,699 0,058 29,43 <0,0001 -0,99   

RMSE 12,350%      

CP011     

β0 26,601 0,34 78,22 <0,0001     

β1 0,144 0,006 23,69 <0,0001     

β2 1,741 0,063 27,45 <0,0001   1 

RMSE 12,344%      

 

Observa-se que valores da raiz quadrada do erro médio em porcentagem 

(RMSE%) são muito próximos entre os modelos testados e, praticamente não 

diferem do modelo não linear utilizando a abordagem tradicional (12,393%). 

Alguns autores (HALL e BAILEY, 2001; JIANG e LI, 2010; CRECENTE-CAMPO 

et al., 2010; JEREZ-RICO et al., 2011; CARVALHO, 2013; SHARMA et al., 2016; 

DANTAS, 2019) estudando a variável altura para espécies florestais 

encontraram com a abordagem não linear mista redução significativa nos valores 

de RMSE%, entretanto nenhum desses estudos utilizou uma covariável de 

sensoriamento remoto como efeito aleatório. 

Todos os parâmetros dos modelos apresentados na Tabela 18 foram 

significativos (p<0,05), com baixo erro padrão e altos valores de t na estimação 

por parâmetros. Esse comportamento demonstra que a utilização da teoria dos 

modelos não lineares de efeito misto com a correta associação dos parâmetros 

aos efeitos aleatórios, possibilitou uma redução do erro padrão comparado com 

a modelagem tradicional. 



 

 

134 

 

Nesse contexto, qualquer um dos modelos utilizando a abordagem mista 

poderia ser escolhido. Entretanto observa-se que existe uma alta correlação 

entre os parâmetros dos modelos CP111, CP101 e CP011, ou seja, em todos os 

modelos que foi considerado efeito aleatório em mais de um parâmetro, exceto 

para CP110 (efeito aleatório em β0 e β1). Esses valores são indicativos de 

sobreparametrização. Como a matriz D utilizada foi a matriz geral pdSymm e 

esta estima mais parâmetros que as demais matrizes, Pinheiros e Bates (2000), 

comentam que a perda de precisão das estimativas pode ocorrer, nesses casos 

de sobreparametrização. 

 Os valores de AIC, BIC e logLik podem ser observados na Tabela 19, 

indicando uma superioridade do modelo CP111 para AIC e logLik e do modelo 

CP010 para BIC. 

 

Tabela 19: Valores estimados para os diferentes modelos de Chapman e 
Richards ajustados para o crescimento da altura dominante de Pinus taeda, 
considerando as diferentes estruturas de efeitos aleatórios dentro das classes 
de declividade. 

ID NP AIC BIC logLik RMSE(%) 

CP111 10 20.428,50 20.493,30 -10.204,25 12,328 

CP110 7 20.436,25 20.481,61 -10.211,12 12,347 

CP101 7 20.438,75 20.484,11 -10.212,37 12,350 

CP011 7 20.434,07 20.479,43 -10.210,04 12,344 

CP100 5 20.435,75 20.468,15 -10.212,87 12,352 

CP010 5 20.432,25 20.464,65 -10.211,12 12,347 

CP001 5 20.438,20 20.470,60 -10.214,10 12,355 

Onde: ID = identidade do modelo não linear de Chapman e Richards; NP= número de 

parâmetros; AIC = Critério de Informação de Akaike; BIC = Critério de Informação Bayesiano, 

logLik = log-verossimilhança e RMSE% = Raiz quadrada do erro médio em porcentagem. 
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3.4.3 Ajuste do modelo não linear de efeito misto com estrutura na 

Matriz D 

 

O modelo considerando efeito aleatório em todos os parâmetros foi 

analisado para verificar a estrutura de covariância nos parâmetros de efeito 

aleatório, conforme figura 27. 

 

 

Figura 27: Matriz de dispersão dos parâmetros de efeitos aleatórios de classe de 
declividade no modelo CP111. 
   

 

Observa-se que a representação gráfica dos parâmetros aleatórios não 

apresentou uma estrutura de conjunto que justifique a aplicação de uma 

estrutura por blocos na matriz D. Entretanto, para se ter uma escolha adequada 

a partir de índices estatísticos, os resultados das variações dos modelos que 

tinham efeito aleatório em mais de um parâmetro foram testados em todos os 

cenários possíveis conforme Tabela 20. 
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Tabela 20: Modelos de Chapman Richards ajustados com diferentes estruturas 
para matriz de efeitos aleatórios. 

ID NP AIC BIC logLik TESTE TRV p-valor 

CP111S 10 20.428,50 20.493,30 -10.204,25 

1 vs 2 13,75 <0,0001 
CP111B1 8 20.438,25 20.490,09 -10.211,12 

CP111B2 8 20.438,25 20.490,09 -10.211,12 

CP111B3 8 20.436,06 20.487,90 -10.210,03 

CP110S 7 20.436,25 20.481,61 -10.211,12 

1 vs 2 7,06E-01 0,9979 CP110B1 6 20.434,25 20.473,13 -10.211,12 

CP110B2 6 20.434,25 20.473,13 -10.211,12 

CP101S 7 20.438,75 20.484,11 -10.212,37 

1 vs 2 1,00E+00 0,3172 CP101B1 6 20.437,75 20.476,63 -10.212,87 

CP101B2 6 20.437,75 20.476,63 -10.212,87 

CP011S 7 20.434,07 20.479,43 -10.210,04 

1 vs 2 2,18E+00 0,14 CP011B1 6 20.434,25 20.473,13 -10.211,12 

CP011B2 6 20.434,25 20.473,13 -10.211,12 

 

O modelo que considera o efeito aleatório em todos os parâmetros 

CP111 teve melhor ajuste considerando os valores de AIC e TRV para a 

estrutura geral de matriz D (pdSymm), enquanto os demais modelos não tiveram 

diferença significativa entre as estruturas de modelagem da matriz D (p>0,05). 

Sendo assim para as modelagens futuras considerou-se a estrutura de matriz 

geral (pdSymm) como padrão. 

Jiang e Li (2010) estudando a abordagem de efeitos mistos no modelo 

de Chapman-Richards para relação altura e diâmetro de árvores de Dahurian 

larch (Larix gmelinii. Rupr.) no Nordeste da China, ao modelar a matriz D também 

encontraram superioridade nas estatísticas de AIC, BIC, logLik e TRV para a 

matriz pdSymm. 
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3.4.4 Ajuste do modelo não linear de efeito misto com estrutura na 

Matriz R - heterocedástico 

3.4.4.1 Matriz R com função de variância 

 

A modelagem da heterocedasticidade presente nos dados foi pela função 

varPower, simulada em todos os modelos de abordagem mista, levando em 

consideração a classe de declividade. Os resultados de comparação podem ser 

analisados na Tabela 21. 

 

 

Tabela 21: Modelos não lineares gaussianos de efeitos mistos de Chapman 
Richards com estrutura de variância varPower na matriz R. 

ID NP AIC BIC logLik RMSE% 

CP111.var 13 20.006,89 20.091,13 -9.990,44 12,338 

CP100.var 8 19.998,53 20.050,37 -9.991,26 12,354 

CP010.var 8 20.000,66 20.052,50 -9.992,33 12,351 

CP001.var 8 20.006,95 20.058,79 -9.995,48 12,362 

CP110.var 10 20.002,80 20.067,60 -9.991,40 12,352 

CP101.var 10 20.010,95 20.075,75 -9.995,48 12,361 

CP011.var 10 20.000,92 20.065,72 -9.990,46 12,347 

 

Percebe-se uma melhora nos valores de AIC, BIC e logLik comparado 

ao modelo tradicional. O modelo CP100.var, que considera efeito aleatório de 

classe de declividade somente no parâmetro 𝛽0, demonstrou-se superior entre 

os cenários analisados. Até então, o modelo CP111 (efeito aleatório em todos 

os parâmetros) estava sendo superior, apesar de apresentar um possível 

problema de parametrização em excesso com os resultados de alta correlação 

dos parâmetros aleatórios.  

Pinheiro e Bates (2000) comentam que esse alinhamento quase perfeito 

entre os efeitos aleatórios - observados na Figura 27 - indicam além de 

correlações negativas e positivas entre os parâmetros aleatórios, um indicativo 

de que o modelo está parametrizado em excesso. Ao considerar o modelo com 

efeito aleatório somente no parâmetro 𝛽0 temos esse problema resolvido. Além 
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do mais, modelando sua estrutura de matriz R pela função de variância 

varPower, os valores de AIC e BIC diminuem consideravelmente tornando-o 

superior aos demais. Em todos os TRV o modelo CP100.var apresentou alta 

significância no p-valor (Tabela 22). O p-valor muito pequeno da estatística da 

razão de verossimilhança confirma que o modelo heterocedástico explica os 

dados significativamente melhor do que o modelo que não tem funções de 

variância. 

 

Tabela 22: Teste de razão de verossimilhança para os modelos não lineares 
gaussianos de efeitos mistos com e sem estrutura de variância na matriz R. 

ID NP AIC BIC logLik TRV p-valor 

CP100 5 20435,75 20468,15 -10.213 
1 vs 2 443,219 <.0001 

CP100.var 8 19998,53 20050,37 -9.991 

CP111 10 20428,50 20493,30 -10.204 
1 vs 2 425,975 <.0001 

CP100.var 8 19998,53 20050,37 -9.991 

 

O modelo misto CP100.var (heterocedástico) apresentou uma melhor 

distribuição de resíduos (Figura 28), eliminando o efeito de funil presente na 

modelagem tradicional (Figura 19) garantindo que o pressuposto de 

homogeneidade dos erros seja atendido. 

 

 

Figura 28: Gráfico de dispersão de resíduos padronizados do modelo não linear 
de efeito misto heterocedástico (CP100.var). 
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Alguns autores corrigindo a heterogeneidade presente nos dados 

longitudinais de florestas também encontram melhor qualidade nos ajustes para 

as estatísticas de AIC, BIC e TRV, quando utilizaram a correção da variância 

pela função varPower (HALL e BAILEY, 2001; CALEGÁRIO et al., 2005a; 

MENDONÇA et al., 2015; SHARMA et al., 2016). 

O ajuste mais adequado dentro das classes de declividade para o modelo 

heterocedástico pode ser evidenciado pelo box plot dos resíduos padronizados 

(Figura 29 versus Figura 20). Isso indica que apesar de não haver a diminuição 

do RMSE% os erros apresentaram distribuição regular nas classes de 

declividade, fornecendo estimativas individuais mais confiáveis.   

 

 

Figura 29: Gráfico de dispersão de resíduos padronizados por classe de 
declividade para o modelo não linear de efeito misto homocedástico (CP100.var). 
 

A normalidade dos resíduos também é um pressuposto exigido nas 

análises de regressão. A normalidade dos resíduos do modelo CP100.var pode 

ser analisado na Figura 30, rejeitando a hipótese nula de normalidade pelo Teste 

de Shapiro Wilk com W = 0,95075 e p-valor < 2,2e-16. O gráfico apresenta a 

normalidade para os erros dentro das classes de declividade. 
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Figura 30: Gráfico normal dos resíduos padronizados dentro das classes de 
declividade para o modelo não linear de efeito misto heterocedástico 
(CP100.var). 

 

O ajuste do modelo de Chapman-Richards para crescimento de altura 

dominante em florestas Pinus taeda, considerando o efeito aleatório classes de 

declividade e as funções de variância, atendeu o pressuposto da regressão 

ordinária de homoscedasticidade, além disso, alcançou-se estatísticas melhores 

de AIC, BIC e TRV, consequentemente estimativas mais confiáveis.  

 

3.4.4.2 Matriz R com função de covariância 

 

A dependência dos erros foi modelada com a matriz de covariância 

autorregressiva de primeira ordem (AR1), que se sobressaiu na modelagem não 

linear gaussiana heterocedástica, e também pela matriz AR(6). A tabela 23 

apresenta os resultados para a AR(1). 
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Tabela 23: Estimativas estatísticas do ajuste não linear de efeito misto do modelo 
de Chapman Richards heterocedástico com covariância na função AR(1). 

Parâmetro Estimativa Erro Padrão t-cal p-valor LI LS 

𝛽0 25,7129 0,4137 62,15 <0,0001 24,9021 26,5237 

𝛽1 0,1485 0,0061 24,23 <0,0001 0,1365 0,1605 

𝛽2 1,6958 0,0591 28,68 <0,0001 1,5799 1,8117 

RMSE% 12,426      

LI: limite inferior do intervalo de confiança; LS: limite superior do intervalo de confiança.  

 

Os parâmetros de efeitos fixos apresentaram significância estatística ao 

nível 5% de probabilidade (p-valor<0,05) para o modelo que considerou a AR(1). 

Calegário et al. (2005)a analisando o crescimento em altura de árvores 

individuais de Eucalyptus clonais e Jordan et al., (2005) utilizando a abordagem 

de efeito misto para determinação do ângulo de microfibrilas de Pinus taeda 

também encontraram as melhores estatísticas na estrutura AR(1), elevando 

consideravelmente o valor do teste de razão de verossimilhança. 

Os resultados estatístico da modelagem da correlação considerando o 

função AR(6) estão na Tabela 24. 

 

Tabela 24: Estimativas estatísticas do ajuste não linear de efeito misto do modelo 
de Chapman Richards heterocedástico com covariância na função AR(6). 

Parâmetro Estimativa Erro Padrão t-cal p-valor LI LS 

𝛽0 
25,4234 0,4084271 62 <0,0001 24,6229 26,2238 

𝛽1 
0,1521 0,0062987 24 <0,0001 0,1397 0,1644 

𝛽2 
1,7168 0,0614122 28 <0,0001 1,5964 1,8371 

RMSE% 12,456         

 

Os parâmetros de efeitos fixos apresentaram significância estatística ao 

nível 5% de probabilidade (p-valor<0,05) para o modelo que considerou a 

estrutura autorregressiva de sexta ordem. O intervalo de confiança teve pouca 

variação comparado ao modelo que considerou a AR(1). Nesse contexto, tanto 

o função AR(1) quanto a AR(6) poderiam ser utilizadas para correção da 

dependência temporal dos dados. Entretanto os valores de AIC, BIC e logLik 
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foram melhores para o modelo que considerou a estrutura de covariância até o 

sexto lag AR(6), conforme resultados da Tabela 25. 

 

Tabela 25: Estatísticas de ajuste dos modelos não lineares de efeito misto 
heterocedástico com função de covariância AR(1) e AR(6). 

ID NP AIC BIC logLik TRV p-valor 

CP100.var.AR1 9 18.888,82 18.947,14 -9.435 
1 vs 2 316,840 <.0001 

CP100.var.AR6 14 18.581,98 18.672,70 -9.277 

 

O teste de razão de verossimilhança foi significativo para o modelo com 

estrutura de correlação de sexta ordem (AR(6)), indicando que eles tem 

diferença estatística. 

O gráfico de dispersão dos resíduos padronizados melhorou 

significativamente com a modelagem da dependência dos dados (Figura 30), e 

abrangeu mais valores em torno da média quando analisado por classe de 

declividade (Figura 32). Além disso, a partir Figura 33, pode-se dizer que os erros 

estão seguindo a normalidade, ou que, pelo menos seguem uma distribuição 

simétrica. 

 

 

Figura 31: Gráfico de dispersão dos resíduos padronizados para o modelo não 
linear de efeito misto heterocedástico com estrutura de covariância AR(6). 
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Pela comparação direta da dispersão dos resíduos padronizados do 

modelo tradicional (Figura 19) e do modelo não linear de efeito misto 

heterocedástico com estrutura de correlação AR(6) (Figura 31) percebe-se a 

amplitude de erros praticamente permanece a mesma (-3 até 3). Entretanto, ao 

fazer essa análise por classe de declividade observa-se que o modelo tradicional 

subestimava a média da classe II e III (Figura 20), enquanto o CP100.var.AR(6) 

conseguiu retratar melhor a média para essas classes (Figura 32). Dessa forma, 

apesar de não reduzir o RMSE% o erro apresenta-se melhor distribuído, 

podendo melhorar significativamente as predições individuais. 

  

 

Figura 32: Gráfico de dispersão dos resíduos padronizados por classe de 
declividade para o modelo não linear gaussiano de efeito misto heterocedástico 
com estrutura de covariância AR(6). 
 

Observa-se que ao inserir a correção de dependência na modelagem a 

hipótese de normalidade dos erros permanece rejeitada pelo Teste de Shapiro 

Wilk com W = 0,95551 e p-valor < 2,2e-16 (Figura 33), entretanto a distribuição 

apresentou-se mais simétrica que no modelo tradicional.   
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Figura 33: Gráfico normal dos resíduos padronizados por classes de declividade 
para o modelo não linear gaussiano de efeito misto heterocedástico com 
estrutura de covariância AR(6). 

 

Pinheiro e Bates (2000) comentam que a adequação do modelo ajustado 

é melhor visualizada exibindo os valores estimados e observados no mesmo 

gráfico. A figura 34 apresenta os valores observados estimados pelo modelo não 

linear misto considerando o efeito aleatório de classe de declividade no 

parâmetro 𝛽0, com modelagem da variância e covariância. 

 

 

Figura 34: Valores observados e estimados pelo modelo CP100.var.AR(6) para 
altura dominante de Pinus taeda. 
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A predição do modelo não linear misto com estrutura de variância e 

covariância (CP100.var.AR(6)) pode ser observada na Figura 35. Percebe-se 

que a predição por classe de declividade I praticamente coincide com a predição 

média da população, enquanto temos uma leve subestimativa para classe I e 

superestimava para classe II. 

 

 

Figura 35: Valores estimados para população (azul), valores estimados por 
classes de declividade (preto) pelo modelo não linear gaussiano de efeito misto 
heterocedástico com estrutura de covariância AR(6) e valores observados 
(cinza). 
 

De um modo geral, o problema de heterogeneidade da variância, 

verificado inicialmente foi solucionado pela modelagem da estrutura de variância 

e o problema da dependência temporal (autocorrelação), foi corrigido com a 

modelagem da estrutura de covariância. Utilizando a abordagem não linear de 

efeito misto heterocedástica, considerando uma covariável de fácil acesso como 

efeito aleatório (classe de declividade), foi possível melhorar o ajuste com as 

estatísticas de AIC, BIC, logLik e TRV, atender os pressupostos exigidos e 

consequentemente obter estimativas mais confiáveis para altura dominante em 

Pinus taeda. 
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3.5 COMPARAÇÃO DAS ABORDAGENS 

 

A Tabela 26 apresenta a comparação entre as abordagens do modelo não 

linear de efeito misto heterocedástico com estrutura de covariância AR(6) – 

CP100.var.AR(6), do modelo não linear gaussiano heterocedástico e estrutura 

de covariância AR(1) – MNLCP111.1 e do modelo não linear tradicional. 

 Observam-se que os modelos diferem entre si pelo teste de razão de 

verossimilhança. O modelo não linear de efeito misto heterocedástico foi o mais 

adequado para modelar o crescimento de altura dominante, apresentando pelo 

TRV uma diferença estatística significativa. A superioridade desse modelo é 

afirmada pelos menores valores de AIC e BIC.  

 

Tabela 26: Estatísticas de ajuste para comparação da abordagem não linear 
tradicional, gaussiana heterocedástica e gaussiana heterocedástica de efeito 
misto. 

ID NP AIC BIC logLik TRV p-valor 

CP100.var.AR6 14 18.581,98 18.672,70 -9.276,99       

MNLCP111.1 14 18.836,48 18.927,20 -9.404,24 1 vs 2 62,344 <.0001 

MODELO TRADICIONAL 3 20.457,20 20.483,14 -10.224,61 2 vs 3 1640,738 <.0001 

 

A utilização da declividade como efeito aleatório na estimação do 

parâmetro 𝛽0, apesar de não reduzir o RMSE%, permitiu acomodar os efeitos da 

dependência temporal no modelo, fornecendo estimativas mais confiáveis. Isso 

demonstra que existe efeito das classes de declividade sobre a variação residual, 

não considerada no modelo tradicional, afetando os coeficientes de regressão, 

cálculos de significância e intervalos de confiança.  

A média (curva de regressão) não foi significativamente afetada pela 

inclusão do efeito aleatório, dessa forma não reduziu o RMSE%, entretanto, o 

erro apresentou melhor distribuição entre as classes de declividade, o que afeta 

as estimativas de predição individual, garantindo assim estimativas não 

viesadas. 
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4. CONCLUSÃO 

 

• As classes de declividade possuem efeito sobre a altura dominante de 

Pinus taeda e pode ser considerada na sua modelagem para explicar as 

variações residuais. 

• A modelagem não linear gaussiana heterocedástica da altura dominante 

de Pinus taeda, utilizando a classe de declividade como covariável, 

melhora sensivelmente os resultados estatísticos do ajuste, mas ainda, 

viola alguns pressupostos da regressão não linear ordinária. 

• A modelagem não linear de efeito misto heterocedástica da altura 

dominante de Pinus taeda, utilizando a classe de declividade como efeito 

aleatório, oferece resultados estatísticos consistentes, produz estimativas 

mais confiáveis e atende os pressupostos da regressão não linear 

ordinária. 

• A utilização dos modelos avançados que consideram funções de variância 

e covariância podem ser utilizados em dados longitudinais que 

apresentam dependência temporal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização de modelos avançados na predição da capacidade produtiva 

do local não se baseia em atributos isolados, mas na influência que as variáveis 

utilizadas nos modelos têm sobre a dependência espacial e temporal que não 

são explicadas pelos modelos tradicionais, aumentando assim a confiabilidade 

das estimativas.  

Além disso, permitem pela modelagem da matriz de variância e 

covariância, corrigir problemas como heterogeneidade da variância e 

autocorrelação dos erros, comumente encontrados em dados florestais. 
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APÊNDICE A 

#LIMPANDO INFORMAÇÕES DO R# 

rm(list = ls()) 

gc(reset = T) 

graphics.off() 

 

#PACOTES NECESSÁRIOS# 

library(gstat) 

library(raster) 

library(rstudioapi) 

library(sp) 

 

#CARREGANDO DADOS# 

dados <- read.csv2("VAR_LIMITE.csv") 

COVARI <- read.csv2("COVAR_semout.csv") 

limite <- shapefile("LIMITE_A1.shp") 

limite <- list("sp.polygons", limite, border = "black", lwd = 2.5) 

 

#ANALISE DA VARIAVEL RESPOSTA# 

hist((dados$HDOM), main="", xlab= "HDOM(m)", ylab="Frequência") 

boxplot((dados$HDOM), horizontal=T, main="HDOM(m)") 

 

#CONVERTER EM DADOS "SpatialPointsDataFrame"# 

require(sp) 

coordinates(dados) = ~X+Y 

class(dados) 

coordinates(COVARI) = ~X+Y 

class(COVARI) 

 

# MODELANDO VARIAVEIS# 

#HDOM~SRI# 

model.HDOM_SRI <- as.formula('log(HDOM) ~ SRI') 

ajust.HDOM_SRI <- lm(model.HDOM_SRI, dados) 

summary(ajust.HDOM_SRI) 

#HDOM~NDVI# 

model.HDOM_NDVI <- as.formula('log(HDOM) ~ NDVI') 

ajust.HDOM_NDVI <- lm(model.HDOM_NDVI, dados) 
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summary(ajust.HDOM_NDVI) 

#HDOM~NDWI# 

model.HDOM_NDWI <- as.formula('log(HDOM) ~ NDWI') 

ajust.HDOM_NDWI <- lm(model.HDOM_NDWI, dados) 

summary(ajust.HDOM_NDWI) 

#HDOM~NBR# 

model.HDOM_NBR <- as.formula('log(HDOM) ~ NBR') 

ajust.HDOM_NBR <- lm(model.HDOM_NBR, dados) 

summary(ajust.HDOM_NBR) 

#HDOM~SAVI# 

model.HDOM_SAVI <- as.formula('log(HDOM) ~ SAVI') 

ajust.HDOM_SAVI <- lm(model.HDOM_SAVI, dados) 

summary(ajust.HDOM_SAVI) 

#HDOM~SRTM# 

model.HDOM_SRTM <- as.formula('log(HDOM) ~ SRTM') 

ajust.HDOM_SRTM <- lm(model.HDOM_SRTM, dados) 

summary(ajust.HDOM_SRTM) 

#HDOM~SLOPE# 

model.HDOM_SLOPE <- as.formula('log(HDOM) ~ SLOPE') 

ajust.HDOM_SLOPE <- lm(model.HDOM_SLOPE, dados) 

summary(ajust.HDOM_SLOPE) 

#HDOM~RELEVO# 

model.HDOM_RELEVO <- as.formula('log(HDOM) ~ RELEVO') 

ajust.HDOM_RELEVO <- lm(model.HDOM_RELEVO, dados) 

summary(ajust.HDOM_RELEVO) 

#HDOM~SRI_NDWI_SAVI# 

model.HDOM_COMBINE <- as.formula('log(HDOM) ~ SRI+NDWI+SAVI+SLOPE') 

ajust.HDOM_COMBINE <- lm(model.HDOM_COMBINE, dados) 

summary(ajust.HDOM_COMBINE) 

 

#DESCOBRINDO INFORMAÇÕES PARA AJUSTE SEMIVARIOGRAMA - exemplo com 

SRI# 

print(max(dist(dados@coords))/2) #CUTOFF -igual para todas PQ é só HDOM# 

print(min(dist(dados@coords))) #para ajudar no tamanho do lag# 

print((max(dist(dados@coords))/2)/min(dist(dados@coords)))#determinando o lag# 

could<- gstat(id="HDOM", formula = log(HDOM)~SRI, data= dados) 

var_could<- gstat::variogram(could, cloud=T) #Variograma de nuvem# 

plot(var_could) 
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var_exp<- gstat::variogram(could, cutoff= 7100, width= 350) #width basicamente é o lag# 

 

#AJUSTE SEMIVARIOGRAMAS EXPERIMENTAIS# 

SRI.vgm <- variogram(model.HDOM_SRI, data = dados, cutoff = 7100, width = 350) 

SRI.vgm 

plot(SRI.vgm) 

NDVI.vgm <- variogram(model.HDOM_NDVI, data = dados, cutoff = 7100, width = 350) 

plot(NDVI.vgm) 

NDVI.vgm 

NDWI.vgm <- variogram(model.HDOM_NDWI, data = dados, cutoff = 7100, width = 350) 

plot(NDWI.vgm) 

NDWI.vgm 

NBR.vgm <- variogram(model.HDOM_NBR, data = dados, cutoff = 7100, width = 350) 

NBR.vgm 

plot(NBR.vgm) 

SAVI.vgm <- variogram(model.HDOM_SAVI, data = dados, cutoff = 7100, width = 350) 

SAVI.vgm 

plot(SAVI.vgm) 

SRTM.vgm <- variogram(model.HDOM_SRTM, data = dados, cutoff = 7100, width = 350) 

SRTM.vgm 

plot(SRTM.vgm) 

SLOPE.vgm <- variogram(model.HDOM_SLOPE, data = dados, cutoff = 7100, width = 350) 

SLOPE.vgm 

plot(SLOPE.vgm) 

RELEVO.vgm <- variogram(model.HDOM_RELEVO, data = dados, cutoff = 7100, width = 350) 

RELEVO.vgm 

plot(RELEVO.vgm) 

COMBINE.vgm <- variogram(model.HDOM_COMBINE, data = dados, cutoff = 7100, width = 

350) 

COMBINE.vgm 

plot(COMBINE.vgm) 

 

#PESOS - TODOS IGUAIS PQ SE BASEIA NO BANCO DE DADOS# 

weig <- SRI.vgm$np/SRI.vgm$dist^2 

 

#SOMA DE QUADRADO TOTAL# 

SStot_SRI<- sum(weig*(SRI.vgm$gamma-mean(SRI.vgm$gamma))^2) 

SStot_NDVI<- sum(weig*(NDVI.vgm$gamma-mean(NDVI.vgm$gamma))^2) 
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SStot_NDWI<- sum(weig*(NDWI.vgm$gamma-mean(NDWI.vgm$gamma))^2) 

SStot_NBR<- sum(weig*(NBR.vgm$gamma-mean(NBR.vgm$gamma))^2) 

SStot_SAVI<- sum(weig*(SAVI.vgm$gamma-mean(SAVI.vgm$gamma))^2) 

SStot_SRTM<- sum(weig*(SRTM.vgm$gamma-mean(SRTM.vgm$gamma))^2) 

SStot_SLOPE<- sum(weig*(SLOPE.vgm$gamma-mean(SLOPE.vgm$gamma))^2) 

SStot_RELEVO<- sum(weig*(RELEVO.vgm$gamma-mean(RELEVO.vgm$gamma))^2) 

SStot_COMBINE<- sum(weig*(COMBINE.vgm$gamma-mean(COMBINE.vgm$gamma))^2) 

 

# AJUSTE SEMIVARIOGRAMA TEORICO# 

#HDOM~SRI# 

#SRI ESFERICO# 

SRI.fit_sph <- vgm(psill=NA, "Sph", range = NA, 0.024) 

SRI.fit_sph<- fit.variogram(SRI.vgm,SRI.fit_sph,fit.kappa = F) 

SSErr_SRI_sph <- attr(SRI.fit_sph, "SSErr") 

SSErr_SRI_sph 

R2_SRI_sph <- 1-(SSErr_SRI_sph/SStot_SRI)  

R2_SRI_sph 

#SRI - EXPONENCIAL# 

SRI.fit_exp <- vgm(psill=NA, "Exp", range = NA, 0.024) 

SRI.fit_exp<- fit.variogram(SRI.vgm,SRI.fit_exp,fit.kappa = F) 

SSErr_SRI_exp <- attr(SRI.fit_exp, "SSErr") 

SSErr_SRI_exp 

R2_SRI_exp <- 1-(SSErr_SRI_exp/SStot_SRI)  

R2_SRI_exp 

#SRI GAUSSIANO# 

SRI.fit_gau <- vgm(psill=NA, "Gau", range = NA, 0.024) 

SRI.fit_gau<- fit.variogram(SRI.vgm,SRI.fit_gau,fit.kappa = F) 

SSErr_SRI_gau <- attr(SRI.fit_gau, "SSErr") 

SSErr_SRI_gau 

R2_SRI_gau <- 1-(SSErr_SRI_gau/SStot_SRI)  

R2_SRI_gau 

 

#HDOM~NDVI# 

#NDVI ESFERICO# 

NDVI.fit_sph <- vgm(psill=NA, "Sph", range = NA, 0.023) 

NDVI.fit_sph<- fit.variogram(NDVI.vgm,NDVI.fit_sph,fit.kappa = F) 

SSErr_NDVI_sph <- attr(NDVI.fit_sph, "SSErr") 

SSErr_NDVI_sph 
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R2_NDVI_sph <- 1-(SSErr_NDVI_sph/SStot_NDVI)  

R2_NDVI_sph 

#NDVI - EXPONENCIAL# 

NDVI.fit_exp <- vgm(psill=NA, "Exp", range = NA, 0.023) 

NDVI.fit_exp<- fit.variogram(NDVI.vgm,NDVI.fit_exp,fit.kappa = F) 

SSErr_NDVI_exp <- attr(NDVI.fit_exp, "SSErr") 

SSErr_NDVI_exp 

R2_NDVI_exp <- 1-(SSErr_NDVI_exp/SStot_NDVI) 

R2_NDVI_exp 

#NDVI - GAUSSIANO# 

NDVI.fit_gau <- vgm(psill=NA, "Gau", range = NA, 0.023) 

NDVI.fit_gau<- fit.variogram(NDVI.vgm,NDVI.fit_gau,fit.kappa = F) 

SSErr_NDVI_gau <- attr(NDVI.fit_gau, "SSErr") 

SSErr_NDVI_gau 

R2_NDVI_gau <- 1-(SSErr_NDVI_gau/SStot_NDVI) 

R2_NDVI_gau 

 

#HDOM~NDWI# 

#NDWI ESFERICO# 

NDWI.fit_sph <- vgm(psill=NA, "Sph", range = NA, 0.019) 

NDWI.fit_sph<- fit.variogram(NDWI.vgm,NDWI.fit_sph,fit.kappa = F) 

SSErr_NDWI_sph <- attr(NDWI.fit_sph, "SSErr") 

SSErr_NDWI_sph 

R2_NDWI_sph <- 1-(SSErr_NDWI_sph/SStot_NDWI)  

R2_NDWI_sph 

NDWI.fit_sph 

#NDWI - EXPONENCIAL# 

NDWI.fit_exp <- vgm(psill=NA, "Exp", range = NA, 0.019) 

NDWI.fit_exp<- fit.variogram(NDWI.vgm,NDWI.fit_exp,fit.kappa = F) 

SSErr_NDWI_exp <- attr(NDWI.fit_exp, "SSErr") 

SSErr_NDWI_exp 

R2_NDWI_exp <- 1-(SSErr_NDWI_exp/SStot_NDWI) 

R2_NDWI_exp 

#NDWI - GAUSSIANO# 

NDWI.fit_gau <- vgm(psill=NA, "Gau", range = NA, 0.019) 

NDWI.fit_gau<- fit.variogram(NDWI.vgm,NDWI.fit_gau,fit.kappa = F) 

SSErr_NDWI_gau <- attr(NDWI.fit_gau, "SSErr") 

SSErr_NDWI_gau 
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R2_NDWI_gau <- 1-(SSErr_NDWI_gau/SStot_NDWI) 

R2_NDWI_gau 

 

#HDOM~NBR# 

#NBR ESFERICO# 

NBR.fit_sph <- vgm(psill=NA, "Sph", range = NA, 0.019) 

NBR.fit_sph<- fit.variogram(NBR.vgm,NBR.fit_sph,fit.kappa = F) 

SSErr_NBR_sph <- attr(NBR.fit_sph, "SSErr") 

SSErr_NBR_sph 

R2_NBR_sph <- 1-(SSErr_NBR_sph/SStot_NBR)  

R2_NBR_sph 

#NBR - EXPONENCIAL# 

NBR.fit_exp <- vgm(psill=NA, "Exp", range = NA, 0.019) 

NBR.fit_exp<- fit.variogram(NBR.vgm,NBR.fit_exp,fit.kappa = F) 

SSErr_NBR_exp <- attr(NBR.fit_exp, "SSErr") 

SSErr_NBR_exp 

R2_NBR_exp <- 1-(SSErr_NBR_exp/SStot_NBR) 

R2_NBR_exp 

#NBR - GAUSSIANO# 

NBR.fit_gau <- vgm(psill=NA, "Gau", range =NA, 0.019) 

NBR.fit_gau<- fit.variogram(NBR.vgm,NBR.fit_gau) 

SSErr_NBR_gau <- attr(NBR.fit_gau, "SSErr") 

SSErr_NBR_gau 

R2_NBR_gau <- 1-(SSErr_NBR_gau/SStot_NBR) 

R2_NBR_gau 

 

#HDOM~SAVI# 

#SAVI ESFERICO# 

SAVI.fit_sph <- vgm(psill=NA, "Sph", range = NA, 0.023) 

SAVI.fit_sph<- fit.variogram(SAVI.vgm,SAVI.fit_sph,fit.kappa = F) 

SSErr_SAVI_sph <- attr(SAVI.fit_sph, "SSErr") 

SSErr_SAVI_sph 

R2_SAVI_sph <- 1-(SSErr_SAVI_sph/SStot_SAVI)  

R2_SAVI_sph 

#SAVI - EXPONENCIAL# 

SAVI.fit_exp <- vgm(psill=NA, "Exp", range = NA, 0.023) 

SAVI.fit_exp<- fit.variogram(SAVI.vgm,SAVI.fit_exp,fit.kappa = F) 

SSErr_SAVI_exp <- attr(SAVI.fit_exp, "SSErr") 
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SSErr_SAVI_exp 

R2_SAVI_exp <- 1-(SSErr_SAVI_exp/SStot_SAVI) 

R2_SAVI_exp 

#SAVI - GAUSSIANO# 

SAVI.fit_gau <- vgm(psill=NA, "Gau", range =NA, 0.023) 

SAVI.fit_gau<- fit.variogram(SAVI.vgm,SAVI.fit_gau) 

SSErr_SAVI_gau <- attr(SAVI.fit_gau, "SSErr") 

SSErr_SAVI_gau 

R2_SAVI_gau <- 1-(SSErr_SAVI_gau/SStot_SAVI) 

R2_SAVI_gau 

 

#HDOM~SRTM# 

#SRTM ESFERICO# 

SRTM.fit_sph <- vgm(psill=NA, "Sph", range = NA, 0.019) 

SRTM.fit_sph<- fit.variogram(SRTM.vgm,SRTM.fit_sph,fit.kappa = F) 

SSErr_SRTM_sph <- attr(SRTM.fit_sph, "SSErr") 

SSErr_SRTM_sph 

R2_SRTM_sph <- 1-(SSErr_SRTM_sph/SStot_SRTM)  

R2_SRTM_sph 

#SRTM - EXPONENCIAL# 

SRTM.fit_exp <- vgm(psill=NA, "Exp", range = NA, 0.019) 

SRTM.fit_exp<- fit.variogram(SRTM.vgm,SRTM.fit_exp,fit.kappa = F) 

SSErr_SRTM_exp <- attr(SRTM.fit_exp, "SSErr") 

SSErr_SRTM_exp 

R2_SRTM_exp <- 1-(SSErr_SRTM_exp/SStot_SRTM) 

R2_SRTM_exp 

#SRTM - GAUSSIANO# 

SRTM.fit_gau <- vgm(psill=NA, "Gau", range =NA, 0.019) 

SRTM.fit_gau<- fit.variogram(SRTM.vgm,SRTM.fit_gau) 

SSErr_SRTM_gau <- attr(SRTM.fit_gau, "SSErr") 

SSErr_SRTM_gau 

R2_SRTM_gau <- 1-(SSErr_SRTM_gau/SStot_SRTM) 

R2_SRTM_gau 

 

#HDOM~RELEVO# 

#RELEVO ESFERICO# 

RELEVO.fit_sph <- vgm(psill=NA, "Sph", range = NA, 0.019) 

RELEVO.fit_sph<- fit.variogram(RELEVO.vgm,RELEVO.fit_sph,fit.kappa = F) 
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SSErr_RELEVO_sph <- attr(RELEVO.fit_sph, "SSErr") 

SSErr_RELEVO_sph 

R2_RELEVO_sph <- 1-(SSErr_RELEVO_sph/SStot_RELEVO)  

R2_RELEVO_sph 

#RELEVO - EXPONENCIAL# 

RELEVO.fit_exp <- vgm(psill=NA, "Exp", range = NA, 0.019) 

RELEVO.fit_exp<- fit.variogram(RELEVO.vgm,RELEVO.fit_exp,fit.kappa = F) 

SSErr_RELEVO_exp <- attr(RELEVO.fit_exp, "SSErr") 

SSErr_RELEVO_exp 

R2_RELEVO_exp <- 1-(SSErr_RELEVO_exp/SStot_RELEVO) 

R2_RELEVO_exp 

#RELEVO - GAUSSIANO# 

RELEVO.fit_gau <- vgm(psill=NA, "Gau", range =NA, 0.019) 

RELEVO.fit_gau<- fit.variogram(RELEVO.vgm,RELEVO.fit_gau) 

SSErr_RELEVO_gau <- attr(RELEVO.fit_gau, "SSErr") 

SSErr_RELEVO_gau 

R2_RELEVO_gau <- 1-(SSErr_RELEVO_gau/SStot_RELEVO) 

R2_RELEVO_gau 

 

#HDOM~SLOPE# 

#SLOPE ESFERICO# 

SLOPE.fit_sph <- vgm(psill=NA, "Sph", range = NA, 0.019) 

SLOPE.fit_sph<- fit.variogram(SLOPE.vgm,SLOPE.fit_sph,fit.kappa = F) 

SSErr_SLOPE_sph <- attr(SLOPE.fit_sph, "SSErr") 

SSErr_SLOPE_sph 

R2_SLOPE_sph <- 1-(SSErr_SLOPE_sph/SStot_SLOPE)  

R2_SLOPE_sph 

#SLOPE - EXPONENCIAL# 

SLOPE.fit_exp <- vgm(psill=NA, "Exp", range = NA, 0.019) 

SLOPE.fit_exp<- fit.variogram(SLOPE.vgm,SLOPE.fit_exp,fit.kappa = F) 

SSErr_SLOPE_exp <- attr(SLOPE.fit_exp, "SSErr") 

SSErr_SLOPE_exp 

R2_SLOPE_exp <- 1-(SSErr_SLOPE_exp/SStot_SLOPE)  

R2_SLOPE_exp 

#SLOPE - GAUSSIANO# 

SLOPE.fit_gau <- vgm(psill=NA, "Gau", range = NA, 0.019) 

SLOPE.fit_gau<- fit.variogram(SLOPE.vgm,SLOPE.fit_gau,fit.kappa = F) 

SSErr_SLOPE_gau <- attr(SLOPE.fit_gau, "SSErr") 
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SSErr_SLOPE_gau 

R2_SLOPE_gau <- 1-(SSErr_SLOPE_gau/SStot_SLOPE)  

R2_SLOPE_gau 

 

#HDOM~COMBINE# 

#COMBINE ESFERICO# 

COMBINE.fit_sph <- vgm(psill=NA, "Sph", range = NA, 0.026) 

COMBINE.fit_sph<- fit.variogram(COMBINE.vgm,COMBINE.fit_sph,fit.kappa = F) 

SSErr_COMBINE_sph <- attr(COMBINE.fit_sph, "SSErr") 

SSErr_COMBINE_sph 

R2_COMBINE_sph <- 1-(SSErr_COMBINE_sph/SStot_COMBINE)  

R2_COMBINE_sph 

#COMBINE - EXPONENCIAL# 

COMBINE.fit_exp <- vgm(psill=NA, "Exp", range = NA, 0.026) 

COMBINE.fit_exp<- fit.variogram(COMBINE.vgm,COMBINE.fit_exp,fit.kappa = F) 

SSErr_COMBINE_exp <- attr(COMBINE.fit_exp, "SSErr") 

SSErr_COMBINE_exp 

R2_COMBINE_exp <- 1-(SSErr_COMBINE_exp/SStot_COMBINE)  

R2_COMBINE_exp 

#COMBINE - GAUSSIANO# 

COMBINE.fit_gau <- vgm(psill=NA, "Gau", range = NA, 0.026) 

COMBINE.fit_gau<- fit.variogram(COMBINE.vgm,COMBINE.fit_gau,fit.kappa = F) 

SSErr_COMBINE_gau <- attr(COMBINE.fit_gau, "SSErr") 

SSErr_COMBINE_gau 

R2_COMBINE_gau <- 1-(SSErr_COMBINE_gau/SStot_COMBINE)  

R2_COMBINE_gau 

 

#RESUMO DO AJUSTE DO SEMIVARIOGRAMA# 

ajuste_geral <- data.frame(SQDP=c(SSErr_SRI_sph, SSErr_NDVI_sph, SSErr_NDWI_sph, 

SSErr_NBR_sph, SSErr_SAVI_sph, SSErr_SRTM_sph, SSErr_SLOPE_sph, 

SSErr_RELEVO_sph, SSErr_COMBINE_sph, SSErr_SRI_exp, SSErr_NDVI_exp, 

SSErr_NDWI_exp, SSErr_NBR_exp, SSErr_SAVI_exp, SSErr_SRTM_exp, 

SSErr_SLOPE_exp, SSErr_RELEVO_exp, SSErr_COMBINE_exp, SSErr_SRI_gau, 

SSErr_NDVI_gau, SSErr_NDWI_gau, SSErr_NBR_gau, SSErr_SAVI_gau, SSErr_SRTM_gau, 

SSErr_SLOPE_gau, SSErr_RELEVO_gau, SSErr_COMBINE_gau),                    

R2=c(R2_SRI_sph, R2_NDVI_sph, R2_NDWI_sph, R2_NBR_sph, R2_SAVI_sph, 

R2_SRTM_sph, R2_SLOPE_sph, R2_RELEVO_sph, R2_COMBINE_sph, R2_SRI_exp, 

R2_NDVI_exp, R2_NDWI_exp, R2_NBR_exp, R2_SAVI_exp, R2_SRTM_exp, 
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R2_SLOPE_exp, R2_RELEVO_exp, R2_COMBINE_exp, R2_SRI_gau, R2_NDVI_gau, 

R2_NDWI_gau, R2_NBR_gau,R2_SAVI_gau, R2_SRTM_gau, R2_SLOPE_gau, 

R2_RELEVO_gau, R2_COMBINE_gau), row.names = c('SRI_sph', 'NDVI_sph', 'NDWI_sph', 

'NBR_sph', 'SAVI_sph', 'SRTM_sph', 'SLOPE_sph', 'RELEVO_sph', 'COMBINE_sph' ,'SRI_exp',                                         

'NDVI_exp', 'NDWI_exp', 'NBR_exp', 'SAVI_exp', 'SRTM_exp', 'SLOPE_exp', 'RELEVO_exp', 

'COMBINE_exp', 'SRI_gau', 'NDVI_gau', 'NDWI_gau', 'NBR_gau',' SAVI_gau', 'SRTM_gau', 

'SLOPE_gau', 'RELEVO_gau','COMBINE_gau')) 

View(ajuste_geral) 

write.table(ajuste_geral, file = "Ajuste_Semi.csv", row.names = TRUE, sep = ";", dec = ",") 

 

#VALIDAÇÃO CRUZADA# 

#VALIDAÇAO CRUZADA - Leave-one-out cross validation# 

SRI.cv_sph<- krige.cv(model.HDOM_SRI, dados, COVARI, model= SRI.fit_sph, nfold = 

nrow(dados)) 

SRI.cv_exp<- krige.cv(model.HDOM_SRI, dados, COVARI, model= SRI.fit_exp, nfold = 

nrow(dados)) 

SRI.cv_gau<- krige.cv(model.HDOM_SRI, dados, COVARI, model= SRI.fit_gau, nfold = 

nrow(dados)) 

NDVI.cv_sph<- krige.cv(model.HDOM_NDVI, dados, COVARI, model= NDVI.fit_sph, nfold = 

nrow(dados)) 

NDVI.cv_exp<- krige.cv(model.HDOM_NDVI, dados, COVARI, model= NDVI.fit_exp, nfold = 

nrow(dados)) 

NDVI.cv_gau<- krige.cv(model.HDOM_NDVI, dados, COVARI, model= NDVI.fit_gau, nfold = 

nrow(dados)) 

NDWI.cv_sph<- krige.cv(model.HDOM_NDWI, dados, COVARI, model= NDWI.fit_sph, nfold = 

nrow(dados)) 

NDWI.cv_exp<- krige.cv(model.HDOM_NDWI, dados, COVARI, model= NDWI.fit_exp, nfold = 

nrow(dados)) 

NDWI.cv_gau<- krige.cv(model.HDOM_NDWI, dados, COVARI, model= NDWI.fit_gau, nfold = 

nrow(dados)) 

NBR.cv_sph<- krige.cv(model.HDOM_NBR, dados, COVARI, model= NBR.fit_sph, nfold = 

nrow(dados)) 

NBR.cv_exp<- krige.cv(model.HDOM_NBR, dados, COVARI, model= NBR.fit_exp, nfold = 

nrow(dados)) 

NBR.cv_gau<- krige.cv(model.HDOM_NBR, dados, COVARI, model= NBR.fit_gau, nfold = 

nrow(dados)) 

SAVI.cv_sph<- krige.cv(model.HDOM_SAVI, dados, COVARI, model= SAVI.fit_sph, nfold = 

nrow(dados)) 
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SAVI.cv_exp<- krige.cv(model.HDOM_SAVI, dados, COVARI, model= SAVI.fit_exp, nfold = 

nrow(dados)) 

SAVI.cv_gau<- krige.cv(model.HDOM_SAVI, dados, COVARI, model= SAVI.fit_gau, nfold = 

nrow(dados)) 

SRTM.cv_sph<- krige.cv(model.HDOM_SRTM, dados, COVARI, model= SRTM.fit_sph, nfold = 

nrow(dados)) 

SRTM.cv_exp<- krige.cv(model.HDOM_SRTM, dados, COVARI, model= SRTM.fit_exp, nfold = 

nrow(dados)) 

SRTM.cv_gau<- krige.cv(model.HDOM_SRTM, dados, COVARI, model= SRTM.fit_gau, nfold = 

nrow(dados)) 

SLOPE.cv_sph<- krige.cv(model.HDOM_SLOPE, dados, COVARI, model= SLOPE.fit_sph, 

nfold = nrow(dados)) 

SLOPE.cv_exp<- krige.cv(model.HDOM_SLOPE, dados, COVARI, model= SLOPE.fit_exp, 

nfold = nrow(dados)) 

SLOPE.cv_gau<- krige.cv(model.HDOM_SLOPE, dados, COVARI, model= SLOPE.fit_gau, 

nfold = nrow(dados)) 

RELEVO.cv_sph<- krige.cv(model.HDOM_RELEVO, dados, COVARI, model= RELEVO.fit_sph, 

nfold = nrow(dados)) 

RELEVO.cv_exp<- krige.cv(model.HDOM_RELEVO, dados, COVARI, model= RELEVO.fit_exp, 

nfold = nrow(dados)) 

RELEVO.cv_gau<- krige.cv(model.HDOM_RELEVO, dados, COVARI, model= 

RELEVO.fit_gau, nfold = nrow(dados)) 

COMBINE.cv_sph<- krige.cv(model.HDOM_COMBINE, dados, COVARI, model= 

COMBINE.fit_sph, nfold = nrow(dados)) 

COMBINE.cv_exp<- krige.cv(model.HDOM_COMBINE, dados, COVARI, model= 

COMBINE.fit_exp, nfold = nrow(dados)) 

COMBINE.cv_gau<- krige.cv(model.HDOM_COMBINE, dados, COVARI, model= 

COMBINE.fit_gau, nfold = nrow(dados)) 

 

#ANÁLISE DOS DADOS RETRANSFORMADOS # 

#SRI - ESFERICO# 

x11() 

SRI.cv_sph 

SRI.cv<- data.frame(SRI.cv_sph, pred = exp(SRI.cv_sph$var1.pred)) 

SRI.cv2<- data.frame(SRI.cv_sph, obs = exp(SRI.cv_sph$observed)) 

SRI.cv3<- data.frame(SRI.cv_sph, res = (SRI.cv2$obs-SRI.cv$pred)) 

plot(SRI.cv$pred, SRI.cv2$OBS, pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "1A) HDOM~SRI", 

     ylab = 'HDOM observada (m)', xlab ='HDOM estimada (m)', ylim = c(5,30), xlim=c(5,30)) 
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abline(a=-1.974,b=1.109) 

line(SRI.cv$pred, SRI.cv2$OBS) 

plot(SRI.cv$pred, SRI.cv3$RES,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "1B)",  

     ylab = 'Resíduos (m)', xlab = 'HDOM estimada (m)', ylim = c(-15,15), xlim=c(5,30)) 

abline(0,0) 

hist((SRI.cv3$RES), main="1A) HDOM~SRI", xlab= "Resíduos (m)", ylab="Frequência") 

boxplot((SRI.cv3$RES), horizontal=T, main="1B)", xlab= "Viés (m)") 

#NDVI ESFERICO# 

NDVI.cv<- data.frame(NDVI.cv_sph, pred = exp(NDVI.cv_sph$var1.pred)) 

NDVI.cv2<- data.frame(NDVI.cv_sph, obs = exp(NDVI.cv_sph$observed)) 

NDVI.cv3<- data.frame(NDVI.cv_sph, res = (NDVI.cv2$obs-NDVI.cv$pred)) 

plot(NDVI.cv$pred, NDVI.cv2$obs,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "2A) HDOM~NDVI",  

     ylab = 'HDOM observada (m)', xlab ='HDOM estimada (m)', 

     ylim = c(5,30), xlim=c(5,30)) 

line(NDVI.cv$pred, NDVI.cv2$obs) 

abline(a=-1.798,b=1.098) 

plot(NDVI.cv$pred, NDVI.cv3$res,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "2B)",  

     ylab = 'Resíduos (m)', xlab = 'HDOM estimada (m)', ylim = c(-15,15), xlim=c(5,30)) 

abline(0,0) 

hist((NDVI.cv3$res), main="2A) HDOM~NDVI", xlab= "Resíduos (m)", ylab="Frequência") 

boxplot((NDVI.cv3$res), horizontal=T, main="2B)", xlab="Viés (m)") 

#NDWI - ESFÉRICO# 

NDWI.cv<- data.frame(NDWI.cv_sph, pred = exp(NDWI.cv_sph$var1.pred)) 

NDWI.cv2<- data.frame(NDWI.cv_sph, obs = exp(NDWI.cv_sph$observed)) 

NDWI.cv3<- data.frame(NDWI.cv_sph, res = (NDVI.cv2$obs-NDWI.cv$pred)) 

plot(NDWI.cv$pred, NDWI.cv2$obs,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "3A) HDOM~NDWI", 

     ylab = 'HDOM observada (m)', xlab ='HDOM estimada (m)', 

     ylim = c(5,30), xlim=c(5,30)) 

line(NDWI.cv$pred, NDWI.cv2$obs) 

abline(a=-1.063,b=1.058) 

plot(NDWI.cv$pred, NDWI.cv3$res,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "3B)",  

     ylab = 'Resíduos (m)', xlab = 'HDOM estimada (m)', ylim = c(-15,15), xlim=c(5,30)) 

abline(0,0) 

hist((NDWI.cv3$res), main="3A) HDOM~NDWI", xlab= "Resíduos (m)", ylab="Frequência") 

boxplot((NDWI.cv3$res), horizontal=T, main="3B", xlab= "Viés (m)") 

#NBR - ESFÉRICO# 

NBR.cv<- data.frame(NBR.cv_sph, pred = exp(NBR.cv_sph$var1.pred)) 

NBR.cv2<- data.frame(NBR.cv_sph, obs = exp(NBR.cv_sph$observed)) 
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NBR.cv3<- data.frame(NBR.cv_sph, res = (NBR.cv2$obs-NBR.cv$pred)) 

plot(NBR.cv$pred, NBR.cv2$obs,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "4A) HDOM~NBR", 

     ylab = 'HDOM observada (m)', xlab ='HDOM estimada (m)', 

     ylim = c(5,30), xlim=c(5,30))  

line(NBR.cv$pred, NBR.cv2$obs) 

abline(a=-1.360,b=1.074) 

plot(NBR.cv$pred, NBR.cv3$res,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "4B)",  

     ylab = 'Resíduos (m)', xlab = 'HDOM estimada (m)', ylim = c(-15,15), xlim=c(5,30)) 

abline(0,0) 

hist((NBR.cv3$res), main="4A) HDOM~NBR", xlab= "Resíduos (m)", ylab="Frequência") 

boxplot((NBR.cv3$res), horizontal=T, main="4B)", xlab= "Viés (m)") 

#SAVI - ESFÉRICO# 

SAVI.cv<- data.frame(SAVI.cv_sph, pred = exp(SAVI.cv_sph$var1.pred)) 

SAVI.cv2<- data.frame(SAVI.cv_sph, obs = exp(SAVI.cv_sph$observed)) 

SAVI.cv3<- data.frame(SAVI.cv_sph, res = (SAVI.cv2$obs-SAVI.cv$pred)) 

plot(SAVI.cv$pred, SAVI.cv2$obs,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "5A) HDOM~SAVI", 

     ylab = 'HDOM observada (m)', xlab ='HDOM estimada (m)', 

     ylim = c(5,30), xlim=c(5,30))  

line(SAVI.cv$pred, SAVI.cv2$obs) 

abline(a=-1.547,b=1.087) 

plot(SAVI.cv$pred, SAVI.cv3$res,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "5B)",  

     ylab = 'Resíduos (m)', xlab = 'HDOM estimada (m)', ylim = c(-15,15), xlim=c(5,30)) 

abline(0,0) 

hist((SAVI.cv3$res), main="5A)HDOM~SAVI", xlab= "Resíduos (m)", ylab="Frequência") 

boxplot((SAVI.cv3$res), horizontal=T, main="5B)", xlab= "Viés (m)") 

#SRTM - ESFÉRICO# 

SRTM.cv<- data.frame(SRTM.cv_sph, pred = exp(SRTM.cv_sph$var1.pred)) 

SRTM.cv2<- data.frame(SRTM.cv_sph, obs = exp(SRTM.cv_sph$observed)) 

SRTM.cv3<- data.frame(SRTM.cv_sph, res = (SRTM.cv2$obs-SRTM.cv$pred)) 

plot(SRTM.cv$pred, SRTM.cv2$obs,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "6A) HDOM~SRTM", 

     ylab = 'HDOM observada (m)', xlab ='HDOM estimada (m)', 

     ylim = c(5,30), xlim=c(5,30))  

line(SRTM.cv$pred, SRTM.cv2$obs) 

abline(a=-1.332,b=1.0760) 

plot(SRTM.cv$pred, SRTM.cv3$res,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "6B)",  

     ylab = 'Resíduos (m)', xlab = 'HDOM estimada (m)', ylim = c(-15,15), xlim=c(5,30)) 

abline(0,0) 

hist((SRTM.cv3$res), main="6A) HDOM~SRTM", xlab= "Resíduos (m)", ylab="Frequência") 
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boxplot((SRTM.cv3$res), horizontal=T, main="6B)", xlab= "Viés (m)") 

#SLOPE - ESFÉRICO# 

SLOPE.cv<- data.frame(SLOPE.cv_sph, pred = exp(SLOPE.cv_sph$var1.pred)) 

SLOPE.cv2<- data.frame(SLOPE.cv_sph, obs = exp(SLOPE.cv_sph$observed)) 

SLOPE.cv3<- data.frame(SLOPE.cv_sph, res = (SLOPE.cv2$obs-SLOPE.cv$pred)) 

plot(SLOPE.cv$pred, SLOPE.cv2$obs,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "7A) 

HDOM~SLOPE", 

     ylab = 'HDOM observada (m)', xlab ='HDOM estimada (m)', 

     ylim = c(5,30), xlim=c(5,30))  

line(SLOPE.cv$pred, SLOPE.cv2$obs) 

abline(a=-1.289,b=1.071) 

plot(SLOPE.cv$pred, SLOPE.cv3$res,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "7B)",  

     ylab = 'Resíduos (m)', xlab = 'HDOM estimada (m)', ylim = c(-15,15), xlim=c(5,30)) 

abline(0,0) 

hist((SLOPE.cv3$res), main="7A) HDOM~SLOPE", xlab= "Resíduos (m)", ylab="Frequência") 

boxplot((SLOPE.cv3$res), horizontal=T, main="7B)", xlab= "Viés (m)") 

#RELEVO - ESFÉRICO# 

RELEVO.cv<- data.frame(RELEVO.cv_sph, pred = exp(RELEVO.cv_sph$var1.pred)) 

RELEVO.cv2<- data.frame(RELEVO.cv_sph, obs = exp(RELEVO.cv_sph$observed)) 

RELEVO.cv3<- data.frame(RELEVO.cv_sph, res = (RELEVO.cv2$obs-RELEVO.cv$pred)) 

plot(RELEVO.cv$pred, RELEVO.cv2$obs,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "8A) 

HDOM~RELEVO", 

     ylab = 'HDOM observada (m)', xlab ='HDOM estimada (m)', 

     ylim = c(5,30), xlim=c(5,30))  

line(RELEVO.cv$pred, RELEVO.cv2$obs) 

abline(a=-1.105,b=1.1060) 

plot(RELEVO.cv$pred, RELEVO.cv3$res,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "8B)",  

     ylab = 'Resíduos (m)', xlab = 'HDOM estimada (m)', ylim = c(-15,15), xlim=c(5,30)) 

abline(0,0) 

hist((RELEVO.cv3$res), main="8A) HDOM~RELEVO", xlab= "Resíduos (m)", 

ylab="Frequência") 

boxplot((RELEVO.cv3$res), horizontal=T, main="8B)", xlab= "Viés (m)") 

#COMBINE - ESFÉRICO# 

COMBINE.cv<- data.frame(COMBINE.cv_sph, pred = exp(COMBINE.cv_sph$var1.pred)) 

COMBINE.cv2<- data.frame(COMBINE.cv_sph, obs = exp(COMBINE.cv_sph$observed)) 

COMBINE.cv3<- data.frame(COMBINE.cv_sph, res = (COMBINE.cv2$obs-COMBINE.cv$pred)) 

plot(COMBINE.cv$pred, COMBINE.cv2$obs,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "9A) 

HDOM~SRI+NDWI+SAVI", 
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     ylab = 'HDOM observada (m)', xlab ='HDOM estimada (m)', 

     ylim = c(5,30), xlim=c(5,30)) 

line(COMBINE.cv$pred, COMBINE.cv2$obs) 

abline(a=-1.754,b=1.099) 

plot(COMBINE.cv$pred, COMBINE.cv3$res,pch = 16, lwd = 1, col = 'black', main= "9B)",  

     ylab = 'Resíduos (m)', xlab = 'HDOM estimada (m)', ylim = c(-15,15), xlim=c(5,30)) 

abline(0,0) 

hist((COMBINE.cv3$res), main="9A) HDOM~SRI+NDWI+SAVI", xlab= "Resíduos (m)", 

ylab="Frequência") 

boxplot((COMBINE.cv3$res), horizontal=T, main="9B)", xlab= "Viés (m)") 

 

#VIÉS OU ERRO MÉDIO# 

BIAS_SRI_sph<- mean(SRI.cv3$res) 

BIAS_NDVI_sph<- mean(NDVI.cv3$res) 

BIAS_NDWI_sph<- mean(NDWI.cv3$res) 

BIAS_NBR_sph<- mean(NBR.cv3$res) 

BIAS_SAVI_sph<- mean(SAVI.cv3$res) 

BIAS_SRTM_sph<- mean(SRTM.cv3$res) 

BIAS_SLOPE_sph<- mean(SLOPE.cv3$res) 

BIAS_RELEVO_sph<- mean(RELEVO.cv3$res) 

BIAS_COMBINE_sph<- mean(COMBINE.cv3$res) 

#ERRO MEDIO ABSOLUTO - MEAN ABSOLUTE ERROR# 

MAE_SRI_sph <- mean(abs(SRI.cv3$res)) 

MAE_NDVI_sph <- mean(abs(NDVI.cv3$res)) 

MAE_NDWI_sph <- mean(abs(NDWI.cv3$res)) 

MAE_NBR_sph <- mean(abs(NBR.cv3$res)) 

MAE_SAVI_sph <- mean(abs(SAVI.cv3$res)) 

MAE_SRTM_sph <- mean(abs(SRTM.cv3$res)) 

MAE_SLOPE_sph <- mean(abs(SLOPE.cv3$res)) 

MAE_RELEVO_sph <- mean(abs(RELEVO.cv3$res)) 

MAE_COMBINE_sph <- mean(abs(COMBINE.cv3$res)) 

#ERRO MÉDIO EM PORCENTAGEM - MEAN PERCENTAGE ERROR# 

MPE_SRI_sph <- MAE_SRI_sph/mean(SRI.cv2$obs)*100 

MPE_NDVI_sph <- MAE_NDVI_sph/mean(NDVI.cv2$obs)*100 

MPE_NDWI_sph <- MAE_NDWI_sph/mean(NDWI.cv2$obs)*100 

MPE_NBR_sph <- MAE_NBR_sph/mean(NBR.cv2$obs)*100 

MPE_SAVI_sph <- MAE_SAVI_sph/mean(SAVI.cv2$obs)*100 

MPE_SRTM_sph <- MAE_SRTM_sph/mean(SRTM.cv2$obs)*100 
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MPE_SLOPE_sph <- MAE_SLOPE_sph/mean(SLOPE.cv2$obs)*100 

MPE_RELEVO_sph <- MAE_RELEVO_sph/mean(RELEVO.cv2$obs)*100 

MPE_COMBINE_sph <- MAE_COMBINE_sph/mean(COMBINE.cv2$obs)*100 

#RAIZ QUADRADA DO ERRO MEDIO - ROOT MEAN SQUARE ERROR# 

RMSE_SRI_sph<-sqrt(mean(SRI.cv3$res^2)) 

RMSE_NDVI_sph<-sqrt(mean(NDVI.cv3$res^2)) 

RMSE_NDWI_sph<-sqrt(mean(NDWI.cv3$res^2)) 

RMSE_NBR_sph<-sqrt(mean(NBR.cv3$res^2)) 

RMSE_SAVI_sph<-sqrt(mean(SAVI.cv3$res^2)) 

RMSE_SRTM_sph<-sqrt(mean(SRTM.cv3$res^2)) 

RMSE_SLOPE_sph<-sqrt(mean(SLOPE.cv3$res^2)) 

RMSE_RELEVO_sph<-sqrt(mean(RELEVO.cv3$res^2)) 

RMSE_COMBINE_sph<-sqrt(mean(COMBINE.cv3$res^2)) 

#RMSE EM PORCENTAGEM# 

RMSE100_SRI_sph<- RMSE_SRI_sph/mean(SRI.cv2$obs)*100 

RMSE100_NDVI_sph<- RMSE_NDVI_sph/mean(NDVI.cv2$obs)*100 

RMSE100_NDWI_sph<- RMSE_NDWI_sph/mean(NDWI.cv2$obs)*100 

RMSE100_NBR_sph<- RMSE_NBR_sph/mean(NBR.cv2$obs)*100 

RMSE100_SAVI_sph<- RMSE_SAVI_sph/mean(SAVI.cv2$obs)*100 

RMSE100_SRTM_sph<- RMSE_SRTM_sph/mean(SRTM.cv2$obs)*100 

RMSE100_SLOPE_sph<- RMSE_SLOPE_sph/mean(SLOPE.cv2$obs)*100 

RMSE100_RELEVO_sph<- RMSE_RELEVO_sph/mean(RELEVO.cv2$obs)*100 

RMSE100_COMBINE_sph<- RMSE_COMBINE_sph/mean(COMBINE.cv2$obs)*100 

#CORRELAÇÃO ENTRE VALORES OBSERVADOS E ESTIMADOS# 

C_SRI_sph<-cor(SRI.cv2$obs, SRI.cv$pred) 

C_NDVI_sph<-cor(NDVI.cv2$obs, NDVI.cv$pred) 

C_NDWI_sph<-cor(NDWI.cv2$obs, NDWI.cv$pred) 

C_NBR_sph<-cor(NBR.cv2$obs, NBR.cv$pred) 

C_SAVI_sph<-cor(SAVI.cv2$obs, SAVI.cv$pred) 

C_SRTM_sph<-cor(SRTM.cv2$obs, SRTM.cv$pred) 

C_SLOPE_sph<-cor(SLOPE.cv2$obs, SLOPE.cv$pred) 

C_RELEVO_sph<-cor(RELEVO.cv2$obs, RELEVO.cv$pred) 

C_COMBINE_sph<-cor(COMBINE.cv2$obs, COMBINE.cv$pred) 

#RESUMO DA VALIDAÇÃO# 

Tabela_cv<- data.frame(BIAS= c(BIAS_SRI_sph,BIAS_NDVI_sph,BIAS_NDWI_sph,  

                               BIAS_NBR_sph, BIAS_SAVI_sph, BIAS_SRTM_sph,  

                               BIAS_SLOPE_sph, BIAS_RELEVO_sph, 

                               BIAS_COMBINE_sph), 
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                       MAE = c(MAE_SRI_sph, MAE_NDVI_sph, MAE_NDWI_sph, 

                               MAE_NBR_sph, MAE_SAVI_sph, MAE_SRTM_sph, 

                               MAE_SLOPE_sph,MAE_RELEVO_sph, MAE_COMBINE_sph), 

                       MPE = c(MPE_SRI_sph, MPE_NDVI_sph, MPE_NDWI_sph,  

                               MPE_NBR_sph, MPE_SAVI_sph, MPE_SRTM_sph, 

                               MPE_SLOPE_sph, MPE_RELEVO_sph, MPE_COMBINE_sph), 

                       RMSE= c(RMSE_SRI_sph,  

                               RMSE_NDVI_sph,  

                               RMSE_NDWI_sph,  

                               RMSE_NBR_sph,  

                               RMSE_SAVI_sph,  

                               RMSE_SRTM_sph,  

                               RMSE_SLOPE_sph,  

                               RMSE_RELEVO_sph,  

                               RMSE_COMBINE_sph), 

                       RMSE100 = c(RMSE100_SRI_sph, 

                                   RMSE100_NDVI_sph,  

                                   RMSE100_NDWI_sph,  

                                   RMSE100_NBR_sph,  

                                   RMSE100_SAVI_sph,  

                                   RMSE100_SRTM_sph,  

                                   RMSE100_SLOPE_sph,  

                                   RMSE100_RELEVO_sph,  

                                   RMSE100_COMBINE_sph), 

                       r = c(C_SRI_sph, 

                             C_NDVI_sph,  

                             C_NDWI_sph, 

                             C_NBR_sph,  

                             C_SAVI_sph,  

                             C_SRTM_sph,  

                             C_SLOPE_sph,  

                             C_RELEVO_sph,  

                             C_COMBINE_sph), 

                       row.names = c('SRI_sph', 'NDVI_sph','NDWI_sph', 

                                     'NBR_sph', 'SAVI_sph', 'SRTM_sph',  

                                     'SLOPE_sph', 'RELEVO_sph', 'COMBINE_sph')) 

 

TAB_valida<- round(Tabela_cv,2) 
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write.table(TAB_valida, file = "Validacao.xlsx", row.names = TRUE, sep = ";", dec = ",") 

require(xlsx) 

write.xlsx(Tabela_cv, file = "Validacao.xlsx") 

install.packages("Rtools") 

 

#INFORMAÇOES DOS MELHORES AJUSTES# 

#SRI-ESFÉRICO# 

plot(SRI.vgm, SRI.fit_sph, pch = 1, lwd = 2, col = 'black', main= "A) HDOM ~ SRI",  

     ylab = 'Semivariäncia', xlab = 'Distancia (m)', ylim = c(0,0.20), xlim=c(0,7500)) 

SRI.fit_sph 

#NDVI-ESFÉRICO# 

plot(NDVI.vgm, NDVI.fit_sph, pch = 1, lwd = 2, col = 'black', main= "B) HDOM ~ NDVI",  

     ylab = 'Semivariäncia', xlab = 'Distancia (m)', ylim = c(0,0.20), xlim=c(0,7500)) 

NDVI.fit_sph 

#NDWI-ESFERICO# 

plot(NDWI.vgm, NDWI.fit_sph, pch = 1, lwd = 2, col = 'black', main= "C) HDOM ~ NDWI",  

     ylab = 'Semivariäncia', xlab = 'Distancia (m)', ylim = c(0,0.20), xlim=c(0,7500)) 

NDWI.fit_sph 

#NBR-ESFERICO# 

plot(NBR.vgm, NBR.fit_sph, pch = 1, lwd = 2, col = 'black', main= "D) HDOM ~ NBR",  

     ylab = 'Semivariäncia', xlab = 'Distancia (m)', ylim = c(0,0.20), xlim=c(0,7500)) 

NBR.fit_sph 

#SAVI-ESFÉRICO# 

plot(SAVI.vgm, SAVI.fit_sph, pch = 1, lwd = 2, col = 'black', main= "E) HDOM ~ SAVI",  

     ylab = 'Semivariäncia', xlab = 'Distancia (m)', ylim = c(0,0.20), xlim=c(0,7500)) 

SAVI.fit_sph 

#SRTM-ESFÉRICO# 

plot(SRTM.vgm, SRTM.fit_sph, pch = 1, lwd = 2, col = 'black', main= "F) HDOM ~ SRTM",  

     ylab = 'Semivariäncia', xlab = 'Distancia (m)', ylim = c(0,0.20), xlim=c(0,7500)) 

SRTM.fit_sph 

#SLOPE-ESFÉRICO# 

plot(SLOPE.vgm, SLOPE.fit_sph, pch = 1, lwd = 2, col = 'black', main= "G) HDOM ~ SLOPE",  

     ylab = 'Semivariäncia', xlab = 'Distancia (m)', ylim = c(0,0.20), xlim=c(0,7500)) 

SLOPE.fit_sph 

#RELEVO-ESFÉRICO# 

plot(RELEVO.vgm, RELEVO.fit_sph, pch = 1, lwd = 2, col = 'black', main= "H) HDOM ~ 

RELEVO",  

     ylab = 'Semivariäncia', xlab = 'Distancia (m)', ylim = c(0,0.20), xlim=c(0,7500)) 
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RELEVO.fit_sph 

#COMBINE-ESFÉRICO# 

plot(COMBINE.vgm, COMBINE.fit_sph, pch = 1, lwd = 2, col = 'black', main= "I) HDOM ~ 

SRI+NDWI+SAVI",  

     ylab = 'Semivariäncia', xlab = 'Distancia (m)', ylim = c(0,0.15), xlim=c(0,7500)) 

COMBINE.fit_sph 

 

## Flecha Norte 

arrow <- list("SpatialPolygonsRescale", layout.north.arrow(), offset = c(405000, 7098500), scale 

= 1700) 

#SCALEBAR# 

scalebar <- list("SpatialPolygonsRescale", layout.scale.bar(height=0.05), scale = 5000,  

                 fill = c("transparent", "black"), offset = c(405000, 7087850)) 

text1 = list("sp.text", c(405000, 7087500), "0") 

text2 = list("sp.text", c(410000, 7087500), "5000 m") 

 

#KRIGAGEM COM DERIVA EXTERNA# 

SRI.kriged <- krige(model.HDOM_SRI, dados, COVARI, model = SRI.fit_sph) 

NDVI.kriged <- krige(model.HDOM_NDVI, dados, COVARI, model = NDVI.fit_sph) 

NDWI.kriged <- krige(model.HDOM_NDWI, dados, COVARI, model = NDWI.fit_sph) 

NBR.kriged <- krige(model.HDOM_NBR, dados, COVARI, model = NBR.fit_sph) 

SAVI.kriged <- krige(model.HDOM_SAVI, dados, COVARI, model = SAVI.fit_sph) 

SRTM.kriged <- krige(model.HDOM_SRTM, dados, COVARI, model = SRTM.fit_sph) 

SLOPE.kriged <- krige(model.HDOM_SLOPE, dados, COVARI, model = SLOPE.fit_sph) 

RELEVO.kriged <- krige(model.HDOM_RELEVO, dados, COVARI, model = RELEVO.fit_sph) 

COMBINE.kriged <- krige(model.HDOM_COMBINE, dados, COVARI, model = 

COMBINE.fit_sph) 

# backtransformed# 

SRI.bt <- exp(SRI.kriged@data$var1.pred) 

SRI.bt 

NDVI.bt <- exp(NDVI.kriged@data$var1.pred) 

NDWI.bt <- exp(NDWI.kriged@data$var1.pred) 

NBR.bt <- exp(NBR.kriged@data$var1.pred) 

SAVI.bt <- exp(SAVI.kriged@data$var1.pred) 

SRTM.bt <- exp(SRTM.kriged@data$var1.pred) 

SLOPE.bt <- exp(SLOPE.kriged@data$var1.pred) 

RELEVO.bt <- exp(RELEVO.kriged@data$var1.pred) 

COMBINE.bt <- exp(COMBINE.kriged@data$var1.pred) 
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# ...thus make another correction to remove kriging bias in sample mean# 

# correct backtransfomed vals# 

SRI.btt <- SRI.bt*(mean(dados$HDOM)/mean(SRI.bt))            

NDVI.btt <- NDVI.bt*(mean(dados$HDOM)/mean(NDVI.bt)) 

NDWI.btt <- NDWI.bt*(mean(dados$HDOM)/mean(NDWI.bt)) 

NBR.btt <- NBR.bt*(mean(dados$HDOM)/mean(NBR.bt)) 

SAVI.btt <- SAVI.bt*(mean(dados$HDOM)/mean(SAVI.bt)) 

SRTM.btt <- SRTM.bt*(mean(dados$HDOM)/mean(SLOPE.bt)) 

SLOPE.btt <- SLOPE.bt*(mean(dados$HDOM)/mean(SRTM.bt)) 

RELEVO.btt <- RELEVO.bt*(mean(dados$HDOM)/mean(RELEVO.bt)) 

COMBINE.btt <- COMBINE.bt*(mean(dados$HDOM)/mean(COMBINE.bt)) 

 

#overwrite w/ correct vals 

SRI.kriged@data$var1.pred <- SRI.btt                      

names(SRI.kriged) <- c("Prediction", "variance") 

NDVI.kriged@data$var1.pred <- NDVI.btt                      

names(NDVI.kriged) <- c("Prediction", "variance") 

NDWI.kriged@data$var1.pred <- NDWI.btt                      

names(NDWI.kriged) <- c("Prediction", "variance") 

NBR.kriged@data$var1.pred <- NBR.btt                      

names(NBR.kriged) <- c("Prediction", "variance") 

SAVI.kriged@data$var1.pred <- SAVI.btt                      

names(SAVI.kriged) <- c("Prediction", "variance") 

SRTM.kriged@data$var1.pred <- SRTM.btt                      

names(SRTM.kriged) <- c("Prediction", "variance") 

SLOPE.kriged@data$var1.pred <- SLOPE.btt                      

names(SLOPE.kriged) <- c("Prediction", "variance") 

RELEVO.kriged@data$var1.pred <- RELEVO.btt                      

names(RELEVO.kriged) <- c("Prediction", "variance") 

COMBINE.kriged@data$var1.pred <- COMBINE.btt                      

names(COMBINE.kriged) <- c("Prediction", "variance") 

 

#MAPAS# 

#SRI# 

#Definindo a cor#  

al = colorRampPalette(c("yellow", "brown")) 
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#Definindo a quantidade de classes - Valores vão para colorkey no mapa spplot# 

library(classInt) 

breaks.SRI <- classIntervals(SRI.btt, n = 3, style = "equal", intervalClosure = "right") 

breaks.SRI 

breaks.NDVI <- classIntervals(NDVI.btt, n = 3, style = "equal", intervalClosure = "right") 

breaks.NDVI 

breaks.NDWI <- classIntervals(NDWI.btt, n = 3, style = "equal", intervalClosure = "right") 

breaks.NDWI 

breaks.NBR <- classIntervals(NBR.btt, n = 3, style = "equal", intervalClosure = "right") 

breaks.NBR 

breaks.SAVI <- classIntervals(SAVI.btt, n = 3, style = "equal", intervalClosure = "right") 

breaks.SAVI 

breaks.SRTM <- classIntervals(SRTM.btt, n = 3, style = "equal", intervalClosure = "right") 

breaks.SRTM 

breaks.SLOPE <- classIntervals(SLOPE.btt, n = 3, style = "equal", intervalClosure = "right") 

breaks.SLOPE 

breaks.RELEVO <- classIntervals(RELEVO.btt, n = 3, style = "equal", intervalClosure = "right") 

breaks.RELEVO 

breaks.COMBINE <- classIntervals(COMBINE.btt, n = 3, style = "equal", intervalClosure = 

"right") 

breaks.COMBINE 

 

#SRI# 

spplot(SRI.kriged["Prediction"], scales = list(draw = T), main = 'A) HDOM~SRI', 

       col = "black", par.settings = list(fontsize = list(text = 10)), col.regions = al(3), 

       sp.layout = list(limite, arrow), contour = T, 

       colorkey = list(right = list(fun = draw.colorkey,  

                                    args = list(key = list(at = seq(9,30,7), 

                                                           col =colorRampPalette(c("darkgray", "black")), 

                                                           labels = list(at = c(9.0, 16, 23, 30), 

                                                                         labels = c("9.0", "15.6", "22.3", "28.9"))))))))                

#NDVI# 

spplot(NDVI.kriged["Prediction"], scales = list(draw = T), main = 'B) HDOM~NDVI', 

       col = "black", par.settings = list(fontsize = list(text = 10)), col.regions = al(3), 

       sp.layout = list(limite, arrow), contour = T, 

       colorkey = list(right = list(fun = draw.colorkey,  

                                    args = list(key = list(at = seq(9,30,7), 

                                                           col =colorRampPalette(c("darkgray", "black")), 
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                                                           labels = list(at = c(9.0, 16, 23, 30), 

                                                                         labels = c("8.9", "15.7", "22.5", "29.3")))))))) 

#NDWI# 

spplot(NDWI.kriged["Prediction"], scales = list(draw = T), main = 'C) HDOM~NDWI', 

       col = "black", par.settings = list(fontsize = list(text = 10)), col.regions = al(3), 

       sp.layout = list(limite, arrow), contour = T, 

       colorkey = list(right = list(fun = draw.colorkey,  

                                    args = list(key = list(at = seq(9,30,7), 

                                                           col =colorRampPalette(c("darkgray", "black")), 

                                                           labels = list(at = c(9.0, 16, 23, 30), 

                                                                         labels = c("7.7", "16.0", "24.4", "32.7")))))))) 

#NBR# 

spplot(NBR.kriged["Prediction"], scales = list(draw = T), main = 'D) HDOM~NBR', 

       col = "black", par.settings = list(fontsize = list(text = 10)), col.regions = al(3), 

       sp.layout = list(limite, arrow), contour = T, 

       colorkey = list(right = list(fun = draw.colorkey,  

                                    args = list(key = list(at = seq(9,30,7), 

                                                           col =colorRampPalette(c("darkgray", "black")), 

                                                           labels = list(at = c(9.0, 16, 23, 30), 

                                                                         labels = c("8.3", "15.8", "23.3", "30.9")))))))) 

#SAVI# 

spplot(SAVI.kriged["Prediction"], scales = list(draw = T), main = 'E) HDOM~SAVI', 

       col = "black", par.settings = list(fontsize = list(text = 10)), col.regions = al(3), 

       sp.layout = list(limite, arrow), contour = T, 

       colorkey = list(right = list(fun = draw.colorkey,  

                                    args = list(key = list(at = seq(9,30,7), 

                                                           col =colorRampPalette(c("darkgray", "black")), 

                                                           labels = list(at = c(9.0, 16, 23, 30), 

                                                                         labels = c("9.0", "15.7", "22.5", "29.3")))))))) 

#SRTM# 

spplot(SRTM.kriged["Prediction"], scales = list(draw = T), main = 'F) HDOM~SRTM', 

       col = "black", par.settings = list(fontsize = list(text = 10)), col.regions = al(3), 

       sp.layout = list(limite, arrow), contour = T, 

       colorkey = list(right = list(fun = draw.colorkey,  

                                    args = list(key = list(at = seq(9,30,7), 

                                                           col =colorRampPalette(c("darkgray", "black")), 

                                                           labels = list(at = c(9.0, 16, 23, 30), 

                                                                         labels = c("8.6", "15.8", "23.1", "30.3"))))))))                                 
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#SLOPE# 

spplot(SLOPE.kriged["Prediction"], scales = list(draw = T), main = 'G) HDOM~SLOPE', 

       col = "black", par.settings = list(fontsize = list(text = 10)), col.regions = al(3), 

       sp.layout = list(limite, arrow), contour = T, 

       colorkey = list(right = list(fun = draw.colorkey,  

                                    args = list(key = list(at = seq(9,30,7), 

                                                           col =colorRampPalette(c("darkgray", "black")), 

                                                           labels = list(at = c(9.0, 16, 23, 30), 

                                                                         labels = c("8.4", "15.6", "22.8", "30.0")))))))) 

#RELEVO# 

spplot(RELEVO.kriged["Prediction"], scales = list(draw = T), main = 'H) HDOM~RELEVO', 

       col = "black", par.settings = list(fontsize = list(text = 10)), col.regions = al(3), 

       sp.layout = list(limite, arrow), contour = T, 

       colorkey = list(right = list(fun = draw.colorkey,  

                                    args = list(key = list(at = seq(9,30,7), 

                                                           col =colorRampPalette(c("darkgray", "black")), 

                                                           labels = list(at = c(9.0, 16, 23, 30), 

                                                                         labels = c("8.4", "15.7", "23.0", "30.4")))))))) 

#COMBINE# 

spplot(COMBINE.kriged["Prediction"], scales = list(draw = T), main = 'I) 

HDOM~SRI+NDWI+SAVI', 

       col = "black", par.settings = list(fontsize = list(text = 10)), col.regions = al(3), 

       sp.layout = list(limite, arrow), contour = T, 

       colorkey = list(right = list(fun = draw.colorkey,  

                                    args = list(key = list(at = seq(9,30,7), 

                                                           col =colorRampPalette(c("darkgray", "black")), 

                                                           labels = list(at = c(9.0, 16, 23, 30), 

                                                                         labels = c("8.7", "16.0", "23.3", "30.6")))))))) 
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APÊNDICE B 

#LIMPANDO INFORMACOES DO R# 

rm(list = ls()) 

gc(reset = T) 

graphics.off() 

 

#PACOTES NECESSARIOS# 

library(nlme) 

require(GGally) 

library(lattice) 

library(forestmangr) 

library(dplyr) 

library(tidyr) 

library(latticeExtra) 

library(car) 

library(alr4) 

library(nlstools) 

library(nlsMicrobio) 

library(nls2) 

library(rootSolve) 

library(Metrics) 

 

 

#CARREGANDO DADOS# 

dados<- read.csv2("DADOS_NLME_V6.csv") 

DADOS<- groupedData(HDOM~IDADE|CLASS, data = dados) 

head(dados) 

 

 

#ANALISES DAS VARIAVEIS# 

hist((dados$HDOM), main="", xlab= "HDOM(m)", ylab="FrequÃªncia") 

boxplot((dados$HDOM), horizontal=T, main="HDOM(m)") 

hist((dados$IDADE), main="", xlab= "IDADE(anos)", ylab="FrequÃªncia") 

boxplot((dados$IDADE), horizontal=T, main="IDADE(anos)") 

VARI_1 <- IDADEI[,c(11,14)] #FILTANDO COLUNAS# 

names(VARI_1) <- c("IDADE", "HDOM") 
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head(VARI_1) 

ggpairs(VARI_1)+ 

  theme(axis.text.x = element_text(size=5))+ 

  theme(axis.text.y = element_text(size = 5)) 

xyplot(HDOM ~ IDADE, data=dados, ylab = "HDOM (m)", xlab = "IDADE (anos)", main= "a)") 

xyplot(HDOM ~ IDADE| factor(IDADEI$CLASS), data=IDADEI, ylab = "HDOM (m)", xlab = 

"IDADE (anos)", scale = list(alternating = F)) 

abline(h=seq(5,30,5),v=seq(5,20,5),lty=3,col="gray") 

ggplot(IDADEI,aes(IDADE,HDOM, group= CLASS, ylim(0,30)))+ 

  labs(y = "hdom", x = "Idade")+ 

  geom_point()+ 

  facet_wrap(~ CLASS) 

############################################################################

########################################################################### 

# ANALISE DO MODELO NAO LINEAR TRADICONAL - MNLCP000 OU CP000# 

start<- list(a=23, b=0.03, c = 1.3) #retirado da literatura# 

##MODELO TRADICIONAL## 

MNLCP000 <- gnls(HDOM~a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params=list(a+b+c~1),  

                 start = start, na.action=na.omit,data = dados, 

                 control = gnlsControl(nlsTol = 50)) 

summary(MNLCP000) 

#ANALISE DE RESIDUOS DO MODELO TRADICIONAL# 

plot(MNLCP000,resid(.,type = "pearson")~fitted(.), 

     xlab="Valores estimados",  

     ylab = "Resíduos padronizados", 

     main="MODELO TRADICIONAL",abline = 0, 

     Xlim = c(0, 27), ylim = c(-10, 10)) 

qqnorm(MNLCP000,~resid(.,type="pearson"), 

       xlab="Resíduos padronizados" , 

       ylab = "Quantis da distribuição normal padrão", 

       main="MODELO TRADICIONAL",abline =c(0,1)) 

shapiro.test(residuals(MNLCP000)) 

CP000_OBS<- matrix(predict(MNLCP000)) 

CP000_OBS<- cbind(dados,CP000_OBS) 

ggplot(CP000_OBS, aes(IDADE)) +                     

  geom_point(aes(y=HDOM), colour="56B4E9") +  

  geom_line(aes(y=CP000_OBS), colour="red")+ 

  labs(x = "IDADE (anos)", y = "HDOM (m)") 
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ggplot(CP000_OBS, aes(IDADE)) +                     

  geom_point(aes(y=HDOM), colour="56B4E9") +  

  geom_line(aes(y=CP000_OBS), colour="red")+ 

  labs(x = "IDADE (anos)", y = "HDOM (m)")+ 

  facet_wrap(~ CLASS) 

plot(CP_nls, CLASS ~ resid(.), abline = 0, main= "MODELO TRADICIONAL") 

############################################################################

############################################################################ 

##MODELO COMPLETO OU SATURADO – NÃO LINEAR GENERALIZADO##start passam 

a ser os encontrados no modelo tradicional# 

MNLCP111<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(26,26,26), b=c(0.14,0.14,0.14),c=c(1.7,1.7,1.7))), 

na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 50)) 

summary(MNLCP111) 

anova(MNLCP000, MNLCP111) 

##H0:a1=a2=a3## 

MNLCP011<-gnls(HDOM~a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params=list(a~1,b~CLASS,c~CLASS), 

               start=list(c(a=26,b=c(0.14,0.14,0.14),c=c(1.7,1.7,1.7))), 

               na.action=na.omit, data=dados, control = gnlsControl(nlsTol=50)) 

summary(MNLCP011) 

##H0:b1=b2=b3## 

MNLCP101<-gnls(HDOM~a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params=list(a~CLASS,b~1,c~CLASS), 

               start=list(c(a=c(26,26,26),b=0.14,c=c(1.7,1.7,1.7))), 

               na.action=na.omit, data=dados, control = gnlsControl(nlsTol=50)) 

summary(MNLCP101) 

##H0:c1=c2=c3## 

MNLCP110<-gnls(HDOM~a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params=list(a~CLASS,b~CLASS,c~1), 

               start=list(c(a=c(26,26,26),b=c(0.14,0.14,0.14),c=1.7)), 

               na.action=na.omit, data=dados, control = gnlsControl(nlsTol=50)) 

summary(MNLCP110) 

##H0:a1=a2=a3, b1=b2=b3## 

MNLCP001<-gnls(HDOM~a*(1-(exp(-b*IDADE)))^c, params=list(a+b~1,c~CLASS), 

               start=list(c(a=27,b=0.13,c=c(1.58,0.52,0.65))), 

               na.action=na.omit, data=dados, control = gnlsControl(nlsTol=50)) #Mudou start pq nao 

convergiu# 

summary(MNLCP001) 

##H0:a1=a2=a3, c1=c2=c3## 

MNLCP010<-gnls(HDOM~a*(1-(exp(-b*IDADE)))^c, params=list(a~1,b~CLASS,c~1), 
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               start=list(c(a=27.4,b=c(0.127, 0.05, 0.06),c=0.53)), 

               na.action=na.omit, data=dados, control = gnlsControl(nlsTol=50)) #Mudou start pq nao 

convergiu# 

summary(MNLCP010) 

##H0:b1=b2=b3, c1=c2=c3## 

MNLCP100<-gnls(HDOM~a*(1-(exp(-b*IDADE)))^c, params=list(a~CLASS,b+c~1), 

               start=list(c(a=c(27,27,27),b=0.03,c=1.3)), 

               na.action=na.omit, data=dados, control = gnlsControl(nlsTol=50)) 

summary(MNLCP100) 

#TRV# 

anova(MNLCP111,MNLCP100,MNLCP010,MNLCP001,MNLCP110, MNLCP101, MNLCP011) 

 

#RMSE% pacote 'Metrics'# 

require(Metrics) 

 

RMSE.MNLCP000 <- rmse(DADOS$HDOM, fitted(MNLCP000))/mean(DADOS$HDOM)*100 

RMSE.MNLCP111 <- rmse(DADOS$HDOM, fitted(MNLCP111))/mean(DADOS$HDOM)*100 

RMSE.MNLCP100 <- rmse(DADOS$HDOM, fitted(MNLCP100))/mean(DADOS$HDOM)*100 

RMSE.MNLCP010 <- rmse(DADOS$HDOM, fitted(MNLCP010))/mean(DADOS$HDOM)*100 

RMSE.MNLCP001 <- rmse(DADOS$HDOM, fitted(MNLCP001))/mean(DADOS$HDOM)*100 

RMSE.MNLCP110 <- rmse(DADOS$HDOM, fitted(MNLCP110))/mean(DADOS$HDOM)*100 

RMSE.MNLCP101 <- rmse(DADOS$HDOM, fitted(MNLCP101))/mean(DADOS$HDOM)*100 

RMSE.MNLCP011 <- rmse(DADOS$HDOM, fitted(MNLCP011))/mean(DADOS$HDOM)*100 

 

#RESUMO DA PRIMEIRA ETAPA# 

TABELA_12 <- data.frame(AIC = c(AIC(MNLCP000), AIC(MNLCP111), AIC(MNLCP100), 

AIC(MNLCP010), AIC(MNLCP001), AIC(MNLCP110), AIC(MNLCP101), AIC(MNLCP011)), BIC 

= c(BIC(MNLCP000), BIC(MNLCP111), BIC(MNLCP100), BIC(MNLCP010), BIC(MNLCP001), 

BIC(MNLCP110), BIC(MNLCP101),BIC(MNLCP011)), logLik = c(logLik(MNLCP000)[1], 

logLik(MNLCP111)[1], logLik(MNLCP100)[1], logLik(MNLCP010)[1], logLik(MNLCP001)[1], 

logLik(MNLCP110)[1], logLik(MNLCP101)[1], logLik(MNLCP011)[1]), RMSE = 

c(RMSE.MNLCP000, RMSE.MNLCP111, RMSE.MNLCP100, RMSE.MNLCP010, 

RMSE.MNLCP001, RMSE.MNLCP110, RMSE.MNLCP101,RMSE.MNLCP011), row.names =  

c('MNLCP000','MNLCP111','MNLCP100','MNLCP010','MNLCP001','MNLCP110','MNLCP101','

MNLCP011')) 

write.csv2(TABELA_12, file = "tabela12.csv") 

#MODELO SELECIONADO - MNLCP111 - MODELO SATURADO# 

#ANÁLISE DE RESÍDUOS# 
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plot(MNLCP111,resid(.,type = "pearson")~fitted(.), 

     xlab="Valores estimados",  

     ylab = "Resíduos padronizados", 

     main="MNLCP111",abline = 0) 

 

qqnorm(MNLCP111,~resid(.,type="pearson"), 

       xlab="Resíduos padronizados" , 

       ylab = "Quantis da distribuição normal padrão", 

       main="MNLCP111",abline =c(0,1)) 

shapiro.test(residuals(MNLCP111)) 

 

############################################################################ 

#MODELANDO A MATRIZ R DO MODELO ESCOLHIDO MNLCP111# 

#VarPower + corAR1# 

MNLCP111.1<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(27,27,27), b=c(0.03,0.03,0.03),c=c(1.3,1.3,1.3))), 

                 na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 50), 

                 weights = varPower(form = ~fitted(.) |CLASS), correlation = corAR1()) 

summary(MR_1) 

#VarIdent + corAR1# 

MNLCP111.2<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(27,27,27), b=c(0.03,0.03,0.03),c=c(1.3,1.3,1.3))), 

                 na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 50), 

                 weights = varIdent(form = ~fitted(.) |CLASS), correlation = corAR1())  

#VarExp + corAR1# 

MNLCP111.3<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(25.75,-0.57,-4.23), b=c(0.14,0.01,0.1),c=c(1.63,0.17,1.09))), 

                 na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 50), 

                 weights = varExp(form = ~fitted(.) |CLASS), correlation = corAR1())  #MR_3# 

#VarPower + corCompSymm# 

MNLCP111.4<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(23,23,23), b=c(0.13,0.02,0.04),c=c(1.58,0.22,0.42))), 

                 na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 50), 

                 weights = varPower(form = ~fitted(.) |CLASS), correlation= corCompSymm(form 

=~IDADE|CLASS)) 

#VarIdent + corCompSymm# 

MNLCP111.5<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(22.54,-1.93,-2.26), b=c(0.16,0.06,0.06),c=c(2.58,1.04,1.2))), 
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                 na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 50), 

                 weights = varIdent(form = ~fitted(.) |CLASS), correlation = corCompSymm(form 

=~IDADE|CLASS)) 

 

#VarExp + corCompSymm# 

MNLCP111.6<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(27.38,-1.25,-2.14), b=c(0.13,0.03,0.04),c=c(1.58,0.26,0.43))), 

                 na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 50), 

                 weights = varExp(form = ~fitted(.)|CLASS), correlation = corCompSymm(form 

=~IDADE|CLASS)) 

#ARMA# 

ARMAQ<- corARMA(c(0.2,0.2,0.2), form = ~1|CLASS, q=3) 

ARMAP<- corARMA(c(0.2,0.2,0.2), form = ~1|CLASS, p=3) 

ARMA2Q <- Initialize(ARMAQ, data = DADOS) 

ARMA2P<- Initialize(ARMAP, data = dados) 

 

#VarPower + corARMA q=3# 

MNLCP111.7<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(27.48,-1.14,-2.31), b=c(0.13,0.02,0.04),c=c(1.57,0.22,0.43))), 

                 na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 50), 

                 weights = varPower(form = ~fitted(.)|CLASS), correlation = ARMA2Q) 

#VarIdent + corARMA q=3# 

MNLCP111.8<- gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(23,23,23), b=c(0.14,0.04,0.05),c=c(1.57,0.54,0.66))), 

                  na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 100), 

                  correlation = ARMA2Q, weights = varIdent(form = ~fitted(.)|CLASS)) 

#VarEXP + corARMA q=3# 

MNLCP111.9<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(26,-1.05,-1.5), b=c(0.13,0.04,0.05),c=c(1.58,0.25,0.42))), 

                 na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 100), 

                 weights= varExp(form = ~fitted(.)|CLASS), correlation = ARMA2Q) 

#VarPower + corARMA p=3# 

MNLCP111.10<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(25.63,0.45,-0.53), b=c(0.14,0.01,0.03),c=c(1.65,0.17,0.37))), 

                  na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 50), 

                  weights = varPower(form = ~fitted(.)|CLASS), correlation = ARMA2P) 

#VarIdent + corARMA p=3# 
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MNLCP111.11<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS), start=list(c(a=c(25,0.91,0.15), b=c(0.14,0.01,0.03),c=c(1.65,0.17,0.37))), 

                  na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 100), 

                  correlation = ARMA2P, weights = varIdent(form = ~fitted(.)|CLASS)) 

 

#VarEXP + corARMA P=3# 

MNLCP111.12<-gnls(HDOM~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, params= list (a~CLASS,b~CLASS, 

c~CLASS),#equivale ao MR_9# 

                  start=list(c(a=c(25,0.91,0.15), b=c(0.14,0.01,0.03),c=c(1.65,0.17,0.37))), 

                  na.action=na.omit,data = dados, control = gnlsControl(nlsTol = 50), 

                  weights = varExp(form= ~fitted(.)|CLASS), correlation = ARMA2P) 

############################################################################

############################################################################

#############MODELO NÃO LINEAR DE EFEITO MISTO# 

#CONHECENDO O EFITO DAS CLASSES DE DECLIVIDADE# 

CP_list<- nlsList(HDOM ~ a*(1-exp(-b*IDADE))^c, start = c(a =25,b =0.03,c =1.3), 

                  na.action=na.omit, data =DADOS) 

summary(CP_list) 

#OBTENDO VALORES INICIAIS# 

med <- fixef(CP_list) 

#AJUSTE DO MODELO NÃO LINEAR COM EFEITO ALEATÓRIO CLASSES DE 

DECLIVIDADE# 

CP111<- nlme(CP_list) #EA no a, b e c# 

CP110<- update(CP111, random= a+b~1)#EA no a e b# 

summary(CP110) 

CP101<- update(CP111, random = a+c~1)#EA no a e c# 

summary(CP101) 

CP011<- update(CP111, random = b+c~1)#EA no c e b# 

summary(CP011) 

CP100<- update(CP111, random = a~1) #EA no a# 

summary(CP100) 

CP010<- update(CP111, random = b~1)#EA no b# 

summary(CP010)  

CP001<- update(CP111, random = c~1)#EA no c# 

summary(CP001) 

#RMSE %# 

RMSE.CP111 <-

((sum(resid(CP111)**2)/length(dados$HDOM))**0.5)/mean(dados$HDOM)*100 
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RMSE.CP100<- 

((sum(resid(CP100)**2)/length(dados$HDOM))**0.5)/mean(dados$HDOM)*100 

RMSE.CP010<- 

((sum(resid(CP010)**2)/length(dados$HDOM))**0.5)/mean(dados$HDOM)*100 

RMSE.CP001<- 

((sum(resid(CP001)**2)/length(dados$HDOM))**0.5)/mean(dados$HDOM)*100 

RMSE.CP110<- 

((sum(resid(CP110)**2)/length(dados$HDOM))**0.5)/mean(dados$HDOM)*100 

RMSE.CP101<- 

((sum(resid(CP101)**2)/length(dados$HDOM))**0.5)/mean(dados$HDOM)*100 

RMSE.CP011<- 

((sum(resid(CP011)**2)/length(dados$HDOM))**0.5)/mean(dados$HDOM)*100 

 

#MATRIZ R # 

#ESTRUTURANDO A MATRIZ R# 

#INSERINDO varPower# 

CP111_var<- update(CP111, weights= varPower(form = ~fitted(.)|CLASS)) 

summary(CP111_var) 

CP100.var<- update(CP100, weights= varPower(form = ~fitted(.)|CLASS)) 

summary(CP100.var) 

CP010.var<- update(CP010, weights= varPower(form = ~fitted(.)|CLASS)) 

summary(CP010.var) 

CP001.var<- update(CP001, weights= varPower(form = ~fitted(.)|CLASS)) 

summary(CP001.var) 

CP110.var<- update(CP110, weights= varPower(form = ~fitted(.)|CLASS)) 

summary(CP110.var) 

CP101.var<- update(CP101, weights= varPower(form = ~fitted(.)|CLASS), start=c(25,0.02,1.5)) 

summary(CP101.var) 

CP011.var<- update(CP011, weights= varPower(form = ~fitted(.)|CLASS)) 

summary(CP011.var) 

 

# CORREÇÃO DA DEPENDENCIA NO MODELO CP100.VAR# 

CP100.var.cor<- update(CP100.var, correlation =corAR1(value = 0.5), start=c(26,0.14,1.71)) 

summary(CP100.var.cor) 

ARMAQ<- corARMA(c(0.5,0.21,0.18,0.08,0.1,0.09), form = ~1, q=6) 

ARMAQ<-  Initialize(ARMAQ, data = DADOS) 

CP100.var.cor2<- update(CP100.var, correlation = ARMAQ) 


