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RESUMO 
Este trabalho objetivou ajustar equações para estimar a biomassa individual seca 
acima do solo de plantas de bambu, da espécie Phyllostachys aurea. Foram 
utilizados 30 indivíduos, nas quais foram mensuradas: as variáveis diâmetro à altura 
do peito (dap), altura total (h) e biomassa individual seca acima do solo (bt) pelo 
método destrutivo. Houve forte correlação entre bt e dap (r=0,80) e correlação de 
grau médio entre bt e h (r=0,58). A biomassa determinada nos 30 indivíduos foi 
utilizada para ajuste de equações pelo método dos mínimos quadrados. Essas 
equações que visam estimar a biomassa (variável de difícil mensuração) a partir de 
variáveis de fácil medição (dap e h). A melhor equação ajustada foi a de Spurr, com 
coeficiente de determinação ajustado (R²adj.) de 0,654 e erro padrão da estimativa 
em percentagem (Syx%) de 30,22%. A segunda melhor equação ajustada 
(Schumacher-Hall) apresentou R²adj.=0,643 e Syx%=30,68%. Conclui-se que ambas 
as equações apresentaram bons resultados nos critérios avaliados. Conclui-se 
também que é possível a estimativa acurada da biomassa individual seca acima do 
solo da espécie Phyllostachys aurea através do método de regressão linear com a 
adoção das variáveis dap e h. 
PALAVRAS- CHAVE:  bambu, correlação, equações, modelagem, regressão. 
 
 

INDIVIDUAL BIOMASS MODELING FOR Phyllostachys aurea Carr. ex A.& C. 
Rivi're 

 
ABSTRACT 

This study aimed at fitting equations to estimate aboveground individual dry biomass 
of bamboo plants of the species Phyllostachys aurea. Thirty individuals were used, in 
which the variables were measured in diameter at breast height (dbh), total height (h) 
and total individual dry biomass (bt) by the destructive method. There was a strong 
correlation between bt and dbh (r=0.80) and medium degree of correlation between 
bt and h (r=0.58). The determined biomass values of the 30 plants were used to fit 
regression equations by the least squares method. These equations aim to estimate 
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the biomass (variable difficult to measure) from easily measured variables (dbh and 
h). The best fitting equation was Spurr, with adjusted coefficient of determination 
(R²adj.) of 0.654 and percentage standard error of estimate (Syx%) of 30.22%. The 
second best fitted equation (Schumacher-Hall) showed R²adj.=0.643 and 
Syx%=30.68%. We conclude that both equations showed good results in accordance 
with the evaluated criteria. It is also concluded that the accurate estimation of total 
dry biomass of individual species Phyllostachys aurea through a linear regression 
based upon dbh and h measures is feasible.  
KEYWORDS: bamboo, correlation, equations, modeling, regression 
 
 

INTRODUÇÃO 
 Atualmente o conceito de sustentabilidade vem sendo amplamente difundido 

no contexto global. Essa discussão faz-se necessária, uma vez que os insumos 
utilizados não são infinitos e precisam ser substituídos, a fim de buscar alternativas 
que possam manter o crescimento econômico, sem comprometer os recursos 
naturais (MENDES et al., 2011). Diante deste cenário, estudos que visem suprir 
essa demanda por alternativas são cada vez mais necessários. Um dos assuntos 
que vem sendo estimulado é a busca por materiais alternativos, disponíveis e ainda 
pouco explorados na indústria. Dentro deste contexto, as espécies de bambus 
surgem como uma boa opção como novos materiais. Em que pese esse aspecto 
positivo, os bambus ainda são pouco explorados no Brasil, tanto no que concerne ao 
seu cultivo e usos em larga escala. 

 Possuindo uma grande diversidade de espécies, os bambus apresentam 
porte similar ao das árvores, podendo atingir até 40 m de altura e mais de 30 cm de 
diâmetro. Outras características complementam suas qualidades em comparação às 
árvores, como ampla distribuição geográfica, curtas rotações de cultura, baixo 
investimento de capital, proporciona alta intensidade de trabalho e retornos 
econômicos atraentes (LOBOVIKOV et al., 2012).   

Pertencente à família Poaceae, subfamília Bambusoideae, apresenta uma 
vasta gama de táxons, com cerca de 1.200 espécies e 90 gêneros (LOBOVIKOV et 
al., 2012). A planta de bambu apresenta-se dividida em rizomas e sistemas de colmo 
(NOGUEIRA, 2013), em que o rizoma possui a função de sustentação, absorção de 
água e nutrientes, enquanto o colmo é a parte aérea da planta, normalmente com 
formato cilíndrico, oco, possuindo nós e entrenós. 

Apesar dos poucos estudos referentes ao tema, sabe-se que o bambu possui 
elevadas taxas de crescimentos (LOBOVIKOV et al., 2012), e outros tantos 
atributos, como o eficiente potencial de sequestro de carbono, qualidade para 
produção de celulose e polpa, versatilidade para o uso em construções civis e 
utensílios, entre outros. Mesmo ainda pouco explorado, o bambu já tem se 
caracterizado como um significativo recurso natural renovável, principalmente nos 
países asiáticos, sendo utilizado como fonte de matéria prima em indústrias, no meio 
rural e doméstico (MOGNON, 2015). A cadeia produtiva do bambu proporciona 
benefícios socioeconômicos para cerca de 2,5 bilhões de pessoas ao redor do 
mundo (INBAR, 2014). 

Outro excelente potencial que o bambu tem a oferecer é sua utilização para a 
produção de energia através da biomassa. Cerca de 22% da fonte de energia de 
países em desenvolvimento são provenientes da biomassa (GOLDEMBERG, 2000). 
O Brasil é um país que utiliza intensamente esse recurso para atender suas 
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necessidades energéticas (BRITO et al., 1987), logo, explorar o potencial com 
espécies de bambu pode ser interessante como futura alternativa de consumo 
(ROSILLO-CALLE & BEZZON, 2000).  

A quantificação da biomassa de espécies de bambu, por outro lado, não é uma 
tarefa simples. Sua medição direta é complexa e onerosa. Métodos indiretos 
precisam ser utilizados visando estimar essa variável de difícil obtenção a partir de 
outras mais facilmente mensuráveis. Apesar da ampla distribuição e relevante 
importância histórica para a humanidade, pouco se sabe a respeito das 
características biométricas de diferentes espécies de bambu (SANQUETTA et al., 
2014). 

Desta forma, para subsidiar projetos que visem o aproveitamento do bambu-
dourado (Phyllostachys aurea Carr. ex A.& C. Rivi're) – um dos mais utilizados no 
mundo – delineou-se o presente trabalho, cujo objetivo foi desenvolver equações 
individuais de biomassa seca total acima do solo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
Área de Estudo 

O presente estudo foi realizado no campus Jardim Botânico da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR), Curitiba-PR, Brasil. O local situa-se na região sul do 
país, onde o clima predominante segundo KÖPPEN é o temperado úmido 
mesotérmico (Cfb), com invernos rigorosos e verões amenos. A chuva está presente 
em todas as estações do ano (RIBEIRO et al., 2008). O município encontra-se nas 
coordenadas de referência: latitude de 25º 25’ 40” S, longitude 49º 16' 23" W e a 
altitude média é de 934m.  

 
Trabalho de Campo 

Nos meses de julho e agosto foram selecionados 30 colmos da espécie 
Phyllostachys aurea, de maneira aleatória, em uma área não manejada de 
ocorrência desta espécie. Os colmos foram derrubados e mensurados nas variáveis 
de diâmetro à altura do peito (dap) e altura total (ht), com paquímetro e trena, 
respectivamente. A massa fresca acima do solo foi determinada com balança digital 
de precisão de 1 g. 

 
Análises de laboratório 

Amostras dos colmos, galhos e folhas com cerca de 500g da biomassa fresca 
foram retiradas para determinações de laboratório. As amostras foram secas em 
estufa a 65°C e pesadas para obter suas respectivas  biomassas secas. A relação 
entre a massa seca e a massa fresca das amostras foi usada para converter a 
biomassa fresca total acima do solo de cada planta pesada no campo para 
biomassa seca individual acima do solo (bt). 

 
Análises estatísticas 

Foi realizada uma análise descritiva dos dados levantados neste estudo, para 
as variáveis dap, h e bt. Adicionalmente, foi realizada uma análise de para 
determinar os coeficientes de correlação (r) de Pearson entre as variáveis. 

 
Ajustes de equações alométricas 

Foram testados cinco modelos para a estimativa de bt (em gramas), os quais 
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são apresentados no quadro 1. Os modelos estimam bt a partir das variáveis h (em 
metros) e dap (em milímetros).  
 

QUADRO 1 – Modelos testados para a estimativa da biomassa individual 
acima do solo em Phyllostachys aurea em Curitiba, PR. 

Autor Modelo 
Berkhout bt = β0+β1dap 

Spurr bt = β0 + β1dap²h 
 Schumacher – Hall ln(bt) = β0+β1ln(dap)+β2ln(h) 
 Husch ln(bt) =β0+β1ln(dap) 
 Stoate 

 
ln(bt) = β0+β1*dap²h+β2dap²+β3h 
 Onde: 

bt = biomassa individual total (gramas); 
ln = logaritmo neperiano; 
β0...βn = coeficientes obtidos através do método de regressão linear; 
dap = diâmetro a 1,30 m do solo (mm); 
h = altura total (m). 
 

A análise gráfica dos resíduos é outro indicador muito importante para avaliar 
a qualidade do ajuste. Ao adotá-la, busca-se evidenciar a presença de tendências 
evidentes na distribuição dos resíduos da equação, ou seja, os desvios entre os 
valores reais e os respectivos estimados com o modelo. 
 
QUADRO 2 – Formulação dos indicadores estatísticos adotados para modelagem 

da estimativa da biomassa individual acima do solo em Phyllostachys 
aurea em Curitiba, PR. 
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Onde n = número de observações; p = número de parâmetros do modelo; = 
biomassa individual total estimada; bt = biomassa seca individual acima do solo real; 

tb̂ = biomassa individual biomassa seca individual acima do solo estimado; tb  = 
média da biomassa seca individual acima do solo real. 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  A média do dap encontrada pela amostragem foi de 27,77 mm, 
variando entre 14,00 e 46,00 mm (Tabela 1). As amostras analisadas apresentaram 
altura que variaram de 5,10 m a 9,18 m, com média de 6,91 m. Observou-se que a 
média da variável biomassa individual acima do solo foi de 1.508 gramas, variando 
entre 456 e 3.265 gramas. 
 
TABELA 1  – Estatísticas descritivas para o conjunto dos dados de dap, altura 

e biomassa seca individual acima do solo em Phyllostachys 
aurea em Curitiba, PR. 

Estatísticas Descritivas dap (mm) h (m) bt (g) 
Média 27,77 6,91 1.508,17 
Erro padrão 1,46 0,19 141,57 
Mediana 27,50 6,85 1.423,23 
Desvio padrão 7,99 1,02 775,43 
Variância da amostra 63,84 1,04 601.290,44 
Mínimo 14,00 5,10 456,32 
Máximo 46,00 9,18 3.265,42 
Soma 833,00 207,16 45.245,08 
Número de dados 30 30 30 
  

A análise do coeficiente de correlação de Pearson entre a variável dap e h 
indicou um valor de r = 0,60. Já a correlação entre dap e a biomassa foi de r = 0,80. 
Por fim, a correlação entre h e biomassa foi de r = 0,58. MOGNON et al. (2014), em 
estudo desenvolvido com o gênero Guadua, para a estimativa de biomassa seca 
total desse bambu, indicaram que essa variável dependente relacionou-se 
fortemente com as variáveis biométricas diâmetro à altura do peito, diâmetro do colo 
(base) e com a altura da planta. Concluíram que essas variáveis prestam-se para 
estimar a biomassa seca total. 

Como pode se observar na Tabela 2, o modelo que apresentou melhores 
resultados foi o de Spurr, seguido do de Schumacher–Hall. A equação de Spurr 
gerou um erro padrão em porcentagem de 30,22%, o mais baixo entre os modelos 
testados, e um coeficiente de determinação ajustado de R²adj. = 0,654, resultados 
que se mostram satisfatórios dada a amplitude de dados dos indivíduos de bambu 
analisados, a qual está associada à variabilidade de idades e a falta de manejo do 
povoamento de bambu em questão. 

Esses resultados corroboram o estudo desenvolvido por SHANMUGHAVEL & 
FRANCIS (1996) com a espécie Bambusa bamboos com objetivo de estimar a 
biomassa total (acima e abaixo do solo). Os autores concluíram que a inclusão da 
variável transformada ln(dap²h) poderia ajudar a explicar essa variável dependente, 
apresentando R² de 0,83. Como citam esses autores, equações desenvolvidas com 
a variável altura dos colmos de bambus geram dificuldades para a mensuração em 
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campo, indicando a preferência de muitos autores pelo uso isolado apenas da 
variável dap. 

 
 

TABELA 2  – Resultados dos ajustes das equações para estimativa de biomassa 
seca individual acima do solo em Phyllostachys aurea em Curitiba, 
PR. 

Modelo β0 β1 β2 β3 Syx% R2
adj. 

Berkhout -650,820 77,754   31,312 0,629 
Spurr 572,612 0,155   30,219 0,654 
Schumacher-Hall 2,188 1,293 0,393  30,678 0,599 
Husch 2,552 1,412   30,972 0,605 
Stoate 5,691 -6,876 0,001 0,123 34,140 0,558 

 
TOREZAN & SILVEIRA (2000), trabalhando com Guadua weberbaueri Pilger, 

para a estimativa da biomassa total do compartimento colmo, observaram R² de 
0,74, que, segundo eles, pode ser considerada como uma boa estimativa para a 
espécie que tem ocorrência na região amazônica. A variável independente utilizada 
na equação ajustada por esses autores é apenas o dap. Já quando esses autores 
compararam com equações de polinomial do 3º grau, levando em conta a variável 
dap, encontraram um valor de R² de 0,81, ou seja, aparentemente um ajuste melhor. 

SANQUETTA et al. (2015), ao estudarem  a estimativa de biomassa Bambusa 
vulgaris, concluíram que modelos que levam em consideração as variáveis 
independentes dap e altura são indicados e expressam bem a biomassa seca 
individual total. Adicionalmente, concluíram que, empregando-se modelos com 
apenas o dap, não existiam prejuízos à qualidade das estimativas. 

MOGNON et al. (2014) concluíram também que foi possível, através da 
técnica de regressão linear, estimar com acurácia a biomassa seca total de bambu 
do gênero Guadua.  As análises gráficas dos resíduos podem ser interpretadas nas 
Figuras 1 a 5. Observa-se que em todos os gráficos há uma distribuição equilibrada 
dos resíduos ao longo da linha da biomassa estimada, indicando não existir 
tendências nas estimativas com os modelos testados. 

 

  
FIGURA 1 – Análise de resíduos do método 
de Berkhout. 

FIGURA 2 – Análise de resíduos do método 
de Spurr. 
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FIGURA 3 – Análise de resíduos do método 
de dupla entrada de Schumacher - Hall. 

FIGURA 4 – Análise de resíduos do método 
de Hush. 

 
FIGURA 5 – Análise de resíduos do método de Stoate. 

 
 
 

CONCLUSÃO 
A biomassa seca individual acima do solo se correlaciona fortemente com a 

variável biométrica dap e de forma mediana com a variável altura. Portanto, conclui-
se que, sendo a primeira variável de mais fácil medição e tendo alto poder preditivo 
da biomassa individual total, sua adoção em equações para estimativa dessa 
variável é recomendável. 

As equações que mostraram os melhores desempenhos apresentaram a 
combinação das duas variáveis biométricas, sendo elas de Spurr (dap²h) e de 
Schumacher–Hall com ln(dap) e ln(h), sendo que ambas apresentaram bons 
resultados nos critérios avaliados. 

Conclui-se também que é possível a estimativa acurada da biomassa 
individual total da espécie Phyllostachys aurea por meio do método de regressão 
linear. 
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