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Resumo 

 

 

O objectivo proposto com a presente tese foi o desenvolvimento de um modelo que permita estimar o 

crescimento da árvore e produção de pinha ao nível da árvore para o pinheiro manso (Pinus pinea L.) 

em povoamentos puros e mistos, regulares e irregulares na Charneca Miocénica e Pliocénica dos Vales 

do Tejo e do Sado. 

O modelo de crescimento ao nível da árvore é composto por sub-modelos que predizem a altura, o 

diâmetro de copa, a profundidade de copa, o crescimento em diâmetro. A produção de pinha (peso 

fresco) é estimada em duas fases. Primeiro modela-se a probabilidade de ocorrência de pinha. Numa 

segunda fase modela-se o peso fresco de pinhas dado que a produção não é nula. 

No ajustamento dos vários sub-modelos utilizaram-se várias metodologias, nomeadamente técnicas de 

regressão não linear sem e com efeitos aleatórios (modelos mistos) e regressão logística. Na modelação 

com efeitos aleatórios seguiu-se as estratégias de introdução de efeitos aleatórios no modelo 

seleccionado sem efeitos aleatórios e a modelação de raiz com efeitos aleatórios seleccionando-se os 

modelos com melhor qualidade de ajustamento, capacidade preditiva e significado biológico. 

 

 

Palavras chave:  

Pinheiro manso; modelos mistos; relação hipsométrica; crescimento em diâmetro; produção de pinha 
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Title: 

Growth and cone production modeling in umbrella pine 

 

Abstract 

 

The aim of present thesis was the development of a tree growth model and a cone production model for 

umbrella pine (Pinus pinea L.) in pure and mixed, even and uneven aged stands at Charneca Miocénica 

e Pliocénica dos Vales do Tejo e do Sado (Portugal). 

To model tree level growth model submodels were built to predict height, crown diameter, crown length 

and diameter increment. Tree cone production was modeled in two stages. First, the cone production 

probability was modeled. In the second phase the cone fresh weight production was modeled given a no 

null production. 

To fit this submodels several methodologies have been used, namely non linear regression techniques 

without and with aleatory effects (mixed models) and logistic regression. Were selected the models with 

the best statistical values related to fitting quality and prediction capacity with biological meaning. 
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du Diâmetro à altura do peito sem casca cm 
du-5 Diâmetro à altura do peito sem casca cinco anos antes cm 
g Área basal m2 

id5 
Crescimento em diâmetro medido a partir de verrumadas num período 
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cm 

5
ˆdi  

Estimativa do crescimento médio em diâmetro num período de cinco 
anos 

cm 

h Altura total m 
cl Comprimento da copa m 
cw Diâmetro da copa m 
wc Peso fresco de pinhas de uma árvore numa determinada campanha kg 
bt Espessura da casca cm 

b. Variáveis do povoamento 

Símbolo Descrição Unidade 
GPm Área basal dos pinheiros mansos por hectare m2 ha-1 
GOespT Área basal total das árvores de outras espécies por hectare m2 ha-1 
GSb Área basal dos sobreiros por hectare m2 ha-1 
GPb Área basal dos pinheiros bravos por hectare m2 ha-1 
GOesp Área basal dos indivíduos de espécies pouco representadas por hectare m2 ha-1 
GT Área basal total por hectare m2 ha-1 
NPm Número de pinheiros mansos por hectare ha-1 
NOespT Número total de árvores de outras espécies por hectare ha-1 
NSb Número de sobreiros por hectare ha-1 
NPb Número de pinheiros bravos por hectare ha-1 
NOesp Número de árvores de espécies pouco representadas por hectare ha-1 
NT Número total de árvores por hectare ha-1 
Mdist Distância média entre as árvores m 
dgPm Diâmetro quadrático médio do pinheiro manso cm 
dgT Diâmetro quadrático médio para todas as espécies cm 
hdom Altura dominante m 
dgdom Diâmetro quadrático dominante cm 
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1 Introdução 
1.1 Justificação do trabalho 

Os modelos de crescimento e de produção constituem ferramentas de relevante importância para a 

gestão dos povoamentos florestais permitindo estimar o crescimento das árvores e, no presente caso, a 

produção de pinha. 

Hoje em dia os pinhais mansos portugueses são compostos por 53 544 ha de povoamentos puros adultos, 

30 386 ha de povoamentos mistos dominantes adultos e por 29 182 ha de povoamentos jovens puros e 

mistos dominantes (figura 1.1) ocupando uma área total de 113 112 ha, representando 3,5% da área 

florestal de Portugal continental (figura 1.2). A seguir ao eucalipto e pinheiro bravo, o pinheiro manso é a 

terceira espécie com maior área de povoamentos jovens. A região NUT II Alentejo apresenta 80 299 ha, 

representando cerca de 71,0% da área de povoamentos de pinheiro manso, seguindo-se o Algarve com 

17,4% da área. A região NUT III com maior área de pinheiro manso foi o Alentejo Litoral com 34 519 ha 

representando cerca de 30,5% da área de pinheiro manso em Portugal continental (Tomé et al., 2007b).  

 
Figura 1.1: Percentagem dos povoamenos de pinheiro 
manso em Portugal continental 
 (Tomé et al., 2007b) 

A região de proveniência V, “Charneca Mionénica e Pliocénica dos Vales do Tejo e Sado”, sobressai entre 

as restantes, por lhe corresponder a área mais extensa, apresentando os melhores exemplares de pinheiro 

manso, tanto em qualidade como em quantidade, além de reunir, como é óbvio, também as melhores 

condições ecológicas para o seu desenvolvimento. É responsável por mais de metade da produção de pinha 

nacional. Esta região de proveniência engloba a totalidade do distrito de Setúbal, representando 63,8% da 

área de povoamentos puros e mistos dominantes, e parte dos distritos de Évora e de Portalegre (Cardoso e 

Lobo, 2001), daí o estudo se ter centrado nesta região. 

47.3%

26.9%

25.8%

Puros Mistos dominantes Jovens
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No Inventário florestal anterior (DGF, 2001) a área de povoamentos puros e mistos dominantes rondava os 

77 650 ha. Assim, entre inventário houve um incremento da área de povoamentos puros e mistos dominantes 

na ordem dos 35 462 ha, ou seja, 45,7%. No Alentejo a área de pinheiro manso aumento 27 424 ha 

representando 77,3% do incremento da área verificada em Portugal.  

Ao aumento da área de pinhal manso que se tem verificado não é com certeza alheio o incremento do 

preço da pinha que se tem verificado, principal fonte de valorização desta espécie, constituindo um 

rendimento anual para os proprietários florestais. Em Portugal não existem números oficiais sobre o do 

preço do kg de pinha ao produtor, pelo que os valores apresentados na figura 1.3 foram retirados de 

Silveira (2007). Para além da pinha, a madeira, de características muito boas para a construção naval, e a 

resina, constituem outras fontes de rendimento. A produção de resina encontra-se em declínio devido 

aos reduzidos preços praticados e à influência nefasta que a resinagem exerce sobre a produção de pinha 

e a qualidade da madeira. 

Figura 1.2 Distribuição do pinheiro manso em Portugal 
continental  
(DGRF, 2006) 

 



 

Grande parte dos povoamentos

apresentando densidades relativamente baixas permitindo o desenvolvimento das copas

a produção de pinha. 

De acordo com o Anuário Vegetal de 2006 a produção Nacional de pinha é de 60 a 70 milhões de 

pinhas, com 600 a 700 toneladas de miolo de pinhão produzido,

2008). 

Figura 
Silveira (200

Na gestão visando a produção de lenho, geralmente em povoamentos puros, a densidade é 

substancialmente mais elevada

menos espessos, sendo favorec

apenas em matas exploradas pelo estado.

Os povoamentos novos apresentam densidades à plantação na ordem das 800 árvores por hectare. Por 

volta dos 12 anos são sujeitos a uma limpeza, geralmente sem valor económico. Na limpeza 

entre 50 a 75% dos indivíduos.

produção de energia. 

O pinheiro manso sob condições tão díspares apresenta crescimentos e produções d

diferenciados. Os modelos de crescimento e produção podem servir de ajuda à gestão florestal 

sustentada ao proporcionar predições do impacto de diferentes práticas silvícolas sobre os ecossistemas 

povoamentos teve origem em regeneração natural e é gerid

ades relativamente baixas permitindo o desenvolvimento das copas

De acordo com o Anuário Vegetal de 2006 a produção Nacional de pinha é de 60 a 70 milhões de 

pinhas, com 600 a 700 toneladas de miolo de pinhão produzido, sendo 90% exportado 

Figura 1.3: Evolução do preço de kg de pinha ao produtor 
Silveira (2007) 

Na gestão visando a produção de lenho, geralmente em povoamentos puros, a densidade é 

tancialmente mais elevada, permitindo a obtenção de troncos direitos, mais cilíndricos, com ramos 

favorecida a desramação natural. Este tipo de silvicultura é geralmente praticad

apenas em matas exploradas pelo estado. 

novos apresentam densidades à plantação na ordem das 800 árvores por hectare. Por 

ão sujeitos a uma limpeza, geralmente sem valor económico. Na limpeza 

50 a 75% dos indivíduos. Hoje em dia o produto desta limpeza pode s

O pinheiro manso sob condições tão díspares apresenta crescimentos e produções d

. Os modelos de crescimento e produção podem servir de ajuda à gestão florestal 

onar predições do impacto de diferentes práticas silvícolas sobre os ecossistemas 
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gerida para a produção de pinha, 

ades relativamente baixas permitindo o desenvolvimento das copas, o que favorece 

De acordo com o Anuário Vegetal de 2006 a produção Nacional de pinha é de 60 a 70 milhões de 

sendo 90% exportado (Costa et al., 

 

Na gestão visando a produção de lenho, geralmente em povoamentos puros, a densidade é 

permitindo a obtenção de troncos direitos, mais cilíndricos, com ramos 

a desramação natural. Este tipo de silvicultura é geralmente praticado 

novos apresentam densidades à plantação na ordem das 800 árvores por hectare. Por 

ão sujeitos a uma limpeza, geralmente sem valor económico. Na limpeza removem-se 

Hoje em dia o produto desta limpeza pode ser valorizado para a 

O pinheiro manso sob condições tão díspares apresenta crescimentos e produções de lenho e de pinha 

. Os modelos de crescimento e produção podem servir de ajuda à gestão florestal 

onar predições do impacto de diferentes práticas silvícolas sobre os ecossistemas 
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florestais sob distintas escalas temporais. Assim, para que seja aplicada uma silvicultura adequada aos 

objectivos, a optimização da produção de pinha ou de madeira, assegurando a aplicação de uma gestão 

sustentável dos pinhais mansos, é necessário o desenvolvimento de modelos de crescimento e de 

produção que permitam descrever o padrão de comportamento da espécie em função de factores 

distintos tais como as variáveis do povoamento, condições meteorológicas ou condições de competição 

distintas, entre outras, e simular o comportamento sob diversos tratamentos silvícolas. 

1.2 Trabalhos prévios de modelação 

O pinheiro manso é, em geral, uma espécie pouco estudada sob o ponto de vista silvícola. Apesar do 

lenho de pinheiro manso ser utilizado ao longo dos séculos para a construção naval (cavername), 

utilização que dizem vir já da época dos Fenícios e dos Romanos atingindo o seu auge na construção das 

naus na época dos descobrimentos, tem vindo a decair ao longo dos séculos, com o aparecimento de 

outros materiais, limitando-se hoje a pequenos estaleiros artesanais (Costa et al., 2008). 

A exploração do pinhal manso para fruto, com impacto na economia do proprietário florestal, verificou-

se apenas nos últimos 25 anos. Até aí o rendimento do pinhal era maioritariamente resultante do 

aproveitamento do sub-coberto pela criação de gado ou culturas cerealíferas (Costa et al., 2008). 

O reduzido interesse económico da produção de lenho aliado ao apenas recente interesse pela produção 

de fruto são razões que levam ao reduzido estudo silvícola desta espécie em comparação com outras 

resinosas tais como o Pinus sylvestris L. ou o Pinus pinanter L. Por outro lado a distribuição do pinhal 

manso é muito reduzida, desde Portugal à Anatólia (Costa et al., 2008), pelo que os esforços para a 

realização de modelos para esta espécie se reduziram a Espanha. 

Em Espanha foram desenvolvidos modelos de crescimento e produção para os povoamentos de pinheiro 

manso, com carácter regional, permitindo descrever o padrão de comportamento da espécie sob distintos 

factores (qualidade da estação, idade, densidade, tratamentos silvícolas), e predizer e simular o 

comportamento futuro, segundo diferentes pressupostos de gestão, dos povoamentos da Meseta Norte 

(Garcia Guemes, 1999), do sistema Central (Cañadas, 2000) e da Catalunha (Pique, 2003) (Calama, 

2004). 

Calama (2004) analisou de forma conjunta os dados utilizados na construção dos modelos regionais 

mencionados e desenvolveu um modelo inter-regional da árvore individual, com carácter estocástico, 

para descrever o crescimento e a produção dos povoamentos de pinheiro manso em Espanha analisando 



5 

 

os dados procedentes de parcelas de amostragem de uma forma hierárquica (árvore, parcela, 

povoamento, região). 

Calama et al. (2008) adaptaram um modelo de crescimento e de produção de pinha para povoamentos 

regulares para povoamentos de estrutura multi-idade. 

1.3 Objectivos 

O objectivo principal da presente tese de doutoramento foi o desenvolvimento de um modelo de 

crescimento e de produção de pinha para o pinheiro manso (Pinus pinea L.) na região de Proveniência V 

- “Charneca Miocénica e Pliocénica dos Vales do Tejo e Sado” (Cardoso e Lobo, 2001). Na região em 

estudo os pinheiros mansos são maioritariamente originários de regeneração natural constituindo 

povoamentos inequiénios puros ou mistos com sobreiro e/ou pinheiro bravo. Recentemente, 

proporcionado pelo crescimento do interesse junto dos proprietários florestais, têm-se instalado 

plantações com um substancial aumento da área de ocupação da espécie. 

A inexistência de um modelo de crescimento e produção de pinha para esta espécie e a crescente 

importância junto dos proprietários florestais levou ao desenvolvimento de funções ou submodelos que 

predizem a altura total, o diâmetro de copa, a profundidade de copa, o crescimento em diâmetro e a 

produção de pinha (principal produto não lenhoso desta espécie).  

1.4 Estrutura do modelo 

As relações hipsométricas permitem estabelecer uma relação entre o diâmetro e a altura das árvores. As 

relações hipsométricas podem ter aplicação local ou podem ter aplicação generalizada (Krumland e 

Wensel, 1988; Tomé, 1988; Soares e Tomé, 2002; Sánchez Gonzáles, 2006). As primeiras dependem 

unicamente do diâmetro à altura do peito e podem ser exclusivamente aplicadas nos povoamentos da 

proveniência dos dados. As relações hipsométricas generalizadas incluem variáveis do povoamento e, 

eventualmente, índices de competição independentes da distância. O desenvolvimento de uma relação 

hipsométrica permite estimar a altura que, em média, um pinheiro manso com um determinado valor de 

variáveis independentes Xs terá dentro do âmbito de aplicação do modelo. Foram desenvolvidas duas 

relações hipsométricas cujas assímptotas foram respectivamente expressas em função da altura 

dominante e do diâmetro quadrático dominante. 

Outra componente importante nos modelos de crescimento e produção é um submodelo que permite 

predizer o diâmetro de copa (Soares e Tomé, 2001; Sánchez Gonzáles, 2006). As equações do diâmetro 
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de copa podem ser formuladas para árvores isoladas ou para árvores em povoamento. As copas das 

árvores isoladas podem ser consideradas como o máximo biológico. As copas das árvores em 

povoamento tendem a ser menores devido à competição (Sánchez Gonzáles, 2006). Assim, os modelos 

que predizem a copa são conhecidos como modelos de copa potencial – “maximum crown width, MCW” 

– Hann, 1977), sendo principalmente utilizados para calcular o factor de competição de copas (Krajiceck 

et al., 1961). Por outro lado, os modelos que predizem as copas nas árvores em povoamento são 

conhecidos como equações de diâmetro de copa para árvores que crescem em povoamento “stand crown 

width, SCW” (Bechtold, 2004). No nosso caso considerou-se os modelos SCW, uma vez que grande 

parte das árvores encontra-se sujeitas a competição. 

Considerou-se importante estimar igualmente o comprimento da copa. O comprimento de copa está 

intimamente relacionado com a competição a que as árvores se encontram sujeitas. Nos casos em que a 

competição de copas é reduzida as árvores tendem a apresentar maiores comprimentos de copa. Caso 

haja competição os andares inferiores recebem pouca luz o que favorece a desramação natural e a 

consequente diminuição do comprimento de copa. O comprimento de copa pode ser estimado 

directamente (Bravo e Rio, 2006), a partir da razão da copa viva (Bella, 1971; Sprinz e Burkart, 1987; 

Daniels et al., 1979; Wykoff et al., 1982; Monserud e Sterba, 1996; Wykoff, 1990; Peter e Oluwafemi, 

2008) ou indirectamente a partir de estimativas da altura da base da copa. Ritche e Hann (1987), Hann e 

Hanus (2004) e Nutto et al. (2006). Neste trabalho desenvolveu-se uma equação composta por uma 

função variando entre zero e um, simulando a razão da copa viva que é multiplicada pela altura total da 

árvore. 

Estas equações foram ajustadas em função do diâmetro à altura do peito dos pinheiros mansos, de 

variáveis do povoamento e de índices de competição independentes da distância. 

A estimativa do crescimento em diâmetro é a peça basilar dos modelos de crescimento por permitir a 

estimação da evolução dos indivíduos com o tempo já que os restantes modelos dependem do diâmetro. 

No decurso da presente tese só foi possível medir as parcelas permanentes e ensaios apenas uma vez, 

pelo que a estimativa do crescimento em diâmetro num período de 5 anos foi realizada em árvores 

amostra a partir de duas verrumadas e da medição da espessura da casca. Em cada parcela foram 

consideradas como árvores amostra as árvores mais próximas do 5º, 25º, 50º, 75º e 95º percentis do 

diâmetro de copa, permitindo a obtenção de uma amostra representativa dos pinheiros mansos existentes 

em cada uma das parcelas. 
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Para a modelação da produção de pinha amostrou-se a produção de pinhas em peso fresco e número em 

quatro campanhas consecutivas. Consideraram-se as condições meteorológicas durante a sua formação. A 

ocorrência de pinheiros que não apresentam pinhas levou inicialmente à modelação da probabilidade de 

produção ou não produção de pinha. A produção de uma pinha demora quatro anos estando sujeita a maior 

ou menor mortalidade nos dois primeiros anos conforme as condições meteorológicas serem mais ou menos 

severas. Reduzidos volume de precipitação e elevadas temperaturas levam a uma maior mortalidade das 

pinhas. Por outro lado, precipitação reduzida no último ano do processo de formação condiciona a biomassa 

média de cada pinha. Assim, o modelo de produção de pinha permite estimar a probabilidade de um pinheiro 

apresentar pinhas e, no caso de apresentar pinhas, o correspondente peso fresco mediante as características 

das árvores assim como de diversas condições meteorológicas. O peso fresco de pinhas foi ajustado em 

função do diâmetro à altura do peito, do diâmetro de copa, da altura total dos pinheiros mansos e de variáveis 

do povoamento e de índices de competição independentes da distância. 

No desenvolvimento de todas estas funções e submodelos utilizaram-se várias metodologias, 

nomeadamente técnicas de regressão não linear com efeitos aleatórios (modelos mistos) e regressão 

logística. Os modelos desenvolvidos, em conjunto, permitem estimar o desenvolvimento das árvores e 

estimar a produção de pinha a longo prazo para alternativas silvícolas distintas assim como, no futuro, 

desenvolver uma aplicação informática que ajude na gestão dos pinhais mansos nesta região. 
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2 Material 
Neste capítulo pretende-se fazer uma breve descrição da região envolvente às parcelas permanentes 

utilizadas neste estudo bem como os dados utilizados e a metodologia empregue na recolha dos dados. 

2.1 Área de estudo 

À excepção dos 2º e 7º parágrafo, a descrição apresentada da região de proveniência V baseou-se em 

Carneiro et al., (1998). 

Cardoso e Lobo (2001) definiram para Portugal 7 regiões de proveniência e duas regiões proveniência 

de área restrita para o pinheiro manso (figura 2.1) das quais a mais importante é a região de proveniência 

V - “Charneca Mionénica e Pliocénica dos Vales do Tejo e Sado.  

Abarca a totalidade do distrito de Setúbal e parte dos distritos de Évora, Portalegre e Santarém. 

Encontra-se localizada entre as latitudes 37º 30’ N e 39º 30’ N e as longitudes 7º 57’W e 9º 10’W 

correspondendo essencialmente à região natural classificada por Pina Manique e Albuquerque como 

Ribatejo e Sado. Inclui também uma área muito reduzida da região natural do Algarve (parte do 

concelho de Sines) e da Estremadura (parte do concelho do Sardoal). 

 
Figura 2.1: Regiões de proveniência (RP) e proveniências de área 
restrita (PAR) para o pinheiro manso em Portugal 
Cardoso e Lobo (2001) 

RP 1
RP 1 – Nordeste Cismoritano

RP 3 – Alto e Baixo Dão, Alto Mondego e Vale do Alva

RP 3

PAR 1

PAR 2

RP 2

RP 2 – Entre Vouga e Mondego

RP 4

RP 4 – Estremadura Ribatejana e Ribeira Lis

RP 5

RP 5 – Charneca do Miocénico e Pliocénico das Bacias do Tejo e Sado

RP 6

RP 6 – Costa Algarvia

RP 7

RP 7 – Interior Algarvio

PAR 1 –Mértola e Alcoutim
PAR 2–Barrancos

Legenda:



9 

 

Abrange a região onde o domínio e a importância económica do pinheiro manso são mais marcantes. 

Inclui o chamado “Solar do Pinheiro manso” (a zona de Alcácer do Sal), e também a zona de Coruche e 

Ponte de Sôr onde se encontra um elevado número de bons povoamentos produtores de pinhão. 

Esta zona engloba grande parte da charneca Miocénica e toda a charneca Pliocénica dos vales do Tejo e 

Sado, onde se concentram as maiores manchas de pinhal manso puro e misto dominante. 

Apresenta uma considerável homogeneidade ecológica, litológica e orográfica. A influência 

mediterrânica é significativa, com pluviosidade anual fraca e considerável secura estival. A influência 

Atlântica verifica-se especialmente na precipitação oculta e na humidade relativa do ar (influência dos 

ventos marítimos). 

Nesta região estão incluídos vários distritos, no seu todo, o de Setúbal, ou apenas em parte, o de Évora, 

Portalegre e Santarém. O distrito de Setúbal é o mais importante, abrangendo 63,8% da área total do 

pinheiro manso em Portugal, bem como 50% da produção de pinha nos concelhos que se estendem até 

Grândola e destes, em especial, o de Alcácer do Sal, onde se encontram os povoamentos contínuos com 

maior área, maior rendimento industrial e melhor qualidade de pinhão (Costa et al., 2008). 

Quanto aos solos coexistem praticamente todas as unidades pedológicas. Dominam os Podzóis órticos e 

os Podzóis associados a Cambissolos eutricos, correspondendo aos solos onde se situam as maiores 

manchas de pinheiro manso, também existindo bastantes manchas de Regossolos eutricos. Em termos de 

alcalinidade e acidez do solo, dominam os solos dominantemente ácidos (pH: 4,6 a 5,5 + (5,5 a 6,5). Na 

zona litoral e em grande parte da bacia hidrográfica do Sado, predominam formações móveis porosas de 

permeabilidade geralmente elevada (areias de aluviões e de dunas no estuário do Sado) e geralmente 

reduzida nos concelhos de Mora, Avis e Ponte de Sôr. No resto da região, predominam as formações de 

permeabilidade variável a reduzida. 

  
Quanto à litologia dominam as formações sedimentares do Plio-Plistocénico e Mio-Pliocénico, tais 

como: areias, calhaus rolados, arenitos pouco consolidados, argilas; arenitos, calcários mais ou menos 

margosos; aluviões do Holocénicos; Calcários do Paleogénico-Miocénico. 

 
Quanto ao clima trata-se de uma região marcadamente Mediterrânica, onde a seca é significativa, mas 

não limitante. A influência Atlântica actua sobre a forma de precipitações ocultas e humidade relativa do 

ar. Região de pluviosidade anual fraca e secura estival significativa mas não limitante. O número médio 
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máximo anual de dias de geada (Gmax) é considerável (45,70) o que revela Invernos pouco moderados 

(Quadro 1.1) (Carneiro et al. 1998). No quadro 2.1 Tmed representa a média das temperaturas médias 

anuais, Tmax a média das temperaturas máximas do mês mais quente, Tmin representa a média das 

temperaturas mínimas do mês mais frio, Rmed é a média das temperaturas médias anuais, Rmax é o 

valor máximo de precipitação do total de precipitação média anual e Rmin é o valor mínimo de 

precipitação do total de precipitação média. Os valores deste quadro foram obtidos a partir do conjunto 

de estações funcionais presentes na região, correspondentes, em média, a um período de recolha de 

dados de 20 anos. 

Quadro 2.1: Caracterização climática da região de proveniência V 

Tmed (°C) Tmax (°C) Tmin (°C) Rmed (mm) Rmax (mm) Rmin (mm) Gmax (nº dias) 

15,72 31,00 4,40 640,75 746,40 515,40 45,70 
Coeficiente de Emberger Q2 = 82.81 (Sub-húmido) 

O período de seca é significativo, situando-se, em média, à volta de 5 meses (figura 2.2). Estamos assim 

perante uma região onde o Verão apresenta uma acentuada secura, que vai influenciar de forma 

marcante todo o seu clima (Carneiro et al. 1998). 

 
Figura 2.2: Diagramas ombrotérmicos das estações meteorológicas de Mora, Águas de Moura e 
 

2.2 Dados 

2.2.1 Critérios de selecção de parcelas 
O Inventário Florestal Nacional 2005-2006 baseou-se numa grelha regular de pontos, distanciados de 

500 m, o que origina um conjunto de grelhas de ordem superior com 2 km e 4 km de distância entre os 

pontos (Tomé et al., 2007b), nos quais foram implementadas parcelas temporárias de amostragem. 

No caso deste estudo o critério de selecção de parcelas foi muito diferente uma vez que foram instaladas 

parcelas permanentes e era necessário garantir condições para que a amostragem de pinha se processasse 

durante o tempo de estudo. 
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Assim, a selecção das herdades foi realizada pelos serviços florestais desde que: 

� Os povoamentos existentes fossem representativos dos povoamentos da região; 

� Fosse possível garantir a amostragem da pinha nos anos do estudo. 

 

Antes de se proceder à selecção de locais para a instalação das parcelas as herdades foram percorridas e 

foram assinaladas as manchas de pinheiro manso com mais de 2 ha, com uma densidade superior a 18 

árvores por hectare e que não tivessem sido intervencionados há mais do que 5 anos. Em cada herdade 

foram instaladas tantas parcelas quanto as classes de densidade e de dimensão das árvores existentes. 

Caso existissem dois ou mais povoamentos numa dada herdade com a mesma densidade e com 

indivíduos com dimensões semelhantes, a selecção do povoamento a amostrar foi realizada 

aleatoriamente. 

 

Tentou-se assim instalar tantas parcelas quanto as classes de dimensão e de densidade existentes na 

herdade representativa da região. 

 

2.2.2 Localização das parcelas de amostragem 
Na modelação do crescimento do pinheiro manso e da correspondente produção de pinha foi utilizada 

informação proveniente de 65 parcelas permanentes e de 2 ensaios de desbastes, cada um deles com 6 

parcelas, totalizando 77 parcelas instaladas em Outubro de 2005 e 2006 no âmbito do projecto AGRO 

451: “Optimização do Melhoramento e Gestão de Povoamentos de Pinheiro manso para a Produção da 

Pinha e do Pinhão”.  

No quadro 2.2 pode observar-se a distribuição das herdades por concelhos e das parcelas por herdades. 

Apesar da Quinta do Sousa pertencer ao concelho de Vendas Novas encontra-se geograficamente mais 

próxima da Herdade da Espirra, que pertence ao concelho de Palmela, do que a Herdade da Casa de 

Bragança, que pertence ao concelho de Vendas Novas. 

Na figura 2.3 pode observar-se a distribuição das parcelas na área de estudo. 
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Quadro 2.2: Distribuição das parcelas de amostragem por concelhos e herdades 

Concelho Herdade Sigla 
Número 

de 
Parcelas 

Alcácer do Sal 

Ameira A 2 
Mata Nacional de Valverde MNV 4 
Pai Sobrado PS 2 
Várzea de Ordem de Baixo VOB 6 

Chamusca Machoqueira do Grou MG 2 

Coruche 
Cascavel C 5 
Vale Mouro VM 3 

Grândola 
Barradas da Serra BS 2 
Outeiro da Mina OM 6 
Varejolas V 3 

Montemor-o-Novo Casa de Bragança CB 3 
Palmela Espirra E 8 
Santiago do Cacém Maria Moita MM 4 
Setúbal Gâmbia G 4 

Vendas Novas 
Casa de Bragança CB 8 
Monte Branco Sul e Anexos MBSA 6 
Quinta do Sousa QS 7 

2.2.3 Estrutura dos povoamentos amostrados 
No Inventário Florestal Nacional considera-se como povoamentos regulares ou equiénios aqueles em 

que a maioria das árvores pertence à mesma classe de idade, em que as árvores existentes formam um só 

andar de vegetação e como irregulares povoamento em que as árvores pertencem a diferentes classes de 

idades não podendo, usualmente, as árvores existentes ser separadas em diferentes andares de 

vegetação1. 

No nosso caso não se procedeu à avaliação da idade, uma vez que grande parte das parcelas foram 

instaladas em povoamentos oriundos de regeneração natural, pelo que a classificação foi realizada 

visualmente e baseada na análise da dispersão da área basal dos pinheiros mansos existentes através do 

coeficiente de variação. Seguiu-se esta metodologia uma vez que o pinheiro manso, como espécie de luz 

que é, não fica durante muito tempo sob coberto à espera que haja uma clareira para se desenvolver, não 

existindo a possibilidade de ocorrerem indivíduos de reduzidas dimensões de elevada idade.  

                                                           

1 http://www.dgrf.min-agricultura.pt/ifn/Glossario.htm#sectP 
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Figura 2.3: Distribuição das parcelas na área em 
estudo 

Das 77 parcelas, 58 foram consideradas como regulares porque os pinheiros mansos constituíram apenas 

um estrato. As restantes 19 não foram classificadas nem como regulares nem como irregulares já que foi 

possível separar as árvores em diferentes níveis de vegetação. Em geral o primeiro nível era compostos 

pelos pinheiros mansos adultos e o outro pelos pinheiros mansos jovens. Em 17 parcelas foi possível 

distinguir dois estratos e em duas parcelas três estratos. No quadro 2.3 pode observar-se mínimo, 

máximo e médio dos coeficientes de variação por número de estratos considerados.  

Quadro 2.3: Coeficiente de variação mínimo 
médio e máximo das parcelas de amostragem 

Número 
de 

estratos 

Coeficiente de variação 

Mínimo Médio Máximo 

1 0,100 0,356 0,596 
2 0,625 0,804 1,401 
3 0,748 0,939 1,129 

Em certas parcelas com dois estratos o coeficiente de variação foi superior às de três estratos porque nas 

primeiras existiu uma grande diferença entre as áreas basais das árvores juvenis e das árvores maduras. 
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Em Portugal, e em particular na região, só muito recentemente começaram a estabelecer-se plantações 

de pinheiros mansos. O povoamento mais velho plantado em que se instalou uma parcela permanente 

tinha 33 anos à data da instalação das parcelas. Hoje em dia verifica-se um incremento do investimento 

em plantações de pinheiro manso por parte dos proprietários florestais pelo incremento do preço da 

pinha que constitui um rendimento anual. Outros factores que poderão ter contribuído para este aumento 

foram a mortalidade que desde algum tempo tem açulado os montados de sobro e, mais recentemente, o 

nemátodo do pinheiro bravo, que tem afectado em larga medida a área de estudo. Grande parte dos 

povoamentos estudados oriundos de regeneração natural apresentavam outras espécies na sua 

composição, geralmente sobreiro ou com pinheiro bravo, no entanto, considerando a definição de 

povoamentos mistos do Inventário florestal Nacional, que considera como misto quando a composição 

de outras espécies fosse superior a 25%, apenas 29,9% dos povoamentos foram considerados como 

mistos (quadro 2.4). 

Quadro 2.4: Composição das espécies presentes nas parcelas de estudo 

  Puro  Misto  Totais  

Plantação 18 0 18 
23,4 0,0 23,4 

Regeneração Natural  
36 23 59 

46,8 29,9 76,6 

Totais   
54 23 77 

70,1 29,9 100,0 

2.2.4 Forma e dimensão das parcelas permanentes e caracterização dos dados recolhidos 

Parte das parcelas foram instaladas e medidas em Outubro de 2004 e outra parte em Outubro de 2005. 

As parcelas são circulares com 30 metros de raio sempre que no seu interior não ocorressem mais do que 

25 pinheiros mansos por hectare e com 20 metros de raio caso contrário. Em todas as árvores das 

parcelas procedeu-se à medição do diâmetro à altura do peito (d) com suta, das alturas total (h) e da base 

da copa (hc) com hipsómetro de vertex e do diâmetro da copa (cw) com fita métrica. A partir destas 

variáveis foram calculadas as variáveis do povoamento e os índices de competição independentes da 

distância que foram considerados na caracterização da competição e da hierarquia dos pinheiros no 

povoamento. Estas variáveis também foram calculadas nas árvores das restantes espécies, consideradas 

na modelação por, ao vegetarem no mesmo espaço, poderem ter influenciado o desenvolvimento dos 

pinheiros mansos.  
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No ensaio de Várzea de Ordem de Baixo não foi possível, na altura da instalação das parcelas, proceder-

se à medição dos diâmetros de copa devido à elevada densidade que na altura o povoamento apresentava 

e à ausência de desramada. Esta medição foi realizada um ano mais tarde, após a realização do desbaste 

e desrama. Nessa altura procedeu-se novamente às medições do diâmetro à altura do peito e das alturas 

total e da base da copa em todas as árvores das parcelas de amostragem do ensaio. Assim os pinheiros 

mansos desbastados não foram considerados na modelação do diâmetro de copa. 

 

A modelação do acréscimo em diâmetro foi baseada na recolha de verrumadas em árvores amostra. Uma 

vez que não se processou à recolha de verrumadas em árvores muito jovens o ensaio de desbastes de 

Várzea de Ordem de Baixo e duas parcelas da Herdade da Cascavel não foram consideradas. No ensaio 

de desbastes de Monte Branco Sul e Anexo a selecção de árvores a sair em desbaste apenas ocorreu no 

final do estudo, pelo que não foi possível seleccionar árvores amostra e, por conseguinte, este ensaio 

também não foi considerado na modelação do acréscimo em diâmetro. 

 

Considerou-se como amostra os pinheiros mansos mais próximos dos 5º, 25º, 50º, 75º e 95º percentis de 

diâmetro de copa. Com o intuito de medir com precisão o diâmetro das árvores à data da campanha 

foram instalados dois dendrómetros nestas árvores.  

A campanha de pinha encontra-se regulamentada pelo decreto-lei 528/99 que limita a época da apanha 

de pinha de pinheiro manso entre os dias 16 de Dezembro e 31 de Março2. Nas campanhas 2005-06 e 

2006-07 a avaliação da produção de pinha foi realizada pela Estação Florestal Nacional (EFN), na 

campanha 2007-08 pela EFN e pelo Instituto Superior de Agronomia (ISA) e na campanha 2008-09 pela 

União da Floresta Mediterrânea (UNAC). Em grande parte das herdades a pinha foi vendida nas árvores 

e a apanha foi realizada pelos compradores. Em alguns casos, devido a imprevistos de diversa ordem, 

não foi possível realizar à avaliação da produção de pinha em algumas das parcelas nas três primeiras 

campanhas. Na campanha 2008-2009 a pinha só começou a ser avaliada por volta de 15 de Janeiro, 

cerca de um mês após o início da campanha de pinha, o que inviabilizou a avaliação da produção de 

                                                           

2 http://siddamb.apambiente.pt/publico/documentoPublico.asp?documento=21170&versao=1 
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pinha em grande parte das parcelas mais produtivas, uma vez que os compradores de pinhas optam em 

geral por proceder à apanha o mais cedo possível, de modo a evitar os roubos.  

Na avaliação da ocorrência de pinha considerou-se a totalidade dos pinheiros amostrados e na avaliação 

do peso fresco apenas aqueles que apresentaram pinha.   

No quadro 2.5 encontram-se o número de pinheiros mansos utilizados na modelação das relações 

hipsométricas, comprimento de copa, diâmetro de copa, ocorrência de pinha e produção de pinha por 

herdade e campanha. Apesar de se ter procedido à avaliação da produção de pinha na herdade Monte 

Branco Sul e Anexos, os dados não foram considerados dado não ter sido possível determinar o 

diâmetro das árvores nas várias campanhas uma vez que nesta herdade não se processou à avaliação do 

crescimento anual em diâmetro com dendrómetros. Como as parcelas nas herdades A, BS, MM, OM, V 

e VM só foram instaladas em Outubro de 2006, não se procedeu à avaliação da ocorrência e produção de 

pinha na campanha 2005-06. 

Quadro 2.5: Número de pinheiros considerados na modelação da altura e comprimento de copa, diâmetro de copa, acréscimo 
em diâmetro, ocorrência de pinha e peso fresco de pinhas 

Herdade h e cl cw ∆� Ocorrência de pinha Peso fresco de pinhas 

2005-06 2006-07 2006-07 2007-08 2005-06 2006-07 2006-07 2007-08 

A 16 16 16 5 16 5 

BS 64 64 10 64 38 64 38 

C 89 89 16 89 89 89 61 71 82 

CB 136 135 55 124 98 125 26 117 87 105 22 

E 132 132 46 45 106 73 45 102 35 

G 181 181 20 83 81 

M 24 24 5 23 23 23 22 23 19 

MBSA 259 259 

MM 175 174 19 79 60 

MNV 304 304 21 247 75 

OM 144 144 30 143 143 138 82 

PS 29 29 10 8 28 28 17 6 26 26 13 

QS 104 104 39 29 85 104 24 27 71 85 16 

V 64 64 15 64 48 

VM 107 107 14 93 105 19 34 

VOB 545 330 330 330 330 97 99 34 

Total 2373 2156 300 453 1048 1243 582 270 661 799 221 

Em cada capítulo encontram-se os valores mínimo médio e máximo das variáveis dependentes e 

independentes consideradas. 
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No Quadro 2.6 indica-se o número de pinheiros mansos por classes de diâmetro, área basal e densidade 

totais para as variáveis crescimento em diâmetro, altura total, profundidade de copa, diâmetro de copa e 

peso de pinha. 

Quadro 2.6: Número de árvores na avaliação dos modelos 
candidatos por classes de diâmetro, área basal e densidade totais 

Variável Classe 
Variáveis preditas 

d∆  h e cl cw wc 

d 

25≤  36 1159 941 551 
] ]50,25  141 945 945 866 
] ]75,50  104 242 242 467 

>75 19 27 27 67 

GT 

5≤  8 35 180 109 
] ]10,5  88 1232 767 960 
] ]15,10  103 416 519 626 
>15 101 690 689 256 

NT 

 25 85 85 154 
] ]100,50  87 402 401 823 
] ]150,100  11 195 195 140 

>150 177 1691 1474 834 
Totais 300 2373 2155 1951 

2.2.5 Índices de competição 
Foram utilizados como variáveis independentes índices de competição independentes da distância entre 

as árvores baseados no diâmetro e na área basal das árvores. Considerou-se este tipo de índices uma vez 

que o diâmetro é de fácil medição e estes índices permitem caracterizar hierarquicamente as árvores no 

povoamento. 

Uma vez que em grande parte das parcelas ocorreram árvores de outras espécies, os índices de 

competição independentes da distância utilizados entraram em conta com a sua ocorrência: 

� A área basal por hectare dos pinheiros mansos ou das árvores com diâmetro igual ou superior à 

da do pinheiro manso sujeito (GiPm e GiT respectivamente); 

� Quociente entre o diâmetro do pinheiro manso e o diâmetro quadrático médio dos pinheiros 

mansos ou da totalidade das árvores da parcela; 

� Quociente entre a área basal do pinheiro manso e a área basal por hectare dos pinheiros ou da 

totalidade das árvores do povoamento. 

 

50≤
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3 Metodologia 

Foram considerados diversos procedimentos e estatísticas no ajustamento e selecção da generalidade dos 

modelos, pelo que se considerou oportuno a sua descrição neste capítulo introdutório. 

Na selecção de modelos seguiu-se a seguinte metodologia: 

1 Pré-selecção das famílias candidatas; 

2 Modelação sem efeitos aleatórios associados aos parâmetros;  

3 Modelação com efeitos aleatórios associados aos parâmetros.  

3.1 Método 1 – Consideração de efeitos aleatórios no modelo seleccionado em 2. 

3.2 A partir das famílias seleccionadas em 1 sem variáveis da árvore ou povoamento ou índice de 

competição seleccionar um modelo misto e testar a significância de lhe acrescentar variáveis da 

árvore e/ou do povoamento e/ou índices de competição independentes da distância. 

3.1 Selecção de famílias candidatas 

Entendeu-se como família de equações o conjunto de modelos ajustados a partir de uma equação 

específica em que um determinado parâmetro é função de medidas de densidade (MD) e/ou variáveis da 

árvore média do povoamento (VAM) e/ou índices de competição independentes da distância (IC) e/ou 

variáveis da árvore (VA) e/ou medidas de dominância (Mdom). 

Uma função dará origem a tantas famílias de equações quanto o número dos seus parâmetros. Uma 

família de equações é designada por F seguido pelo identificador da função expressa no quadro onde 

estão apresentadas as funções utilizadas no ajustamento e pela letra correspondente ao parâmetro que é 

expresso como função das variáveis acima referidas. 

Por exemplo, caso se tratasse da função número 3, em que o parâmetro β  tenha sido expresso em 

função das variáveis do povoamento e/ índices de competição independentes da distância e/ou varáveis 

da árvore, a designação da família correspondente seria β3F . 

Na modelação dos parâmetros da relação hipsométrica e diâmetro de copa foram considerados os grupos 

de variáveis MD, VAM e IC (quadro 3.1). Na modelação do comprimento de copa foram igualmente 

consideradas as variáveis dos grupos Mdom e VA. Uma vez que a grande maioria dos povoamentos 

apresentaram sobreiro e/ou pinheiro bravo na sua composição, também foram consideradas na definição 
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dos parâmetros variáveis pertencentes a estas espécies, o mesmo acontecendo com outras espécies de 

reduzida representatividade. 

Quadro 3.1: Variáveis consideradas na definição dos parâmetros nos modelos da relação hipsométrica, 
do diâmetro de copa e/ou da profundidade de copa. 

MD VAM IC Mdom VA 
NPm dgPm GiPm hdom d 
NT dgT GiT dgdom h 

NPm; NOespT  g/GPm  h/d 
NPm;NSb; NPb; NOesp  g/GT   

GPm  d/dgPm   
GT  d/dgT   

GPm; GOespT     
GPm; GSb; GPb; GOesp     

Mdist     
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Optou-se por não se considerarem, nesta fase, funções em que mais do que um parâmetro fosse expresso 

como função das variáveis dos quadros 3.1 ou 3.2. Esta opção justifica-se após alguns testes 

preliminares que mostraram que, em consequência da correlação entre os parâmetros de cada função, se 

obtinham modelos com prestações semelhantes quando todas as variáveis estavam na expressão de um 

dos parâmetros ou repartidos por vários parâmetros. 

Na selecção de famílias candidatas começou-se por ajustar um elevado número de modelos para cada 

família assumindo apenas efeitos fixos. Os modelos testados foram obtidos a partir da expressão de cada 

um dos parâmetros em função de variáveis da árvore e/ou medidas de densidade do povoamento e/ou 

variáveis médias das árvores e/ou índices de competição independentes da distância. 

Nos modelos testados a estimação dos parâmetros foi realizada através do procedimento PROC NLIN 

do SAS/STAT 9.1 (SAS, 2004). O algoritmo iterativo modificado de Gauss–Newton foi aplicado no 

ajustamento dos modelos. 

A selecção das famílias candidatas baseou-se em estatísticas baseadas nos resíduos Press (rp) (Myers, 

1986).  

Para cada modelo, a partir dos rp, avaliou-se a eficiência de modelação (Ef) o enviesamento e a precisão. 

A eficiência de modelação (Equação 3.1) é um indicador relativo simples do desempenho do modelo, no 

qual o valor 1 indica um ajustamento perfeito, zero revela que o modelo não é melhor que uma simples 
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média, e valores negativos indicam que o modelo é muito mau (Vanclay e Skovsgaard, 1997). A 

expressão para o cálculo de Ef é dada por: 

(3.1)                                                       
( )∑

∑

=

=

−
−=

n

i
i

n

i
pi

yy

r
Ef

1

2

1

2

1  

em que rpi é o rp da árvore i com o valor observado yi  da variável resposta, y  é o valor médio e n é o 

número de árvores medido. 

 O enviesamento de um modelo mede o erro associado à combinação de observações por soma ou 

média, enquanto que a precisão mede o erro médio associado a uma única predição (Soares et al., 1995). 

O enviesamento foi expresso pela média dos rp ( )pr . A precisão foi avaliada através da média dos 

valores absolutos dos rp ( )pr . Um modelo será pouco enviesado ou preciso caso apresente 

respectivamente valores reduzidos de pr  e de pr . 

Com o objectivo de evitar a possível exclusão de modelos com bom desempenho consideraram-se em 

cada família de equações todas as combinações possíveis das variáveis mencionadas sem que houvesse 

mais do que um elemento de cada um dos grupos indicados nos Quadros 3.1 e 6.3. 

A comparação de um tão grande número de modelos seria muito morosa caso fosse realizada modelo a 

modelo para além de trazer problemas de subjectividade já que poderia haver modelos com melhor 

desempenho ao nível de eficiência mas com maior enviesamento, ou mais precisos e menos enviesados. 

 Surgiu, assim, a necessidade de utilizar uma estatística que considerasse simultaneamente as estatísticas 

Ef, pr  e pr , permitindo uma selecção expedita dos melhores modelos. Para tal, foi seleccionada a 

estatística MCS (model comparison statistic) (variante de Tdif Freire et al., (2003)) que a seguir se 

descreve. 

Para cada modelo j com todos os parâmetros significativos e com Ef superior a 0,3 standartizou-se Ef, 

pr  e pr  através da subtracção da média dos valores das estatísticas para todos os modelos ajustados e 

divisão pelo desvio padrão dos valores das estatísticas para todos os modelos ajustados 
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( )j

jj
j Efstd

EfEf
NEf

−
= ; ( )pj

pjpj

pj
rstd

rr
rN

−
=  e ( )pj

pjpj

pj
rstd

rr
rN

−
=  

Seleccionou-se o NEfj mais alto ( )MaxNef e os menores pjrN e prN  (respectivamente pjrMinN  e 

prMinN ). 

Para cada modelo j, a estatística MCS foi calculada através da expressão: 

pppjpjjj rMinNrNrMinNrNNEfMaxNEfMCS −+−+−=
 

Os modelos foram ordenados por ordem crescente de MCSj e foram seleccionadas as três famílias que, 

de uma maneira geral, apresentaram valores mais baixos de MCSj. 

3.2 Selecção do melhor modelo sem efeitos aleatórios 

3.2.1 Selecção dos modelos candidatos 

Numa primeira fase foram analisados os pressupostos da análise de regressão para os melhores modelos 

das famílias candidatas, nomeadamente heterocedasticidade e normalidade dos erros dos modelos. A 

independência dos erros foi resolvida com a introdução de componentes aleatórias nos modelos (ver 3.3)  

A presença de heterocedasticidade (heterogeneidade da variância) foi analisada graficamente a partir da 

relação entre os resíduos studentizados (rstud) e as estimativas da variável em análise ( )ŷ . A frequente 

não normalidade dos resíduos impossibilita a realização válida de testes estatísticos pelo que se optou 

por analisar a heterocedasticidade dos modelos apenas por análise gráfica (e. g., White, 1980; Soares, 

1999) 

A existência de heterocedasticidade nos modelos das famílias candidatas levou à utilização de regressão 

ponderada, sendo os pesos seleccionados pela da metodologia proposta por Parresol (1999) a todos os 

modelos das famílias candidatas. 

Nos modelos das famílias candidatas foi avaliada igualmente a existência de multi-colinearidade. A 

colinearidade afecta a variância dos estimadores dos parâmetros, originando modelos instáveis, ou seja, 

modelos com capacidade preditiva variável de conjunto de dados para conjunto de dados. Assim, os 

modelos lineares e não lineares para terem boa capacidade preditiva devem ter colinearidade reduzida. 

Nos modelos lineares a colinearidade foi avaliada pelo factor de inflação da variância (FIV) (equação 
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3.2) e pelo número de condição da matriz dos dados (Ncond) (equação 3.3) cujos valores deverão ser 

respectivamente inferiores a 15 e a 1000. Nos modelos não lineares considerou-se apenas o Ncond da 

matriz das derivadas parciais em ordem aos parâmetros calculada na solução que teve que ser inferior a 

1000 para que o modelo fosse seleccionado.  

Para uma variável predictora xi o valor de FIV é tanto menor quanto menor for a correlação entre a 

variável xi e as restantes variáveis. Toma o valor 1 quando não existe correlação. A estatística FIV é 

descrita pela seguinte equação: 

(3.2)                                           
21

1

iR
FIV

−
=  

onde 2
iR representa o coeficiente de determinação da regressão de xi nos outros regressores.  

Em modelos lineares, se X for a matriz dos dados centrados e escalados, X’X  será a matriz de correlação 

e o número de condição da matriz (Ncond) é dado pela equação (3.3). 

(3.3)                                                 
min

max

λ
λ

=Ncond  

onde λmax e λmin são o maior e o menor valores próprios da matriz X’X . Nos modelos não lineares X é 

substituída por W, matriz das derivadas parciais estimadas com os valores das estimativas dos 

parâmetros. 

Numa análise exploratória verificou-se a existência de modelos que sem ponderação apresentavam 

parâmetros não significativos e com ponderação todos os parâmetros passavam a ser significativos. 

Desta forma considerou-se útil utilizar a regressão ponderada em todos os modelos das 3 famílias 

seleccionadas. 

Calculou-se as estatísticas Ef, pr  e pr  para todos os modelos ponderados, calculou-se Ncond para 

todos os modelos e FIV para os modelos lineares que foram inseridos numa base de dados em Microsoft 

Access conjuntamente com os limites dos intervalos de confiança (assimptóticos no caso dos modelos 

não lineares) para a estimativa dos parâmetros associados a cada variável preditora. 

Na base de dados procedeu-se ao cálculo da estatística MCS (apresentada anteriormente) para cada um 

dos modelos das três melhores famílias excluindo à partida os modelos que não garantiam os 
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pressupostos de colinearidade e/ou que apresentassem parâmetros que não diferissem significativamente 

de zero. 

Em cada família foi seleccionado o modelo com menor MCS desde que não apresentasse 

heterocedasticidade e apresentasse uma distribuição dos resíduos aproximadamente normal. 

Para que um dado modelo fosse seleccionado foi necessário que o parâmetro formulado em função das 

variáveis da árvore e/ou do povoamento e/ou índices de competição independentes da distância tivesse o 

mesmo sinal para todas as árvores do povoamento e, além disso, que o sentido desse sinal fizesse 

sentido do ponto de vista biológico.  

O melhor modelo de cada família foi designado por BM seguido pela designação da família, (por 

exemplo β3BMF  é o melhor modelo para a equação número 3 em que o parâmetro β  é função das 

variáveis do povoamento e/ou índices de competição independentes da distância e/ou variáveis da 

árvore). 

3.2.2 Selecção do modelo final sem efeitos aleatórios 

A selecção do modelo final sem efeitos aleatórios baseou-se na análise dos valores de MCS, pr  e pr  

por classes de diâmetro, área basal total e densidade descritas no quadro 2.6. 

Para cada variável foi seleccionado o modelo com comportamento mais homogéneo e valores médios de 

pr  e pr  reduzidos nas classes consideradas. 

Nos melhores modelos a precisão foi também expressa através da amplitude dos resíduos de predição 

P99-P1 onde P99 e P1 são os percentis 99 e 1, respectivamente. 

Quando não se verificou a normalidade dos resíduos studentizados, nomeadamente quando se 

encontraram pontas “pesadas”, realizou-se o reajustamento final da função eleita com base em regressão 

robusta baseada no método dos mínimos quadrados iterativamente ponderados (Myers, 1986), 

recorrendo à função de Huber como função de influência para reduzir a influência de dados associados a 

resíduos grandes no ajustamento (Myers, 1986). 
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3.3 Selecção do modelo com efeitos aleatórios 

3.3.1 Especificação do modelo 

Quando os dados disponíveis para o desenvolvimento de um qualquer modelo têm uma estrutura 

hierárquica em dois ou mais níveis (árvores dentro de parcelas, como é o caso das variáveis da árvore e 

do povoamento, uma vez que foram medidas uma única vez, ou árvores dentro de parcelas avaliadas em 

tempos distintos, como é o caso da avaliação da produção de pinha) o pressuposto de independência 

entre as observações, um dos pressupostos básicos da inferência estatística, é violado (Gregoire, 1987; 

Fox et al., 2001). 

Uma forma de ultrapassar este problema é explicitar o crescimento ou produção através de um modelo 

misto linear ou não linear (Sharma e Parton, 2007; Wang et al., 2007; Calama et al., 2008), o qual inclui 

na sua formulação efeitos fixos e aleatórios. 

Optou-se pela formulação do modelo em duas fases (Lindstrom e Bates, 1990; Vonesh e Chinchilli, 

1997; Pinheiro e Bates, 1998): 

Fase 1: Variação dentro da parcela 

(3.4)                                                        ( ) iiii εxφy += ,f  

onde yi é o vector nix1 das ni observações (pinheiros mansos) da variável resposta pertencente à i-ésima 

unidade de amostragem (no nosso caso parcela do estudo), xi o nix1 vector predictor para as ni 

observações da variável preditora da i-ésima parcela , iφ  é o rx1 vector dos parâmetros (onde r é o 

número de parâmetros do modelo), específico para a unidade de amostragem i, f é uma função não linear 

das variáveis preditoras e do vector dos parâmetros, e iε  é o nix1 vector dos erros das observações da i-

ésima parcela. 

Fase 2: Variação entre parcelas 

A característica fundamental dos modelos mistos é permitir que o vector dos parâmetros varie de 

unidade de amostragem para unidade de amostragem. Assim, os parâmetros da regressão decompõem-se 

numa parte fixa, comum a toda a população e numa parte aleatória, específica para cada unidade de 

amostragem. O vector de parâmetros iφ  fica assim definido como (Pinheiro e Bates, 1998): 

(3.5)                                                       iiiibBλAφ iii +=  
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onde λ  é o vector px1 de efeitos ou parâmetros fixos, bi é um vector qx1 de efeitos ou parâmetros 

aleatórios, e A i e Bi são matrizes de dimensão rxp e rxq, (em geral q ≤  p) que representam as 

covariáveis explicativas associadas aos efeitos fixos e aleatórios, respectivamente, específicos para cada 

unidade de amostragem. A concepção destas matrizes é determinada por características do povoamento, 

tais como tratamentos silvícolas e tipos de solo. Os elementos destas matrizes são geralmente zero ou 

um, ou o valor das covariáveis associadas respectivamente com os efeitos aleatórios ou fixos. 

No desenvolvimento dos modelos mistos admitem-se os seguintes pressupostos: 

� Que os efeitos aleatórios são independentes entre as unidades de amostragem e têm uma 

distribuição normal de média zero e matriz de variância-covariância desconhecida mas estimável 

D: 

(3.6)                                               ( )Db i ,0~ N  

onde D é uma matriz de variância-covariância positiva qxq definida para os efeitos aleatórios, e 

que representa a variabilidade entre unidades de amostragem, sendo comum a todas elas.  

� Que os termos do erro são independentes entre si e se distribuem segundo uma normal (3.7)                                               

( )ii N R0,~ε  

onde iR  é a matriz de variância-covariância intraindividual nixni para os termos do erro, 

específica de cada unidade de amostragem e independente entre parcelas, e que define a estrutura 

da variabilidade entre os indivíduos localizados dentro de uma mesma unidade de amostragem. 

Antes que os modelos não lineares com efeitos mistos pudessem ser estimados (equações 3.4 e 3.5) a 

matriz de variância-covariância dentro das parcelas, Ri, teve de ser especificada de modo a ter em conta 

a heterocedasticidade entre medições dentro da parcela (Gregoire et al., 1995). Ri foi modelada como: 

(3.8)                                      5,05,02 xx iiii GΓGR σ=          

onde 2σ é um factor representando a “variância comum”; Gi é uma matriz diagonal nixni para descrever 

a variância do erro na parcela (heterocedasticidade); e iΓ  é uma matriz nixni descrevendo a estrutura de 

autocorrelação dos erros, no nosso caso considerou-se igual à matriz identidade. 
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Para matriz de variância dentro da parcela, Gi, foram testados um modelo exponencial e um modelo 

potência para estimar as variâncias dos erros dentro das parcelas. Para tal foi utilizada a instrução 

REPEATED LOCAL do SAS System que é utilizada para especificar a matriz Ri do modelo misto. 

O modelo exponencial é especificado pela opção LOCAL=EXP(efeitos), produz efeitos locais 

exponenciais, também conhecidos como funções de dispersão, num modelo de variância log-linear. 

Estes efeitos locais apresentam a forma: 

(3.9)                                                ( )ijαµexp  

onde ijµ  é a função média ajustada (incluindo apenas os efeitos fixos) e α é um parâmetro ajustado. 

A opção LOCAL=POM(POM conjunto de dados) especifica uma estrutura que é uma potência. Esta 

estrutura modela a variância sob a forma: 

(3.10)                                               αµ ij  

onde ijµ  é a função média ajustada (incluindo apenas os efeitos fixos) e α é um parâmetro ajustado. 

3.3.2 Desenvolvimento do modelo 

As componentes da variância bem como os parâmetros dos predictores fixos foram estimados utilizando 

o método da máxima verosimilhança (ML) (Harville, 1977) através da macro NLNMIX disponível no 

SAS (SAS Institute Inc., 1993; Littel et al., 1996).  

A macro SAS utiliza um algoritmo iterativo de Newton-Raphson: 

(i) são gerados pseudo-dados para a função marginal de verosimilhança (isto é, primeira ordem 

da série de Taylor em torno dos efeitos aleatórios); e  

(ii)  os parâmetros λ , bi, Ri e D são estimados utilizando os pseudo-dados gerados através do 

procedimento para o ajustamento dos modelos mistos lineares (isto é, o procedimento 

MIXED do SAS). 

Estão disponíveis duas aproximações utilizando a macro NLNMIX: 

(i) expansão de uma série de Taylor em volta dos parâmetros de efeitos aleatórios igualados a  

zero; 
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(ii)  expansão da série de Taylor em volta dos parâmetros de efeitos aleatórios igualados ao 

melhor preditor linear empírico não enviesado (empirical best linear unbiased predictor 

(EBLUP)) dos efeitos aleatórios. 

Sempre que possível neste trabalho optou-se pela segunda alternativa; no entanto, a primeira opção foi 

considerada caso não fosse possível obter convergência com EBLUP em todos os modelos analisados no 

estudo de uma dada variável dependente.  

Em qualquer destes métodos de aproximação a estimação dos parâmetros pode ser realizada tanto pelo 

método de máxima verosimilhança (ML) como pelo da máxima verosimilhança restrita (REML). Em 

geral as estatísticas de ajustamento derivadas do ML são superiores às do método REML (Wang et al., 

2007). 

Um modelo “completo” (por exemplo, apresentando todos os parâmetros com efeitos aleatórios) pode 

ser comparado com um modelo restrito através do likelihood ratio test (LRT) ou pelo critério de 

informação de Akaike (Akaike’s information criterion) (AIC). Supondo que L0 é a função de 

verosimilhança do modelo mais geral (o modelo com todos os parâmetros mistos) e L1 é a função de 

verosimilhança do modelo restrito (alguns parâmetros são simplesmente fixos), e o número total de 

parâmetros estimados destes dois modelos são respectivamente k0 e k1, então LRT é definido por: 

(3.10)                                             ( ) ( ) ( )( )1010 loglog2log2 LLLLLRT −==  

Sob a hipótese nula de que o modelo restrito é adequado, a distribuição assimptótica de LRT para 

amostras grandes é um 2χ  com k0-k1 graus de liberdade. Caso o valor da estatística teste LRT seja 

superior a ( )
2

,10 αχ kk −  então rejeita-se a hipótese nula com uma significância %α , onde α  é um percentil 

especificado da distribuição Chi-quadrado. 

O critério de informação de Akaike (AIC) é definido por (Akaike, 1972):  

(3.11)                                                                  ( ) kLAIC 2log2 +−=  

onde L é o valor da função de verosimilhança para um modelo com k parâmetros. A estatística AIC é 

muitas vezes utilizada na comparação de modelos com conjuntos alternativos de efeitos fixos e de 

parâmetros de covariância, especialmente não encaixados para os quais o LRT não é apropriado 

(Gregoire et al., 1995). É seleccionado o modelo apresentando menor valor da estatística AIC. 



28 

 

3.3.3 Selecção do modelo misto 

Considerou-se para cada variável dependente duas aproximações à selecção de um modelo misto, que a 

seguir se descrevem: 

3.3.3.1 Método 1 – Modelos mistos desenvolvidos a partir do melhor modelo apenas com efeitos 
fixos  

Considerando o modelo seleccionado apenas com efeitos fixos seguiu-se o seguinte procedimento: 

1. Selecção do tipo de expansão da série de Taylor a considerar 

2. Análise da ocorrência de parâmetros que pudessem ter efeitos aleatórios associados 

3. Análise da estrutura da variância do erro e verificação se as funções de variância potência e 

exponencial provocavam redução da heterocedasticidade do modelo. 

4. Utilização da função de Huber sempre que o modelo seleccionado apresentasse pontas pesadas.  

Sempre que os modelos foram encaixados a comparação entre modelos baseou-se no teste LRT. Caso 

contrário a comparação foi realizada através da estatística AIC. 

A estimação dos parâmetros foi realizada sempre pelo método de máxima verosimilhança 

A identificação deste tipo de modelos realizou-se pela inclusão da letra M à designação do modelo não 

sem efeitos aleatórios em estudo, seguindo-se o número da equação em que foi seleccionada a função 

de variância e, caso seja considerada a função de Huber inseriu-se por fim a palavra Huber. 

Assim, M4Huber13γαaBMF identifica o modelo misto ajustado a partir do modelo sem efeitos 

aleatórios γα 13aBMF  em que a função de variância seleccionada está expressa na equação 

M413γαaBMF  e que foi considerada a função de Huber para reduzir a não normalidade dos resíduos 

studentizados.  

3.3.3.2 Método 2 – Modelação iniciada com efeitos aleatórios e complementada com variáveis do 
povoamento 

Considerando as três melhores famílias sem variáveis da árvore e/ou povoamento e/ou índices de 

competição independentes da distância seguiu-se o seguinte procedimento: 

1. Selecção do tipo de expansão da série de Taylor a considerar 

2. Análise da ocorrência de parâmetros que pudessem ter efeitos aleatórios associados 
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3. Selecção da equação que possibilitasse o valor mais reduzido da estatística AIC. 

4. Análise da estrutura da variância do erro e, verificação qual das funções de variância potência e 

exponencial provocavam a maior redução da heterocedasticidade do modelo. 

5. Verificação do efeito sobre o modelo da inclusão de varáveis da árvore e/ou do povoamento 

e/ou índices de competição independentes da distância 

6. Análise do efeito de inclusão de efeitos aleatórios associados aos parâmetros das variáveis 

seleccionadas em 5. 

7. Utilização da função de Huber sempre que o modelo seleccionado apresentasse pontas pesadas.  

Sempre que os modelos eram encaixados a comparação entre modelos baseou-se no teste LRT. Caso 

contrário a comparação foi realizada através da estatística AIC. 

A estimação dos parâmetros foi realizada sempre pelo método de máxima verosimilhança. 

Para que os modelos mistos ajustados pelo método 2 fossem facilmente diferenciados dos modelos 

ajustados pelo método 1 optou-se pela utilização de uma terminologia completamente diferente. 

Assim, o primeiro número do identificador designa a família de equações base, seguindo-se da letra M 

para designar que se trata de um modelo misto, um número que designa o número da equação em que 

seleccionou a função de variância, segue-se uma letra grega que designa o parâmetro do modelo em que 

foram considerados variáveis da árvore e/ou povoamento e/ou índices de competição independentes da 

distância, segue-se um número que identifica o número de variáveis da árvore e/ou povoamento e/ou 

índices de competição independentes da distância considerados e, por fim, caso se tenha utilizado a 

função de Huber acrescentou-se a palavra Huber 

Como exemplo temos o modelo misto ajustado pelo método 2 seleccionado para modelar a relação 

hipsométrica com assímptota função da altura dominante, Huber320M4β , este modelo teve origem na 

equação 20, a função de variância seleccionada encontra-se na equação com o identificador 20M4, 

foram considerados três variáveis da árvore e/ou povoamento e/ou índices de competição independentes 

da distância no parâmetro β  e que o modelo foi sujeito à função de Huber para reduzir problemas de 

não normalidade dos resíduos studentizados. 
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4 Relação hipsométrica 

Neste capítulo procedeu-se à selecção de relações hipsométricas com assímptota função da altura e do 

diâmetro quadrático dominantes para modelação da altura total. Para tal considerou-se as metodologias 

modelação não linear e modelação mista. O capítulo é constituído por uma breve revisão das relações 

hipsométricas existentes na bibliografia, metodologia não especificada no capítulo 3, dados e resultados 

obtidos. Para não tornar a componente metodologia demasiada extensa não se realizou uma enumeração 

exaustiva dos autores que procederam à modelação de relações hipsométricas. Optou-se sim por 

referenciá-los na coluna referências do quadro 4.1. 

Na literatura florestal está disponível um elevado número de relações hipsométricas locais e gerais (e. g., 

Ek, 1973; Huang et al., 1992; Fang e Bailey, 1998; Peng, 1999; Huang et al., 2000; Gadow et al., 2001; 

Soares e Tomé, 2002; López Sánchez et al., 2003; Temesgen e Gadow, 2004). Antes de seleccionar os 

modelos candidatos para a relação hipsométrica, desenvolveu-se uma profunda análise das funções 

utilizadas nesses trabalhos, procurando verificar se as funções referidas faziam sentido do ponto de vista 

biológico. 

As relações hisométricas locais são geralmente função apenas do diâmetro a 1,30 m e são ajustadas para 

aplicação no povoamento onde se procedeu à recolha dos dados ou, eventualmente, em povoamentos 

semelhantes. As relações hipsométricas gerais são função, para além do diâmetro a 1,30 m, de variáveis 

do povoamento tais como altura dominante, idade e densidade e são desenvolvidas para aplicação 

generalizada a uma espécie numa determinada região3. 

As relações hipsométricas num povoamento (relações hipsométricas locais) devem ser modeladas 

através de uma função que exiba as seguintes propriedades: 1) ser monótona crescente; 2) apresentar 

uma assímptota horizontal ligeiramente superior à altura dominante; 3) a curva deve interceptar o eixo 

das ordenadas a 1,3 m. De acordo com Lei e Parresol (2001) a função também deve ter um ponto de 

inflexão, no entanto não se descortinou nenhum sentido biológico para este requisito. As curvas do 

crescimento em diâmetro e altura apresentam, com certeza, um ponto de inflexão; contudo tal não é 

obrigatório que se manifeste na relação hipsométrica. As propriedades 1 a 3 não estão sempre presentes 

nas expressões que têm vindo a ser utilizadas (por exemplo as equações números 1, 7, 8, 22 até 25 

utilizadas por Huang et al. (2000) não apresentam assímptota). É desejável que as funções não sejam 

                                                           

3 http://www.isa.utl.pt/def/gimref/download/Inventariacao/Cap%20II.1.pdf 
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muito complexas e não contenham um elevado número de parâmetros a não ser que tal traga uma 

melhoria substancial às capacidades de ajustamento e predição. 

Têm sido utilizados diversos métodos no desenvolvimento de relações hipsométricas locais (ou gerais). 

Bennet e Clutter (1968) e Lenhart (1968), simplesmente utilizaram regressão linear múltipla, podendo a 

variável dependente estar logaritmizada, utilizando como regressores o diâmetro à altura do peito e 

diversas variáveis do povoamento. Este método não garante que os modelos satisfaçam as propriedades 

acima apresentadas. Outros autores desenvolveram relações hipsométricas gerais ao reduzir um 

parâmetro com o objectivo de forçar que uma equação local prediga uma altura igual à altura dominante 

(hdom) para um diâmetro igual ao diâmetro quadrático médio das árvores dominantes (dgdom), e 

expressando os restantes parâmetros em função de variáveis do povoamento e/ou de índices de 

competição. (e. g. Tomé, 1988; Soares e Tomé, 2002). Este método implica que as equações não podem 

ser utilizadas para predizer a altura das árvores com diâmetro superior ao diâmetro dominante. Tal pode 

constituir um problema em aplicações práticas quando árvores de grandes dimensões não são 

seleccionadas como dominantes por apresentarem alguma deficiência de forma ou problema de saúde. 

Este problema pode ser ultrapassado assumindo que estas árvores têm uma altura semelhante à da árvore 

dominante com o diâmetro mais próximo. Um método alternativo é expressar a assímptota de uma 

relação hipsométrica local em função da altura dominante de modo a possibilitar que possa predizer uma 

altura ligeiramente superior à altura dominante em árvores com diâmetro superior ao diâmetro 

dominante e que outros parâmetros possam ser expressos em função do povoamento e/ou de índices de 

competição independentes da distância (Harrison, 1986). Outra alternativa para um modelo geral será a 

função de Schnute (1981): 

(4.1)                                                

( )
( )

( )

b

dda

dda
bbb

e

e
hhdh

1

12

1

121
1

1













−
−−+= −−

−−

 

onde d1 representa o diâmetro à altura do peito  de uma árvore pequena, d2 o diâmetro de uma árvore 

grande, h1 um parâmetro representando a altura média das árvores em d1, h2 um parâmetro 

representando a altura média das árvores em d2, a e b são os parâmetros do modelo. 

Esta função está restringida a passar pelos pontos (d1; h1) e (d2; h2). Um deles será o ponto (0; 1,3). O 

outro ponto poderá ser (dgdom; hdom) tal como considerado em Dorado et al. (2006) ou qualquer outro 

ponto. 
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4.1 Metodologia 

Foram seleccionadas da literatura 17 relações hipsométricas locais (Quadro 4.1) monótonas crescentes 

apresentando assímptota horizontal para modelar a altura total, referenciada neste capítulo apenas por 

altura, as quais foram reformuladas para que fosse garantida a terceira propriedade desejada: predizer 

altura de 1,3 para um diâmetro igual a zero. Tal foi feito de modo diferenciado dependendo da ordenada 

na origem da função: i) quando a ordenada na origem era igual a zero (f(d)=0 quando d=0), a função foi 

ajustada como h=1,3+f(d); ii ) quando a ordenada na origem foi diferente de zero, digamos igual a z, 

nesse caso a função foi ajustada com a restrição z=1,3 m. As funções foram igualmente 

reparameterizadas com o objectivo de garantir que a assímptota para a altura ( )α  aparecesse 

explicitamente na formulação. Foram rejeitadas equações demasiado complexas ou com um grande 

número de parâmetros. 

Quadro 4.1: Equações locais seleccionadas e sua reformulação para a modelação das relações hipsométricas 
Identificador Referências Equação inicial Equação reformulada 

1 
Bates e Watts (1980) 
Tang (1994) 
Ratkowsky e Reed (1986) d
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7 
Weber (1891) 
Meyer (1940) 
Far et al. (1989) 

( )deh βα −−= 1  ( )deh βα −−+= 13,1  

8 
Richards (1959),  
Huang et al. (1992) ( )γβα deh −−= 1  ( )γβα deh −−+= 13,1  

9 

Huang et al. (1992) 
Huang e Titus (1994) 
Zhang et al. (1995)  
Zhang (1997) 
Zhang et al. (2002) 

( )γβψα deh −−= 1  ( )γβψα deh −−= 1      

γ

α
ψ

1

3,1
1 
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Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 
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Quadro 4.1: Equações locais seleccionadas e sua reformulação para a modelação das relações hipsométricas (continuação) 
Identificador Referências Equação inicial Equação reformulada 

10 Bass (1985) 
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11 Mitscherlich III (1919) 
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Winsor (1932) 
Cabanettes  et al. (1999) 
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13 
Ratkowsky (1990),  
Huang e Titus (1992) 
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log  

14 
Lappi (1997) 
Hokka (1997) γ
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α deh
−
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γ

β

α deh
−
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15 

Michailof (1943) 
Burkhart e Strube (1974)  
Schreuder et al. (1979) 
Burk e Burkhart (1984) 
Buford (1986) 
Arabatzis e Burkhart (1992) 
Huang et al. (1992) 

deh
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=  deh
1
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16 
Wykoff et al. (1982), 
Huang et al.  (1992) 

1+
+

= deh
γβ

 1+= deh
γ
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=
α

γ 3,1
log  

17 
Verhulst (1838) 
Pear e Reed (1920),  
Huang e Titus (1992) 

    
3,1

3,1−= αβ  

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Pela metodologia expressa, o modelo 16 tornou-se um caso particular do modelo 13 considerando o 

parâmetro γ  igual a 1, pelo que não foi considerado. 

No que respeita à assímptota ( )α   considerou-se importante reformulá-la em função da altura 

dominante, tal como sugerido por Harisson (1986). Tomaram-se formulações diferentes consoante a 

função original tinha ou não ordenada na origem igual a zero: 

(4.2)                                              ( )( )hdomehdom 1
013,1 ααα +−=  

(4.3)                                                  ( )hdomehdom 1
01 ααα +=  

Foram seleccionados apenas os modelos em que a estimativa da assímptota fosse, em todas as parcelas, 

maior que a altura dominante observada, ou seja quando 00 ≥α  e 01 ≤α . 

O conceito de altura dominante perde importância nos povoamentos com mais que um estrato e, além 

disso, a previsão da sua evolução ao longo do tempo é mais difícil do que nos povoamentos regulares, 

de
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=
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h γβ
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−+
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uma vez que o crescimento em altura dominante não segue as curvas de classe de qualidade ajustadas 

para povoamentos regulares. Assim, optou-se também por testar uma formulação da assímptota em 

função do diâmetro quadrático dominante (dgdom). Para que tal fosse possível previamente estimou-se 

hdom em função de dgdom através das equações 4.4 a 4.6: 

(4.4)                                             dgdomhdom β+= 1,3  

(4.5)                                            1
0

ββ dgdomhdom=  

(4.6)                                            ( )dgdomhdom log10 ββ +=  

A expressão seleccionada foi utilizada para substituir hdom na equação 4.3 desde que se mantivessem os 

pressupostos para os valores dos parâmetros 0α  e 1α  

Os restantes parâmetros de cada uma das 16 funções foram ainda expressos em função de características 

do povoamento ou da árvore, nomeadamente índices de competição independentes da distância. Uma 

vez que a assímptota destas funções é definida pelo parâmetro α , não se considerou conveniente 

apresentar todas as equações possíveis devido à complexidade que tal acarretaria a este trabalho. Por seu 

turno a função de Schnute (1981) formulação Dorado (2006) apresenta para 0>γ  a assímptota com a 

formulação 
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. Para 0<γ a função não apresenta assímptota. 

Para além das equações desenvolvidas a partir das relações hipsométricas locais, foram ainda testadas as 

funções de Michailoff e Prodan modificadas por Tomé (1988), referidas no Quadro 4.2 pelos 

identificadores 18 e 19 no ajustamento das quais não foram, obviamente, consideradas as árvores 

dominantes. Testou-se ainda a função de Schnutte (1981) com a formulação de Dorado (2006), a qual 

está referida no Quadro 4.2 pelo identificador 20. 

Quadro 4.2: Relações hipsométricas gerais consideradas na modelação da relação hipsométrica 
Id Referência Equação 
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Versão Schnute (1981) 
formulação Dorado (2006)  ( ) β
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Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 



35 

 

Na selecção do melhor modelo seguiu-se a metodologia proposta no capítulo 3, complementando-se a 

selecção dos melhores modelos como os seguintes critérios: 

� para todas as parcelas, a assímptota teria que ser igual ou superior a hmax;  

� a estimativa do parâmetro da equação função das variáveis da árvore e do povoamento 

apresentasse o sinal correcto do ponto de vista biológico, portanto igual para todas as árvores 

amostradas; 

� fizessem biologicamente sentido; 

� apresentassem reduzida multicolinearidade e  

� através de análise gráfica dos resíduos studentizados, estes apresentassem reduzida 

heterocedasticidade e fossem aproximadamente normais. 

4.2 Dados 

Para a modelação da altura foram consideradas todas as 2373 árvores da espécie pinheiro manso 

existentes nas parcelas permanentes e ensaios de desbaste descritas no capítulo dados. Na figura 4.1 está 

representada a altura em função do diâmetro para estas árvores.  

 

Figura 4.1: Altura em função do diâmetro para as árvores 
utilizadas no ajustamento da relação hipsométrica 

No Quadro 4.3 estão representados os valores mínimo, médio, máximo e desvio padrão das variáveis da 

árvore e do povoamento utilizadas na modelação da altura do pinheiro manso. Também são 
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apresentados os índices de competição independentes da distância GiPm e GiT apresentados na lista de 

símbolos. 

Quadro 4.3: Caracterização das variáveis da árvore e do povoamento utilizadas 
na modelação da altura total. 

Variável Unidades Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

d cm 27,5 17,2 1,1 97,7 
h m 9,0 4,3 1,7 21,5 
g m2 0,082 0,1 9,5E-05 0,750 

dgdom cm 47,3 17,2 13,8 76,3 
hdom m 12,1 3,7 4,5 19,6 
GPm m2 ha-1 10,2 5,1 2,6 25,9 

GOespT m2 ha-1 1,6 2,8 0,0 15,3 
GSb m2 ha-1 1,4 2,7 0,0 12,8 
GPb m2 ha-1 0,2 0,5 0,0 3,0 

GOesp m2 ha-1 0,0 0,0 0,0 0,4 
GT m2 ha-1 11,8 5,4 4,0 25,9 
NPm ha-1 167,7 228,3 17,7 1138,0 

NOespT ha-1 21,3 44,6 0,0 343,1 
NSb ha-1 18,0 43,6 0,0 343,1 
NPb ha-1 2,9 8,4 0,0 46,0 

NOesp ha-1 0,4 1,6 0,0 10,6 
NT ha-1 189,0 223,8 21,2 1138,0 

Mdist m 10,1 4,2 3,0 21,7 
dgPm cm 40,1 17,3 9,3 74,7 
dgT cm 37,5 15,3 9,3 69,7 
GiPm m2 ha-1 7,03 5,2 0,13 25,94 
GiT m2 ha-1 7,44 5,4 0,13 25,94 

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

4.3 Resultados e discussão 

4.3.1 Modelos com assímptota expressa como função da altura dominante 

4.3.1.1 Selecção do modelo sem efeitos aleatórios 

Os modelos seleccionados e respectivas estatísticas encontram-se apresentados respectivamente nos 

quadros 4.4 e 4.5 após terem sido sujeitos à regressão ponderada e ao método de Huber. 

Nos modelos HuberBMF α18  e HuberBMF β20 para o mesmo diâmetro as árvores são mais baixas 

quando a distância média entre elas é maior. As árvores sujeitas a menor competição tendem a crescer 

mais em diâmetro pelo que atingem um determinado diâmetro a uma idade inferior do que se estivessem 

sob competição, logo são mais baixas. Para além disso, no pinheiro manso, comparando com outras 
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resinosas tais como o pinheiro bravo, a dominância apical é pouco acentuada (Mutke et al., 2005) pelo 

que seria interessante verificar a influência da competição sobre o crescimento em altura através da 

implementação de ensaios de compassos. 

No modelo HuberBMF γ20  para um mesmo diâmetro as árvores são mais altas em povoamentos de 

densidade de pinheiro manso mais elevada. A maior competição promovida pela maior densidade é 

responsável por crescimentos em diâmetro menores, pelo que para um mesmo diâmetro, estas árvores 

são mais altas do que se estivessem a vegetar sob condições de competição mais reduzida por serem 

mais velhas. 

Quadro 4.4: Modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a relação hipsométrica com assímptota função 
de hdom 

Identificador Modelo seleccionado 
Estimativa dos valores dos 

parâmetros 

HuberBMF α18  








−

+= dgdomdehdomh
11

3,1
α

 

Mdist10 ααα +=  
-2,74140 =α   -1,33111 =α  

HuberBMF β20  
( ) β

γ

γ
βββ

1

1

1
3,13,1 









−
−−+= −

−

dgdom

d

e

e
hdomh  

TG

g
Mdist 1000210 ββββ ++=  

0,0605  =γ 1,52840 =β  

-0,10751 =β 0,00857-   2 =β   

HuberBMF γ20  
( ) β

γ

γ
βββ

1

1

1
3,13,1 









−
−−+= −

−

dgdom

d

e

e
hdomh  

T
Pm Gi

N
210 1000

γγγγ ++=  

1,1569=β    0,01480 =γ  

0,03321 =γ   0,001512 =γ  

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Numa determinada parcela, à medida que se consideram árvores de maior diâmetro, e por conseguinte 

maior TGg , o quociente TGgh diminui. Tal justifica o sinal associado a TGg no modelo 

HuberBMF β20 . Para além disso menores TGg  ocorrem geralmente em árvores dominadas, sujeitas a 

maior competição, pelo que demoram mais tempo a atingir um determinado diâmetro. Assim, estas 

árvores serão mais altas do que árvores de igual diâmetro mas com TGg  mais reduzida. 

Maior área basal das árvores com diâmetro igual ou superior que a da árvore sujeito ocorre em árvores 

sujeitas a maior competição pelo que o crescimento em diâmetro é menor e, em consequência, demoram 
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mais tempo a atingir um dado diâmetro. Assim, estas árvores serão mais altas do que árvores de igual 

diâmetro mas com TGi  mais reduzida (modelo HuberBMF γ20 ). 

Os modelos seleccionados apresentaram heterocedasticidade e os resíduos desviaram-se bastante da 

normal. Estes problemas foram corrigidos respectivamente recorrendo-se à regressão ponderada e ao 

método de Huber. Na figura 4.2 estão representados os gráficos dos resíduos para os modelos após terem 

sido sujeitos à regressão ponderada e ao método de Huber. 

As estatísticas de ajustamento e capacidade preditiva dos melhores modelos são muito semelhantes entre 

si (Quadro 4.5). Antes da aplicação do método de Huber o modelo HuberBMF β20 apresentava a maior 

eficiência de modelação, menor enviesamento e maior precisão pelo que foi o modelo com menor MCS. 

Após a aplicação do método de Huber verificou-se o aumento do enviesamento dos modelos em especial 

dos modelos HuberBMF β20 e HuberBMF γ20 . A influência sobre a eficiência de modelação e precisão 

foram negligenciáveis. Assim, após aplicação do método de Huber o modelo HuberBMF α18  passou a 

ser o modelo menos enviesado, o modelo HuberBMF β20 foi o mais preciso. O modelo HuberBMF γ20  

apresentou menor amplitude de variação dos resíduos. 

Os modelos apresentam reduzida multicolinearidade. 

Quadro 4.5: Caracterização do model comparison statistic (MCS) da eficiência da modelação (Ef), do 

enviesamento ( )pr , da precisão( )pr , da amplitude de variação dos resíduos e da colinearidade dos modelos 

candidatos sem efeitos aleatórios para a relação hipsométrica considerando a altura dominante na assímptota 

Identificador MCS Ef pr  ( )pr  P1 P99 P99-P1 NCond 

α18BMF  3,056 0,9518 -0,0021 0,605 -2,459 2,740 5,199 18 
HuberBMF α18  0,9516 0,0087 0,606 -2,454 2,768 5,222 

β20BMF  1,671 0,9586 0,0003 0,605 -2,427 2,655 5,083 107 
HuberBMF β20   0,9587 0,0239 0,604 -2,383 2,727 5,110 

γ20BMF  2,679 0,9576 -0,0068 0,613 -2,355 2,657 5,013 79 
HuberBMF γ20  0,9589 0,0200 0,605 -2,415 2,645 5,061 

Na figura 4.2 encontram-se as relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e 

as estimativas das alturas das árvores para os modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a relação 

hipsométrica com a assímptota expressa em função da altura dominante. O modelo HuberBMF α18  foi 

o que apresentou a distribuição dos resíduos studentizados mais próximos da distribuição normal. O 

modelo HuberBMF β20 foi o que apresentou menores problemas de heterocedasticidade. 
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Figura 4.2: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e as estimativas 
das alturas das árvores para os modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a relação hipsométrica 
com a assímptota expressa em função da altura dominante  

A figura 4.3 compara os 3 modelos candidatos no que diz respeito às medias dos resíduos e dos 

correspondentes valores absolutos por classes de diâmetro, área basal e de densidade. 

No ajustamento dos modelos da família α18F  não foram consideradas árvores dominantes. Como a 

classe de diâmetro com valor central 87,5 era exclusivamente composta por árvores dominantes, o 

melhor modelo pertencente a esta família não pôde ser caracterizado quanto ao enviesamento e precisão 

nesta classe. 
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Figura 4.3: Caracterização do enviesamento e da precisão dos modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a 
relação hipsométrica com a assímptota expressa em função da altura dominante respectivamente pela média dos 

resíduos Press ( )pr  e pela média do valor absoluto dos resíduos Press 






pr  por classes de diâmetro, área basal e 

densidade totais 
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Pôde-se constatar que: 

� O modelo HuberBMF α18  foi o menos enviesado em duas classes; 

� O modelo HuberBMF γ20  foi o menos enviesado em seis classes e o mais preciso em cinco 

classes; 

� O modelo HuberBMF β20  foi o menos enviesado em quatro classes e o mais preciso em sete 

classes; 

Em qualquer dos modelos seleccionados o enviesamento é inferior a 0,2 m, excepção feita às árvores de 

diâmetro superior a 75 cm, à área basal igual ou inferior a 5 m2 ha-1 em todos os modelos e à classe de 

densidade igual inferior a 50 árvores por hectare. O enviesamento foi quase sempre inferior a 0,5 m, ou 

seja, da ordem da grandeza do erro de medição. 

Em qualquer dos modelos verificou-se um maior enviesamento e uma menor precisão nas maiores 

classes de d. Não se verificou uma relação definida com a área basal total. A precisão foi maior nos 

povoamentos com maior densidade em todos os modelos. 

Seleccionou-se o modelo HuberBMF β20  por ser aquele que, na generalidade, foi o mais preciso e o 

segundo menos enviesado, ter sido o mais preciso na maioria das classes e ter apresentado o menor 

MCS. 

4.3.1.2 Selecção do modelo com efeitos aleatórios 

a) Método 1  

Foi possível associar efeitos aleatórios ao seleccionado apenas com efeitos fixos para modelar a altura 

total com assímptota função da altura dominante ( )β20BMF  (quadro 4.6). 

A correlação entre os parâmetros aleatórios foi relativamente elevada, pelo que, para todos os modelos, 

considerou-se que a estrutura da covariância não-estruturada. 

O valor da estatística teste LRT2 foi sempre altamente significativo o que levou sempre à rejeição da 

hipótese nula da selecção do modelo sem efeitos aleatórios. 

Para os modelos 1M20βBMF  e 2M20βBMF  a estimativa da covariância entre os efeitos aleatórios na 

matriz de variância-covariância dos efeitos aleatórios (matriz D) foi altamente significativo 

comparativamente com a consideração da matriz diagonal. Na coluna ρ   estão representados os 
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coeficientes de correlação respeitantes à covariância entre os parâmetros aleatórios. Em qualquer dos 

casos a correlação é positiva. 

O modelo seleccionado foi o modelo 1M20βBMF  por ter apresentado de entre os modelos com dois 

parâmetros mistos o menor valor da estatística AIC e porque o valor da estatística teste LRT1 com os modelos 

com apenas um parâmetro ter sido altamente significativo, o que levou à rejeição da hipótese nula dos 

modelos reduzidos serem adequados. 

Quadro 4.6: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL e ρ  para a relação hipsométrica com assímptota função de hdom 

seleccionada pelo método 1 com efeitos aleatórios  

Identificador 
Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT1 p-value LRT2 p-value ρ  

β20BMF  Nenhum 4 6102,7 -3046,4      
1M20βBMF  γ  e 0β  6 5583,5 -2783,8   525,2 <0,0001 -0,9508 
2M20βBMF  γ  e 1β  6 5613,0 -2798,5   495,7 <0,0001 -0,8934 
3M20βBMF  γ  5 5678,8 -2833,4 99,3 <0,0001 425,9 <0,0001  
4M20βBMF  0β  5 5675,7 -2831,9 96,2 <0,0001 429,0 <0,0001  

5M20βBMF  1β  5 5682,5 -2835,3 73,5 <0,0001 422,2 <0,0001  
1 Estatística teste LRT em função dos modelos 3M20βBMF e 3M20βBMF  no modelo 1M20βBMF  
  Estatística teste LRT em função do modelo 5M20βBMF  no modelo 2M20βBMF  
2 Estatística teste LRT considerando o modelo sem efeitos aleatórios ( )β20BMF  como modelo restrito 

O valor da estatística teste LRT do modelo seleccionado com as funções de variância exponencial e 

potencial foi altamente significativo. Assim, mesmo com efeitos aleatórios nos parâmetros, ainda ocorre 

heterocedasticidade na relação hipsométrica de efeitos mistos seleccionada pelo método 1. Seleccionou-

se a função de variância exponencial por ter originado um valor mais reduzido da estatística AIC. 

Verificou-se a não normalidade dos resíduos studentizados no modelo seleccionado, pelo que se 

recorreu à função de Huber para eliminar este problema. A formulação do modelo resultante pode ser 

observada no quadro 4.7. 

Quadro 4.7: Valores das estatísticas teste LRT, AIC e LL da relação hipsométrica com assímptota função de hdom 
seleccionada pelo método 1 com diferentes funções de variância 

Identificador 
Função da  
variância 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT* P-value ρ  

1M20βBMF  Sem  
ponderação 6 5583,5 -2783,8   -0,9508 

6M20βBMF  Exponencial 7 4885,3 -2433,7 700,2 <0,0001 -0,9089 
7M20βBMF  Potência 7 5423,6 -2702,8 161,9 <0,0001 -0,9473 

Huber7M20βBMF  Exponencial 7 4495,2 -2238,6   -0,9185 
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O modelo misto criado a partir de β20BMF  tem a formulação apresentada no quadro 4.8 para a árvore j 

pertencente à parcela i após a aplicação do método de Huber. 

Quadro 4.8: Relação hipsométrica com assímptota expressa em função da altura dominante com efeitos mistos seleccionada 
pelo método 1 

Modelo seleccionado ( )Huber7M20βBMF  

( ) ( )

( )
iij

ii

iji

iijiijiij
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γ
βββ

1

1
1

3,13,1  

Ti

ij
iij G

g
Mdist 1000210 ββββ ++=  

Estimativa dos parâmetros fixos 
Estimativa dos parâmetros da covariância 

dos efeitos aleatórios 

0,04469  =γ  1,6004  0 =β  
-0,077131 =β 0,00969- 2 =β  

( ) 0,001859var =ia  

( ) 1,4801var =ib  

( ) -0.04818,cov =ii ba  
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Na figura 4.4 encontram-se as relações entre resíduos studentizados e valores normais e as estimativas 

das alturas das árvores para a relação hipsométrica seleccionada com a assímptota expressa em função 

da altura dominante para o modelo misto seleccionado pelo método 1. 

 
Figura 4.4: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e as estimativas das alturas das árvores para a 
relação hipsométrica seleccionada com a assímptota expressa em função do diâmetro quadrático dominante pelo método 1. 

Verificou-se ausência de heterocedasticidade e resíduos aproximadamente normais no modelo misto 

seleccionado.  
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b) Método 2 

De entre as famílias candidatas foi seleccionada a de Schnute (1981), com a formulação de Dorado 

(2006) (família 20) por proporcionar um valor da estatística AIC mais reduzido quando lhe foram 

associados efeitos aleatórios. 

Apenas ocorreu convergência quando a expansão da série de Taylor foi realizada em volta dos efeitos 

aleatórios igualados a zero (Quadro 4.9). 

O teste de verosimilhança (LRT1) entre o modelo com os dois parâmetros mistos e os restantes modelos 

levou à rejeição para um α de 0,01 da hipótese nula dos modelos reduzidos serem adequados.  

Os valores da estatística teste LRT2 dos modelos com um efeito aleatório relativamente ao modelo sem 

efeitos aleatórios foram altamente significativos, o que levou à rejeição da hipótese nula do modelo 

reduzido, sem efeitos aleatórios, ser adequado. 

Desta forma foi seleccionado o modelo 20M1. 

Quadro 4.9: Valores das estatísticas teste LRT, AIC e LL para a relação hipsométrica com assímptota função de hdom 
seleccionada pelo método 2 com um e dois efeitos aleatórios 

Identificador 
Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT1 p-value LRT2 p-value 

20M0 Nenhum 2 5988,8 -2988,4     
20M1 β  e γ  4 5645,1 -2817,55   341,7 <0,0001 
20M2 γ  3 5699,7 -2845,85 56,6 <0,0001 285,1 <0,0001 
20M3 β  3 5688,0 -2840,00 44,9 <0,0001 296,8 <0,0001 

1LRT considerando o modelo 20M1 como modelo completo 
2LRT considerando o modelo 20M0 como modelo restrito 

Quando se consideraram no modelo 20M1 as funções de variância exponencial e potência o valor da 

estatística teste LRT foi altamente significativo (quadro 4.10), pelo que corre heterocedasticidade na 

relação hipsométrica de efeitos mistos. Foi seleccionada a função exponencial para modelar a 

variância do modelo 20M1 por ter apresentado um valor mais reduzido da estatística AIC. 

Quadro 4.10: Valores das estatísticas teste LRT, AIC e LL para a relação hipsométrica com assímptota função de 
hdom seleccionada pelo método 2 com diferentes funções de variância 

Identificador 
Função da 
variância 

Nº de 
parâmetros AIC L LRT* p-value 

20M1 
Sem 

ponderação 
4 5645,1 -2817,55  

 

20M4 Exponencial 5 4938,9 -2463,45 708,2 <0,0001 
20M5 Potência 5 5500,6 -2744,3 146,5 <0,0001 

* Calculado em função do modelo 20M1 
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O que distingue os modelos 20M4a e 20M4b (quadro 4.11) é a matriz de variância-covariância dos 

efeitos aleatórios (matriz D). No primeiro a matriz é diagonal ao contrário da matriz do segundo em que 

é estimada a covariância entre os dois efeitos aleatórios. A esta covariância entre os parâmetros 

corresponde um coeficiente de correlação na ordem dos -0.8. 

A partir do modelo 20M4b do quadro 4.8 considerou-se que a estrutura da covariância era não-

estruturada o que é útil para modelos com efeitos aleatórios correlacionados, como no nosso caso, em 

que os parâmetros aleatórios se encontram correlacionados negativamente com coeficientes de 

correlação na ordem dos -80%. A consideração deste tipo de estrutura de covariância proporcionou um 

decréscimo dos valores das estatísticas AIC e LL (ver modelos 20M4a e 20M4b). 

Em seguida, ambos os parâmetros da função 20M4b foram expressos em função de variáveis de árvore 

e/ou do povoamento e/ou índices de competição independentes da distância.  

Só foi possível obterem-se modelos que respeitassem as restrições de significância do parâmetro 

composto quando o parâmetro β  foi expresso como função de variáveis do povoamento e/ou índices de 

competição independentes da distância (quadro 4.8). Ocorreu diminuição dos valores das estatísticas 

AIC e LL para todos os casos considerados. 

Quadro 4.11: Valores das estatísticas AIC, LL e ρ  da relação hipsométrica com assímptota função de hdom 

seleccionada pelo método 2 com o parâmetro β  expresso como função de variáveis do povoamento e/ou índices 

de competição independentes da distância 

Identificador β  Nº de 
parâmetros 

AIC LL ρ  

20M4a  5 4938,9 -2463,5  
20M4b  6 4908,9 -2447,5 -0,8530 

20M4 1β  Mdist10 ββ +  7 4894,1 -2439,1 -0,8693 
20M4 2β   8 4874,3 -2428,2 -0,8185 

20M4 3β  TpmPm GidgG 3210 ββββ +++  9 4870,0 -2425,0 -0,8105 

Huber320M4β  TpmPm GidgG 3210 ββββ +++  9 4478,0 -2229,0 -0,8402 
1 Em função do modelo 20M4b 
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Em qualquer dos casos verificou-se a não verificação da hipótese do modelo reduzido ser adequado. O 

modelo 3420 βM  foi seleccionado por ter apresentado o menor valor da estatística AIC de entre os 

modelos analisados, apresentar todos os parâmetros significativos e β  expresso como função de 

variáveis do povoamento e índices de competição independentes da distância ser para todas as árvores 

PmT dgG 210 βββ ++



46 

 

maior que zero. O modelo seleccionado não apresentou heterocedasticidade, no entanto os resíduos 

desviaram-se bastante da normal, problema que foi corrigido pelo método de Huber ( )Huber320M4β .  

Na Quadro 4.12 encontra-se a formulação do modelo seleccionado e a estimativa dos parâmetros do 

melhor modelo para a árvore j pertencente à parcela i após aplicação do método de Huber. 

Quadro 4.12: Relação hipsométrica com assímptota definida em função da altura dominante com efeitos mistos 
seleccionada pelo método 2. 

Modelo seleccionado ( )Huber320M4β  
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1

3,13,1  

ijTpmiPmiij GidgG 3210 βββββ +++=  

Estimativa dos parâmetros fixos 
Estimativa dos parâmetros da 

covariância dos efeitos aleatórios 
0,73090 =β  0,050551 =β  

-0,016582 =β  0,033903 =β  

0,03944=γ  

( ) 0,000901var =ia  

( ) 0,5942var =ib  

( ) -0,01944,cov =ii ba  
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Na figura 4.5 encontra-se as relações entre os resíduos studentizados e os valores normais e as 

estimativas das alturas das árvores para a relação hipsométrica seleccionada com a assímptota expressa 

em função da altura dominante para o modelo misto seleccionado. 

 
Figura 4.5: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e as estimativas das 
alturas das árvores para a relação hipsométrica seleccionada com a assímptota expressa em função da altura 
dominante para o modelo misto seleccionado pelo método 2. 
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Verificou-se ausência de heterocedasticidade e distribuição aproximadamente normal dos resíduos do 

modelo misto seleccionado pelo método 2. 

c) Modelo misto final 

A selecção recaiu sobre o modelo ajustado pelo método 2 (quadro 4.12) por ter apresentado o menor 

valor da estatística AIC para modelar a relação hipsométrica com assímptota função de hdom.  

4.3.2 Modelos com assímptota expressa como função do diâmetro quadrático dominante 

4.3.2.1 Selecção do modelo sem efeitos aleatórios 

A equação potência foi seleccionada no ajustamento de dgdom em função de hdom por apresentar maior 

eficiência de modelação, menor enviesamento e menor amplitude de variação de resíduos (quadro 4.13). 

Embora seja menos precisa que a função linear a diferença é muito reduzida. 

Quadro 4.13: Caracterização da eficiência da modelação (Ef), do enviesamento ( )pr , da precisão 






pr , da 

amplitude de variância de resíduos das funções consideradas para estimar hdom em função de dgdom 

Identificador Função Ef pr  ( )pr  P1 P99 P99-P1 

aα  Potência 0,8750 0,0006 1,130 -3,852 3,976 7,828 

bα  Linear 0,8749 -0,0021 1,126 -3,865 3,972 7,837 

cα  Logarítmica 0,8745 0,0109 1,150 -3,783 3,904 7,687 

Os modelos candidatos para modelar a relação hipsométrica com assímptota expressa como função do diâmetro 

quadrático dominante encontram-se apresentados no quadro 4.14 e as respectivas estatísticas no quadro 4.15.   

Os modelos das melhores famílias apresentaram heterocedasticidade pelo que foram reajustados 

recorrendo-se a regressão ponderada seguindo a metodologia expressa em Parresol (1999) para 

encontrar os pesos. Os resíduos dos melhores modelos destas famílias desviaram-se bastante da 

distribuição normal, pelo que se recorreu à função de Huber.  

Os melhores modelos (quadro 4.14) (BMF) apresentando valores mais baixo de MCSj e respeitando os 

pressupostos foram: 

� o modelo HuberBMF a γα 4 , cuja assímptota nas parcelas estudadas esteve compreendida entre 

os 19,1 e os 39,9 m, tendo sido para todas as parcelas superior à altura máxima; 

� o modelo HuberBMF a βα 9 , cuja assímptota esteve compreendida entre os 15,2 e os 22,9 m. Em 

todas as parcelas foi superior a à altura máxima. 
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� no modelo HuberBMF a γα 13 , cuja assímptota nas parcelas estudadas esteve compreendida entre 

os 18,5 m e os 25,7 m, tendo sido para todas as parcelas superior à altura máxima. 

Maior distância entre árvores possibilita que estas atinjam um dado diâmetro mais cedo do que se 

estivessem sujeitas a competição mais elevada, logo as primeiras são mais baixas do que as segundas 

(modelo HuberBMF a γα 4 ).  

Quadro 4.14: Modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a relação hipsométrica com assímptota expressa como 
função de dgdom  

Identificador Modelo seleccionado Parâmetros 

HuberBMF a γα 4  
( )( ) 
















++
+=

−
dePOT

d
h

POT 3

1

0
11

3,1
ααγ

 

7781,06312,0 dgdomPOT =  

Tdg

d
Mdist 210 γγγγ ++=  

4,11740 =α    0,0688- 1 =α  

 -0,27560 =γ  0,32521 =γ  

 2,63212 =γ    

HuberBMF a βα 9  

( )( )γβα ψα dPOT
eePOTh *

0 11 1 −−+=  
7781,06312,0 dgdomPOT =  

( )
γ

αα
ψ

1

0
11

3,1
1 











+
−=

POTePOT
 

Pm
T G

g
G

1000
210 ββββ ++=  

4,71  0 =α   0,1578- 1 =α  

 0,8909=γ  0,01120 =β   

 0,0006181 =β   

0,00007-  2 =β  

HuberBMF a γα 13  

( ) γ
β

αα ++= dPOT eePOTh 1
01       

7781,06312,0 dgdomPOT =  

( )








+
=

POTePOT 1
01

3,1
log αα

γβ  

T
T dg

d
G 210 γγγγ ++=   

5,6792 0 =α  -0,14451 =α  

13,0635    0 =γ   0,3336- 1 =γ  

3,3363  2 =γ  

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Numa parcela árvores de menor diâmetro e, por conseguinte, com menor Tdgd , são geralmente 

dominadas. Estas árvores tendem a apostar no crescimento em altura em detrimento do crescimento em 

diâmetro. Para além disso, nas parcelas consideradas as árvores de maior diâmetro apresentaram um 

menor quociente dh . Há medida que se analisou este quociente nas árvores de menor diâmetro da 
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parcela verificou-se que aumentava. Tal comportamento justifica igualmente o sinal associado ao 

quociente Tdgd  (modelos HuberBMF a γα 4  e HuberBMF a γα 13 ). 

Árvores vegetando em parcelas com maior área basal estão sujeitas a maior competição logo os 

crescimentos em diâmetro são mais reduzidos pelo que as árvores demoram mais tempo a atingir um 

dado diâmetro. Assim, serão mais altas do que as de igual diâmetro em povoamentos com menor área 

basal (modelos HuberBMF a βα 9  e HuberBMF a γα 13 ).  

Quocientes PmGg mais reduzidos ocorrem nas árvores dominadas. Estas árvores são sujeitas a maior 

competição e apresentam menores crescimentos em diâmetro. Assim, são mais altas do que árvores de 

igual diâmetro mas com maior quociente PmGg (modelo HuberBMF a βα 9 ).  

Os melhores modelos com a assímptota aα  apresentaram piores estatísticas que os modelos em que a 

altura dominante ocorre na formulação da assímptota dos modelos (Quadro 4.15). A consideração do 

método de Huber praticamente não apresentou impacte sobre as estatísticas dos modelos. O modelo 

HuberBMF a γα 13  apresentou menor valor de MCS, maior eficiência de modelação, menor 

enviesamento e menor amplitude de variação de resíduos, o modelo HuberBMF a βα 9  foi o mais preciso. 

Para todos os modelos a multicolinearidade encontrou-se aquém do limite imposto. 

Quadro 4.15: Caracterização da eficiência da modelação (Ef), do enviesamento ( )pr , da precisão 






pr , da 

amplitude de variação dos resíduos e da colinearidade das relações hipsométricas candidatas com a 
assímptota função de dgdom e sem efeitos aleatórios 

Identificador MCS Ef pr  






pr  P1 P99 P99-P1 NCond 

γα 4aBMF  1,794 0,8741 0,007 1,163 -3,781 3,797 7,577 894 
HuberBMF a γα 4   0,8741 0,015 1,163 -3,742 3,817 7,559  

βα 9aBMF  1,223 0,8726 0,003 1,122 -4,139 3,911 8,050 977 
HuberBMF a βα 9   0,8726 0,003 1,121 -4,170 3,899 8,069  

γα 13aBMF  0,968 0,8768 0,000 1,126 -3,710 3,858 7,568 886 
HuberBMF a γα 13   0,8768 0,006 1,126 -2,412 2,711 5,123  

Na figura 4.6 estão representados os gráficos de resíduos para os modelos após terem sido ajustados 

recorrendo-se à regressão ponderada e ao método de Huber. 
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Figura 4.6: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e as estimativas das alturas das 
árvores para os modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a relação hipsométrica com a assímptota expressa 
em função do diâmetro quadrático dominante 

Os modelos HuberBMF a γα 13  e HuberBMF a βα 9  apresentaram respectivamente a distribuição dos 

resíduos studentizados mais próximos da distribuição normal e menores problemas de 

heterocedasticidade. 

Na caracterização do enviesamento e da precisão por classes (figura 4.7), os modelos são mais enviesados e 

menos precisos do que os ajustados com assímptota expressa em função de hdom em especial na caracterização 
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por classes de diâmetro. O maior enviesamento e menor precisão ocorrem nas árvores mais largas que não são 

as mais altas. Talvez daí a dificuldade do modelo em estimar a altura destas árvores.  

 
Figura 4.7: Caracterização do enviesamento e da precisão dos modelos candidatos sem efeitos 
aleatórios para a relação hipsométrica com a assímptota expressa em função do diâmetro 

quadrático dominante respectivamente pela média dos resíduos Press ( )pr  e pela média do 

valor absoluto dos resíduos Press 






pr  por classes de diâmetro, área basal e densidade totais 

Da análise da figura 4.6 constata-se que: 

� O modelo HuberBMF a γα 4  foi o modelo menos enviesado em cinco classes e o mais preciso em 

três classes; 

pr

pr

pr

pr

Classes de diâmetro

Classes de área basal total

Classes de densidade total

pr

pr

] ]5025, ] ]7550, 75>
25≤ ] ]5025, ] ]7550, 75>

5≤ ] ]105,
5≤ ] ]105, ] ]1510, 15>

50≤ ] ]10050, ] ]150100,
50≤ ] ]10050, ] ]150100, 150>

] ]1510, 15>

150>

25≤

Classes de diâmetro

Classes de área basal total

Classes de densidade total

HuberBMF a γα 4 HuberBMF a γα 4

HuberBMF a βα 9 HuberBMF a βα 9

HuberBMF a γα 13 HuberBMF a γα 13
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� O modelo HuberBMF a βα 9  foi o modelo menos enviesado em duas classes e o mais preciso em 

seis classes; 

� O modelo HuberBMF a γα 13  foi o modelo menos enviesado em cinco classes e o mais preciso 

em três classes. 

Não se procedeu à selecção do modelo com menor MSC ( )HuberBMF a γα 13  devido aos problemas de 

heterocedasticidade e devido ao elevado enviesamento e falta de precisão que apresentou na primeira 

classe na caracterização do enviesamento e precisão por classes de área basal total. Assim, a selecção 

final recaiu sobre o modelo HuberBMF a βα 9  por ter sido no geral e por classes o mais preciso e ter 

apresentado menores problemas de heterocedasticidade.  

4.3.2.2 Selecção do modelo com efeitos aleatórios 

b) Método 1 

Quando foram introduzidos efeitos aleatórios no modelo βα 9aBMF , os parâmetros associados a efeitos 

fixos deixaram de ser significativos. 

Assim, procedeu-se à consideração de efeitos aleatórios no modelo γα 13aBMF , o segundo melhor 

modelo ajustado apenas com efeitos fixos. 

A correlação entre os parâmetros aleatórios foi relativamente elevada, pelo que, para todos os modelos, 

considerou-se que a estrutura da covariância não-estruturada. 

O valor da estatística teste LRT2 foi sempre altamente significativo o que levou sempre à rejeição da 

hipótese nula da selecção do modelo sem efeitos aleatórios. 

Para os modelos M113γα aBMF  a M413γαaBMF  a estimativa da covariância entre os efeitos aleatórios 

na matriz de variância-covariância dos efeitos aleatórios (matriz D) foi altamente significativa 

comparativamente com a consideração da matriz diagonal. Na coluna ρ   do quadro 4.16 estão 

representados os coeficientes de correlação respeitantes à covariância entre os parâmetros aleatórios.  

O modelo seleccionado foi o modelo M113γα aBMF  por ter sido aquele que de entre modelos com dois 

parâmetros mistos apresentou o menor valor da estatística AIC, para além disso o valor da estatística teste 

LRT1 com os modelos com apenas um parâmetro foi altamente significativo, o que levou à rejeição da 

hipótese nula dos modelos reduzidos serem adequados. 
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Quadro 4.16: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL e ρ  para a relação hipsométrica com assímptota função de dgdom 

seleccionada pelo método 1 com efeitos aleatórios  

Identificador 
Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT1 p-value LRT2 p-value ρ  

γα 13aBMF  Nenhum 5 8679,9 -4334,0      

M113γα aBMF  1α  e 0γ  7 5909,1 -2945,6   2776,8 <0,0001 0,8176 

M213γαaBMF  1α  e 1γ  7 5938,6 -2960,3   2747,3 <0,0001 0,8219 

M313γαaBMF  0γ  e 2γ  7 5921,2 -2951,6   2764,7 <0,0001 -0,7428 

M413γαaBMF  1γ  e 2γ  7 5953,7 -2967,9   2732,2 <0,0001 -0,6924 

M513γαaBMF  1α  6 6114,3 -3050,2 209,2 <0,0001 2567,6 <0,0001  

M613γαaBMF  0γ  6 6251,8 -3118,9 346,7 <0,0001 2430,1 <0,0001  

M713γαaBMF  1γ  6 6323,7 -3154,9 389,1 <0,0001 2358,2 <0,0001  

M813γαaBMF  2γ  6 6104,0 -3045,0 186,8 <0,0001 2577,9 <0,0001  
1 Estatística teste LRT em função dos modelos M513γαaBMF e M613γαaBMF  no modelo M113γαaBMF  
  Estatística teste LRT em função do modelo M713γαaBMF  no modelo M213γαaBMF  
  Estatística teste LRT em função do modelo M813γαaBMF  no modelo M313γαaBMF  
2 Estatística teste LRT considerando o modelo sem efeitos aleatórios ( )γα 13aBMF  como modelo restrito 

O valor do teste LRT quando consideradas as funções de variância exponencial e potência foi altamente 

significativo (quadro 4.17). Assim, mesmo com efeitos aleatórios nos parâmetros, ainda ocorre 

heterocedasticidade na relação hipsométrica de efeitos mistos. Seleccionou-se a função de variância 

potência por ter originado um valor mais reduzido da estatística AIC. Verificou-se a não normalidade 

dos resíduos studentizados no modelo seleccionado, pelo que se recorreu à função de Huber para 

eliminar este problema. A formulação do modelo resultante pode ser observada no quadro 4.18. 

Quadro 4.17: Valores das estatísticas teste LRT, AIC e LL da relação hipsométrica com assímptota função de dgdom 
seleccionada pelo método 1 com diferentes funções de variância 

Identificador 
Função da  
variância 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT* P-value ρ  

M113γα aBMF  Sem  
ponderação 7 5909,1 -2945,6   0,8176 

M913γαaBMF  Exponencial 8 5148,0 -2564,0 763,2 <0,0001 0,8169 
M1013γαaBMF  Potência 8 5066,9 -2523,5 844,3 <0,0001 0,7997 

M10Huber13γαaBMF  Potência 8 4758,3 -2369,2   0,7944 

 

O modelo misto criado a partir de γα 13aBMF  tem a formulação apresentada no quadro 4.18 para a 

árvore j pertencente à parcela i após a aplicação do método de Huber. 
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Quadro 4.18: Relação hipsométrica com assímptota expressa em função do diâmetro quadrático dominante com efeitos 
mistos seleccionada pelo método 1 

Modelo seleccionado ( )M10Huber13γαaBMF  

( ) ijij

i

i
dPOT

iij eePOTh
γ

β
αα ++= 1

01      7781,06312,0 ii dgdomPOT =    

( )







+
=

iPOT
i

iji ePOT 1
01

3,1
log αα

γβ       
T

T dg

d
G 210 γγγγ ++=  

Estimativa dos parâmetros fixos 
Estimativa dos parâmetros da covariância 

dos efeitos aleatórios 

9,7495  0 =α  0,1505- 1 =α  

15,9515  0 =γ -0,42281 =γ 5,8959 2 =γ  

( ) 0,001761var =ia  

( ) 23,3513var =ib  

( ) 0,1611,cov =ii ba  
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

 

Na figura 4.8 encontra-se as relações entre resíduos studentizados e valores normais e as estimativas das 

alturas das árvores para a relação hipsométrica seleccionada com a assímptota expressa em função da do 

diâmetro quadrático dominante para o modelo misto seleccionado pelo método 1. 

 

 
Figura 4.8: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e as estimativas das alturas das árvores para a 
relação hipsométrica seleccionada com a assímptota expressa em função do diâmetro quadrático dominante pelo método 1. 

Verificou-se ausência de heterocedasticidade e resíduos aproximadamente normais no modelo misto 

seleccionado. 
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b) Método 2 

A família 13aα  foi, de entre os modelos que convergiram, o que obteve o menor valor da estatística AIC 

quando não foram consideradas variáveis da árvore, do povoamento ou índices de competição. 

Na família 13aα  houve modelos em que só foi possível obter-se convergência com a expansão da série 

de Taylor realizada em volta dos efeitos aleatórios igualados a zero, pelo que, para possibilitar a 

comparação entre modelos, esta foi a estratégia considerada (Quadro 4.19). 

A correlação entre os parâmetros aleatórios foi relativamente elevada, pelo que, para todos os modelos, 

considerou-se que a estrutura da covariância não-estruturada. 

O valor da estatística teste LRT2 foi sempre altamente significativo, o que levou à rejeição da hipótese 

nula da selecção do modelo sem efeitos aleatórios. 

Para os modelos 1M13aα  e 2M13aα  a estimativa da covariância entre os efeitos aleatórios na matriz de 

variância-covariância dos efeitos aleatórios (matriz D) foi altamente significativo comparativamente com a 

consideração da matriz diagonal. Na coluna ρ   do quadro 4.19 estão representados os coeficientes de correlação 

respeitantes à covariância entre os parâmetros aleatórios. Em qualquer dos casos a correlação é positiva. 

O modelo seleccionado foi o modelo 2M13aα  por ter apresentado, de entre os modelos com dois 

parâmetros mistos, o menor valor da estatística AIC e porque o valor da estatística teste LRT1 com os 

modelos com apenas um efeito aleatório ter sido altamente significativo, o que levou à rejeição da 

hipótese nula dos modelos reduzidos serem adequados. 

Quadro 4.19: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL e ρ  para a relação hipsométrica com assímptota função de dgdom 

seleccionada pelo método 2 com um e dois efeitos aleatórios 

Identificador Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT1 p-value LRT2 p-value ρ  

M013aα  Nenhum 3 9528,6 -4760,3      

1M13aα  0α  e γ  5 5980,5 -2983,3   3554,0 <0,0001 0,6969 

2M13aα  1α  e γ  5 5973,7 -2979,9   3560,8 <0,0001 0,6885 

3M13aα  0α  4 6343,5 -3166,8 373,8 <0,0001 3187,0 <0,0001  

4M13aα  1α  4 6473,8 -3231,9 504,0 <0,0001 3056,8 <0,0001  

5M13aα  γ  4 6473,7 -3231,9 504,0 <0,0001 3056,8 <0,0001  
1 Estatística teste LRT em função dos modelos 3M13aα e 5M13aα  no modelo 1M13aα   
  Estatística teste LRT em função do modelo 4M13aα  no modelo 2M13aα   
2 Estatística teste LRT considerando o modelo sem efeitos aleatórios ( )M013aα  como modelo restrito 
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Na selecção da função de variância (quadro 4.20) foi seleccionada a função potência pois permitiu obter 

um valor da estatística AIC mais reduzido e o valor da estatística teste LRT altamente significativo. 

Quadro 4.20: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL e ρ  para a relação hipsométrica com 

assímptota função de dgdom seleccionada pelo método 2 com diferentes funções de variância 

Identificador Função da  
variância 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT* P-value ρ  

2M13aα  Sem  
ponderação 

5 5973,7 -2979,9   0,6885 

6M13aα  Exponencial 6 5178,4 -2581,2 797,3 <0,0001 0,6804 

7M13aα  Potência 6 5025,1 -2504,6 950,6 <0,0001 0,5882 
* Calculado considerando o modelo 1M13aα  como modelo restrito 

O parâmetro γ  do modelo 7M13aα  foi expresso em função de variáveis de árvore e/ou do povoamento 

e/ou índices de competição independentes da distância. No Quadro 4.21 encontram-se os modelos com 

menores valores da estatística AIC com uma, duas e três variáveis. 

Para todos os modelos a estimativa da covariância entre os efeitos aleatórios na matriz de variância-

covariância dos efeitos aleatórios (matriz D) foi altamente significativa comparativamente com a 

consideração da matriz diagonal. Na coluna ρ  estão representados os coeficientes de correlação 

respeitantes à covariância entre os parâmetros aleatórios. Em qualquer dos casos a correlação é positiva. 

A introdução das variáveis do povoamento provocou diminuição do valor da estatística AIC para os 

modelos 17M13 γα a  e 27M13 γα a  e aumento para o modelo 37M13 γα a . O menor valor da estatística 

AIC do modelo 17M13 γα a  levou à sua selecção. Neste recorreu-se ao método de Huber devido à não 

normalidade dos resíduos. A aplicação do método de Huber possibilitou a diminuição do valor da 

estatística AIC deste modelo. 

Quadro 4.21: Valores das estatísticas AIC, LL e ρ  da relação hipsométrica com assímptota função de dgdom seleccionada 

pelo método 2 com o parâmetro γ  expresso como função de variáveis do povoamento e/ou índices de competição 

independentes da distância 

Identificador γ  Nº de 
parâmetros 

AIC LL ρ  

7M13aα   6 5025,1 -2504,6 0,5882 

17M13 γα a  TN10 γγ +  7 4932,1 -2457,1 0,7173 

27M13 γα a  OespTPm GG 210 γγγ ++  8 4955,3 -2467,7 0,8357 

37M13 γα a  
Pm

T dg

d
dgMdist 3210 γγγγ +++  9 5060,6 -2519,3 0,8009 

Huber17M13 γαa  TN10 γγ +  7 4717,9 -2350,0 0,7194 
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 
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O modelo misto seleccionado pelo método 2 apresentou a formulação do quadro 4.22. 

Quadro 4.22: Relação hipsométrica com assímptota expressa em função do diâmetro quadrático dominante com 
efeitos mistos seleccionada pelo método 2. 

Modelo seleccionado ( )Huber17M13 γαa  

( )( ) iiji
bdPOTa

ij eePOTh ++++= γ
β

αα 1
01  

7781,06312,0 ii dgdomPOT =  

( ) ( )( )









+
+= + dgdoma

i

iii
iedgdom

b
1

01

3,1
log αα

γβ  

Tii N10 γγγ +=  

Estimativa dos parâmetros fixos Estimativa dos parâmetros da covariância  

1,1398 0 =α   0,06276- 1 =α  

9,2678 0 =γ  -0,004111 =γ  

( ) 0,003860var =ia  

( ) 18,8429var =ib  

( ) 0,1940,cov =ii ba  
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Na figura 4.9 encontra-se as relações entre resíduos studentizados e os valores normais esperados e as 

estimativas das alturas das árvores para a relação hipsométrica seleccionada com a assímptota expressa 

em função do diâmetro quadrático dominante para o modelo misto seleccionado pelo método 2 após 

aplicação do método de Huber. 

 
Figura 4.9: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e as estimativas das alturas 
das árvores para a relação hipsométrica seleccionada com a assímptota expressa em função do diâmetro 
quadrático dominante pelo método 2. 

c) Modelo misto final 

A selecção recaiu sobre o modelo ajustado pelo método 2 (quadro 4.22) por ter apresentado o menor 

valor da estatística AIC para modelar a relação hipsométrica com assímptota função de dgdom.  
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5 Diâmetro de copa 
Neste capítulo procedeu-se à selecção de modelos para modelar o diâmetro da copa. Para tal considerou-

se as metodologias modelação não linear e modelação mista. O capítulo é constituído por uma breve 

revisão dos modelos existentes na bibliografia, metodologia não especificada no capítulo 3, dados e 

resultados obtidos. Para não tornar a componente metodologia demasiada extensa não se realizou uma 

enumeração exaustiva dos autores que procederam à modelação do diâmetro de copa. Optou-se sim por 

referenciá-los na coluna referências do quadro 5.1. 

As copas das árvores têm sido sujeitas a muito menos estudos biométricos do que os seus troncos, 

principalmente devido ao seu valor mercantil mais reduzido. Contudo, o tamanho da copa, estando 

intimamente relacionado com a capacidade fotossintética da árvore, é um parâmetro importante no 

estudo do crescimento de árvores individuais (Hemerey et al., 2004). 

Vários autores têm referido a importância da modelação do diâmetro da copa e/ou da projecção da sua 

área (Condés e Sterba, 2005):  

i) para descrever a eficiência do crescimento (Badoux, 1949; Assmann, 1961; Sterba et al., 1993; 

Larocque e Marshall, 1994; Ebert e Deuschle, 2000; Ebert e Eisele, 2001); 

ii)  para modelar a competição nos povoamentos (Krajicek et al., 1961; Stage, 1973; Wykoff et al., 

1982; Arney, 1985; Dahms, 1966; Strub et al., 1975; Smith et al., 1992; Monserud e Sterba, 

1996);  

iii)  ser útil a sua utilização em modelos de crescimento (Bella, 1971; Hasenauer et al., 1994; 

Hasenauer, 2000; Biging e Dobbertin, 1995; Pretzsch et al., 2002). 

A relação entre o diâmetro de copa e o diâmetro à altura do peito aparenta um comportamento 

aproximadamente rectilíneo, com uma ligeira convexidade (figura 5.1). Tal poderá dever-se a ambas as 

variáveis se desenvolverem no mesmo plano e, por conseguinte, estarem sujeitas aos mesmos 

mecanismos geridos no espaço de crescimento. O espaço de crescimento refere-se à disponibilidade de 

todos os recursos necessários para que uma árvore exista num dado local tais como disponibilidade 

hídrica, de nutrientes e de luz. Quanto menor for a disponibilidade destes recursos por unidade de área 

eventualmente maior será a área que a árvore necessita de explorar para que o seu crescimento não seja 

comprometido. Para árvores individuais o espaço de crescimento é frequentemente definido pela área de 

projecção da copa (Spurr, 1952; Assmann, 1970; O’Hara, 1988). Cada árvore individual no povoamento 
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precisa de uma porção de espaço de crescimento. A dimensão do espaço de crescimento é limitado pela 

superfície de terreno disponível e pelas árvores directamente vizinhas que restringem o crescimento 

lateral. 

Poderão ocorrer pequenos espaços disponíveis a cada árvore no coberto de povoamentos não 

desbastados devido ao contacto estreito entre as copas. Assman (1970) sugere que este espaço pode ser 

considerado como o espaço de crescimento disponível partilhado com as árvores imediatamente 

circundantes. Ele refere-se à projecção vertical deste espaço de crescimento como a área potencialmente 

disponível. A área média potencialmente disponível é inversamente proporcional ao número de árvores 

(Kuuluvainen, 1991). 

Estes conceitos de espaços de crescimento têm vindo a ser empregues nos estudos de modelos de 

crescimento, baseados não apenas na medida de área de terreno ou recursos disponíveis à árvore 

individual, mas também como índice de competição (Folie, 2003). 

Baseado no espaço disponível os modelos do diâmetro de copa são geralmente separados em duas 

categorias – modelos para árvores isoladas (ICW) e modelos para árvores em povoamento (SCW) 

(Bechtold, 2004). A dimensão da copa de árvores isoladas aproxima-se do máximo potencial biológico, 

ao passo que a copa das árvores em povoamento são geralmente mais pequenas devido à influência da 

competição. Os primeiros predizem o tamanho potencial da copa e são principalmente utilizados no 

desenvolvimento de guias como orientação para a definição da densidade do povoamento (Smith e 

Gibbs 1970) e construção de índices de competição independentes da distância de copas (Krajicek et al., 

1961). Os modelos SCW predizem o tamanho actual das copas nos povoamentos, resultando numa 

variedade de aplicações que incluem a estimação da área e volume da copa (Zarnoch et al., 2004), 

estimação da percentagem de coberto (Gill et al., 2000), perfis da copa da árvore (Hann, 1999) e índices 

de habitat de vida selvagem (Hays et al., 1981). 

As relações entre o diâmetro das copas e o diâmetro à altura do peito para árvores em povoamento e 

isoladas estão bem documentadas para muitas espécies (Krajicek et al. 1961; Dawkins, 1963; 

Hetherington, 1967). A relação linear simples entre os diâmetros da copa e do tronco é frequentemente 

adequada, no entanto a utilização de funções que traduzam a concavidade verificada podem melhorar os 

modelos do diâmetro da copa para algumas espécies (Paine e Hann, 1982). Apesar do diâmetro à altura 

do peito ser a variável mais usada na modelação do diâmetro da copa, os modelos SCW e, 
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ocasionalmente, os modelos ICW, têm vindo a considerar variáveis adicionais tanto ao nível da árvore 

como do povoamento.  

5.1 Metodologia 

As medidas da copa são geralmente baseadas no pressuposto que a projecção vertical da copa da árvore 

seja grosseiramente circular (Krajicek et al., 1961; Strub et al. 1975; Cailliez, 1980; Nance et al., 1987). 

Cailliez (1980) recomendou que no mínimo fossem considerados quatro raios, preferencialmente oito, 

em direcções formando ângulos iguais. Curtin (1964), Hamilton (1969) e Noordin (1973) preferiram 

medições em seis raios mas Ayhan (1973) e Folie et al. (2003) calcularam o diâmetro de copa a partir de 

quatro raios. 

Neste estudo foram medidos quatro raios de copa ao longo de quatro eixos formando ângulos rectos 

perpendiculares e paralelos ao raio da parcela. 

Na bibliografia encontram-se quatro grandes grupos de funções locais: i) as que não apresentam 

assímptota, sendo o diâmetro da copa exclusivamente função do diâmetro à altura do peito (funções 1 a 

4 no quadro 5.1); ii ) as que apresentam assímptota e são função apenas do diâmetro (funções 5 a 8); iii ) 

as que não têm assímptota e consideram como variáveis independentes o diâmetro à altura do peito e a 

altura da árvore (função 9) e iv) as que não apresentam assímptota e são função do diâmetro e da 

proporção da copa viva (10 e 11).  

Foram ajustados modelos SCW em que a influência da competição e a posição hierárquica da árvore no 

povoamento na modelação do diâmetro de copa foi expressa a partir da formulação dos parâmetros das 

várias funções consideradas (quadro 5.1) como função linear de índices de competição independentes da 

distância e/ou variáveis do povoamento. 

Quadro 5.1: Equações consideradas na modelação do diâmetro de copa  
Identificador Referências Função 

1 

Folie et al. (2001) 
Paulo et al. (2002) 
Shaw (2003) 
Bechtold (2004) 
Hemerey (2005) 
Gonzáles (2006) 

dcw βα +=  

2 

Folie et al. (2001) 
Paulo et al.  (2002) 
Bechtold (2004) 
Gonzáles (2006) 

2ddcw γβα ++=  
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Quadro 5.1: Equações consideradas na modelação do diâmetro de copa 
(continuação) 

Identificador Referências Função 

3 

Bragg (2001) 
Shaw (2003) 
Waguchi (2004) 
Gonzáles (2006) 

γβ dcw=  

4 
Nutto et al. (2006) 
modificada  

decw 1γβ=  

5 Gonzáles (2006) ( )decw βα −−= 1  

6 Sharma (2006) ( )γβα decw −−= 1  

7  
β

α 








+
=

d

d
cw

1
 

8 Gonzáles (2006) 
2










+
=

d

d
cw

βα
 

9 
Pretzsch. Et al.  (2002) 
Condés e Straba (2005) 








+++
= d

h
hd

ecw
loglog δγβα

 

10 Bechtold (2002) 
h

hch
dcw

−++= γβα
 

11 Bechtold (2002) 
h

hch
dcw

−++= γβα ψ

 
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Na selecção dos modelos seguiu-se a metodologia proposta no capítulo 3. 

5.2 Dados 

Para a modelação do diâmetro de copa foram considerados 2155 pinheiros mansos vegetando nas 

parcelas acima mencionadas. Relativamente aos dados totais (2373) foram excluídos os pinheiros 

mansos desbastados no ensaio de Várzea de Ordem de Baixo uma vez que foi impossível quando o 

ensaio foi instalado proceder-se à medição dos diâmetros de copa devido à elevada densidade e ausência 

de desrama. 

 

A relação entre o diâmetro da copa e o diâmetro à altura do peito é praticamente linear (figura 5.1). 

 



62 

 

Figura 5.1: Distribuição do diâmetro de copa dos 
pinheiros mansos em função do diâmetro à altura do peito 

No Quadro 5.2 estão representados os valores mínimo, médio, máximo e desvio padrão das variáveis 

consideradas na modelação do diâmetro de copa. 

Quadro 5.2: Caracterização das variáveis da árvore e do povoamento utilizadas 
na modelação do diâmetro de copa do pinheiro manso 
Variável Média Desvio padrão Mínimo Máximo 
cw 6,6 3,7 0,6 23,2 
d 29,6 16,7 1,2 97,7 
h 9,6 4,1 1,8 21,5 
g 0,090 0,102 1,131E-04 0,750 
dgdom 38,0 16,1 14,6 76,3 
hdom 10,7 3,8 4,3 19,6 
GPm 11,7 6,3 2,6 25,9 
GOespT 0,9 2,2 0,0 15,3 
GSb 0,8 2,1 0,0 12,8 
GPb 0,1 0,5 0,0 3,0 
GOesp 0,0 0,0 0,0 0,4 
GT 12,6 6,4 3,1 25,9 
NPm 292,0 310,1 17,7 1138,0 
NOespT 14,5 40,0 0,0 343,1 
NSb 11,3 39,1 0,0 343,1 
NPb 2,8 8,7 0,0 46,0 
NOesp 0,3 1,4 0,0 10,6 
NT 306,5 303,3 21,2 1138,0 
Mdist 7,8 3,4 3,0 21,7 
dgPm 30,5 14,7 11,8 74,7 
dgT 29,5 13,5 11,8 69,7 
Gipm 7,3 5,4 0,1 25,9 
GiT 7,8 5,6 0,1 25,9 

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 
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5.3 Resultados e discussão 

5.3.1 Selecção do modelo sem efeitos aleatórios 

Após ajustamento e hierarquização dos modelos pelo MCSj, e seguindo a metodologia proposta, foram 

seleccionadas as melhores famílias de equações e os correspondentes melhores modelos. 

Os modelos apresentaram heterocedasticidade e problemas de não normalidade dos erros pelo que foi 

necessário recorrer a regressão ponderada e ao método de Huber. 

Os modelos candidatos encontram-se no quadro 5.3. 

Quadro 5.3: Modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a modelação do diâmetro de copa 

Identificador Modelo seleccionado Parâmetros 

HuberBMF β2  

2ddcw γβα ++=  

Pm
Pm G

g
G 1000210 ββββ ++=  

0,9943   =α  0,1883  0 =β  

0,00106- 1 =β  

-0,000992 =β  
0,00144  =γ  

HuberBMF β3  
γβ dcw=  

TGiMdist 210 ββββ ++=  

0,3443 0 =β  0,00832 1 =β  

-0,002482 =β  0,8337  =γ  

HuberBMF β4  

decw γβ=  

Pm
T

dg
dg

d
Mdist 3210 βββββ +++=  

-1,04470 =β  0,16331 =β  

2,45952 =β  0,0643 =β  
0,00961=γ  

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

No modelo HuberBMF β2  a área basal por hectare ocorre duas vezes, uma como variável do 

povoamento e outra inserida num índice de competição. Em povoamentos com grande área basal a 

competição é elevada pelo que as copas são mais estreitas. Quanto menor o quociente g/GPm maior é a 

competição a que as árvores se encontram sujeitas, logo as copas são mais estreitas. 

No modelo HuberBMF β3  a maiores distâncias médias entre as árvores correspondem maiores 

diâmetros de copa o que é justificado pela diminuição da competição. A maiores valores de GiT 

correspondem valores mais baixos do diâmetro de copa. Quanto maior for GiT maior a competição a que 

a árvore se encontra sujeita pelo que o diâmetro da sua copa será mais reduzido. 

No modelo HuberBMF β4  quocientes d/dgT mais baixos verificaram-se nas árvores com diâmetros 

mais pequenos que geralmente correspondem a árvores sujeitas a maior competição pelo que as copas 
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serão mais estreitas. Diâmetros quadráticos maiores ocorrem quando as árvores apresentam maiores 

diâmetros e por conseguinte copas mais frondosas. 

A função exponencial do quadro 5.3 é aproximadamente igual a uma recta devido ao reduzido valor de 

γ , pelo que foi considerada na análise. 

O modelo HuberBMF β2  foi de entre os três aquele que apresentou maior eficiência e maior precisão 

(Quadro 5.4). Contudo todos os modelos apresentaram enviesamento reduzido e pequena amplitude de 

variação dos resíduos. 

Quadro 5.4: Caracterização da eficiência da modelação (Ef), do enviesamento ( )pr , da precisão 






pr , da 

amplitude de variação dos resíduos e da colinearidade (Ncond)  

Identificador MCJ Ef pr  pr  P1 P99 P99-P1 Ncond 

β2BMF  0,290 0,9292 -0,002 0,69 -3,0 2,8 5,8 470 
HuberBMF β2   0,9291 0,003 0,68 -3,0 2,8 5,8  

β3BMF  1,999 0,9167 0,009 0,74 -3,0 3,1 6,1 632 
HuberBMF β3   0,9167 0,009 0,74 -3,0 3,1 6,1  

β4BMF  4,790 0,9116 -0,016 0,85 -3,8 3,4 7,2 622 
HuberBMF β4   0,8961 0,001 0,83 -3,6 3,4 7,0  

Os modelos apresentaram reduzida heterocedasticidade e uma distribuição dos resíduos studentizados 

próxima da normal (figura 5.2) embora, mesmo depois de se ter utilizado regressão robusta pelo método 

de Huber, se tenham mantido “pontas ligeiramente pesadas”. 

O enviesamento na generalidade das classes foi reduzido em todos os modelos (Figura 5.3). Excepção 

foi a classe de diâmetros superiores a 75 cm na caracterização por classes de diâmetro e a classe de 

densidade inferior a 50 árvore ha-1. Nestas classes o modelo HuberβBMF4  foi de longe o mais 

enviesado. 

À excepção de duas classes o modelo HuberBMF β2  foi o modelo menos enviesado. 

Em todos os modelos houve decréscimo da precisão para as maiores classes de diâmetro e aumento para 

os povoamentos mais densos. A precisão por classes de área basal apresentou um ligeiro decréscimo 

com a área basal em todos os modelos.  

 

O modelo HuberBMF β2  foi o mais preciso em todas as classes de todas as caracterizações. 
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A selecção do melhor modelo foi realizada considerando tanto as estatísticas totais como por classes de 

diâmetro e área basal e densidade totais. 

 

Figura 5.2: Relações entre resíduos studentizados e valores normais esperados e a estimativa do diâmetro das copas para os 
modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a modelação do diâmetro de copa 
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Figura 5.3: Caracterização do enviesamento e da precisão dos modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a modelação do 

diâmetro de copa respectivamente pela média dos resíduos Press ( )pr e pela média do valor absoluto dos resíduos Press ( )pr  

por classes de diâmetro, área basal e densidade totais 
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No cômputo geral o modelo HuberBMF β2  foi o que apresentou menor valor de MCS, maior eficiência 

de modelação e maior precisão. Por classes foi o modelo mais preciso e menos enviesado. Tem contudo 

o defeito de poder originar estimativas de copas menores para árvores maiores. Para verificar se este 

problema ocorreu foram realizados gráficos, para cada parcela, do diâmetro de copa em função do 

diâmetro à altura do peito. 

5.3.2 Selecção do modelo com efeitos aleatórios 

5.3.2.1 Método 1 

No Quadro 5.5 estão apresentadas os parâmetros com efeitos aleatórios em que ocorreu convergência, 

significância dos efeitos fixos e da variância associada aos efeitos aleatórios a partir do modelo β2BMF . 

O valor da estatística teste LRT2 foi sempre altamente significativo o que levou sempre à rejeição da 

hipótese nula do modelo sem efeitos aleatórios ser adequado. 

O modelo β2BMF M1 foi o modelo com menor valor da estatística AIC de entre os modelos com dois 

parâmetros aleatórios. O valor da estatística teste LRT entre o modelo β2BMF M1 e os modelos 

β2BMF M3 a β2BMF M4 para um α de 0,01 levou à rejeição da hipótese nula dos modelos reduzidos 

serem adequados. O coeficiente de correlação entre os efeitos aleatórias do modelo seleccionado foi 

relativamente elevado. 

 
Quadro 5.5: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL e ρ  para o modelo seleccionado para estimar o diâmetro de copa pelo 

método 1 com um e dois efeitos aleatórios. 

Identificador 
Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT1 p-value LRT2 p-value ρ  

β2BMF  Nenhum 5 6079,1 -3033,6      

β2BMF M1 α  e 0β  7 5544,8 -2763,4   540,3 <0,0001 -0,7625 

β2BMF M2 α  e 1β  7 5578,0 -2780,0   507,1 <0,0001 -0,5998 

β2BMF M3 α  6 5665,6 -2825,8 124,8 <0,0001 415,5 <0,0001  

β2BMF M4 0β  6 5592,7 -2789,4 51,9 <0,0001 488,4 <0,0001  

β2BMF M5 1β  6 5646,9 -2816,5 72,9 <0,0001 434,2 <0,0001  
1 Estatística teste LRT no modelo M12βBMF em função dos modelos M32βBMF  e M42βBMF   
  Estatística teste LRT no modelo M22βBMF em função do modelo M52βBMF   
2 Estatística teste LRT considerando o modelo sem efeitos aleatórios ( )β2BMF como o modelo restrito  

A comparação do ajustamento do modelo β2BMF M1 considerando as funções de variância 

exponencial e potência indicam que o teste LRT é altamente significativo (Quadro 5.6). Assim, mesmo 
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com efeitos aleatórios nos parâmetros, ainda ocorre heterocedasticidade na relação hipsométrica de 

efeitos mistos. Foi seleccionada a função potência pois permitiu obter menor valor da estatística AIC. O 

modelo seleccionado apresentou problemas de não normalidade pelo que foi necessário recorrer-se ao 

método de Huber. 

Quadro 5.6: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL e ρ  para o modelo seleccionado para estimar o diâmetro de 

copa pelo método 1 com diferentes funções de variância 

Identificador Função da  
variância 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT* p-value ρ  

β2BMF M1 Sem  
ponderação 

7 5544,8 -2763,4   -0,7625 

β2BMF M6 Exponencial 8 4723,0 -2351,5 823,8 <0.0001 -0,7595 
β2BMF M7 Potência 8 4704,2 -2342,1 842,6 <0.0001 -0,7270 

β2BMF M7Huber Potência 8 4397,9 -2189,0   -0,7169 
*Considerou-se como restrito o modelo β2BMF  

O modelo misto resultante de β2BMF  apresenta a formulação da Quadro 5.7. 

Quadro 5.7: Modelo misto para modelar o diâmetro de copa seleccionado pelo método 1 após aplicação do 
método de Huber 

Modelo seleccionado ( )M7Huber2βBMF  

( ) 2ddacw i γβα +++=  

( )
Pm

Pm G

g
Gb 10002110 ββββ +++=  

Estimativa dos parâmetros fixos Estimativa dos parâmetros da covariância  

1,4010=α 0,001863=γ  

0,16730 =β  -0,003361 =β -0,001422 =β   

( ) 0,000689var =ia  

( ) 0,3807var =ib  

( ) -0,01161,cov =ii ba  
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

O parâmetro β  foi positivo para 2154 árvores e negativo para uma (-0,02). Este pinheiro manso é adulto 

com 20 m de diâmetro de copa e as restantes árvores da parcela são juvenis com um diâmetro médio de 

copa de 6,4 m. Seleccionou-se o modelo β2BMF  devido à discrepância de dimensões da árvore em que 

β  foi negativo relativamente aos restantes pinheiros da parcela. 

Na figura 5.4 encontra-se a relação entre os resíduos studentizados e os valores normais e as estimativas 

do diâmetro das copas para o modelo misto seleccionado pelo método 1 após utilização do método de 

Huber. Verificou-se ausência de heterocedasticidade e resíduos praticamente normais. 
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Figura 5.4: Relações entre resíduos studentizados e valores normais esperados e estimativa do 
diâmetro das copas para o modelo misto seleccionado pelo método 1 para modelar o diâmetro de copa 

5.3.2.2 Método 2 

Considerou-se importante comparar o modelo misto com o que se obteria a partir do modelo 2 seguindo 

a metodologia proposta por Fang e Bailay (2001). 

Só foi possível obter-se convergência, significância dos efeitos fixos e da variância dos efeitos mistos 

com apenas a introdução de um efeito aleatório no parâmetro β  (quadro 5.8).  

O valor da estatística teste LRT foi altamente significativo o que levou à rejeição da hipótese nula do 

modelo sem efeitos aleatórios ser adequado. 

Quadro 5.8: Valores das estatísticas teste LRT, AIC e LL para o modelo seleccionado para 
estimar o diâmetro de copa pelo método 2 com um efeito aleatório. 

Identificador 
Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros AIC LL LRT p-value 

2M0 Nenhum 3 6599,7 -3295,85 
912,0 <0.0001 

2M1 β  4 5689,7 -2839,85 

A comparação do ajustamento do modelo 2M1 considerando a função de variância exponencial e 

potência indicaram que o valor da estatística teste LRT foi altamente significativo (Quadro 5.9). Assim, 

mesmo com efeitos aleatórios nos parâmetros, ainda ocorreu heterocedasticidade no modelo para 

estimar o diâmetro de copa seleccionado pelo método 2. Foi seleccionada a função potência pois 

permitiu obter menor valor da estatística AIC. 

Foi possível proceder-se à comparação de modelos com diferentes efeitos fixos uma vez que os 

componentes da variância bem como os parâmetros dos predictores fixos foram estimados utilizando o 

método da razão de verosimilhança padrão (Quadro 5.10). 
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Quadro 5.9: Valores das estatísticas teste LRT, AIC e LL para o modelo seleccionado para 
estimar o diâmetro de copa pelo método 2, com diferentes funções de variância 

Identificador 
Função da  
variância 

Nº de 
parâmetros AIC LL LRT* p-value 

2M1 
Sem  

ponderação 
4 5689,7 -2839,85   

2M2 Exponencial 5 4931,6 -2459,80 760,1 <0.0001 
2M3 Potência 5 4883,7 -2435,85 808,0 <0.0001 

* Calculado considerando o modelo 2M1 como modelo restrito 

A selecção incidiu sobre o modelo 2 M3β 2 por apresentar o menor valor da estatística AIC. 

Quadro 5.10: Valores das estatísticas AIC e LL para o modelo seleccionado para estimar o diâmetro de copa 
pelo método 2 com o parâmetro β  expresso em função de variáveis do povoamento e/ou índices de 

competição independentes da distância 

Identificador Var Pov 
Nº de 

parâmetros 
AIC LL 

2M3  5 4883,7 -2435,85 

2M3β 1 
PmG

g1000
10 ββ +  6 4806,4 -2396,20 

2M3β 2 
Pm

Pm G

g
N

1000
210 βββ ++  7 4774,7 -2379,35 

2M3β 3 dg
G

g
Mdist

T
3210

1000 ββββ +++  8 4791,4 -2386,70 

2M3β 4 OeTPm
T

iT NN
dg

d
LgG 43210 βββββ ++++  9 4794,6 -2387,30 

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Considerou-se importante verificar se existiria outro(s) parâmetro(s) no modelo 2M3β 2 que, para além 

do 0β , poderia conter efeitos aleatórios. Verificou-se a rejeição da hipótese nula do modelo reduzido ser 

o melhor e desta forma o modelo seleccionado foi o 2M3β 5 (Quadro 5.11). Os resíduos studentizados do 

modelo seleccionado não apresentavam uma distribuição normal pelo que se aplicou o método de Huber. 

Quadro 5.11: Valores das estatísticas teste LRT, AIC e LL para o modelo misto seleccionado para estimar o diâmetro 
de copa pelo método 2 (2M3β 2) com efeitos aleatórios associados aos parâmetros  

Identificador Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT p-value ρ  

2M3β 2 0β  7 4774,7 -2379,4 
90,5 <0,0001 

 

2M3β 5 α  e 0β  8 4688,2 -2334,1 -0,6048 

2M3β 5Huber α  e 0β  8 4367,4 -2173,7   -0,5696 
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O modelo para uma árvore j de uma parcela i teve a formulação do quadro 5.12. 

Quadro 5.12 Modelo misto para modelar o diâmetro de copa seleccionado pelo método 2 

Modelo seleccionado 
( ) 2

ijijijiij ddacw γβα +++=  

( )
Pmi

ij
Pmiiij G

g
Nb

1000
210 ββββ +++=  

Estimativa dos parâmetros fixos Estimativa dos parâmetros da covariância  

1,3065=α  0,001188=γ  

0,15790 =β -0,000041 =β  -0.000812 =β   

( ) 0,000691var =ia  

( ) 0,5666var =ib  

( ) -0,01127,cov =ii ba  
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Na figura 5.5 encontra-se as relações entre os resíduos studentizados e os valores normais e a estimativa 

do diâmetro das copas para o modelo misto seleccionado pelo método 2. Verificou-se ausência de 

heterocedasticidade e de resíduos praticamente normais.  

Figura 5.5: Relações entre resíduos studentizados e valores normais esperados e a estimativa 
do diâmetro das copas para o modelo misto seleccionado pelo método 2 para modelar o 
diâmetro de copa  

5.3.2.3 Modelo misto final 

A selecção recaiu sobre o modelo ajustado pelo método 2 para modelar o diâmetro de copa (quadro 

5.12) por apresentar o menor valor da estatística AIC.  
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6 Comprimento de copa 
Neste capítulo procedeu-se à selecção de modelos para modelar o comprimento da copa. Para tal 

considerou-se as metodologias modelação não linear e modelação mista. O capítulo é constituído por 

uma breve revisão dos modelos existentes na bibliografia, metodologia não especificada no capítulo 3, 

dados e resultados obtidos. Para não tornar a componente metodologia demasiada extensa não se 

realizou uma enumeração exaustiva dos autores que procederam à modelação do comprimento de copa. 

Optou-se sim por referenciá-los na coluna referências do quadro 6.1. 

A altura, comprimento ou profundidade de copa é uma medida de extraordinária importância para a 

caracterização do vigor, capacidade de crescimento e competição das árvores, uma vez que é nas folhas 

que se processam os mecanismos essenciais à fotossíntese. Quando as árvores estão sujeitas a 

competição elevada verifica-se ensombramento dos andares inferiores da copa, provocando desramação 

natural e, em consequência, a diminuição do comprimento da copa. 

Soares e Tomé (2001) referencia que as componentes da copa podem ser componentes importantes dos 

modelos de produção e crescimento da floresta. Cole e Lorimer (1994), Short e Burkhart (1992), 

Valentine et al. (1884) consideram que os parâmetros de copa podem ser considerados quando índices 

de competição independentes da distância simples não permitem a predição eficaz da recuperação da 

competição quando um competidor é removido (e. g. por desbaste) (Vanclay, 1994). Os parâmetros de 

copa têm vindo a ser utilizados como variáveis preditoras nas equações de crescimento em diâmetro e 

altura (Daniels et al., 1979; Wykoff et al., 1982; Monserud e Sterba, 1996). Os parâmetros de copa têm 

também sido utilizados para distinguir diferentes estádios do desenvolvimento do povoamento (Soares, 

1999). 

A copa das árvores reflecte a competição acumulada através do tempo (Mitchell, 1975). O comprimento 

de copa reflecte o potencial de uma árvore para utilizar recursos disponíveis tais como o aumento do 

espaço de crescimento (Daniels et al., 1979). A falta de dados e a dificuldade de medição correcta da 

altura da base da copa – mais pronunciada em espécies de copa assimétrica – podem justificar a 

investigação relativamente reduzida na modelação dos parâmetros da copa (Short e Burkhart, 1992). A 

modelação das dimensões da copa é altamente dependente da exactidão da medição das alturas total e da 

base da copa bem como das equações consideradas (Soares e Tomé, 2001).  

A maior parte dos investigadores modelam a razão da copa viva (cr), que é a razão entre o comprimento 

da copa e a altura total da árvore. A razão da copa viva encontra-se compreendida entre zero (i. e., 
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quando não existe copa, a árvore está morta ou se encontra desfolheada) e um (i. e., quando a copa se 

estende por todo o comprimento do tronco). Recentemente Peter e Oluwafemi (2008) realizaram uma 

revisão bibliográfica exaustiva sobre a utilização da razão da copa viva e sua modelação. Referem que é 

utilizada para predizer a produção e crescimento de árvores e povoamentos (Bella, 1971; Sprinz e 

Burkart, 1987; Daniels et al., 1979; Wykoff et al., 1982; Monserud e Sterba, 1996, Wykoff, 1990); pode 

ser utilizada como indicador: 

� do vigor das árvores (Assmann, 1970; Hasenauer e Monserud, 1996); 

� da competição e do potencial de sobrevivência (Oliver e Larson, 1996);  

� da qualidade da madeira (Kershaw et al., 1990) e  

� da densidade do povoamento (Clutter et al., 1983). 

Peter e Oluwafemi (2008) consideram ainda que têm sido utilizados modelos empíricos em alguns 

estudos para predizer cr baseando-se em relações entre variáveis da árvore e do povoamento (Belcher et 

al., 1982; Wykoff et al., 1982; Dyer e Burkhart, 1987; Maguire e Hann, 1990; Hynynen, 1995; 

Hasenauer e Monserud, 1996; Zhang et al., 1996; Soares e Tomé, 2001; Temesgen et al., 2005). A 

maioria destes modelos foi formulada tanto para povoamentos equiénios puros como para povoamentos 

inequiénios mistos. 

A razão da copa viva e o comprimento da copa podem ser preditos directamente através das medidas da 

árvore e do povoamento ou indirectamente a partir de estimativas da altura da base da copa. Ritche e 

Hann (1987), Hann e Hanus (2004) e Nutto et al. (2006) desenvolveram equações para estimar a altura 

da base da copa.  

6.1 Metodologia 

A utilização da razão da copa viva acarreta alguns problemas uma vez que, variando entre zero e um, 

pequenas variações numa das variáveis preditoras acarreta uma grande influência sobre a variável 

predita.   

De modo a evitar esta limitação procedeu-se à modelação do comprimento de copa modelado através da 

expressão cl=h cr em que cr é a razão da copa viva. 
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Tendo em atenção que o comprimento de copa é igual ou inferior à altura total, as expressões 

consideradas na bibliografia para o cálculo da razão da copa viva (Quadro 6.1) encontram-se 

obrigatoriamente compreendidas entre zero e um. 

O parâmetro α  das funções do quadro 6.1 foi igualado a 1 permitindo que as estimativas da razão da 

copa viva estivessem compreendidas entre 0 e 1. De um modo geral na bibliografia consultada o 

parâmetro β  encontra-se igualado a 1. Uma vez que não existe nenhum factor biológico que o 

justifique, as funções foram ajustadas tanto como o parâmetro β  igual a 1 como livre. 

Quadro 6.1: Funções testadas e restrições impostas à predição do da razão da copa viva  
Identificador Referências Nome comum Formulação Restrições 

1 

Hasenauer e Monserud (1996) 
Hann (1997) 
Soares e Tomé (2001) 
Temesgen et al. (2005) 
Peter e Oluwafemi (2008) 

Logística Xe
cr −+

=
β
α

1
 01 ≥= βα  

2 
Soares e Tomé (2001) 
Peter e Oluwafemi (2008) 

Richards ( ) γβ
α

/1
1 Xe

cr
−+

=  

 

1=α  

0≥β  

3 
Dixon (1985) 
Soares e Tomé (2001) 
Peter e Oluwafemi (2008) 

Weibull ( )γ
βα Xecr −−= 1  

1=α  

10 ≤< β  

4 
Soares e Tomé (2001) 
Peter e Oluwafemi (2008) 

Exponencial ( )Xecr −−= βα 1  1, =βα  

5  Gompertz ( )Xecr −−= expβα  01 ≥= βα  

6 Nagel et al. (2005)  d

h
X

ecr
−

= α  01 ≥= λα  

A expressão X  das equações do quadro 6.1 foi expressa como função das variáveis do povoamento 

medidas de densidade e/ou medidas de dimensão média e/ou medidas de dominância e/ ou índices de 

competição independentes da distância e/ou variáveis da árvore do quadro 6.2. 

Quadro 6.2: Variáveis independentes consideradas na modelação do diâmetro de 
copa 

MD VAM IC Mdom VA 
NPm dgPm GiPm hdom d 
NT dgT GiT dgdom h 
NPm; NOespT  g/GPm  h/d 
NPm;NSb; NPb; NOesp  g/GT   
GPm  d/dgPm   
GT  d/dgT   
GPm; GOespT     
GPm; GSb; GPb; GOesp     
Mdist     
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 
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Considerou-se modelos até três variáveis sem que cada grupo estivesse representado num modelo mais 

do que uma vez. 

Foram considerados os modelos como menor MCSj desde que: 

� todos os parâmetros fossem significativos; 

� a expressão X  não apresentasse estimativas positivas e negativas; 

� apresentasse reduzida colinearidade; 

� a estimativa do comprimento de copa fosse inferior à altura da árvore. 

6.2 Dados 

Foi utilizado o mesmo conjunto de dados utilizado na modelação da altura total (Quadro 4.3). 

Na figura 6.1 estão expressas a relação do comprimento da copa com o diâmetro à altura do peito e a 

altura total da árvore. 

 

Figura 6.1: Distribuição do comprimento da copa em função do diâmetro à altura do peito e da altura total da árvore 

6.3 Resultados e discussão 

6.3.1 Selecção do modelo sem efeitos aleatórios 

Nos quadros 6.3 e 6.4 encontram-se respectivamente a formulação e as estatísticas dos modelos 

candidatos após aplicação do método de Huber.  

Verificou-se que a consideração do parâmetro β  livre criou problemas graves de significância dos 

modelos não tendo sido seleccionado nenhum modelo sem que este parâmetro fosse previamente fixado 

com o valor 1. 

d  (cm) h  (m)

cl (m) cl (m)
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Nas referências bibliográficas o parâmetro γ  encontra-se geralmente fixado nas funções de Richards e 

de Weibull (Soares e Tomé, 2000; Peter e Oluwafemi, 2008). Verificou-se se este parâmetro poderia ser 

considerado como livre nestas funções e verificou-se ser indispensável a sua fixação para que fosse 

possível obter-se significância dos parâmetros dos modelos testados. Assim, testou-se um conjunto de 

valores fixos para este parâmetro sendo seleccionado o valor que originava menor valor de MCSj para a 

componente razão da copa viva do modelo. O parâmetro foi fixado com os valores 7 e 3 

respectivamente para as funções Richards e Weibull. 

As variáveis independentes foram inseridas na componente razão da copa viva das equações para 

modelar o comprimento de copa, pelo que a caracterização do significado biológico foi realizado 

considerando a sua influência sobre esta componente. 

A área basal total, decomposta por espécie ou não, ocorreu em todos os modelos (Quadro 6.4). A 

maiores áreas basais correspondem menores razões da copa viva. As maiores áreas basais ocorreram em 

povoamentos adultos em situação de autodesbaste, sujeitos a elevada competição pela luz pelo que a 

razão da copa viva foi mais reduzida. Pelo contrário, árvores sujeitas a reduzida competição ou muito 

novas tenderam a ter razões da copa viva próximas de um. 

A altura dominante ocorreu nos modelos BMF2.7Huber e BMF6Huber. A menores alturas dominantes 

correspondem maiores razões da copa viva. As menores alturas dominantes ocorreram nos povoamentos 

mais jovens que apresentaram a maior razão da copa viva quando não desramados. 

No modelo BMF2.7Huber a maiores diâmetros quadráticos médios dos pinheiros mansos 

corresponderam maiores razões da copa viva. Num mesmo estádio de desenvolvimento maiores 

diâmetros quadráticos médios ocorrem em árvores mais desafogadas e sujeitas a menores competição 

pelo que apresentam maiores razões da copa viva. 

No modelo HuberBMF 3.3  a maiores quocientes entre a área basal da árvore sujeito e a área basal dos 

pinheiros mansos por hectare correspondeu maiores razões da copa viva. Numa dada parcela este 

quociente será maior nas árvores mais desenvolvidas, mais desafogadas e, por conseguinte, com maior 

razão da copa viva. 

No modelo HuberBMF 3.3  árvores mais baixas apresentaram maiores razões da copa viva. As maiores 

razões de copa viva ocorreram nos povoamentos novos e, por conseguinte, com menores alturas. Há 



77 

 

medida que a árvore se desenvolve a razão da copa vive tende a diminuir com o incremento da 

competição. 

No modelo HuberBMF6  a maiores áreas basais por hectare das árvores com área basal superior à da 

árvore sujeito ( )TGi  correspondeu menores razões da copa viva. GiT apresenta valores maiores nas 

árvores dominadas que, por conseguinte, apresentam menores razões da copa viva. 

Quadro 6.3: Modelos candidatos sem efeitos aleatórios para modelar o comprimento de copa  
Identificador Modelo seleccionado Parâmetros 

HuberBMF 7.2  

crhcl =  

( ) 7/1
1

1
Xe

cr
−+

=  

hdomdgGGX OeTPm 43210 λλλλλ ++++=  

    2,51420 =λ    

-0,11172 =λ  0,06503 =λ  

-0,56224 =λ  

HuberBMF 3.3  

crhcl =  
3

1 Xecr −−=  

h
G

g
GGX

Pm
OeTPm 43210

1000 λλλλλ ++++=  

 

    1,32450 =λ   -0,01141 =λ  

-0,01462 =λ  0,004213 =λ  

-0,02514 =λ  

HuberBMF6  

crhcl =  

d

h
X

ecr
−

=  
hdomGiGX TT 3210 λλλλ +++=  

-0,82180 =λ   0,07221 =λ  

-0,04382 =λ  0.17153 =λ  

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

As estatísticas de ajustamento e capacidade preditiva dos modelos candidatos foram muito semelhantes 

entre si (Quadro 6.4). A consideração do método de Huber provocou em todos os modelos um aumento 

ligeiro do enviesamento e redução negligenciável da capacidade de ajustamento. O modelo menos 

enviesado foi o modelo HuberBMF6 , o mais preciso, com menor amplitude de variação dos resíduos e 

maior eficiência de modelação foi o modelo HuberBMF 7.2 . Os modelos apresentam reduzida 

multicolinearidade. 

Os modelos candidatos apresentaram heterocedasticidade e os resíduos desviaram-se bastante da normal. 

Estes problemas foram corrigidos respectivamente recorrendo-se à regressão ponderada e ao método de 

Huber. Na figura 6.2 estão representados os modelos após terem sido sujeitos à regressão ponderada e ao 

método de Huber. 

 

-0,18741 =λ
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Quadro 6.4: Caracterização da eficiência da modelação (Ef), do enviesamento ( )pr , da precisão 






pr , da amplitude 

de variação dos resíduos e da colinearidade dos modelos candidatos sem efeitos aleatórios para estimar o 
comprimento de copa 

Identificador MSC Ef pr  ( )pr  Q1 Q99 Q99-Q1 Ncond 

7.2BMF  1.288 0,6959 0,005 0,828 -2,467 3,096 5,563 266 
HuberBMF 7.2   0,6957 0,016 0,827 -2,429 3,138 5,567  

3.3BMF  2.158 0,6625 0,022 0,834 -2,930 3,156 6,086 102 
HuberBMF 3.3   0,6619 0,041 0,831 -2,823 3,275 6,098  
6BMF  1.283 0,6562 -0,003 0,876 -2,820 3,114 5,934 73 

HuberBMF6   0,6559 0,007 0,876 -2,808 3,140 5,948  

O modelo HuberBMF 1.6  foi o que apresentou a distribuição dos resíduos studentizados mais próximos 

da distribuição normal. O modelo HuberBMF 7.1.2 apresentou menores problemas de 

heterocedasticidade. 

A linha que ocorre nos modelos HuberBMF 7.1.2 e HuberBMF3.1.3 é originado por árvores 

pertencentes à mesma parcela. São árvores jovens, desramadas provenientes de regeneração natural. 

Estas árvores também são responsáveis pela mesma formação da figura 6.1. 

A figura 6.3 compara os três modelos candidatos no que diz respeito às médias dos resíduos e dos 

correspondentes valores absolutos por classes de diâmetro, área basal e densidades totais. 

Para todos os modelos a precisão diminuiu com o aumento do diâmetro e aumentou com o aumento da 

densidade. Com a área basal total não se verificou uma tendência definida. 

O modelo HuberBMF 7.2 foi excluído pelo elevado enviesamento e reduzida precisão na caracterização 

por classes de diâmetro na classe de maior diâmetro.  

Considerando os restantes modelos verificou-se que o modelo HuberBMF3.3  foi o menos enviesado 

por classes de diâmetro e de área basal total em todas as classes.  

Comparando os modelos HuberBMF3.3  e HuberBMF6  verificou-se que o primeiro foi menos 

enviesado em 10 classes e mais preciso em 7 classes. 

Foi seleccionado o modelo HuberBMF3.3  por ter sido, no geral, comparativamente com o modelo 

HuberBMF 1.6 , o mais preciso e ter apresentado maior eficiência de modelação e, por classes, ter sido o 

modelo mais preciso e menos enviesado. 
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Figura 6.2: Relações entre resíduos studentizados e valores normais esperados e as estimativas do comprimento das 
copas para os modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a modelação do comprimento de copa. 
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Figura 6.3: Caracterização do enviesamento e da precisão dos modelos candidatos sem efeitos aleatórios 

para modelar o comprimento de copa respectivamente pela média dos resíduos Press ( )pr e pela média do 

valor absoluto dos resíduos Press 
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6.3.2 Selecção do modelo com efeitos aleatórios 

6.3.2.1 Método 1 

 No Quadro 6.5 estão apresentadas os parâmetros com efeitos aleatórios em que ocorreu convergência, 

significância dos efeitos fixos e da variância associada aos efeitos aleatórios a partir do modelo BMF3.3. 

O valor da estatística teste LRT2 foi sempre altamente significativo o que levou sempre à rejeição da 

hipótese nula do modelo sem efeitos aleatórios ser adequado. 

Quadro 6.5: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL e ρ  para o modelo seleccionado pelo método 1 com um e dois 

efeitos aleatórios  

Identificador 
Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT1 p-value LRT2 p-value ρ  

3.3BMF  Nenhum 5 7300,2 -3644,1      

3.3BMF M1 0λ  e 3λ  8 4949,4 -2465,7   2356,8 <0,0001 -0,5577 

3.3BMF M2 0λ  e 4λ  8 4943,2 -2462,6   2363,0 <0,0001 -0,8163 

3.3BMF M3 1λ  e 3λ  8 4994,7 -2488,4   2311,5 <0,0001 -0,5284 

3.3BMF M4 1λ  e 3λ  8 4988,9 -2485,5   2317,3 <0,0001 -0,7284 

3.3BMF M5 3λ  e 4λ  8 5017,9 -2500,0   2288,3 <0,0001 -0,7201 

3.3BMF M6 0λ  6 5048,1 -2517,1 108,9 <0,0001 2254,1 <0,0001  

3.3BMF M7 1λ  6 5092,4 -2539,2 107,5 <0,0001 2209,8 <0,0001  

3.3BMF M8 4λ  6 5141,3 -2563,7 202,1 <0,0001 2160,9 <0,0001  
1 Estatística teste LRT no modelo 3.3BMF M2 em função do modelo 3.3BMF M6 
  Estatística teste LRT no modelo 3.3BMF M4 em função do modelo 3.3BMF M7 
  Estatística teste LRT no modelo 3.3BMF M2 em função do modelo 3.3BMF M8 
2 Estatística teste LRT considerando o modelo sem efeitos aleatórios 3.3BMF  como o modelo restrito  

Verificou-se para todos os modelos que a estimativa da covariância entre os efeitos aleatórios na matriz 

de variância-covariância dos efeitos aleatórios (matriz D) foi altamente significativa comparativamente 

com a matriz diagonal. Na coluna ρ  estão representados os coeficientes de correlação respeitantes à 

covariância entre os parâmetros aleatórios. Em qualquer dos casos a correlação foi negativa.  

O modelo 3.3BMF M2 foi o modelo com o menor valor da estatística AIC de entre os modelos com dois 

efeitos aleatórios. Os valores do teste de razão de verosimilhança (LRT1) entre os modelos com um e 

dois efeitos aleatórios encaixados foram altamente significativos pelo que se rejeitou a hipótese nula dos 

modelos reduzidos serem adequados. Desta forma o modelo seleccionado foi o 3.3BMF M2. 
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A comparação do ajustamento do modelo 3.3BMF M2 considerando as funções de variância 

exponencial e potência indicaram que o valor do teste LRT foi altamente significativo (Quadro 6.6) pelo 

que ocorreu heterocedasticidade na equação seleccionada para a estimativa do comprimento de copa 

com efeitos mistos. Foi seleccionada a função potência pois permitiu obter menor valor da estatística 

AIC. A falta de normalidade dos resíduos studentizados do modelo seleccionado levou ao emprego do 

método de Huber que possibilitou uma diminuição substancial do AIC deste modelo. 

Quadro 6.6: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL e ρ  para o modelo seleccionado pelo método 1 
com diferentes funções de variância 

Identificador 
Função da  
variância 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT* p-value ρ  

3.3BMF M2 
Sem  

ponderação 
8 4949,4 -2465,7   -0,5577 

3.3BMF M9 Exponencial 9 4180,5 -2080,3 770,9 <0,0001 -0,5535 
3.3BMF M10 Potência 9 3819,7 -1899,9 1131,7 <0,0001 -0,5531 

M10Huber3.3BMF  Potência 9 3080,5 -1530,3   -0,5720 
* Considerou-se o modelo 3.3BMF M2 como modelo restrito 

O modelo misto resultante de 3.3BMF  apresenta a formulação do quadro 6.7 após aplicação do 

método de Huber. 

Quadro 6.7: Modelo misto seleccionado pelo método 1 para modelar o comprimento de copa  

Modelo seleccionado ( )M10Huber3.3BMF  

crhcl =  

( )3

1 Xecr −−= α  

( ) h
G

g
bGGaX

Pm
iOeTPmi 43210

1000 λλλλλ ++++++=  

Estimativa dos parâmetros fixos Estimativa dos parâmetros da covariância  
    1,1936 0 =λ   -0,014151 =λ  

-0,014092 =λ  0,0018593 =λ  -0,006984 =λ  

( ) 0,01512var 0 =ib  ( ) 0,000017var 3 =ib  

( ) -0,00029,cov 30 =ii bb  
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

A expressão X  é positiva e a estimativa do comprimento de copa é inferior à altura total para a 

totalidade das árvores. 

Na figura 6.4 pode observar-se as relações entre os resíduos studentizados e os valores normais e os 

valores estimados para os comprimentos de copa para o modelo misto seleccionado pelo método 1 após 

utilização do método de Huber. Verificou-se a ocorrência de reduzida heterocedasticidade e de resíduos 

aproximadamente normais. 
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Figura 6.4: Relações entre resíduos studentizados e valores normais esperados e as 

estimativas do comprimento das copas para o modelo misto para estimar o comprimento 

de copa seleccionado pelo método 1  

6.3.2.2 Método 2 

Considerou-se importante comparar o modelo misto com o que se obteria a partir do modelo 2.  

Testaram-se para as famílias F1, F2.7, F3.3, F4, F5 e F6 a inclusão de variáveis do povoamento com o 

efeito aleatório associado a 0λ . 

Foram seleccionados os modelos com menor valor da estatística AIC nas três melhores famílias. No 

quadro 6.8 pode ser observado os efeitos fixos seleccionados. Constata-se que para todos os casos foram 

seleccionadas as variáveis área basal total, quociente entre o diâmetro e o diâmetro quadrático dos 

pinheiros mansos e a altura dos pinheiros mansos. 

Quadro 6.8: Valores das estatísticas AIC e LL para os melhores modelos mistos com efeito 

aleatório associado a 0λ  seleccionados pelo método 2. 

Identificador Var Pov 
Nº de 

parâmetros AIC LL 

1M1 h
dg

d
Gb

Pm
Ti 32100 λλλλ ++++  5 4996,1 -2492,05 

3.3M1 h
dg

d
Gb

Pm
Ti 32100 λλλλ ++++  5 4999,1 -2493,55 

5M1 h
dg

d
Gb

Pm
Ti 32100 λλλλ ++++  5 5001,1 -2494,55 

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 
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Verificou-se se, para além de 0λ , haveria algum parâmetro que pudesse apresentar efeitos aleatórios 

(Quadro 6.9).  

Quadro 6.9: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL e ρ  dos modelos seleccionados pelo método 2 com efeitos aleatórios 

associados às restantes variáveis 

Identificador 
Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT1 p-value LRT2 p-value ρ  

1M0 Nenhum 4 7585,9 -3788,0      

1M1 0λ  5 4996,1 -2492,1   2591,7 <0,0001  

1M2 0λ  e 2λ  7 4903,0 -2443,5 97,1 <0,0001 2688,9 <0,0001 -0,6080 

1M3 0λ  e 3λ  7 4889,6 -2436,8 110,5 <0,0001 2702,3 <0,0001 -0,8130 

3.3M0 Nenhum 4 7590,7 -3790,4      

3.3M1 0λ  5 4999,1 -2493,6   2593,5 <0,0001  

3.3M2 0λ  e 2λ  7 4905,2 -2444,6 97,9 <0,0001 2691,5 <0,0001 -0,6149 

3.3M3 0λ  e 3λ  7 4891,4 -2437,7 111,7 <0,0001 2705,3 <0,0001 -0,8091 

5M0 Nenhum 4 7642,6 -3816,3      

5M1 0λ  5 5001,1 -2494,6   2643,4 <0,0001  

5M2 0λ  e 1λ  7 4984,5 -2484,3 20,6 <0,0001 2664,0 <0,0001 -0,9898 

5M3 0λ  e 2λ  7 4916,0 -2450,0 89,1 <0,0001 2732,6 <0,0001 -0,5703 

5M4 0λ  e 3λ  7 4890,8 -2437,4 114,3 <0,0001 2757,8 <0,0001 -0,8135 
1 Estatística teste LRT nos modelos 1M2 e 1M3 em função do modelo 1M1 
  Estatística teste LRT nos modelos 3.3M2 e 3.3M3 em função do modelo 3.3M1 
  Estatística teste LRT nos modelos 5M2, 5M3 e 5M4 em função do modelo 5M1 
2 Estatística teste LRT nos modelos 1M1, 1M2 e 1M3 em função do modelo sem efeitos aleatórios (1M0) 
  Estatística teste LRT nos modelos 3.3M1, 3.3M2 e 3.3M3 em função do modelo sem efeitos aleatórios (3.3M0) 
  Estatística teste LRT nos modelos 5M1, 5M2, 5M3 e 5M4 em função do modelo sem efeitos aleatórios (5M0) 
 
O valor da estatística teste LRT2 foi sempre altamente significativo o que levou sempre à rejeição da 

hipótese nula do modelo sem efeitos aleatórios fosse adequado. 

Constatou-se que em todos os modelos a estimativa da covariância entre os efeitos aleatórios na matriz 

de variância-covariância dos efeitos aleatórios (matriz D) foi altamente significativa comparativamente 

com a da matriz diagonal. Na coluna ρ  estão representados os coeficientes de correlação respeitantes à 

covariância entre os parâmetros aleatórios. Em qualquer dos casos a correlação foi negativa. 

Para todos os modelos o efeito aleatório associado à altura dos pinheiros mansos originou um melhor 

desempenho. 
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Para os modelos seleccionados no quadro 6.9 verificou-se a influência das funções de variância 

exponencial e potência. (Quadro 6.10). A função exponencial foi altamente significativa para todos os 

modelos. A função potência foi altamente significativa apenas para o modelo 3.1.3M5 que foi o modelo 

seleccionado por ter apresentado o valor mais reduzido da estatística AIC. Este modelo foi sujeito ao 

método de Huber por não apresentar resíduos normais. A aplicação do método de Huber proporcionou 

uma grande redução do valor da estatística AIC. 

Quadro 6.10: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL e ρ  dos modelos seleccionados pelo método 2 

com diferentes funções de variância para estimar o comprimento de copa 

Identificador 
Função da  
variância 

Nº de 
parâmetros AIC LL LRT p-value ρ  

1M3 
Sem  

ponderação 
7 4889,6 -2436,8   -0,8130 

1M4 Exponencial 8 4317,4 -2149,7 575,4 <0,0001 -0,8079 

3.3M3 
Sem  

ponderação 
7 4835,3 -2409,7   -0,8091 

3.3M4 Exponencial 8 4321,3 -2151,7 572,1 <0,0001 -0,8080 
3.3M5 Potência 8 3697,0 -1839,5 1196,4 <0,0001 -0,7841 

3.3M5Huber Potência 8 2589,5 -1285,8   -0,7650 

5M4 
Sem  

ponderação 
7 4890,8 -2437,4   -0,8135 

5M5 Exponencial 8 4358,3 -2170,2 648,8 <0,0001 -0,7983 

No quadro 6.11 encontra-se o modelo seleccionado após aplicação do método de Huber. 

 Quadro 6.11: Modelo misto seleccionado pelo método 2 para estimar o comprimento de copa 

Modelo seleccionado 

ijijij crhcl =  

( )3

1 ijX
ij ecr −−= α  

( ) iji
Pmi

Tijiij hb
dg

d
GbX 332100 +++++= λλλλ  

Estimativa dos parâmetros fixos Estimativa dos parâmetros da covariância  
1,20490 =λ   -0,017741 =λ  

0,040682 =λ  -0,006353 =λ  

( ) 0,02780var 0 =ib  ( ) 0,000142var 3 =ib  

( ) -0,00152,cov 30 =ii bb  
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 
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Na figura 6.5 pode observar-se as relações entre os resíduos studentizados e os valores normais e os 

valores estimados para os comprimentos de copa para o modelo misto seleccionado pelo método 2 após 

aplicação do método de Huber. Verificou-se a ocorrência de reduzida heterocedasticidade. 

 Figura 6.5: Relações entre resíduos studentizados e valores normais esperados e as estimativas do comprimento das copas 

para o modelo misto para estimar o comprimento de copa seleccionado pelo método 2  

Os pontos referenciados na figura correspondem a árvores vegetando em plantações jovens de elevada 

densidade em que as árvores apresentam acentuada desramação natural. As árvores assinaladas são, em 

geral, as árvores mais dominadas e com o menor comprimento de copa das parcelas em que fazem parte.  

6.3.2.3 Modelo misto final 

Comparando os modelos 3.3BMF M10 e 3.3M5 a selecção do melhor modelo recaiu sobre o último por 

apresentar menor valor da estatística AIC. 
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7 Crescimento em diâmetro 
Neste capítulo procedeu-se à selecção de modelos para modelar o crescimento em diâmetro. Para tal 

considerou-se as metodologias modelação não linear e modelação mista. O capítulo é constituído por 

uma breve revisão dos modelos existentes na bibliografia, metodologia não especificada no capítulo 3, 

dados e resultados obtidos.  

Introdução 

O diâmetro à altura do peito é uma das mais comuns e importantes medidas na ciência florestal. O 

diâmetro é de medição fácil e encontra-se altamente correlacionado com outros atributos das árvores tais 

como o volume do tronco, biomassa e características da copa (Westfall, 2006). Os modelos de 

crescimento em diâmetro da árvore individual predizem o crescimento periódico em diâmetro de cada 

árvore no povoamento e são uma das principais componentes dos modelos de produção e crescimento da 

árvore individual (Wykoff, 1990; Monserud e Sterba, 1996; Trasobares et al., 2004ª; Trasobares et al., 

2004b) A importância do diâmetro das árvores levou a diversos esforços no desenvolvimento de 

modelos de crescimento para o diâmetro (ou área basal) (Belcher et al., 1982; Amateis et al., 1989; Teck 

e Hilt, 1991; Cao, 2000; Schröder et al., 2002; Sánchez-Gonzáles et al., 2005; Westfall, 2006). Uma 

estratégia de modelação usual é a formulação de uma componente de crescimento potencial, função que 

define o crescimento potencial em diâmetro com ausência de competição, combinada com uma função 

modificadora, factor que é introduzido de modo a ter em conta os efeitos da competição (Burkhart et al., 

1987; Hilt e Teck, 1988; Huang e Titus, 1995; Lessard et al., 2001; Freire, 2002). Estas funções 

modificadoras muitas vezes encontram-se referidas como sendo dependentes ou independentes da 

distância, consoante a distância entre as árvores é ou não tida em conta (Avery e Burkart, 2002). Outros 

investigadores modelaram o crescimento das árvores directamente apenas com uma equação. Estes 

modelos estimam o crescimento utilizando variáveis da árvore e do povoamento como predictoras 

(Wykoff, 1990; Dolph, 1992; Zhang et al., 2004; Sánchez-Gonzáles et al., 2005) (Westfall, 2006). 

Independentemente da forma do modelo é comum na investigação do crescimento em diâmetro 

standartizar o período de tempo a que se refere o crescimento em diâmetro.  

Os modelos de árvore individual proporcionam uma ilustração detalhada do povoamento e permitem 

uma simulação fácil de muitos tipos de cortes. Quando o objectivo é a obtenção de modelos que possam 

ser aplicados em todo o tipo de estrutura de povoamento e de cortes (desde povoamentos puros regulares 

até mistos irregulares, e desde desbastes fracos a fortes), variáveis como a altura dominante, idade do 
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povoamento e índice de qualidade da estação, que são geralmente utilizadas em modelos regulares, não 

podem ser utilizados (Trasobares et al., 2004b). 

 A selecção do modelo apropriado de crescimento em diâmetro é de importância relevante quando um 

conjunto de modelos é desenvolvido para simulação, uma vez que estima como uma determinada árvore 

se desenvolve (Trasobares et al., 2004b). A selecção de modelos é facilitada consideravelmente caso 

existam diversas medições repetidas realizadas em parcelas individuais (West, 1995). Nos casos em que 

as parcelas são medidas apenas uma vez – como ocorre com o presente estudo – a determinação de 

formas de modelos biologicamente razoáveis necessitam de exame cuidado (Trasobares et al., 2004b). 

Se a amostra utilizada na modelação do crescimento em diâmetro não representar todos os níveis da 

estação uniformemente representados por diferentes classes de dimensão e de competição (e. g. se as 

árvores maiores correspondem a estações férteis e árvores pequenas a estações pobres), poderão surgir 

formas ilógicas quando os modelos são baseados na predição de tendências médias (e. g. mínimos 

quadrados ordinários). Tal levará a predições enviesadas quando os modelos são utilizados na 

simulação. Em consequência, quando os modelos são ajustados com esse tipo de dados, vale a pena 

testar diferentes tipos de modelos e de transformações de variáveis. A correcta interpretação da estrutura 

hierárquica dos dados é também desejável, isto é, a utilização de um método de ajustamento que permita 

identificar os diferentes níveis de variação não explicada pelos preditores do modelo (Goldstein, 1996; 

Trasobares et al., 2004b).  

7.1 Material e métodos 

7.1.1 Dados 

Os dados foram recolhidos em 57 parcelas permanentes circulares estabelecidas em 13 propriedades ao 

abrigo do projecto AGRO 451: “Optimização do melhoramento e gestão de povoamentos de pinheiro 

manso para a produção da pinha e do pinhão.” Na região de produção 5 – “Charneca Mionénica e 

Pliocénica dos Vales do Tejo e Sado” (Cardoso e Lobo, 2001), identificadas no capítulo 2.2. 

As parcelas foram instaladas em Outubro de 2004 e de 2005. Após instalação e medição das árvores das 

parcelas foram seleccionadas em cada parcela 5 árvores amostra quando não ocorreu estratificação das 

árvores das parcelas. Neste caso foram consideradas como amostra as árvores mais próximas dos 

percentis 5, 25 50, 75 e 95% do diâmetro de copa médio das árvores. Nos casos em que foi patente 
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estratificação considerou-se um número de árvores amostra em número suficiente de modo a permitir 

que cada estrato estivesse representado com pelo menos duas árvores. 

Em cada árvore amostra foram recolhidas duas verrumadas paralelas entre si na direcção do centro da 

parcela de amostragem, nas quais foi medido um período de cinco anos, permitindo absorver os efeitos 

de curto prazo das flutuações das condições climáticas. Foram ainda recolhidas quatro espessuras de 

casca em cada árvore amostra.  

No primeiro grupo de parcelas a recolha destes dados e amostras realizou-se em Abril de 2005 e no 

segundo em Dezembro de 2007. Uma vez que no segundo grupo o período de tempo que mediou entre a 

instalação das parcelas e a recolha das verrumadas foi relativamente alargado, procedeu-se à medição do 

diâmetro de todas as árvores das parcelas. 

A ausência de medições de alturas total e do diâmetro da copa em 2007 levou à utilização das equações 

de predição destas variáveis (ver capítulos 4 e 5). Foram consideradas na modelação do crescimento em 

diâmetro da árvore o diâmetro à altura do peito, a altura total, a profundidade de copa e a razão entre a 

altura da árvore e o diâmetro. 

Na figura 7.1 pode observar-se o crescimento em diâmetro num período de cinco anos como função do 

diâmetro à altura do peito e da área basal total por hectare. Verificou-se um maior crescimento em 

diâmetro nas árvores mais novas em parcelas com menor área basal total. 

Figura 7.1: Crescimento em diâmetro num período de cinco anos como função do diâmetro à altura do peito e da área basal 
total por hectare 

No quadro 7.1 estão representados os valores mínimo, médio, máximo e desvio padrão das variáveis da 

árvore e do povoamento utilizadas na modelação do crescimento em diâmetro. Está ainda representado o 

índice de competição independente da distância GiPm apresentado no início da tese. Foram ainda 

( )cm5id( )cm5id

( )cmd ( )-12 hamTG
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consideradas transformações destas variáveis e índices de competição independentes da distância 

obtidos a partir destas variáveis. 

Quadro 7.1: Caracterização das variáveis da árvore e do povoamento 
utilizadas na modelação do diâmetro 
Variável Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 
Id5 3,8 2,4 0,8 16,7 
bt 3,4 0,8 0,5 5,1 
d 45,7 18,3 8,8 96,0 
d-5 41,6 19,0 2,6 91,7 
du 39,0 17,2 6,7 86,8 
du-5 35,2 17,6 1,6 83,9 
g 0,190 0,145 0,006 0,723 
h 12,8 3,3 4,4 19,4 
dgdom 52,7 12,3 22,9 75,0 
hdom 13,6 2,5 7,8 19,6 
GPm 11,1 5,6 2,6 26,5 
GOespT 2,0 3,1 0,0 15,3 
GT 13,2 5,6 4,0 26,5 
NPm 108,0 171,5 17,7 1138,0 
NOespT 27,5 50,0 0,0 343,1 
NT 135,5 173,5 21,2 1138,0 
Mdist 11,0 3,7 3,0 21,7 
dgPm 44,9 14,4 14,7 74,7 
dgT 41,7 12,4 14,7 69,7 
GiPm 0,2 0,3 0,014 2,2 
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

7.2 Metodologia 

Independentemente da espécie e do tipo de povoamento, o crescimento das árvores segue uma função 

sigmoidal que apresenta três estádios durante o tempo de vida da árvore. O comprimento de cada um dos 

estádios de crescimento – exponencial, linear e senescente – depende da espécie e do ambiente. A 

modelação de funções sigmoidais é usualmente realizada através de funções de crescimento de base 

biológica tais como a Lundqvist (Korf, 1939; Stage, 1963) e Richards (Richards, 1959; Causton e 

Vénus, 1981; Vanclay, 1994). Estas são equações matemáticas que predizem a variável em consideração 

como função da idade representando os três estádios de crescimento através da existência de uma 

assímptota e de um ponto de inflexão. Teoricamente as funções de crescimento são desenvolvidas com 

base em relações biologicamente reconhecidas e, por conseguinte, os seus parâmetros podem ser 

interpretados sob o ponto de vista biológico. Para além disso, garantem um comportamento adequado 

dos modelos, o que constitui uma vantagem em relação à utilização de funções de crescimento empíricas 



91 

 

quando utilizadas para extrapolação (Tomé et al., 2006). No quadro 7.2 encontram-se os modelos 

considerados na modelação do crescimento em diâmetro. 

Grande parte dos povoamentos estudados teve origem em regeneração natural, constituindo 

povoamentos com mais que um estrato, pelo que a idade das árvores não se encontra disponível para a 

predição do crescimento e produção. Assim, neste trabalho foi considerada a metodologia proposta por 

Tomé et al. (2006) que formula as funções de crescimento como equações às diferenças independentes 

da idade.  

A qualidade da estação influencia grandemente o crescimento das árvores. Para que a qualidade da 

estação pudesse ser incorporada no modelo de crescimento seguiu-se a metodologia proposta por 

Trasobares et al. (2004b) na modelação do crescimento em diâmetro das árvores. A metodologia baseia-

se na definição de um índice de crescimento que expressa a relação entre o crescimento numa 

determinada parcela, avaliado com base na medição de verrumadas, e o crescimento esperado, em 

média, para as árvores da mesma dimensão (ver 7.3.1). 

Quadro 7.2: Equações consideradas na modelação do crescimento em diâmetro do pinheiro manso  
Identificador Designação Equação inicial t Equação reformulada 
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Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 
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Nas equações do quadro 7.2 foram consideradas as hipóteses de assímptota apresentadas no quadro 7.3. 

O identificador referenciado fará parte da nomenclatura associada às funções seleccionadas. 

Quadro 7.3: Assímptotas consideradas na modelação do crescimento em diâmetro 

Identificador Descrição 
205 =α  a 205 cm, diâmetro 1 cm superior ao diâmetro do mais largo pinheiro manso de que 

se encontrou registo (Corpo Forestale della Stato, 2004) 
dgdom ( )dgdomedgdom 1

01 ααα +=  
α  =α  parâmetro a estimar 

7.2.1 Cálculo de um índice de qualidade para a avaliação da estação 

Baseado nos trabalhos desenvolvidos por Trasobares and Pukkala (2004) e Trasobares et al. (2004b), 

assumiu-se que na amostragem efectuada do crescimento passado de árvores individuais houve uma 

representação uniforme das diversas classes de dimensão (d) e de competição do povoamento (área basal 

e área basal das árvores mais largas que a árvore sujeito) nas diferentes estações. Assim, pode ser 

desenvolvido um modelo predizendo o crescimento das árvores de uma dada espécie numa estação 

média, seleccionando a dimensão da árvore e a competição como preditores e omitindo a estação 

(Trasobares et al., 2004b). 

Desenvolveu-se um modelo para a predição do crescimento em diâmetro num período de 5 anos 

ajustando uma regressão do diâmetro sem casca actual ( )du  em função do diâmetro sem casca cinco 

anos antes ( )5−du a partir das árvores em que foram recolhidas verrumadas e considerando as equações da 

tabela 7.2.  

Este modelo permite estimar o crescimento em diâmetro médio para as árvores num período de cinco 

anos (5 árvores por parcela) através da expressão 55
ˆˆ duuddi −= . 

A variável 92ndice representa uma tentativa para exprimir a potencialidade de crescimento em diâmetro 

da espécie numa dada estação. É calculado, para cada parcela, como: 

(7.1)                                                                ∑
=

=
5

1 5

5

ˆ5
1

i i

i

di

id
indice , 

onde 5 é o número de árvores verrumadas numa parcela i; iid5  é a medição do crescimento em diâmetro 

sem casca através de verrumadas (cm em 5 anos) da árvore i; idi 5
ˆ  é o valor predito do crescimento 

médio em diâmetro sem casca (cm em 5 anos) da árvore i. Valores do índice de crescimento superiores a 
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1 indicam uma estação melhor que a média, valores próximo de um indicam uma estação média e 

valores mais reduzidos indicam uma estação pobre (Trasobares et al., 2004b).  

7.2.2 Estimativa do crescimento em diâmetro 

Antes do desenvolvimento do modelo foi necessário estimar o diâmetro com casca 5 anos antes da 

extracção das verrumadas. Assim, com os dados da espessura da casca e as medições de diâmetro 

ajustou-se uma relação alométrica entre o diâmetro com casca (d) e o diâmetro sem casca (du) através 

do modelo: 

(7.2)                                                                                    ˆ βαdud =  

pelo método dos mínimos quadrados não lineares, recorrendo-se ao algoritmo de Gauss-Newton. Ao 

valor de du actual, obtido a partir do valor de d de cada árvore subtraindo o valor médio da espessura da 

casca multiplicado por 2 (2bt), subtraiu-se o crescimento em diâmetro do lenho obtido a partir das 

verrumadas (id5), obtendo-se assim o valor de du cinco anos antes (du-5). Utilizando este valor e 

recorrendo à equação de regressão 7.2, estimou-se o valor de d cinco anos antes ( )5
ˆ

−d . Uma vez que 

existe alguma variabilidade entre as árvores no que respeita à espessura da casca, foi necessário definir 

um factor de correcção a aplicar ao 5
ˆ

−d  : 

(7.3)                                                      ( ) fcdudbt
dud

bt
fc −=⇒

−
= ˆ2

ˆ
2

 

Para os diâmetros cinco anos antes virá: 

(7.4)                                              ( ) fcdudtb 555
ˆˆ2 −−− −=  

ou seja: 

(7.5)                                               555
ˆ2ˆ

−−− += tbdud corr  

Com base nas equações do quadro 7.2 e considerando como variáveis independentes as variáveis índice 

e várias variáveis da árvore e/ou do povoamento e/ou índices de competição independentes da distância 

desenvolveu-se um modelo para predizer d em função de corrd 5
ˆ

− utilizando a metodologia proposta no 

ponto 3. 
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7.3 Resultados e discussão 

7.3.1 Estimativa do diâmetro em função do diâmetro sem casca 

No quadro 7.4 estão representados a equação e as estatísticas da equação para predizer o diâmetro com 

casca em função do diâmetro sem casca. 

Quadro 7.4: Modelo seleccionado para estimar o diâmetro com casca em função do diâmetro 

sem casca e respectiva caracterização da eficiência da modelação (Ef), do enviesamento ( )pr , da 

precisão( )pr  e da amplitude da variação dos resíduos 

Modelo Ef pr  ( )pr  P1 P99 P99-P1 

 1,7309ˆ 0,8964dud =  0,9966 -0,011 0,854 -2,466 2,229 4,695 

O modelo apresentou heterocedasticidade e os resíduos desviaram-se bastante da normal. Estes 

problemas foram corrigidos respectivamente recorrendo-se à regressão ponderada e ao método de 

Huber. Na figura 7.2 está representado o modelo para estimar o diâmetro com casca em função do 

diâmetro sem casca após terem sido sujeitos à regressão ponderada e ao método de Huber. 

Figura 7.2: Relações entre resíduos studentizados e valores normais esperados e estimativa da altura da árvore 
para as funções seleccionadas para estimar o diâmetro com casca em função do diâmetro sem casca 
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7.3.2 Modelação do crescimento do diâmetro sem casca 

7.3.2.1 Selecção do modelo sem efeitos aleatórios 

No quadro 7.5 encontram-se os modelos candidatos para modelar o crescimento em diâmetro sem casca. 

Em todos os modelos quanto maior a área basal por hectare menor o crescimento em diâmetro. Quanto 

maior a área basal por hectare maior a competição a que as árvores estão sujeitas e, por conseguinte, 

menor o crescimento em diâmetro. 

Nos modelos HuberBMFLu β205  e HuberBMFRi γ205  a maiores diâmetros quadráticos dominantes 

correspondem maiores crescimentos em diâmetro. O diâmetro não é mais que a acumulação dos 

crescimentos em diâmetro ao longo dos anos. Os maiores diâmetros quadráticos dominantes ocorreram 

em parcelas cujas árvores sempre vegetaram com competição reduzida o que proporcionou grandes 

crescimentos em diâmetro. Estas árvores não foram as mais altas. 

Quadro 7.5: Modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a modelação do crescimento em diâmetro sem casca 

Identificador Modelo seleccionado 
Estimativa dos valores dos 

parâmetros 

HuberBMFLu β205  

γ

γ

β

β
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-51,93192 =β   -0,02763 =β  

HuberBMFJSdgdomβ  

5
log 5

+









−
−

−

= α

β
β

α
du

edu  ( )dgdomedgdom 1
01 ααα +=  

hdom
G

g
G

Pm
T 3210

1000 βββββ +++=  

 

2,21250 =α   -0,01091 =α  

  -20,30810 =β 3,48501 =β  

-518,52 =β   4,31523 =β    

HuberBMFRi γ205  
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1
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11205

du
edu  

dgdom
G

g

G TT
3210

10001 γγγγγ +++=  

 

-1,7526=ϕ  

1,60950 =γ   -0,001921 =γ   

0,16062 =γ  6-2,875E3 =γ  

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 
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No modelo HuberBMFJSdgdomβ  o acréscimo em diâmetro é mais reduzido nas maiores alturas 

dominantes. Os povoamentos mais novos, com as menores alturas dominantes, apresentaram os maiores 

acréscimos em diâmetro. As maiores alturas dominantes ocorreram em povoamentos apresentando 

elevada densidade e, em consequência, os crescimentos em diâmetro foram reduzidos.  

Em todos os modelos a maiores quocientes entre a área basal da árvore e a área basal por hectare 

corresponde um maior crescimento em diâmetro. As árvores com maior valor deste quociente são 

geralmente mais altas e crescem mais desafogadas que as que as circundam pelo que estão sujeitas a 

menor competição e, por conseguinte, apresentam maiores crescimentos. 

Os modelos seleccionados apresentaram heterocedasticidade e os resíduos desviaram-se bastante da 

distribuição normal. Estes problemas foram corrigidos respectivamente recorrendo-se à regressão 

ponderada e ao método de Huber. Na figura 7.3 estão representados os gráficos dos resíduos dos 

modelos após terem sido sujeitos à regressão ponderada e ao método de Huber. O modelo 

HuberBMFJSdgdomβ  foi o que apresentou a distribuição dos resíduos studentizados mais próximos da 

distribuição normal e nenhum dos modelos apresentou problemas de heterocedasticidade. 

As estatísticas de ajustamento e capacidade preditiva dos melhores modelos são muito semelhantes entre si 

(Quadro 7.6). No entanto o modelo HuberBMFRi γ205  foi menos enviesado, mais preciso, apresentou maior 

eficiência de modelação e menor amplitude de variação dos resíduos. A consideração do método de Huber 

proporcionou um aumento ligeiro do enviesamento. Os modelos apresentam reduzida multicolinearidade.  

Quadro 7.6: Caracterização da eficiência da modelação (Ef), do enviesamento ( )pr , da precisão 






pr , da amplitude 

de variação dos resíduos e da colinearidade dos modelos candidatos sem efeitos aleatórios para modelação do 
crescimento do diâmetro sem casca 

Identificador MCS Ef pr  ( )pr  P1 P99 P99-P1 Ncond 

β205BMFLu  1,472 0,9904 0,035 1,240 -3,928 6,633 10,560 158,9 
HuberBMFLu β205   0,9902 0,174 1,227 -3,568 6,924 10,491  

βBMFJSdgdom  3,682 0,9916 -0,006 1,157 -3,898 5,705 9,603 789,6 
HuberBMFJSdgdomβ   0,9915 0,166 1,142 -3,349 5,821 9,170  
γ205BMFRi  0,037 0,9953 -0,013 0,957 -2,505 4,110 6,615 269,1 

HuberBMFRi γ205   0,9946 0,119 0,951 -2,316 4,233 6,549  
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Figura 7.3: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e a estimativa do 
crescimento dos diâmetros sem casca para os modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a modelação 
do crescimento do diâmetro sem casca 

 

Na figura 7.4 caracteriza-se o enviesamento e a precisão dos melhores modelos nas famílias seleccionadas 

por classes de diâmetro e densidade totais. Nenhum dos modelos apresentou uma tendência definida para o 

enviesamento. A precisão aumentou nas maiores classes de área basal e densidade totais não tendo 

apresentado uma tendência definida na distribuição por classes de diâmetro.  
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Figura 7.4: Caracterização do enviesamento e da precisão dos modelos candidatos sem efeitos aleatórios para o modelo para a 

estimação do crescimento do diâmetro sem casca respectivamente pela média dos resíduos Press ( )pr  e pela média do valor 

absoluto dos resíduos Press ( )pr  por classes de diâmetro, área basal e densidade totais 

O modelo HuberBMFRi γ205  foi seleccionado por ter: 

� Sido o único que apresentou para qualquer das classes um enviesamento igual ou inferior a 0,5 cm; 

� Sido para todas as classes o modelo mais preciso; 

� Apresentado no geral as melhores estatísticas.  
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7.3.2.2 Selecção do modelo com efeitos aleatórios 

b) Método 1  

Quando foram introduzidos efeitos aleatórios no modelo γ205BMFRi , os parâmetros associados aos efeitos 

fixos deixaram de ser significativos, pelo que testaram-se os modelos βBMFJSdgdom e β205BMFLu . O 

modelo βBMFJSdgdom foi rejeitado por apenas ter apresentado significância de efeitos aleatórios quando 

se associou um efeito aleatório a 1α  . O valor da estatística AIC resultante foi inferior ao dos modelos mistos 

com apenas um efeito aleatório ajustados a partir de β205BMFLu . 

Na coluna ρ  do quadro 7.7 está representado o coeficiente de correlação respeitante à covariância entre os 

parâmetros aleatórios do modelo β205BMFLu . Verifica-se uma elevada correlação entre os parâmetros. 

Os valores da estatística teste LRT2 foram altamente significativas para todos os modelos com efeitos 

aleatórios o que levou à rejeição da hipótese nula do modelo reduzido, sem efeitos aleatórios, ser adequado. 

Quadro 7.7: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL e ρ  do modelo seleccionado para estimar o crescimento do diâmetro sem 

casca pelo método 1 com diferentes efeitos aleatórios 

Identificador 
Efeitos 
mistos 

Nº de  
parâmetros 

AIC LL LRT1 p-value LRT2 p-value ρ  

β205BMFLu  Nenhum 5 1087,2 -537,6      
1205βBMFLu  

0β  e γ  8 989,4 -485,7   103,8 <0,0001 0,9746 

Huber1205βBMFLu  0β  e γ  8 836,0 -409,0   0,9146 

2205βBMFLu  0β  6 991,4 -488,7 6,0 0,0143 97,8 <0,0001  
3205βBMFLu  1β  6 1005,5 -495,8   83,6 <0,0001  
4205βBMFLu  2β  6 1072,7 -529,4   16,4 0,0001  
5205βBMFLu  3β  6 994,0 -490,0   95,2 <0,0001  

1 Estatística teste LRT no modelo 1205βBMFLu  em função do modelo 2205βBMFLu  
2 Estatística teste LRT nos modelos 1205βBMFLu  a 4205βBMFLu em função do modelo sem efeitos aleatórios 

( )β205BMFLu  

O modelo seleccionado foi o modelo 1205βBMFLu  porque o valor da estatística teste LRT1 com o 

correspondente modelo com apenas um efeito aleatório no 0β  foi altamente significativo o que levou à 

rejeição da hipótese nula do modelo reduzido ser adequado. O modelo seleccionado apresentou 

problemas de normalidade pelo que se recorreu ao método de Huber. A sua utilização proporcionou uma 

redução apreciável do valor da estatística AIC. Como o modelo não apresentou heterocedasticidade não 

foi preciso recorrer a funções de variância. 
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O modelo misto ajustado a partir de β205BMFLu  apresentou a formulação do quadro 7.8 para a árvore 

j pertencente à parcela i. 

Quadro 7.8: Modelo misto seleccionado pelo método 1 para a modelação do crescimento do diâmetro sem casca 

Modelo seleccionado ( )Huber1205βBMFLu  
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log
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205  

i
Pmi

ij
Tiiij dgdom

G

g
Gb 32100

1000
βββββ ++++=  

Estimativa dos parâmetros fixos Estimativa dos parâmetros da covariância  
0,4082 =γ  7,42060 =β  

0,1929 1 =β  -49.27652 =β  -0,024583 =β    

( ) 0,03090var 0 =ib ( ) 0,002416var =ia  

( ) 0,007902,cov 0 =ii ab  
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Na figura 7.5 encontra-se as relações entre resíduos studentizados e valores normais esperados e a 

estimativa dos diâmetros sem casca para o modelo misto seleccionado com o método 1 após aplicação 

do método de Huber. Verificou-se ausência de heterocedasticidade e resíduos aproximadamente 

normais. 

 

 Figura 7.5: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e a estimativa 
do crescimento dos diâmetros sem casca para o modelo seleccionado para estimar o crescimento 
do diâmetro sem casca pelo método 1. 
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b) Método 2 

Não foi possível obter-se convergência para nenhuma das famílias seleccionadas sem variáveis do 

povoamento e/ou índices de competição independentes da distância pelo que se procedeu à avaliação 

dos modelos das três famílias candidatas com variáveis do povoamento e/ou índices de competição 

independentes da distância considerando-se de cada uma das famílias os modelos com um, dois, três e 

quatro efeitos fixos e um efeito aleatório associado ao parâmetro 0β  com menor valor da estatística AIC 

(Quadro 7.9). 

O valor da estatística teste LRT foi altamente significativo para todos os modelos com efeitos aleatórios 

o que levou à rejeição da hipótese nula dos respectivos modelos reduzidos, sem efeitos aleatórios, serem 

adequados. 

 Todos os modelos seleccionados tiveram origem na família β205Lu . Foi seleccionado o modelo 

3205 MLu β  por apresentar o menor valor da estatística AIC. 

Não foi possível associar efeitos aleatórios a outros parâmetros sem que pelo menos um dos 

componentes da variância deixasse de ser significativo. Assim, o modelo final apresentou apenas o 

efeito aleatório associado a 0β . 

Não se considerou a influência das funções de variância exponencial e potência uma vez que o modelo 

não apresentou problemas de heterocedasticidade.  

Quadro 7.9: Valor das estatísticas teste LRT, AIC e LL do modelo para estimar o crescimento do diâmetro sem casca 
seleccionado pelo método 2 e o parâmetro β  expresso como função de variáveis do povoamento e/ou da árvore e/ou índices 

de competição independentes da distância 

Identificador β  
Efeito 

Aleatório 
Nº de 

parâmetros 
AIC LL LRT 

p-value 

1205 MLu β  
PmG

g1000
10 ββ +  

Sem 3 1244,3 -618,2 
206,7 <0,0001 

0β  4 1039,6 -514,8 

2205 MLu β  T
Pm

G
G

g
210

1000 βββ ++  
Sem 4 1093,5 -541,8 

82,9 <0,0001 
0β  5 1012,6 -500,3 

3205 MLu β  
( ) dgdomG

G

g
T

Pm
3210 log

1000 ββββ +++  

Sem 5 1063,6 -525,8 
78,2 <0,0001 

0β  6 987,4 -486,7 

HuberMLu 3205β
 0β  6 901,4 -443,7   

4205 MLu β  OetPm
Pm

GGdgdom
G

g
43210

1000 βββββ ++++  
Sem 6 1088,2 -537,1 

96,0 <0,0001 
0β  7 994,2 -489,1 

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 
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O modelo misto seleccionado pelo método 2 para modelar o crescimento em diâmetro sem casca apresentou 

a formulação do quadro 7.10 para a árvore j pertencente à parcela i após aplicação do método de Huber. 

Quadro 7.10: Modelo misto seleccionado pelo método 2 para a modelação do crescimento do diâmetro sem casca 

Modelo seleccionado ( )HuberMLu 3205β  

γ

γ

β

β
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ij
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du

ij edu  

( ) iTi
Pmi

ij
iij dgdomG

G

g
b 32100 log

1000
βββββ ++++=       

Estimativa dos parâmetros fixos Estimativa dos parâmetros da covariância  
0,3765=γ     4,81880 =β  

-42,03651 =β  

2,06942 =β  -0,046123 =β    

( ) 0,3183var 0 =ib  

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Na figura 7.6 encontra-se as relações entre resíduos studentizados e valores normais esperados e a 

estimativa dos diâmetros sem casca para o modelo misto seleccionado pelo método 2 após aplicação do 

método de Huber. O modelo não apresentou heterocedasticidade e os resíduos foram praticamente 

normais. 

Figura 7.6: Relações entre resíduos studentizados e valores normais esperados e estimativa 
do crescimento dos diâmetros sem casca para o modelo seleccionado para estimar o 
diâmetro sem casca pelo método 2. 
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b) Modelo misto final 

A selecção recaiu sobre o modelo ajustado pelo método 1 (quadro 7.8) para modelar o crescimento do diâmetro 

sem casca por apresentar o menor valor da estatística  AIC. As estimativas obtidas a partir desta equação foram 

utilizadas no cálculo da variável índice a ser considerado na modelação do diâmetro com casca. 

7.3.3 Modelação do crescimento do diâmetro com casca 

7.3.3.1 Selecção do modelo sem efeitos aleatórios 

Os modelos candidatos para modelar o crescimento em diâmetro com casca encontram-se no quadro 7.11. 

Quadro 7.11: Modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a modelação do crescimento do diâmetro com casca 

Identificador Modelo seleccionado 
Estimativa dos valores dos 

parâmetros 

HuberBMFLu β205  

γ

γ

β

β
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indice
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Pm
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1000 ββββ ++=  

 0,3642 =γ    8,62610 =β   

-58,80931 =β -2,02692 =β    
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indiceMdist 210 ββββ ++=  

   
  301,50 =β -6,65981 =β  

-98,53322 =β      

HuberBMFRi γ205  
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−−










































−−=

1

1
1

55

205

ˆ
11205 corrd

ed

 

∑
=

=
5

1 5ˆ
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5
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ij
ij di

id
indice  

indicehdom
dg

d
Mdist

Pm
43210 γγγγγγ ++++=  

-0,7979=ϕ  

1,60050 =γ   0,001141 =γ   

0,006992 =γ  -0,000573 =γ  

0,007844 =γ  

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

No modelo HuberBMFLu β205  quanto maior for o quociente entre a área basal da árvore e a área basal 

por hectare de pinheiros mansos maior o crescimento do diâmetro com casca. Numa dada parcela 
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maiores quocientes correspondem às árvores de maior diâmetro. Estas árvores, por em geral serem mais 

altas que as vizinhas, têm a possibilidade de apresentar maiores crescimentos em diâmetro por estarem 

sujeitas a menor competição. 

No modelo HuberBMFRi γ205 quanto maior o valor do quociente entre o diâmetro das árvores e o 

diâmetro quadrático médio dos pinheiro mansos maior o crescimento do diâmetro. O valor do quociente 

é maior nas árvores maiores que, em geral, são sujeitas a menos competição e, por conseguinte, 

apresentam maior crescimento em diâmetro. 

Nos modelos HuberBMFJS β205 e HuberBMFRi γ205  quanto maior a distância média entre as árvores 

maior o crescimento em diâmetro. As árvores com maior distância entre si estão sujeitas a menor 

competição tendo a possibilidade de apresentar maior crescimento em diâmetro. 

No modelo HuberBMFRi γ205  quanto maior a altura dominante menor o crescimentos em diâmetro. Os 

maiores crescimentos em diâmetro ocorreram nas árvores de reduzidas dimensões, logo com alturas 

dominantes reduzidas. As maiores alturas dominantes ocorreram em parcelas muito densas, sujeitas a 

elevada competição, logo o crescimento em diâmetro foi reduzido. 

As estatísticas de ajustamento e capacidade preditiva dos melhores modelos foram muito semelhantes 

entre si (Quadro 7.12). No entanto, o modelo HuberBMFRi γ205  foi o menos enviesado, mais preciso, 

apresentou maior eficiência de modelação e a enor amplitude de variação dos resíduos. Os modelos 

apresentaram reduzida multicolinearidade. A consideração do método de Huber provocou alterações 

negligenciáveis nos modelos. 

Quadro 7.12: Caracterização da eficiência da modelação (Ef), do enviesamento ( )pr , da precisão 






pr , da amplitude 

de variação dos resíduos e da colinearidade dos modelos candidatos sem efeitos aleatórios para modelação do 
crescimento do diâmetro com casca 

Identificador MCS Ef pr  ( )pr  P1 P99 P99-P1 Ncond 

β205BMFLu  21,4 0,9734 0,315 1,848 -4,659 9,874 14,534 978,4 
HuberBMFLu β205   0,9726 0,225 1,822 -4,499 9,601 14,100  

β205BMFJS  19,3 0,9764 0,177 1,952 -3,992 13,275 17,267 748,0 
HuberBMFJS β205   0,9763 0,269 1,944 -3,895 13,352 17,247  

γ205BMFRi  5,0 0,9890 0,002 1,510 -4,599 4,927 9,526 759,9 
HuberBMFRi γ205   0,9890 0,022 1,507 -4,547 4,927 9,473  
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Os modelos candidatos apresentaram heterocedasticidade e os resíduos desviaram-se bastante da normal. 

Estes problemas foram corrigidos respectivamente recorrendo-se à regressão ponderada e ao método de 

Huber. Na figura 7.7 estão representados os modelos após terem sido sujeitos à regressão ponderada e ao 

método de Huber. 

O modelo HuberBMFRi γ205  foi o que apresentou a distribuição dos resíduos studentizados mais 

próxima da distribuição normal e nenhum dos modelos apresentou problemas de heterocedasticidade. 

 

Figura 7.7: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e a estimativa do crescimento 
dos diâmetros com casca para os modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a modelação do crescimento do 
diâmetro com casca 
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Na figura 7.8 caracteriza-se o enviesamento e a precisão dos modelos candidatos por classes de 

diâmetro, de área basal e densidade totais. 

 

Figura 7.8: Caracterização do enviesamento e da precisão dos modelos candidatos sem efeitos aleatórios para o modelo para a 

estimação do crescimento do diâmetro com casca respectivamente pela média dos resíduos Press ( )pr  e pela média do valor 

absoluto dos resíduos Press 






pr  por classes de diâmetro, área basal e densidade totais 

pr

pr

pr

pr

Classes de diâmetro

Classes de área basal total

Classes de densidade total

pr

pr

25≤ ] ]50,25 ] ]75,50 75>

5≤ ] ]10,5

50≤ ] ]100,50 ] ]150,100

] ]15,10 15>

150>

Classes de diâmetro

Classes de área basal total

Classes de densidade total

25≤ ] ]50,25 ] ]75,50 75>

5≤ ] ]10,5 ] ]15,10 15>

50≤ ] ]100,50 ] ]150,100 150>

HuberBMFLu β205
HuberBMFLu β205

HuberBMFJS β205
HuberBMFJS β205

HuberBMFRi γ205 HuberBMFRi γ205
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Nenhum dos modelos apresentou uma tendência definida tanto para o enviesamento como para a 

precisão na caracterização dos resíduos por classes de diâmetro e densidade total. Na caracterização por 

classes de área basal total a primeira classe em todos os modelos foi a mais enviesada e a menos precisa. 

Para as restantes classes não se verificou uma tendência definida. 

O modelo γ205BMFRi  foi seleccionado por ter: 

� Sido o único que apresentou para qualquer das classes um enviesamento igual ou inferior a 2,5 cm; 

� Sido o menos enviesado e mais preciso em oito das 12 classes; 

� Apresentado no geral as melhores estatísticas.  

7.3.3.2 Selecção do modelo com efeitos aleatórios 

b) Método 1  

No quadro 7.13 encontram-se os parâmetros do modelo γ205BMFRi  com efeitos aleatórios associados 

e as respectivas estatísticas. 

O valor da estatística teste LRT foi altamente significativo para todos os modelos com efeitos aleatórios 

o que levou à rejeição da hipótese nula do modelo reduzido, sem efeitos aleatórios, ser adequado. 

Em nenhum caso foi possível obter-se convergência com mais do que um parâmetro com efeitos 

aleatórios associados. Foi seleccionado o modelo 1205 MBMFRi γ  por apresentar o menor valor da 

estatística AIC. O modelo seleccionado apresentava pontas pesadas pelo que se recorreu ao método de 

Huber para debelar este problema. A utilização do método de Huber proporcionou uma redução 

substancial do valor da estatística AIC. 

Quadro 7.13: Valores das estatísticas teste LRT, AIC e LL do modelo para estimar o crescimento do 
diâmetro com casca seleccionado pelo método 1 com diferentes efeitos aleatórios 

Identificador 
Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT* p-value 

γ205BMFRi  Nenhum 6 1193,8 -589,9   
1205 MBMFRi γ  0γ   7 1173,1 -578,6 22,6 <0,0001 

Huber1205 MBMFRi γ  0γ  7 1131,2 -557,6   
2205 MBMFRi γ  

4γ  7 1173,7 -578,9 22,0 <0,0001 
3205 MBMFRi γ  ϕ  7 1176,5 -580,3 19,2 <0,0001 

*Considerando como restrito o modelo sem efeitos aleatórios  

Não foram consideradas funções de variância devido à ausência de heterocedasticidade dos modelos. 
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O modelo misto ajustado a partir de 1205γBMFRi  apresentou a formulação do quadro 7.14 para a 

árvore j pertencente à parcela i para a modelação do crescimento em diâmetro com casca. 

Quadro 7.14: Modelo misto seleccionado pelo método 1 para a modelação do crescimento do diâmetro com casca 

Modelo seleccionado ( )Huber1205 MBMFRi γ  

ϕϕ

γ
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−−
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iiij indicehdom
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d
Mdista 43210 γγγγγγ +++++=   

∑
=

=
5

1 5ˆ
5

5
1

j ij

ij
ij di

id
indice  

Estimativa dos parâmetros fixos Estimativa dos parâmetros da 
covariância  

0,6702- =ϕ   1,60540 =γ  

0,0013631 =γ  0,0052902 =γ   

-0,000993 =γ  0,0098734 =γ  

( ) 6-9,273Evar =ia  

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Na figura 7.9 encontra-se as relações entre resíduos studentizados e os valores normais e a estimativa 

dos diâmetros com casca para o modelo misto seleccionado pelo método 1 para estimar o crescimento 

do diâmetro com casca após aplicação do método de Huber. Os resíduos não apresentaram 

heterocedasticidade e foram aproximadamente normais. 

Figura 7.9: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e a 
estimativa do crescimento dos diâmetros com casca para o modelo seleccionado para 
estimar o crescimento do diâmetro com casca pelo método 1. 

 

R
es

id
ú

o
s

st
ud

en
tiz

a
do

s

Valores normais
Valores estimados (cm)

R
es

íd
u

o
s 

st
ud

en
tiz

a
do

s



109 

 

b) Método 2 

O valor da estatística teste LRT dos modelos com um efeito aleatório relativamente ao modelo reduzido 

foi altamente significativo, o que levou à rejeição da hipótese nula dos modelos reduzidos, sem efeitos 

aleatórios, serem adequados. 

 À excepção do modelo 1205 MRi γ , os modelos seleccionados tiveram origem na família β205Lu  

(quadro 7.15). Foi seleccionado o modelo 3205 MLu β  por apresentar o menor valor da estatística AIC. 

Quadro 7.15 Valor das estatísticas teste LRT, AIC e LL dos modelos seleccionados para estimar o crescimento do diâmetro com casca 
pelo método 2 e o parâmetro β  expresso como função de variáveis do povoamento e/ou da árvore e/ou índices de competição 

independentes da distância 
Identificador Pârametro 

Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT p-value 

1205 MRi γ  indiceGT 210 γγγ ++  
Nenhum 3 1271,0 -630,5 

79,6 <0,0001 
0γ  4 1193,3 -590,7 

1205 MLu β  indice
dg

d
dg 3210 ββββ +++  

Nenhum 4 1314,5 -650,3 
181,3 <0,0001 

0β  5 1133,2 -559,6 

2205 MLu β  ( ) indicedgdomG
G

g
T

Pm
43210 log

1000 βββββ ++++  
Nenhum 5 1151,8 -568,9 

45,4 <0,0001 
0β  6 1108,3 -546,2 

3205 MLu β  indiceGGdgdom
G

g
OetPm

Pm
543210

1000 ββββββ +++++  
Nenhum 6 1170,5 -577,3 56,5 

 
<0,0001 

0β  7 1115,9 -549,0 

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Não foi possível associar efeitos aleatórios a outros parâmetros sem que pelo menos um dos 

componentes da variância deixasse de ser significativo. Assim, o modelo final apresentou apenas o 

efeito aleatório associado a 0β . 

Para o modelo seleccionado no quadro anterior verificou-se a influência das funções de variância exponencial e 

potência. (Quadro 7.16). Os efeitos fixos e os parâmetros associados à variância foram significativos apenas 

para a função exponencial. O valor da estatística teste LRT foi altamente significativo o que levou a considerar 

a função exponencial como função da variância. O modelo seleccionado apresentava pontas pesadas pelo que 

se recorreu ao método de Huber o qual provocou diminuição do valor da estatística AIC. 

Quadro 7.16: Valor das estatísticas do teste LRT, AIC e LL do modelo seleccionado para estimar o 
crescimento do diâmetro com casca pelo método 2 com diferentes funções de variância  

Identificador 
Função da  
variância 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT p-
value 

1.1M3 
Sem  

ponderação 
7 1108,3 -546,2 

13,6 0,0002 
1.1M4 Exponencial 8 1096,8 -539,4 

1.1M4Huber Exponencial 8 1063,6 -522,8   
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O modelo misto seleccionado pelo método 2 para modelar o crescimento em diâmetro com casca apresenta a 

formulação do quadro 7.17 para a árvore j pertencente à parcela i após aplicação do método de Huber. 

Quadro 7.17: Modelo misto seleccionado para estimar o crescimento do diâmetro com casca pelo método 2  

Modelo seleccionado ( )1.1M4Huber  
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Estimativa dos parâmetros fixos Estimativa dos parâmetros da covariância  
0,3471=γ     8,33460 =β -34,82471 =β  

1,75102 =β  -0,047253 =β   -4,28794 =β  
( ) 0,1056var =ia  

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Na figura 7.10 encontra-se a relação entre resíduos studentizados e as estimativas do diâmetro com casca 

para o modelo seleccionado pelo método 2. O modelo não apresentou heterocedasticidade. 

Figura 7.10: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e a 
estimativa do crescimento dos diâmetros com casca para o modelo seleccionado para estimar 
o crescimento do diâmetro com casca pelo método 2. 

c) Modelo misto final 

A selecção recaiu sobre o modelo ajustado pelo método 2 (quadro 7.17) por apresentar o menor valor da 

estatística AIC para modelar o crescimento do diâmetro com casca.  
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8 Produção de pinhas 

Neste capítulo procedeu-se à selecção de modelos para modelar ocorrência e o peso fresco de pinha. 

Para tal considerou-se as metodologias modelação não linear e modelação mista. O capítulo é 

constituído por uma breve revisão dos modelos existentes na bibliografia, metodologia não especificada 

no capítulo 3, dados e resultados obtidos. 

A pinha é a principal fonte de rendimento dos pinhais mansos possibilitando aos proprietários florestais 

a obtenção de um rendimento anual. Verifica-se uma elevada heterogeneidade de produção de pinha 

entre povoamentos diferentes e no mesmo povoamento entre campanhas distintas. Tal poderá dever-se à 

idade das árvores, competição e/ou condições meteorológicas verificadas durante o processo de 

formação e maturação da pinha. 

A existência de árvores sem pinha criou a necessidade de se modelar a probabilidade de ocorrência de 

pinha, para tal utilizou-se a totalidade dos dados, e o peso fresco de pinha, modelado considerando 

apenas os dados das árvores apresentando pinha.  

 

8.1 Dados 

Procedeu-se à apanha de pinha em quatro campanhas, de 2004-2005 a 2007-2008, no entanto as parcelas 

não foram todas amostradas em todos os anos. Num total foi analisada a ocorrência de pinha em 3326 

repetições. 

As variáveis dendrométricas foram medidas apenas à instalação da parcela e os diâmetros foram 

monitorizados com dendrómetros em árvores amostra durante os anos de recolha. 

 

Com os dados dos dendrómetros das árvores amostra estimou-se, para cada uma das parcelas e para cada 

um dos anos, o diâmetro que as árvores teriam nos diversos anos em que se recolheu pinha. Procedeu-se 

à estimação do diâmetro em função do diâmetro do ano anterior através de regressão assumindo que o 

crescimento em diâmetro foi linear. 
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Com essas equações estimou-se o diâmetro das árvores em cada campanha. A partir dessa informação 

estimou-se as variáveis dendrométricas utilizadas para modelar a ocorrência de pinha nas diversas 

campanhas. Considerou-se como variáveis independentes o diâmetro, o logaritmo, inverso e quadrado 

do diâmetro, a altura total, o quociente entre a altura e o diâmetro, o diâmetro de copa, o diâmetro 

quadrático dominante, a altura dominante, a área basal por hectare dos pinheiros mansos, o número de 

pinheiros mansos e o número total de pinheiros mansos por hectare, a distância média entre as árvores, 

( )( )11loglog ++= dGildlGi pmpm , os quocientes ente a área basal da árvore e a área basal dos pinheiros 

mansos por hectare e entre o diâmetro e o diâmetro quadrático médio dos pinheiros mansos, a área basal 

por hectare dos pinheiros mansos com área basal superior à da árvore sujeito, o quociente entre Gi e d, 

as precipitações utilizadas por Mutke et al. (2005) P4 P5 e POct e a precipitação ocorrida entre Março e 

Julho no ano da apanha de pinha. 

 

Foram consideradas as medições da altura e do diâmetro de copa no ano em que ocorreram as medições 

e as respectivas estimativas nos anos seguintes através dos modelos mistos ajustados (ver pontos 

4.3.2.2.c e 5.3.2.2.c). 

 

Caso fosse seleccionada uma equação considerando a altura ou o diâmetro de copa procedeu-se a um 

novo ajustamento em que a equação seleccionada, tanto para o diâmetro de copa como para a altura total 

da árvore, foi integrada na equação de produção de pinha e os parâmetros foram novamente estimados. 

Considerou-se como parâmetros iniciais nas equações os parâmetros dos melhores modelos mistos sem 

que se considerasse a componente aleatória. Caso houvesse modelos com boas estatísticas mas que 

apresentassem problemas de colinearidade ou significância de parâmetros procedeu-se à eliminação dos 

parâmetros em questão e as estatísticas foram de novo calculadas. 

 

8.2 Modelação da existência de pinhas 

Nas diversas campanhas de recolha de pinha verificou-se a existência de árvores sem pinhas. Estas 

árvores geralmente apresentavam idades reduzidas ou vegetavam em zonas de elevada competição. 

Também ocorreram árvores que num ano apresentavam pinhas e no ano anterior ou posterior tal não 

ocorreu. Assim considerou-se importante modelar a probabilidade de ocorrência de pinha. 
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8.2.1 Dados 

No quadro 8.1 apresentam-se os valores médio, desvio padrão, máximo e mínimo das variáveis atrás 

referidas dos dados utilizados na modelação de ocorrência de pinha. 

Quadro 8.1: Caracterização das variáveis utilizadas na modelação 
da ocorrência de pinha  

Variável Média Desvio padrão Mínimo Máximo 
d 30,3 19,1 1,2 99,1 
h 9,8 4,7 1,8 21,6 
cw 6,8 4,3 0,6 23,9 
dgdom 38,2 17,9 15,2 77,1 
hdom 10,9 4,4 4,5 20,3 
GPm 11,2 5,1 2,6 25,9 
NPm 352 343 18 1138 
NT 365 334 21 1138 
Mdist 7,8 4,1 3,0 21,7 

iG  7,001 4,760 0,194 25,947 
P4 229,5 80,6 72,8 366,7 
P5 270,9 69,9 157,3 514,2 
POct 108,4 36,2 0,0 166,2 
Pcg 143,6 42,9 57,1 231,4 
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

As variáveis do quadro 8.1 e as variáveis delas resultantes foram distribuídas pelos grupos de variáveis 

da árvore (VA), variáveis da árvore dominante (VD), medidas de densidade (MD), variáveis da árvore 

média (VAM), índice de competição (IC) e precipitação (P) presentes no quadro 8.2. Em nenhum dos 

modelos foi permitido que um dos grupos estivesse representado por mais do que uma variável. 

Quadro 8.2: Grupos de variáveis considerados na modelação da ocorrência 
de pinha 

VA VD MD VAM IC P 

d dgdom GPm dg ldlG pmi  P4 

( )dlog  hdom NPm  
PmG

g1000
 P5 

  NT  dgd  POct 

d2  Mdist  iG  Pcg 

( )2log d   2
PmG   dGi   

h  1−
pmG     

dh   ( )PmGlog     

cw      
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

1−d
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8.2.2 Metodologia 

Este método que até há bem pouco tempo era impraticável tornou-se agora possível pela velocidade de 

processamento dos computadores e pelas possibilidades apresentadas pelos programas possibilitando a 

análise de um elevado número de combinações de variáveis num período de tempo reduzido. 

Seleccionou-se os modelos com 1 a 5 variáveis retiradas do quadro 8.2 não permitindo a ocorrência de 

mais do que uma variável de cada um dos grupos. A selecção incidiu sobre o modelo com menor critério 

de informação de Akaike (AIC), menor Log Likelihood (LL) e maior Likelihood Ratio Test (LRT) 

excluindo-se à partida os modelos em que Pr > ChiSq fosse superior a 0,05 do teste de Wald às variáveis 

individuais. Considerou-se ainda que o odds ratio das variáveis seleccionadas fizessem biologicamente 

sentido e que o papel dos regressores não fosse diferente do verificado quando isolado. Quando tal 

aconteceu verificou-se se o modelo seguinte com menor AIC satisfez as premissas referidas. 

Foram considerados para análise apenas os modelos em que o número um não fez parte do intervalo de 

confiança dos odds ratios. Caso tal acontecesse a variável em questão não seria um bom preditor. 

8.2.3 Resultados e discussão 

Selecção dos modelos presentes no quadro 8.3 apresentando o melhor desempenho para as estatísticas 

consideradas com uma a seis variáveis respeitando os pressupostos expressos na metodologia. 

O modelo seleccionado foi o modelo com quatro regressores por ter permitido obter os menores AIC e 

LL e o maior LRT. 

Quadro 8.3: Modelos candidatos para modelar a ocorrência de pinha pelo método 2 

Identificador Variáveis AIC LL LRT 
1 ( )dlog  3035,9 -1516,0 1453,4 

2 d1 ; 4P  2848,8 -1421,4 1642,5 

3 d1 ; 4P ; 2
PmG  2654,6 -1323,3 1838,8 

4 d1 ; 4P ; 2
PmG ; 

PmG

g1000
 2630,4 -1310,2 1864,9 

5 d1 ; 4P ; ( )PmGlog ; dg; iPmG  2679,8 -1333,9 1817,5 

6 4P ; 2
PmG ; 

PmG

g1000
; dg; dh ; hdom 2792,3 -1389,2 1707,0 

   Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 
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Como intuito de permitir uma cabal interpretação do odds ratio optou-se pela modificação das variáveis 

d1  e 
PmG

g1000
 do modelo seleccionado sem que tal trouxesse alterações ao desempenho e estrutura do 

modelo (quadro 8.4). 

Mantendo constantes as outras variáveis o incremento numa unidade de: 

d

15
 provocou o decréscimo da probabilidade de ocorrência de pinha em 99,5%;  

4P  provocou o aumento da probabilidade de ocorrência de pinha em 0,5%; 

2
PmG  provocou a redução na probabilidade de ocorrência de pinha em 0,3%; 

PmG

g10000
 provocou o aumento da probabilidade de ocorrência de pinha em 489,77% ou que aumenta em 

aproximadamente 49 vezes 

Quadro 8.4: Caracterização do modelo seleccionado para a estimação da ocorrência de pinha  

Coeficientes 
Estimativas 

dos 
coeficientes 

Desvio 
padrão 

estimado 

Estimativas 
de 

odds ratio 
Variáveis 

Transformação 
da variável 

0β  1,121 0,3082    

1β  -5,2191 0,3791 0,005 d1  
d

15
 

2β  0,00917 0,000693 1,009 4P   

3β  -0,00308 0,000324 0,997 2
PmG   

4β  3,8913 0,8615 48,977 
PmG

g1000
 

PmG

g10000
 

       Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

A probabilidade de uma árvore apresentar pinha é dada pela expressão 

( )Pe
P logit1

1
−+

=  com ( )
Pm

Pm G

g
GP

d
P

10000
3,89130,00308-0,00917

15
5,2191-1,121logit 2

4 ++=  

No quadro 8.5 podemos observar que a maior percentagem de correcto (80,6%) ocorreu para um nível 
de corte igual a 0,6. 

Sempre que para uma árvore P for inferior a 0,6 considera-se que a árvore não apresenta pinha, caso seja 
igual ou superior considera-se que a árvore apresenta pinha. 
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Quadro 8.5: Selecção do nível de corte a considerar no modelo seleccionado para a ocorrência de 
pinha 

Nível 
de 

corte 

Correcto Incorrecto Correcto 
% 

Percentagem 

Evento 
Não 

Evento Evento 
Não 

Evento 
Falsos 

positivos 
Falsos 

negativos 
0,05 1975 170 1171 10 64,5 37,2 5,6 
0,10 1966 290 1051 19 67,8 34,8 6,1 
0,15 1950 400 941 35 70,7 32,5 8,0 
0,20 1930 516 825 55 73,5 29,9 9,6 
0,25 1889 618 723 96 75,4 27,7 13,4 
0,30 1850 710 631 135 77,0 25,4 16,0 
0,35 1791 807 534 194 78,1 23,0 19,4 
0,40 1713 899 442 272 78,5 20,5 23,2 
0,45 1663 978 363 322 79,4 17,9 24,8 
0,50 1612 1056 285 373 80,2 15,0 26,1 
0,55 1568 1110 231 417 80,5 12,8 27,3 
0,60 1535 1145 196 450 80,6 11,3 28,2 
0,65 1490 1183 158 495 80,4 9,6 29,5 
0,70 1455 1224 117 530 80,5 7,4 30,2 
0,75 1407 1260 81 578 80,2 5,4 31,4 
0,80 1339 1284 57 646 78,9 4,1 33,5 
0,85 1225 1302 39 760 76,0 3,1 36,9 
0,90 1061 1323 18 924 71,7 1,7 41,1 
0,95 712 1335 6 1273 61,5 0,8 48,8 
1,00 0 1341 0 1985 40,3 0,0 59,7 

 

8.3 Modelação do peso de pinhas 

A pinha é a principal fonte de rendimentos dos pinhais mansos e a quantificação do seu valor é realizado 

pelo peso de pinha fresca após a apanha. Desta forma com os dados provenientes da produção de pinha 

procedeu-se à modelação da produção individual de pinha. 

Desde a génese dos estróbilos até à apanha da pinha medeiam 4 Primaveras pelo que diversos factores 

contribuem no processo. 

A ocorrência de condições para que haja a formação dos estróbilos e polinização e a precipitação e 

temperatura nos dois primeiros anos poderá influenciar o número de pinhas. 
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Para que ocorra pinha num determinado ano é necessário que haja estróbilos e condições à polinização e 

que as condições meteorológicas que se verifiam durante o processo de maturação das pinhas, 

nomeadamente a precipitação e a temperatura, não provoquem a morte das pinhas nas primeiras fases de 

desenvolvimento. 

A precipitação e temperatura no último ano poderão influenciar o peso médio da pinha visto ser o ano 

em que ocorre o desenvolvimento da pinha. 

8.3.1 Metodologia 

Na literatura a produção de pinha é modelada considerando como variável dependente o logaritmo do 

peso de pinha (Mutke et al., 2005). Uma vez que se considerou que interessa modelar o peso de pinha 

esta função foi transformada nas equações 1 e 2 do quadro 8.6. Também se considerou essencial 

verificar se existia uma relação alométrica entre o peso de pinhas e as variáveis da árvore diâmetro, 

altura total e diâmetro de copa (equações 3 a 7 do quadro 8.6). 

Quadro 8.6: Equações consideradas na 
modelação da produção de pinha 

Identificador Equação 
1 dewc 10 ββ +=  
2 cwewc 10 ββ +=  
3 βα dwc=  

4 βα hwc =  

5 βα cwwc =  

6 γβα hdwc =  

7 γβα cwdwc =  
Nota: Os símbolos encontram-se descritos 
na lista de símbolos 

Os parâmetros das equações 3 a 7 do quadro 8.6 foram expressos como função das variáveis dos grupos 

VD, MD, VAM, IC e/ou P do quadro 8.2 sem que os grupos estivessem representados por mais do que 

uma variável. 

Tal como para as outras componentes, o modelo para a predição do peso de pinha foi desenvolvido com 

a metodologia apresentada no capítulo 3. 
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Na selecção dos modelos mistos pelos métodos 1 e 2 considerou-se que os efeitos aleatórios estavam 

associados à interacção parcela * campanha de pinha. Nos modelos mistos seleccionados pelos métodos 

1 e 2 associou-se cada efeito aleatório à parcela, à campanha de pinha e à interacção parcela * campanha 

de pinha. Foi seleccionado o modelo apresentado o menor valor da estatística AIC, ou caso se tratasse de 

modelos encaixados considerou-se também na selecção o valor da estatística teste LRT. 

8.3.2 Dados 

Na modelação do peso de pinha foram considerados os dados provenientes das árvores em que ocorreu 

pelo menos uma pinha. 

Na figura 8.1 pode observar-se a relação existente entre a produção de pinha e o diâmetro, área basal por 

hectare dos pinheiros mansos, densidade e precipitação na altura da formação dos primórdios. 

 

 

Figura 8.8.1: Peso da pinha em função do diâmetro da altura do peito, área basal, densidade dos pinheiros mansos e da 
precipitação antes da formação dos primórdios 

wc (kg)

d  (cm)

wc (kg)

( )12 ham −
PmG

wc (kg)

( )mm5P

wc (kg)

( )1ha−
PmN
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Salienta-se a relação do peso de pinha com a área basal por hectare dos pinheiros mansos. As árvores 

com maiores produções de pinha ocorreram em áreas basais compreendidas entre os 7 e 13 m2 ha-1. As 

áreas basais mais reduzidas ocorreram nas árvores mais novas. À medida que a densidade aumenta, a 

competição entre as árvores aumenta, o que afecta a produção de pinhas. Na altura da apanha de pinha 

verificámos a existência nas árvores pertencentes às parcelas com maior área basal por hectare de pinhas 

que abortaram pelo que não foram contabilizadas. A competição poderá ter levado à morte das pinhas 

nestas árvores.  

No quadro 8.7 pode observar-se os valores mínimo médio e máximo das variáveis utilizadas na 

modelação da produção de pinha.  

Quadro 8.7: Caracterização das variáveis da árvore e do 
povoamento e de índices de competição independentes da distância 
utilizados na modelação do peso da pinha  

Variável Média 
Desvio 
padrão 

Mínimo Máximo 

wc 15,26 31,71 0,06 390,87 
d 39,0 18,5 4,1 99,1 
h 11,7 4,1 3,2 21,6 

cw 8,8 4,3 1,3 23,9 
dgdom 45,2 16,5 15,2 77,1 
hdom 12,5 3,9 4,5 19,9 
GPm 10,6 4,6 2,6 25,9 
NPm 191 240 18 1138 
NT 210 235 21 1138 

Mdist 9,6 3,8 3,0 21,7 
dgPm 38,3 16,5 11,1 76,3 

iG  6,301 4,182 0,194 25,493 
P4 247,2 78,0 72,8 366,7 
P5 283,7 76,5 157,3 514,2 

POct 109,5 39,0 0,0 166,2 
Pcg 141,7 46,9 57,1 231,4 

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

8.3.3 Resultados e discussão 

8.3.3.1 Selecção do modelo sem efeitos aleatórios 

À excepção da equação 5 os modelos alométricos foram rejeitados por apresentarem problemas de 

colinearidade. No entanto, ao estabelecer-se nesta equação a substituição da estimativa do cw pela 

respectiva equação não foi possível obter modelos que satisfizessem os pressupostos de significância 
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dos parâmetros e de colinearidade dos modelos nem mesmo quando se considerou alterações ao modelo 

para estimativa de cw. 

Foi possível obter modelos apresentando o diâmetro de copa com eficiências de modelação na ordem 

dos 57%. Quando se procedeu à substituição de cw pela equação correspondente este modelos tiveram 

de ser abandonados devido à ocorrência de multicolinearidade  

No quadro 8.8 encontram-se os modelos candidatos para a modelação do peso fresco de pinhas. 

Na generalidade dos modelos testados a precipitação, o diâmetro do tronco ou da copa e uma medida de 

competição foram variáveis essenciais para a modelação da produção de pinha. Disto são exemplos os 

modelos seleccionados (quadro 8.8). Nestas equações a precipitação antes da formação dos primórdios 

levou ao aumento da produção de pinha. Tal facto poderá ter-se devido à possível criação de condições 

para ocorrência de um decréscimo da mortalidade dos primórdios.  

Quadro 8.8: Modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a modelação do peso fresco de pinhas 

Identificador Modelo seleccionado 
Estimativa dos valores dos 

parâmetros 

HuberBMF β1  
dewc 10 ββ +=  

5030201000 PGdg Pm βββββ +++=  

  0,04031 =β -1,643800 =β     

0,022601 =β -0,036202 =β  

0,004903 =β  

HuberBMF 1_1β  

( )dNPmewc 11100 βββ ++=  

502010 P
d

GiPm βββ +=  

 

0,042810 =β -0,0001811 =β   

-1,639401 =β   0,0040502 =β   

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

O incremento em área basal dos pinheiros mansos provoca a diminuição da produção de pinha. Tal facto 

só terá existência para áreas basais superiores a um dado valor a partir do qual seja induzida um aumento 

de competição entre indivíduos. Este aumento de competição poderá ser responsável pela morte dos 

primórdios e o não desenvolvimento de pinhas. A morte dos primórdios e de pinhas não maduras 

verificou-se em povoamentos sujeitos a elevada competição e com grandes áreas basais. 

Diâmetros e diâmetros quadráticos médios maiores ocorreram em árvores de maiores dimensões. As 

árvores de maiores diâmetros ocorreram em parcelas com reduzida densidade apresentando grandes 

dimensões de copa e elevada produção de pinha. 
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As estatísticas de ajustamento e capacidade preditiva dos melhores modelos foram muito semelhantes 

entre si (quadro 8.9). No entanto o menos enviesado foi o modelo HuberBMF 1_1β , o mais preciso, o 

que apresentou maior eficiência de modelação e menor amplitude de variação dos resíduos foi o modelo

HuberBMF β1 .  

Estes modelos apresentaram valores das estatísticas bastante inferiores aos restantes modelos 

apresentados neste trabalho, eventualmente devido à elevada heterogeneidade da produção de pinha 

numa determinada árvore entre diversas campanhas. Para além da precipitação, a temperatura é uma 

variável que poderia ter-se revelado importante. No entanto não pôde ser utilizada uma vez que para 

grande parte das estações meteorológicas utilizadas neste trabalho a informação não existia.  

Os modelos apresentam reduzida multicolinearidade. 

Quadro 8.9: Caracterização da eficiência da modelação (Ef), do enviesamento ( )pr , da precisão








pr , da amplitude de variação dos resíduos e da colinearidade dos modelos candidatos sem 

efeitos aleatórios para modelação do peso fresco de pinhas 

Identificador MCS Ef pr  ( )pr  P1 P99 
P99-
P1 

Ncond 

β1BMF  7,1 0,5402 0,2 10,1 -60,1 82,3 142,3 274,5 
HuberBMF β1   0,5446 2,0 9,7 -47,0 87,7 134,8  

1_1βBMF  9,1 0,5260 0,0 10,3 -53,2 93,8 147,1 62,9 
HuberBMF 1_1β   0,5015 2,7 9,9 -34,9 112,5 147,4  

 

Os modelos seleccionados apresentaram heterocedasticidade e os resíduos desviaram-se bastante da 

normal. Tentou-se corrigir estes problemas respectivamente recorrendo-se à regressão ponderada e ao 

método de Huber. Não foi possível nestes nem em outros modelos testados corrigir o problema de não 

normalidade dos resíduos através do método de Huber. Na figura 8.2 estão representados os gráficos dos 

resíduos para os modelos após terem sido sujeitos à regressão ponderada e ao método de Huber. A 

consideração do método de Huber provocou o aumento do enviesamento e o aumento da precisão. 
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Figura 8.2: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e a estimativa do peso fresco das pinhas 
para os modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a modelação do peso fresco de pinhas. 

 

A figura 8.3 compara os dois modelos candidatos no que diz respeito às médias dos resíduos e dos 

correspondentes valores absolutos por classes de diâmetro, de área basal e de densidade. 
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Figura 8.3: Caracterização do enviesamento e da precisão dos modelos candidatos sem efeitos aleatórios para a modelação do 

peso fresco de pinhas pela média dos resíduos Press ( )pr  e pela média do valor absoluto dos resíduos Press 






pr  

respectivamente por classes de diâmetro, área basal do pinheiro manso e densidade total 
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pr
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Em qualquer dos modelos ocorreu uma relação nítida da precisão com o diâmetro, principalmente na 

classe de diâmetros superiores a 75 cm. Tal facto pode ter-se devido a terem sido englobados nesta 

classe árvores provenientes de povoamentos muito díspares. Foram incluídas árvores crescendo com 

elevada competição e/ou, eventualmente, muito velhas e árvores vegetando em povoamentos muito 

esparsos e/ou, eventualmente, mais jovens. As primeiras tendem a apresentar uma reduzida produção de 

pinhas e as segundas apresentar um elevado número de pinhas. Nesta classe ocorrem árvores com 

produções de pinhas compreendidas entre 0,57 e 390,9 kg o que justifica a reduzida precisão do modelo 

nesta classe. 

 

Na caracterização por classes de área basal não se verificou uma tendência definida quanto à precisão. 

Na caracterização por classes de densidade verificou-se o aumento da precisão com a densidade. Na 

classe de densidade inferior a 50 ha-1 ocorrem produções de pinha compreendidas entre 0,2 e 363,6 kg. 

Nesta classe estão englobadas árvores jovens em início de produção e árvores adultas em plena 

produção, ambos os grupos provenientes de regeneração natural. 

 

Foi seleccionado o modelo β1BMF  por ter sido o mais preciso em sete classes, por ter tido no global 

maior eficiência de modelação e precisão e menor enviesamento e amplitude de variação de resíduos.  

 

8.3.3.2 Selecção do modelo com efeitos aleatórios 

b) Método 1  

O modelo misto seleccionado apresentou efeitos aleatórios associados aos parâmetros  e 2β  (quadro 

8.10). Seleccionou-se este modelo por ter sido o que apresentou o valor da estatística AIC mais reduzido 

e o valor da estatística teste LRT1 altamente significativo quando comparado com os modelos 

apresentando apenas um efeito aleatório. O coeficiente de correlação respeitante à covariância entre os 

parâmetros aleatórios ( )ρ  é negativo no modelo 11βBMF . 

O valor da estatística teste LRT2 foi altamente significativo para todos os modelos o que levou à rejeição 

da hipótese nula do modelo reduzido, sem efeitos aleatórios, ser adequado. 

0β
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Não foram utilizadas funções de variância no modelo seleccionado uma vez que os resíduos do modelo 

seleccionado não apresentaram heterocedasticidade. Os resíduos deste modelo desviaram-se bastante da 

normal pelo que se recorreu ao método de Huber para resolver este problema. A utilização do método de 

Huber permitiu uma redução substancial do valor da estatística AIC do modelo seleccionado. 

Quadro 8.10: Valor das estatísticas teste LRT, AIC, LL eρ  do modelo seleccionado para modelar o peso fresco de pinhas 

pelo método 1 com diferentes efeitos aleatórios 

Identificador Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT1 p-value LRT2 p-value ρ  

β1BMF  Nenhum 6 17426,2 -8707,1      

11βBMF  00β e 1β  9 15649,6 -7815,8   1782,6 <0,0001 -0,6409 

HuberBMF 11β  00β e 1β  9 11454,0 -5718,0   5978,2 <0,0001 -0,6188 

21βBMF  00β  7 15774,2 -7880,1 128,6 <0,0001 1654,0 <0,0001  

31βBMF  01β  7 15779,9 -7883,0   1648,2 <0,0001  

41βBMF  1β  7 15747,7 -7866,9 102,1 <0,0001 1680,4 <0,0001  
1 Estatística teste LRT no modelo 11βBMF  em função dos modelos 21βBMF  e 41βBMF  
2 Estatística teste LRT do modelo 11βBMF  ao modelo 41βBMF em função do modelo sem efeitos aleatórios ( )β1BMF  

A associação de um efeito aleatório: 

� à parcela e outro à campanha de pinha; 

� à parcela e outro à campanha de pinha e à interacção entre parcela e campanha de pinha; 

� à parcela e outro à interacção entre parcela e campanha de pinha; 

� à campanha de pinha e outro à interacção entre parcela e campanha de pinha; 

não provocou redução do valor do AIC pelo que não foi considerada. 

Assim, o modelo misto ajustado a partir de β1BMF  apresentou a formulação constante no quadro 8.11 

para a árvore j pertencente à parcela i depois de ter sido sujeito ao método de Huber. 

Quadro 8.11: Modelo misto seleccionado pelo método 1 para a modelação do peso fresco de pinhas 

Modelo seleccionado ( )HuberBMF 11β  
( ) iji db

ij ewc 110 ββ ++=  

iPmiii PGdgb 50302010000 βββββ ++++=     

Estimativa dos parâmetros fixos 
Estimativa dos 

parâmetros da covariância 
0,039541 =β  

1,5194- 00 =β  0,0336901 =β  

-0,0527602 =β 0,00372403 =β  

( ) 0,8828var 0 =ib  

( ) 0,000134var 1 =ib  

( ) -0,00673,cov 10 =ii bb  
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 
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Na figura 8.4 encontra-se as relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e a 

estimativa do peso fresco das pinhas para o modelo misto seleccionado com o método 1.  

Figura 8.4: Relações entre os resíduos studentizados e os valores normais esperados e a 
estimativa do peso fresco das pinhas para o modelo seleccionado pelo método 1. 

Os pontos assinalados a vermelho correspondem a árvores pertencentes a parcelas instaladas em 

povoamentos com mais que um estrato. Nestas parcelas verificaram-se subestimaria da produção de 

pinha das árvores maiores. As árvores assinaladas a azul apresentaram indícios de pernadas partidas o 

que explica a sobre-estimativa da produção de pinhas.  

b) Método 2 

O teste de verosimilhança (LRT1) entre o modelo com os dois parâmetros mistos e o modelo com apenas 

um parâmetro misto levou à rejeição para um α de 0,01 da hipótese nula do modelo reduzido ser 

adequado (quadro 8.12).  

O valor da estatística teste LRT2 dos modelos com um efeito aleatório relativamente ao modelo sem 

efeitos aleatórios foram altamente significativos, o que levou à rejeição da hipótese nula do modelo 

reduzido, sem efeitos aleatórios, ser adequado. 

Desta forma foi seleccionado o modelo 1M1. 

Quadro 8.12: Valores das estatísticas teste LRT, AIC, LL eρ para modelar o peso fresco de pinhas pelo método 2 com um e 

dois efeitos aleatórios 

Identificador 
Efeitos 
mistos 

Nº de 
parâmetros 

AIC LL LRT1 p-value LRT2 p-value 
ρ  

1M0 Nenhum 2 18156,1 -9075,1      
1M1 

0β  e 1β  5 15783,2 -7885,6   2378,9 <0,0001 -0,8009 

1M2 
0β  3 15859,1 -7925,6 79,9 <0,0001 2299,0 <0,0001  

1 Estatística teste LRT considerando o modelo 1M1 como modelo completo 
2 Estatística teste LRT considerando o modelo 1M0 como modelo restrito 
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A falta de convergência inviabilizou a associação de funções de variância ao modelo 1M1. 

Ambos os parâmetros da função 1M1 foram expressos em função de variáveis de árvore e/ou do 

povoamento e/ou índices de competição independentes da distância.  

Só foi possível obterem-se modelos que respeitassem as restrições de significância do parâmetro 

composto quando o parâmetro 0β  foi expresso como função de VP e/ou IC (quadro 8.13). Ocorreu 

diminuição do valor das estatísticas AIC e LL para todos os casos considerados. 

O modelo 1M6 foi o modelo que apresentou o menor valor da estatística AIC pelo que foi o modelo 

seleccionado. 

Quadro 8.13: Valores das estatísticas AIC, LL e ρ  do modelo seleccionado pelo método 2 com o parâmetro 0β  expresso 

como função de variáveis do povoamento e/ou índices de competição independentes da distância 

Identificador β  Nº de  
parâmetros 

AIC LL ρ  

1M3 TN0100 ββ +  6 15691,0 -7838,5 -0,7314 

1M4 Mdist
G

g

Pm
020100

1000 βββ ++  7 15533,9 -7759,0 -0,6242 

1M5 cg
Pm

PMdist
G

g
03020100

1000 ββββ +++  8 15490,5 -7736,3 -0,6267 

1M6 cgPmPm
Pm

PGdg
G

g
0403020100

1000 βββββ ++++  9 15479,4 -7729,7 -0,7866 

1M6Huber cgPmPm
Pm

PGdg
G

g
0403020100

1000 βββββ ++++  9 10940,4 -5460,2 -0,7258 

Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Não foi possível associar outros efeitos aleatórios aos parâmetros do modelo 1M6. 

Não se consideraram funções de variância devido à ausência de heterocedasticidade do modelo 

seleccionado. Este modelo apresentava problemas de ausência de normalidade pelo que se recorreu ao 

método de Huber que possibilitou uma redução substancial do valor da estatística AIC. 

A associação de um efeito aleatório: 

� à parcela e outro à campanha de pinha; 

� à parcela e outro à campanha de pinha e à interacção entre parcela e campanha de pinha; 

� à parcela e outro à interacção entre parcela e campanha de pinha; 

� à campanha de pinha e outro à interacção entre parcela e campanha de pinha; 

não provocou redução do valor do AIC pelo que não foi considerada. 
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Assim, o modelo misto ajustado a partir de β1BMF  apresentou a formulação do quadro 8.14 para a 

árvore j pertencente à parcela i depois de se ter aplicado o método de Huber. 

Quadro 8.14: Modelo misto seleccionado pelo método 2 para a modelação do peso fresco de pinhas 
Modelo seleccionado 

( ) iji db
ij ewc 110 ββ ++=  

cgPmPm
Pm

i PGdg
G

g
b 040302010000

1000 ββββββ +++++=     

Estimativa dos parâmetros fixos Estimativa dos parâmetros da covariância  
0,058911 =β  -1,514700 =β  

-20,032101 =β  0,0307902 =β  

-0,0880503 =β  0,00727404 =β  

( ) 0,9368var 0 =ib  

( ) 0,00013var 1 =ib  

( ) -0,00801,cov 10 =ii bb  
Nota: Os símbolos estão descritos na lista de símbolos 

Na figura 8.5 encontra-se a relação entre os resíduos studentizados e os valores estimados para o modelo misto 

seleccionado pelo o método 2.  

Figura 8.5: Relações entre resíduos studentizados e a estimativa do peso fresco de pinhas 
para o modelo seleccionado pelo método 2. 

Os pontos assinalados a vermelho corresponderam a árvores pertencentes a parcelas instaladas em 

povoamentos com mais que um estrato. Nestas parcelas verificaram-se subestimaria da produção de 

pinha das árvores maiores. As árvores assinaladas a azul apresentaram indícios de pernadas partidas o 

que explica a sobre-estimativa da produção de pinhas.  

b) Modelo misto final 

A selecção recaiu sobre o modelo ajustado pelo método 2 (quadro 8.14) para modelar a produção de 

pinhas por apresentar o menor AIC.  

R
es

íd
u

o
s 

st
ud

en
tiz

a
do

s

Valores normais Valores estimados (kg)

R
es

íd
u

o
s 

st
ud

en
tiz

a
do

s



129 

 

9 Conclusões 

Na presente tese de doutoramento desenvolveu-se um modelo de crescimento e de produção de pinha 

para o pinheiro manso (Pinus pinea L.) na “Charneca Miocénica e Pliocénica dos Vales do Tejo e 

Sado”. É composto por funções ou submodelos que predizem a altura total, o diâmetro de copa, a 

profundidade de copa, o crescimento em diâmetro, a ocorrência de pinha e a produção de pinha 

(principal produto não lenhoso desta espécie) (Anexo A). 

Em consequência da estrutura hierarquizada dos dados na modelação seguiu-se as metodologias na 

selecção dos submodelos: 

1 Modelação sem efeitos aleatórios; 

2 Modelação com efeitos aleatórios; 

2.1 Introdução de efeitos aleatórios em 1; 

2.2 Modelação iniciada com efeitos aleatórios e complementada com variáveis do povoamento 

A modelação sem e com efeitos aleatórios foram respectivamente realizadas através do PROC NLIN e 

da macro NLINMIX do SAS. 

Na presente tese foi possível concluir que: 

� À excepção da modelação do diâmetro da copa, sempre que figurou nas variáveis a considerar no 

ajustamento, a área basal por hectare de outras espécies foi seleccionada em todos os modelos, como 

variável do povoamento isolada ou integrada na área basal total ou, como índice de competição, na 

área basal da totalidade das árvores da parcela com diâmetro superior ao da árvore sujeito; 

� A precipitação esteve presente nos modelos seleccionados tanto para a modelação da ocorrência de 

pinhas como para a modelação do peso fresco de pinhas; 

� Nem sempre foi possível obter modelos mistos através do método 2.1 aplicado ao modelo 

seleccionado sem efeitos aleatórios devido à falta de convergência; 

� A associação de efeitos aleatórios aos modelos ajustados simplesmente com parâmetros fixos foi, 

para todos os modelos em que foi possível obter-se convergência, altamente significativa; 

� À excepção da modelação do crescimento em diâmetro sem casca, o método 2.2 foi o seleccionado 

para o ajustamento dos modelos mistos; 
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� Apesar de os modelos mistos seleccionados pelas duas metodologias não terem sido os mesmos, 

quando foi possível considerar efeitos aleatórios no modelo seleccionado sem efeitos aleatórios, as 

famílias de equações e parte das variáveis independentes coincidiram;  

� Os efeitos aleatórios dos modelos seleccionados para a modelação do peso fresco de pinhas 

estiveram associados à interacção entre parcela e campanha de pinha; 

A relação hipsométrica com assímptota função da altura dominante apresentou como variáveis 

independentes: 

� a altura dominante; 

� o diâmetro quadrático dominantes; 

� o diâmetro à altura do peito dos pinheiros mansos; 

�  a área basal por hectare dos pinheiros mansos; 

� o diâmetro quadrático médio dos pinheiros mansos e  

� a área basal por hectare das árvores de diâmetro igual ou superior ao do pinheiro manso sujeito. 

 A relação hipsométrica com assímptota função do diâmetro quadrático dominante apresentou como 

variáveis independentes: 

� o diâmetro quadrático dominante; 

�  o diâmetro à altura do peito dos pinheiros mansos; 

�  o número total de árvores por hectare. 

O modelo ajustado para modelar o diâmetro de copa apresentou como variáveis independentes: 

� o diâmetro à altura do peito dos pinheiros mansos; 

� o número de pinheiros mansos por hectare; 

� quociente entre a área basal dos pinheiros mansos e a área basal por hectare dos pinheiros 

mansos. 

O modelo ajustado para modelar o comprimento de copa apresentou como variáveis independentes: 

� a altura total dos pinheiros mansos; 

� a área basal por hectare das árvores de diâmetro igual ou superior ao do pinheiro manso sujeito; 

� o quociente entre o diâmetro dos pinheiros mansos e o diâmetro quadrático médio dos pinheiros 

mansos. 
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O modelo ajustado para modelar o diâmetro à altura do peito sem casca dos pinheiros mansos 

apresentou como variáveis independentes: 

� o diâmetro à altura do peito sem casca dos pinheiros mansos cinco anos antes; 

� a área basal por hectare das árvores com diâmetro igual ou superior ao da árvore sujeito; 

� o quociente entre a área basal do pinheiro manso e a área basal por hectare dos pinheiros mansos; 

� o diâmetro quadrático dominante. 

O modelo ajustado para modelar o diâmetro à altura do peito com casca dos pinheiros mansos 

apresentou como variáveis independentes: 

� a estimativa do diâmetro à altura do peito com casca cinco anos antes; 

� o quociente entre a área basal dos pinheiros mansos e a área basal por hectare dos pinheiros 

mansos; 

� o logaritmo da área basal por hectare das árvores com diâmetro igual ou superior ao do pinheiro 

manso sujeito; 

� o diâmetro quadrático dominante; 

� um índice que representa a qualidade da estação. 

O modelo ajustado para modelar a ocorrência de pinhas apresentou como variáveis independentes: 

� o diâmetro dos pinheiros mansos; 

� a precipitação acumulada entre Janeiro e Maio inclusive antes da polinização (três anos antes da 

apanha da pinha) 

� a área basal por hectare dos pinheiros mansos por hectare ao quadrado; 

� o quociente entre a área basal e a área basal por hectare dos pinheiros mansos. 

O peso fresco de pinhas apresentou como variáveis independentes: 

� o quociente entre a área basal dos pinheiros mansos e a área basal por hectare dos pinheiros 

mansos; 

� o diâmetro quadrático médio dos pinheiros mansos; 

� a área basal por hectare dos pinheiros mansos; 

� a precipitação acumulada entre Março e Julho no ano referente ao início da apanha de pinha. 

 



132 

 

 

10 Trabalhos em execução e pontes para o futuro 

O ajustamento das equações constantes neste trabalho foi realizado com todos os dados recolhidos nas 

parcelas permanentes e ensaios de desbastes instalados no âmbito do projecto AGRO 451. A validação 

dos modelos sem efeitos aleatórios e a validação e calibração dos modelos com efeitos aleatórios seria 

realizada com dados recolhidos noutras parcelas. No entanto, como esses dados não foram até ao 

momento disponibilizados, tais procedimentos não puderam ser realizados a tempo de constar neste 

trabalho. 

Para que se possa proceder à validação e calibração dos modelos está de momento a testar-se uma 

metodologia semelhante à metodologia bootstrap. Uma vez que a validação e calibração dos modelos 

descritos neste trabalho ainda não se contra concluída para todos os modelos, optou-se por não incluí-

las. 

A validação dos modelos permitirá uma comparação mais aprofundada dos modelos com e sem efeitos 

aleatórios ajustados para além das estatísticas de ajustamento consideradas neste trabalho.  

A calibração permitirá ainda definir o número de pinheiros mansos que será necessário amostrar em 

novas parcelas para que os modelos mistos possam ser utilizados. 

Os modelos aqui ajustados poderão servir como bases de informação para o desenvolvimento e 

aplicação de abordagens inovadoras para o planeamento da gestão da floresta mediterrânea considerando 

objectivos múltiplos de produção (e.g. pinhão, madeira e serviços ambientais ou de protecção), 

envolvendo frequentemente decisores múltiplos. Este contexto evidencia a complexidade do problema e 

a necessidade de inovação nos processos de planeamento da gestão destes ecossistemas e em particular 

do pinhal manso. 
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12 Anexo – Modelo final 
Com o intuito de facilitar o acesso aos diversos sub-modelos seleccionados considerou-se importante 

agrupá-los neste anexo. 

Os símbolos encontram-se descritos na lista de símbolos. 

1 Relação hipsométrica 

1.1 Modelo com assímptota expressa como função da altura dominante 
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Estatísticas 

0,73090 =β  0,050551 =β  

-0,016582 =β  0,033903 =β  

0,03944=γ  

( ) 0,000901var =ia  

( ) 0,5942var =ib  

( ) -0,01944,cov =ii ba  

AIC = 4478,0 

LL = -2229,0 

 

 

1.2 Modelo com assímptota expressa como função do diâmetro quadrático dominante 
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2 Diâmetro de copa 
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4 Crescimento em diâmetro 

4.1 Estimativa do diâmetro em função do diâmetro sem casca 

Modelo Ef pr  ( )pr  P1 P99 P99-P1 

 1,7309ˆ 0,8964dud =  0,9966 -0,011 0,854 -2,466 2,229 4,695 
 

4.2 Modelação do crescimento do diâmetro sem casca 
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=
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log
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Pmi

ij
Tiiij dgdom

G

g
Gb 32100

1000
βββββ ++++=  

Estimativa dos  
parâmetros fixos 

Estimativa dos parâmetros da 
covariância dos efeitos aleatórios 

Estatísticas 

0,4082 =γ  7,42060 =β  

0,1929 1 =β  -49,27652 =β  

-0,024583 =β  

( ) 0,03090var 0 =ib  

( ) 0,002416var =ia  

( ) 0,007902,cov 0 =ii ab  

AIC = 836,0 

LL = -409,0 

4.3 Modelação do crescimento do diâmetro com casca 
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j ij
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id
indice  

Estimativa dos  
parâmetros fixos 

Estimativa dos parâmetros da 
covariância dos efeitos aleatórios 

Estatísticas 

0,3471=γ     8,33460 =β
-34,82471 =β  

1,75102 =β  -0,047253 =β   

-4,28794 =β -0,024583 =β  

( ) 0,1056var =ia  
AIC = 1063,6 

LL = -522,8 
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5 Produção de pinhas 

 

5.1 Modelação da ocorrência de pinhas 

 

( )Pe
P logit1

1
−+

=  com ( )
Pm

Pm G

g
GP

d
P

10000
3,89130,00308-0,00917

15
5,2191-1,121logit 2

4 ++=  

 

Sempre que para uma árvore P for inferior a 0,6 considera-se que a árvore não apresenta pinha, caso seja 

igual ou superior considera-se que a árvore apresenta pinha. 

 

5.2 Modelação do peso fresco de pinhas 

 

( ) iji db
ij ewc 110 ββ ++=  

cgPmPm
Pm

i PGdg
G

g
b 040302010000

1000 ββββββ +++++=     

Estimativa dos  
parâmetros fixos 

Estimativa dos parâmetros da 
covariância dos efeitos aleatórios 

Estatísticas 

0,058911 =β  -1,514700 =β  

-20,032101 =β  0,0307902 =β  

-0,0880503 =β  0,00727404 =β  

( ) 0,9368var 0 =ib  

( ) 0,00013var 1 =ib  

( ) -0,00801,cov 10 =ii bb  

AIC = 10940,4 

LL = -5460,2 
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