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RESUMO
O objetivo deste trabalho foi analisar modelos volumétricos ajustados com várias
alternativas de classes diamétricas e números de árvores cubadas. Foram geradas
nove bases de dados a partir da cubagem de 24 árvores com aplicação da fórmula
de Huber para obter o volume real. Como parâmetros estatísticos de avaliação, além
da análise da distribuição dos resíduos, utilizou-se: erro padrão residual,
delineamento inteiramente casualizado no esquema de parcelas subdivididas
seguido da aplicação do teste Dunnett, coeficiente de determinação ajustado, desvio
padrão das diferenças, desvio médio e soma dos quadrados dos resíduos relativos.
Concluiu-se que houve bom ajuste de modelos volumétricos aos dados de 20
árvores, reduzindo o seu número em 16,7% que, possivelmente, irá reduzir o tempo
na coleta de dados da cubagem rigorosa. Também, que a variável binária Tx
resultou em bom ajuste para obter, de forma simultânea, o volume com e sem
casca.
PALAVRAS-CHAVE: Biometria florestal. Corymbia citriodora. Variável binária.
DIAMETRIC DISTRIBUTION TO CUBE TREES IN EUCALYPTUS SEMINAL
PLANT
ABSTRACT
The objective of this work was to analyze adjusted volumetric models with several
alternatives of diametric classes and numbers of cubed trees. Nine databases were
generated from the cubing of 24 trees with application of the Huber formula to obtain
the real volume. As statistical evaluation parameters, in addition to the residue
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distribution analysis, the following parameters were used: residual standard error,
completely randomized design in the subdivided plots scheme followed by the
Dunnett test, adjusted coefficient of determination, standard deviation of the
differences, mean deviation and sum of squares of relative residues. It was
concluded that there was a good adjustment of volumetric models to the data of 20
trees, reducing their number by 16.7%, which possibly will reduce the time in the data
collection of the rigorous cubage. Also, that the binary variable Tx resulted in a good
fit to obtain, simultaneously, the volume with and without shell.
KEYWORDS: Binary variable, Corymbia citriodora, Forest biometric.
INTRODUÇÃO
Manejar de forma sustentável plantios florestais, em sua maioria, exige atender
decisões delineadas a partir do conhecimento do estoque de madeira. Para isso, é
imprescindível o emprego de equações volumétricas que, dentre as quais, se
destacam em plantios florestais brasileiros aquelas geradas a partir dos modelos de
Schumacher e Hall, Spurr, Meyer, Stoate, Takata e Naslund. Conforme se verifica
nos trabalhos de Leite e Andrade (2003), Rolim et al. (2006), Pelissari et al. (2011),
Sales et al. (2015), dentre outros.
Diante disso, como equações volumétricas são geradas pelo relacionamento
do volume real com o diâmetro e altura de árvores, então, são necessários dados
obtidos na cubagem de algumas árvores-amostra, geralmente abatidas, que
contemplem a variação diamétrica do povoamento florestal amostrado. Nesse
sentido, para plantios florestais, nota-se nos trabalhos de Higushi et al. (1979),
Couto e Bastos (1987), Leite e Andrade (2003), Souza et al. (2008), Pelissari et al.
(2011), Melo et al. (2013) e Sales et al. (2015), que foram utilizadas uma quantidade
variada de árvores com classes de diâmetro na amplitude de 1 a 5 cm.
Nesse contexto, nota-se que não há um consenso quanto ao número de
árvores cubadas e a amplitude de classe diamétrica a ser adotada, necessárias para
a coleta de dados à empregar no ajuste de modelos volumétricos. Como exemplo,
pode-se citar: HigushI et al. (1979), que utilizaram 41 árvores de Eucalyptus grandis
no Mato Grosso com classes de diâmetro de 4 cm de amplitude; Paula Neto et al.
(1983), que utilizaram entre 48 e 63 árvores; Torquato (1978) que empregou 1000
árvores de três espécies de eucalipto em Minas Gerais e Schneider et al. (1996),
que utilizaram 24 árvores de Eucalyptus grandis no Rio Grande do Sul com classes
de diâmetro com 5 cm de amplitude.
Portanto, é oportuno direcionar estudos com a finalidade de verificar um
pretenso número de árvores-amostra, bem como, a amplitude de classes
diamétricas ideais à coleta de dados para estimar equações volumétricas. Por isso,
esse trabalho teve como objetivo analisar diferentes quantidades de árvoresamostras cubadas com diferentes amplitudes de classe diamétrica incluindo-se,
também, o ajuste com a variável binaria TX para quantificar o volume com e sem
casca de árvores na mesma equação volumétrica.
MATERIAL E MÉTODOS
No estudo foram utilizados dados de 24 árvores cubadas em um plantio de
eucalipto citriodora (EC) localizado no estado do Tocantins. Esta região, com clima
predominante ao tipo C2w2A´a` da classificação de Thornthwaite-Mather, com
características básicas como temperaturas médias mensais de 26°C e precipitação
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pluviométrica média anual entorno de 1.500mm ocorrendo entre os meses de
Outubro a Maio (SEPLAN, 2012).
O plantio de EC, cujas mudas foram produzidas a partir de sementes, foi
implantado no espaçamento inicial de 3,0 x 2,0 m e tinha 67 meses de idade quando
foi feita a cubagem rigorosa. Foi aplicada a fórmula de Huber a partir de 0,1 m, com
os diâmetros com e sem casca medidos nas posições: 0,20 m, 0,40 m, 0,70 m,
1,30 m, 2,70 m e, sucessivamente, de 2 m em 2 m até um diâmetro de 3 cm com
casca. Em seguida, após obter o volume real do fuste por Huber, procedeu-se ao
ajuste dos modelos volumétricos 1 e 2 selecionados preliminarmente a esse estudo,
quais sejam os seguintes:
(1)
(2)
Em que: exp = inverso de Ln, v = volume real do fuste obtido por Huber (m³), D =
diâmetro à 1,3 m do solo (cm), H = altura total (m), Ln = logarítmo neperiano, , ,
,e

= coeficientes de regressão à serem estimados e Ɛ = erro do modelo.

Os dados originais, com 24 árvores cubadas, foram utilizados para gerar outras
bases de dados a partir de variações na amplitude de classe diamétrica e número de
árvores utilizando-se o bom senso e experiência, além das distribuições de
frequência 3, 4 e 5 obtidas de acordo com Ribeiro Júnior (2004), Correa (2003) e
Portella et al. (2015), quais sejam as seguintes:
; sendo k=5 se n<25

(3)

; (Regra de Sturges)
; sendo n<50

(4)
(5)

Em que: k = número de classes diamétricas, Log = logarítmo decimal e n = número
total de árvores cubadas por Huber.
Ressalta-se, que no uso do bom senso, as amplitudes de classes diamétricas
avaliadas foram: 2,5 cm, 3 cm, 3,5 cm, 4 cm e 5 cm. Para cada uma dessas classes
e as obtidas a partir de 3, 4 e 5, obteve-se diferentes bases de dados com duas e
quatro árvores-amostra selecionadas casualmente utilizando uma lista telefônica
para sortear as árvores em cada classe diamétrica.
Para avaliar os modelos volumétricos, além da análise gráfica da distribuição
dos erros, foram adotados outros parâmetros estatísticos representados por 6, 7 e 8,
quais sejam os seguintes:
(6)

(7)
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(8)
Em que: R²aj = coeficiente de determinação ajustado,

= erro padrão residual (m³

e %), = volume estimado pelos modelos 1 e 2 (m³), = volume real médio (m³), n =
número de árvores cubadas, p = número total de coeficientes de regressão
estimados, SQR = soma dos quadrados do resíduo, SQT = soma de quadrados
total.
Para cada base de dados gerada aplicou-se, também, um delineamento inteira mente casualizado no esquema de parcelas subdivididas (DIC sub). As parcelas foram
constituídas das classes diamétricas e as subparcelas pelas estimativas obtidas com
o emprego das equações volumétricas geradas e acrescidas do volume real obtido
com o método de Huber As repetições são representadas pelo número de árvores
contido por classe diamétrica de acordo com cada base de dados avaliados. Nesse
caso, é importante destacar as subparcelas, quando foram consideradas as equações volumétricas geradas a partir dos modelos 1 e 2 aplicando os dados originais
de cubagem rigorosa e dados da respectiva base de dados avaliado. Portanto, ao in cluir o volume real, foram utilizados 5 tratamentos em cada DIC sub.
Por outro lado, em havendo significância no DICsub para modelos e, ou, interação entre modelos e classes diamétricas, foi adotado o teste Dunnett tendo como
comparador, ou testemunha, o volume obtido por Huber (BANZATTO; KRONKA,
2006). Para isso, aplicando-se:

(9) e tendo como premissa An-

drade (2014), o erro assumiu o valor:

, caso seja significativo (ED≥

isto é, ED*. Caso não havendo significância (ED<

), sendo EDns, o erro assumiu va-

),

lor zero, ou seja: ED=0,00, pois, estatisticamente, a média do volume estimado pelo
modelo volumétrico utilizado é igual ao volume real obtido por Huber.
Em que:
= estatística do teste Dunnett,
= valor obtido na tabela para
uso no teste Dunnett, r=número de repetições, ED = erro Dunnett obtido para
comparação com
,
e
= volume médio real e estimado por classe de
diâmetro (m³), respectivamente e demais já forma definidos anteriormente.
O modelo volumétrico selecionado dentre 1 e 2, com a melhor base de dados,
foi utilizado no ajuste com e sem casca incluindo-se a variável binária TX (CAMPOS;
LEITE, 2013). Para isto, foram analisadas três maneiras de se incluir esta variável,
quais sejam:

;

e

. Assim, fazendo-se TX=0 para volume com

casca e TX=1 para volume sem casca, pôde-se quantificar o volume com e sem
casca, simultaneamente, com a mesma equação volumétrica ao mudar apenas o
valor de TX.
O uso da variável TX foi avaliado por meio dos parâmetros: desvio médio ( ),
desvio padrão das diferenças (

) e soma dos quadrados dos resíduos relativos (

), equações 10, 11 e 12. Esses parâmetros estatísticos, conforme utilizados por
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Figueiredo et al. (2006), Silva et al. (2011), Lanssanova et al. (2013) e Téo et al.
(2013), são obtidos pelas seguintes equações 10, 11 e 12, apresentadas à seguir:
(10)
(11)
(12)
Em que: as variáveis já foram definidas anteriormente.
No uso dos parâmetros estatísticos

, DPD e SQRR, procedeu-se à

classificação de notas utilizando-se o valor 1 ao melhor resultado e, sucessivamente,
até o pior resultado. Neste caso, conforme Mendonça et al. (2007), Pelissari et al.
(2011) o modelo com melhor performance com a variável TX, foi definido pela menor
soma de notas aliado à distribuição de resíduos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram obtidas nove bases de dados com amplitudes de classes diamétricas
variando de 2,0 a 5,0 cm e número total de árvores cubadas de 12 a 20 (Tabela 1).
Também, a quantidade de classes diamétricas por amplitude de classe variaram de
3 a 7. Já, considerando árvores individuais, os diâmetros mínimos variaram de 3,6 a
5,4 cm e máximos de 17,6 a 17,8 cm.
Em cada base de dados da Tabela 1, ajustou-se os modelos volumétricos 1 e
2. Em seguida, procedeu-se a análise de R2aj e
(Tabela 2) incluindo-se a análise
da distribuição de resíduos e da dispersão do volume em relação do diâmetro e da
altura. Pôde-se ver que as bases de dados 3, 5 e 9 (12 árvores), 4 (14 árvores) e 8
(16 árvores), apresentaram bons resultados de ajuste.
TABELA 1 Bases de dados obtidos com diferentes amplitudes de classes
diamétricas e número de árvores cubadas.
BD Equação
ACD
NCD
NT
QCD
DMIN
DMAX
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3
5
5
5
BS
BS
BS
BS
BS

2,8
2,4
2,4
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

4
3
2
2
2
4
4
4
4

20
18
12
14
12
20
19
16
12

5
6
6
7
6
5
5
4
3

4,6
3,6
5,4
3,6
3,6
3,6
3,6
4,3
5,4

17,8
17,8
17,8
17,6
17,6
17,8
17,6
17,8
17,8

Em que: BS = bom senso, BD = base de dados, ACD = amplitude da classe de diâmetro (DAP), NCD
= n° de árvores por classe, QCD = quantidade de classes, NT = n° total de árvores, DMIN = diâmetro
mínimo e DMAX=diâmetro máximo.

Por outro lado, como mostra a Figura 1, visualmente, se pode ver que o
número de árvores nas bases de dados 3, 4, 5, 8 e 9 é insuficiente para captar a
variação do volume de forma semelhante a base de dados original com 24 árvores.
Além disso, tal dispersão se portou de forma à favorecer os bons resultados de R²aj
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e
, o que pode levar a seleção de uma base de dados inadequado ao ajuste de
modelos volumétricos. Portanto, devido a tais resultados, decidiu-se por excluir as
bases de dados 3, 4, 5, 8 e 9.
TABELA 2 Estatísticas obtidas para dois modelos volumétricos ajustados com diferentes
bases de dados de árvores cubadas.
Modelo

%

1
2

-10,6943

1
2

-10,9819

1
2

-10,7891

1
2

-10,3626

1
2

-9,6706

1
2

-11,0339

1
2

-10,4709

1
2

-10,2833

1
2

-12,1403

1
2

-10,1565

Base de dados original (n=24 árvores-amostra)
2,14
1,032
1,14E-03
-0,2081
0,2995
-6,1478
Base de Dados 1
1,9269
1,3133
0,0005
0,0007
0,3635
-3,6572
Base de Dados 2
2,1056
1,0888
0,0007
-0,0615
0,3380
-4,8801
Base de Dados 3
2,0529
0,9871
0,0011
-0,1941
0,2968
-6,0881
Base de Dados 4
2,5096
0,35782
0,00054
-0,07485
0,38949
-4,04177
Base de Dados 5
1,8377
1,4008
0,00045
-0,0359
0,4050
-3,1702
Base de Dados 6
2,1213
0,9774
0,0008
-0,0888
0,3327
-5,0242
Base de Dados 7
2,0744
0,95006
0,0008
-0,1058
0,3269
-5,0794
Base de Dados 8
1,6872
1,9175
0,00031
0,0299
0,4381
-0,7771
Base de Dados 9
2,1331
0,8529
0,0025
-0,6652
0,2405
-7,610

R²aj

13,01
8,13

0,977
0,991

10,07
8,87

0,991
0,993

12,60
9,25

0,986
0,992

9,18
6,40

0,988
0,994

11,87
8,81

0,985
0,991

6,82
5,72

0,994
0,996

12,59
9,16

0,979
0,989

11,73
8,75

0,979
0,988

10,39
9,18

0,985
0,988

13,31
7,69

0,978
0,993

Diante disso, visualmente, por apresentar dispersão semelhante à original
(Figura 2), considerou-se as bases de dados 1 e 6 (20 árvores), 2 (18 árvores) e 7
(19 árvores), potenciais à amostragem de dados para o ajuste de modelos
volumétricos. Dentre essas bases de dados, por apresentar melhores resultados de
(Tabela 2), selecionou-se 1 e 7. No caso da estatística R²aj, por apresentar
excelente resultado para todos os ajustes (R²aj>0,980), não a considerou importante
como alegação conclusiva na seleção da base de dados, servindo apenas para
mostrar o alto grau de ajuste dos modelos volumétricos 1 e 2 aos dados de cubagem
rigorosa de EC. Portanto, conforme a Tabela 2, as equações volumétricas 13 a 18,
obtidas com as bases de dados original 1 e 7, são as seguintes:
. Base de dados original (24 árvores)
(13)
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(14)
. Base de dados 1 (20 árvores)
(15)

(16)
. Base de dados 7 (19 árvores)
(17)

(18)
Após selecionar as bases de dados 1 e 7, foi realizado um delineamento
inteiramente casualizado no esquema de parcelas subdivididas resultando em
interação significativa para classe diamétrica e modelos (Tabela 3). Isto significa que
classes diamétricas e modelos agem de forma dependentes sobre o volume do fuste
de EC. Tal resultado, exige o desdobramento desta interação para posterior análise
de modelos dentro de cada classe diamétrica. Nesse caso, por haver significância,
utilizou-se o teste Dunnett com nível de 0,05 (Tabela 4).
Na comparação entre a base de dados 1 com o original, as equações 14 e 16
(modelo 2) mostraram haver diferença apenas na quarta classe de diâmetro (ED *), o
que resultou em quatro classes de diâmetro não significativas (NCD ns), isto é, em
média, pelo teste Dunnett essas classes diamétricas tem volume do fuste estimado
pelo modelo 2, estatisticamente, igual ao volume real obtido por Huber (ED ns). Nesse
caso, o erro é 0,0% que, incluído ao valor de 0,006m 3 e 0,005m3, resultou em EMD
de 0,001m³.
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FIGURA 1 Dispersão do volume em relação do diâmetro e altura obtida com os dados
originais de 24 árvores e bases de dados 3, 4, 5, 8 e 9. Em que: B0, B3, B4,
B5, B8 e B9=base de dados original, 3, 4, 5, 8 e 9, respectivamente.

TABELA 3 Delineamento inteiramente casualizado no esquema de parcelas subdivididas
conduzido para verificar a igualdade do volume do fuste com as equações 13,
14, 15 e 16 e com as equações 13, 14, 17 e 18.
BD
1
7

FV
Equação
Interação (Classe x Equação)
Resíduo (b)
Equação
Interação (Classe x Equação)
Resíduo (b)

GL
4
40
156
4
40
146

QM
6,96E-06
1,92E-05
6,28E-06
1,07E-05
4,46E-05
3,81E-06

F
1,11ns
3,06*
2,80*
11,71*

Em que: BD = base de dados, FV = fonte de variação, GL = grau de liberdade, QM = quadrado médio, F =
estatística F calculada, ns e *= não significativo e significativo ao nível de 5%, respectivamente.
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FIGURA 2 Dispersão do volume em relação do diâmetro e altura obtida com as bases de
dados 1, 2, 6 e 7. Em que: B1, B2, B6 e B7=base de dados 1, 2, 6 e 7,
respectivamente.

TABELA 4 Teste Dunnet aplicado nas bases de dados original, 1 e 7 para verificar a
igualdade do volume real do fuste obtido por Huber com as equações
geradas a partir dos modelos 1 e 2, equações: 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 EMD NCDns
Base de Dados 1 – 20 árvores-amostra cubadas
Equação 13 (BO) 0
0
0
0,005
0,015
0,004 3
Equação 14 (BO) 0
0
0
0,005
0
0,001 4
Equação 15 (B1) 0
0
0
0,006
0,009
0,003 3
Equação 16 (B1) 0
0
0
0,006
0
0,001 4
Base de Dados 7 – 19 árvores-amostra cubadas
Equação 13 (BO) 0
0,004
0
0,008
0,02
0,006 2
Equação 14 (BO) 0
0
0,004
0,009
0,006
0,004 2
Equação 17 (B1) 0
0
0
0,01
0,015
0,005 3
Equação 18 (B1) 0
0
0,004
0,01
0,006
0,004 2
Em que: BO= base de original, B1= base de dados 1, B7= base de dados 7, EMD=
erro médio Dunnett, NCDns= numero de classes não significativa.
Quanto as equações 13 e 15 (modelo 1), a estatística NCD ns apresentou
resultado igual para ambas bases de dados 1 e original, sendo três classes com
EDns. Isso resultou em EMD do modelo 1 de 0,003m³ para a base de dados 1
(equação 15) e de 0,004m³ para a base de dados original (equação 13). Assim, com
esses resultados, pôde-se verificar que o modelo 2 (equações 14 e 16) foi mais
estável que o 1 (equações 13 e 15), cuja superioridade é corroborada pela Figura 3
que mostra uma distribuição de resíduos melhor e bem similar ao que foi obtido pela
base de dados original para o modelo 2 (equação 16 versus equação 14).
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FIGURA 3 Distribuição de resíduos dos modelos volumétricos 1 (equações 13 e 15)
e 2 (equações 14 e 16) obtida com informações geradas pelas bases de
dados 1.
Por outro lado, na comparação da base de dados 7 com o original, as
equações 14 e 18 (modelo) apresentaram NCDns para ambas bases de dados em
duas classes de diâmetro, expressando
e, estatisticamente, um erro de 0,00%.
Esse resultado, ao ser incluído nos valores das demais classes diamétricas com
, resultou em EMD de 0,004m³ para ambas equações 14 e 18 obtidas a partir do
modelo 2 ajustado as bases de dados original e 7, respectivamente.
Quanto ao modelo 1 (equações 13 e 17), a estatística NCD ns ocorreu em duas
classes diamétricas para a equação 13 a base de dados original e três para a
equação 17 (base de dados 7), o que resultou para esta equação um EMD de
0,005m³ contra 0,006m³ (equação 13) para a base de dados original. Esses
resultados, permitem a mesma conclusão da análise anterior feita para a base de
dados 1, onde as equações 14 e 16 se demonstraram mais estáveis. Nesse caso, a
Figura 4 corrobora em favor de tais equações geradas a partir do modelo 2.
Diante disso, quanto a base de dados potencial em substituir a base de dados
original (24 árvores cubadas), pode-se inferir que a base de dados 1 (20 árvores
cubadas) é o mais apropriado para o ajuste de modelos volumétricos. Tal decisão,
em relação as 24 árvores cubadas originalmente, reduziu o número de árvoresamostra para cubagem rigorosa em cerca de 16,67%.
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FIGURA 4 Distribuição de resíduos dos modelos volumétricos 1 (equações 13 e 17) e 2
(equações 14 e 18) obtida com informações geradas pelas bases de dados 7.

Equação volumétrica com variável binária TX
Utilizando-se as informações da base de dados 1, ajustou-se o modelo 2 com a
inclusão da variável binária TX a fim de estimar o volume com e sem casca,
simultaneamente, na mesma equação. O resultado foram as seguintes equações
volumétricas 19, 20 e 21:
;R²aj=0,994 e

=8,32% (Equação 19)

; R²aj=0,994 e

=8,42% (Equação 20)

; R²aj=0,994 e

=8,36% (Equação 21)

Por outro lado, as equações para estimar os volumes com e sem casca sem a
variável TX, geradas a partir do modelo 2 com informações da base de dados 1, são
duas equações que correspondem a equação 16 e a seguinte equação 22:
Vol sem casca:

;R2aj=0,993 e

=7,80% (Equação 22)

Na Figura 5, a distribuição de resíduos favorece o emprego da equação 19, isto
é, favorece o uso da variável binária TX na forma de ajuste
. Ao se comparar
com o modelo 2 (Figura 3), sem acréscimo da variável binaria TX (Equação 16),
nota-se que a distribuição de resíduos é similar, com ligeira superioridade ao uso da
equação 19.
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Apesar do modelo 2 sem o uso de TX ter distribuição de notas favorecida
(Tabela 5), os resultados das estatísticas D, DPD e SQRR são muitos próximos do
que foi obtido pela equação 19. Como trata-se de um ajuste simultâneo, que permite
obter o volume com e sem casca na mesma equação volumétrica, a equação 19 se
mostra com bom potencial para uso ao invés do ajuste sem o uso de Tx, que exige o
ajuste de duas equações em separado para obter o volume com e sem casca
(Equações 16 e 22).
TABELA 5 Estatísticas utilizadas na avaliação dos volumes com e sem casca obtidos pelo
emprego do modelo 2 na base de dados 1, com e sem o emprego da variável
binária Tx.

Volume com Casca
Equação
D
DPD
SQRR
Somatório
TG
16
0,000091
0,00481
0,0911
3
6
19(TX=0)
0,000102
0,00492
0,0942
6
14
4
4
4
20(TX=0)
0,00067
0,0067
0,126
12
23
21(TX=0)
0,000223
0,00503
0,0953
9
15
Volume Sem Casca
D
DPD
SQRR
Somatório
22
0,000051
0,00461
0,0871
3
2
3
3
19(TX=1)
0,00006
0,0054
0,103
8
20(TX=1)
-0,000503
0,00874
0,1654
11
21(TX=1)
-0,000062
0,00512
0,0972
6
Em que: D = desvio médio, DPD = desvio padrão das diferenças, SQRR = soma dos
quadrados dos resíduos relativos, valores dos expoentes são notas de cada modelo
e TG = total geral incluindo volume com e sem casca.

Rev. TREE DIMENSIONAL, ProFloresta - Goiânia, v.3 n.5; p.

75

2018

FIGURA 5 Distribuição de resíduos obtidos para o modelo volumétrico 2 ajustado com a
variável binária Tx utilizando-se as informações do base de dados 1.

Diante disso, nota-se que a equação 19 pode ser utilizada para quantificar,
simultaneamente, o volume com e sem casca. Isso, aliado à redução de 16% no
número de árvores para cubagem rigorosa (de 24 se reduziu para 20 árvores),
proporciona otimização no tempo de coleta de dados e processamento do inventário
florestal (uso de Tx) quanto à estimativa do estoque de madeira com e sem casca
em plantios florestais.
CONCLUSÃO
A melhor dinâmica de amplitude de classe diamétrica e número árvores para
cubagem, visando o ajuste de equações volumétricas, foi a amplitude de 2,8 cm com
5 árvores por classe (Base de Dados 1) sendo preferível o ajuste do modelo 2, do
tipo biomatématico, que foi mais estável que o modelo 1 que é do tipo linear múltiplo.
A aplicação da variável binária Tx possibilitou redução na geração de equações
para obter volume com e sem casca, devendo-se preferir a utilização da variável
binária do tipo
, evidenciando ser a melhor forma de quantificar,
simultaneamente, o volume com e sem casca em plantios florestais.
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