
Comparação de equações 

alométricas em 4 localidades da 

Amazônia brasileira:  

Acre, Amapá, Manaus e  

São Gabriel da Cachoeira, 
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SGC 

AC 

MAO 

AP 

Localidades 



O carbono armazenado na biomassa  das árvores é tipicamente o 

mais vasto reservatório e o mais diretamente afetado via processos de 

desmatamento e degradação. 
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Locais n BT  

(total 

biomass)  

BA 

(above 

ground 

biomass) 

BR 

(below 

ground 

biomass) 

DAP ≥ 

(DBH) 

AC 190 X x x 5 

AP 105 x x x 5 

MAO 131 x x x 5 

SGC 101 x x x 5 

• Desenvolver modelos 

• Testar (ANCOVA)  o uso de uma única equação para 

biomassa total na Amazônia brasileira  

4 



5 

Método destrutivo 
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Modelos testados 
 

 

• modelo 1: M = aDb 

• modelo 2: M = aDbHc  

• modelo 3: M = a(D2H)b 

• modelo 4: M = a + bD 

• modelo 5: M = a + bD + cH 

• modelo 6: M = a + bD2H 
 

• Massa fresca (fresh mass), 

DAP (DBH) e H (height) 

• a, b, c – coeficientes 

Critérios de seleção 
 

• R2adj  

    (Neter e Wasserman, 1974) 

 

• desvio padrão em relação à 

média  

    Sy.x% (IPCC, 2000) 

 

• gráfico de resíduos 
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Para a biomassa, em particular, medidas diretas de massa são 

necessárias para avaliar a precisão dos modelos 

 

Direct measurements of tree mass are needed to evaluate precision 

of models 
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Recorrer à escala original para avaliar a precisão das estimativas 

Além da avaliação estatística, os modelos devem ser de uso prático 

 

Original scale to evaluate precision of estimates  

Practical use of the models 
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• elevada capacidade preditiva obtida com o número mínimo de 

variáveis 

• baixa correlação entre os preditores (e.g DBH-H) 

• interpretabilidade aceitável da função das variáveis em modelar a 

resposta da variável dependente 

 

• high predictive capability achieved with the minimum number of 

variables 

• low correlation among the predictors 

• acceptable interpretability of the role of variables in modeling Y 

response 
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Locais Compartimento N R2
adj. Syx(%) 

AC BT 190 97,9 3,32 

AC BA 190 97,9 3,37 

AC BR 190 94,0 5,84 

AP BT 105 96,7 5,8 

AP BA 105 96,3 6,10 

AP BR 105 96,8 6,31 

MAO BT 131 94,3 3,90 

MAO BA 131 92,9 4,19 

MAO BR 131 94,4 5,11 

SGC BT 101 93,2 4,91 

SGC BA 101 93,6 4,81 

SGC BR 101 83,3 7,47 

Considerando a 

simplicidade, ajuste e 

praticidade no uso,  

o modelo 1: M = aDb 

 foi selecionado como 

melhor modelo para estimar 

os diferentes componentes 

de biomassa para os 4 sítios  
 
BT = total biomass 

BA = above ground biomass 

BR = below ground biomass 
R2adj (Neter e Wasserman, 

1974) 

desvio padrão em relação à 

média 

    Sy.x% (IPCC, 2000) 
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Gráfico de resíduos % para biomassa total (BT-total biomass) para as 

4 localidades 
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Uso de uma única equação para Amazônia brasileira    
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Uso de uma única equação para Amazônia brasileira    

Pos-Hoc Tukey para biomassa total (BT-total biomass) 

AC AP MAO SGC 

AC 1 - - - 

AP 0,878 1 - - 

MAO 0,06 0,305 1 - 

SGC 0,000 0,000 0,000 1 

– ANCOVA utilizando variável Dummy valores de p < 0,000000 
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Uso de uma única equação para Amazônia brasileira    

falham em capturar 

corretamente a variabilidade 

na alometria da biomassa em 

escala global.  
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     Relação biomassa de raízes/biomassa aérea  

root:shoot ratio   
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(17,33 ± 1,76) 

          95% 

(13,07 ± 1,17) 

          95% 

(15,08 ± 1,3) 

          95% 
(16,39 ± 1,60) 

          95% 
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Relação DAP-H (DBH-H) 
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• A verdade de campo (derrubar algumas árvores para estudos de biomassa) 

se faz necessária para melhorar as estimativas de biomassa nos trópicos no 

que diz respeito a extrapolações. 

 

• Estudos futuros e uma melhor investigação das relações DAP-H e BR:BA 

podem nos guiar ao entendimento da variação em biomassa para as 

diferentes florestas de “terra-firme” da região, sendo destacado o papel do 

componente de biomassa de raízes nessa variação. 

. 

• Não recomendamos o uso de uma equação única para toda a 

Amazônia 
 

Considerações finais 
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     OBRIGADO 


