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Estudo da Lei de Auto-desbaste Através de Ajuste de 

Modelos Lineares e Não Lineares~ e. Povoamentos de 

Eucalyptus 6randis~ no Estado de São Paulo 

Autor: Maria deI Pilar Díaz 

Orientador: 0.... Hilton Thadeu Z. do Couto 

RESUMO 

A Lei de Aut.o-desbast.e CYODA et a1 i i. 1963~ descreve 

as mudanças reciprocas no t.amanho médio ou massa da árvore 

e a densidade populacional durant.e o desenvolviment.o de um 

t.alh~o monoespeclf'ico. equiâneo com f'echament.o de copa 

complet.o. Est.a expressSo da relaç~o rendiment.o-densidade 

mediant.e um modelo nSo linear. t.em sido considerada um dos 

principios mais gerais de Biologia de Populações de Plant.as 

e. recebido inumerAveis crlt.icas em relaçSo a seu 

desempenho. 

Est.e t.rabalho t.eve como objet.ivo propor um mét.odo mais 

adequado para ajust.ar o modelo de aut.o-desbast.e. 

considerado como n~o linear e linearizado via 

t.ransf'ormaç~o, avaliando dados de invent.ários f'lorest.ais 

obt.idos em f'lorest.as monoespec1f"icas e equiâneas de 

Eucalyptus 6randis para t.rês qualidades de slt.io. Para 

isso, f'oram desenvol vi dos alguns programas nos pacot.es 

est.at.lst.icos SAS e GLIM. 

Não precisando da incorporaçSo das variáveis idade e 

qualidade de s1t.io, o mét.odos ut.ilizados 

dos parâmet.ros nos dois t.ipos de 

para a est.imaçSo 

modelos abordados 

most.raram a mesma ef'ici6ncia. Foram recomendadas algumas 

dessas met.odologias em f'unç~o do pot.encial prát.ico quant.o a 

robust.ez e si mpl i ci dade de i mpl ement.ação. 
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Os resul t.ados obt.idos indicaram que aument.ando o 

espaçament.o ent.re plant.as. aument.a-se o volume cilíndrico. 

e consequent.ement.e a idade de est.agnaç~o ou aut.o-desbast.e. 

Visando os est.udos dos modelos de cresciment.o para E. 

fjrandis. sugere-se a implement.açSo de experiment.os com 

di~erent.es qualidades de slt.io e avaliadas em vârias idades 

para alguns espaçament.os de int.eresse em t.ermos de 

produçSo. 
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Self-t.hinning Law Adjusted Through Linear and Non-linear 

Regression for Eucalyptus erandis Plant.at.ions in t.he Stat.e 

or go Paulo, Brazil 

Author: Maria deI Pilar Diaz 

Adviser. Hi1 ton Thadeu Zarate do Couto 

The self'-t.hinning law CYODA et ali i. 1963) descrihes 

reciprocal changes in t.he average size or weight of' trees 

and stand densi t.y along t.he li fe of' apure and even-aged 

stand wi t.h crown cl osure.· Th1 s expressi on that reI ates 

yield and density t.hrough a non-linear model is considered 

one of' t.he main law of the Biology of'Plant Population and 

along it.s exist.ence has received several crit.icisms because 

of' i t.s per f'or mano •. 

This papel' proposes a met.hod t.o adjust t.he 

self'-t.hinning model using non-linear and linearized model, 

f'or pure and even-aged stands of' Eucalyptus Brandis in 

three si t.es wi t.h dif'f'erent.. qual i t.ies. It. was used f'or 

paramet.er est.imat.es t.wo st.at.ist.ical pacJcages. SAS and GLIM. 

It. was t.est.ed t.he inf'luence of' age and site qualit.y 

in t.he models. but. t.hey did not. show signif'icance. The 

resul t.s i ndi cat.ed t.hat i ncreasi ng spaci ng among trees 

Cst.and densi ty) the vol ume per hectare increases. and 

consequently the rotation age and self'-thinning. 

lt was suggested that experiments be specially 

established in several site qualities to study lhe growth 

and yield of' Eucalyptus 6randis and lhe age of' 

self'-thi nni ng. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde que a mat.éria vi va exist.e na f'orma de 

individuos discret.os exist.em duas variáveis básicas para a 

descrição global dos seres vivos: sua massa e seu número 

por unidade de área. Na Taxonomia Ecológica exist.em duas 

ramif'icações principais de est.udo : Ecologia de Produção e 

Ecologia de População (HARPER. 1977). as quais enf'at.i:zam. 

respect.ivament.e, a massa e o número de individuos. A 

relação ent.re essas variáveis const.it.ui o núcleo da 

Ecologia. Em t.ermos gerais. as relações rendiment.o

-densidade t.ent.am dar inf'ormações acerca do efeit.o 

rendiment.o-densidade, assim como t.ambém det.erminar 

limit.e superior para essa combinação. 

um 

O est.udo da combinação rendiment.o-densidade 

t.ornou-se o 

úl t.i mas duas 

objet.ivo de int.ensas pesquisas durant.e as 

décadas desde que YODA et ol i i (1963) 

f'ormularam a Lei da Pot.ência 3/2 de Aut.o-desbast.e. 

A Lei de Aut.o-Desbast.e t.em sido considerada 

um dos principios mais gerais da Biologia de populações de 

plant.as . Ela relaciona o t.amanho ou massa da plant.a com a 

densidade quando o processo de aut.o-desbast.e est.á 

ocorrendo, de t.al Forma que. a JX'Pulação diminui. tanto 

nos i ncr ement.os do t.amanho como no númer o de i ndi vi duos. 

Sob as pr essuposi ções de que o desenvol vi ment.o do t.al hão 

em est.udo é monoespecif'ico. equiãneo e com f'echament.o de 

copa compl et.o. essas mudanças podem ser descri t.as paI a 

equação: 
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w = k N 
-3/2 

onde. w é o t.amanho médio da plant.a. expresso em massa. 

'\.'01 ume. aI t. UI' a • ár ea basal. et.c; N é a densi dade C númer o de 

plant.as por unidade de área), e k é uma const.ant.e 

considerada como uma medida da t.axa para a qual a massa de 

t.ecido requerida para sust.ent.ar uma área de copa 

est.abelecida varia com as dimensões do dossel. Essas bases 

t.e6r i cas e empl r i cas envol vi das nessa si mpl es equação 

t.êm recebido inumeráveis crit.icas em relação a seu 

desempenho. 

~ evident.e que a credibilidade da Lei de 

Aut.o-desbast.e ser á t.ant.o mai 01' quant.o mel hor se aj ustar o 

modelo mat.emát.i co ao 1'enômeno em quest.ão. 

Mas. o modelo em est.udo é uma função 

consi der ada não 1 i near nos par âmet.ros. I st.o di f' i cul t.a a 

obt.enção das est.imat.ivas. que apesar do int.enso t.rat.ament.o 

na li t.erat.ura uni ver sal não é sugerido um único mét.odo de 

minimos quadradros como sendo o melhor para a resolução de 

modelos não lineares. 

Dependendo da nat.ureza experiment.al do 

problema. pode-se t.er mét.odos mais adequados que out.ros 

para a obt.enção das est.imat.i vas dos parâmet.ros. Dado que 

essas est.i ma t.i vas devem ser bem det.er mi nadas escol hemos 

ent.re os vários mét.odos de est.imação não linear os mét.odos 

de Gauss. Newton. Marquardt.. e da Secant.e, com os objet.ivos 

de tI' ansmi t.i r met.odol ogi a de apl i cação e ver i f' i cal' qual o 

melhor para esse modelo especifico. 

Por out.ro lado. é óbvio que esse modelo 

propost.o é facilment.e linearizável at.ravés da aplicação da 

t.ransformação logaritmica nas duas variáveis Cist.o é. de 

respost.a e predit.ora) e assim est.imado mediant.e a aplicaç~o 

do mét.odo dos mi ni mos quadr ados à equação de r 9gr essão 

simples, quando a sit.uação experimental o permit.ir. Ainda 

mais. dada uma est.rutura linear da variável respost.a em 
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~unção da variável predi~ora, poder-se-ia u~ilizar um ou~ro 

mé~odo. o de máxima verossimilhança visando comparar 

me~odologicamen~e o processo para ~ins de obter uma melhor 

pradiçllo. 

Assim, este trabalho ~em como obje~ivo propor 

um mé~odo mais adequado para ajustar o modelo de 

au~o-desbaste. Para a estimati va dos parâmet.ros serão 

compar ados os medelos I i near es e não I i neares. Par a a 

validação dos modelos serão usados dados de inventários 

~lores~ais obtidos em Florestas monoespeci~icas e equiâneas 

de Eucalyptus 6randis, plantadas em três di~erentes 

qualidades de sitio. 
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2. REVI SÃO DE LI TERATURA 

2.1. A Lei de Au~o-desbas~e 

2.1.1. Considerações Gerais 

A Lei de Ãu~o-desbas~e de acordo com YODA et 

al i i (1963:) deScreve as mudanças recIprocas no ~amanho 

médio da árvore expresso em massa. volume, al~ura. área 

basal, diâme~ro quadrá~ico. e~c, (w:), e o número de plan~as 

por uni dade de área. (N) , dur an~e o desenvol vi men~o de um 

~alh~o monoespecI.fico. equiâneo com .fechamen~o de copa 

comple~o: 

w = Jc N -a ..... 2 (1) 

onde k é um coe.fici&n~e e -3/2 é uma cons~an~e que 

independe da espécie. idade, densidade inicial e qualidade 

do sl~io. O ~amanho ~o~al da vege~aç~o por unidade de área. 

W. a qual é igual ao produ~o de w e N. pode ser de~erminado 

a~ravés de: 

W = k N -.1/2 
(2) 

Assim o ~àmanho da árvore do ~alhão é 

explicada por uma f'unç~o uni variada. (N). com um único 

coef'icien~e a ser de~erminado. (k). mais uma cons~an~e 

ecol6gica universal (-1/2 ou -3/2 no caso da equação (l)). 
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o auto-desbaste. isto é, a diminuição do 

número de plantas. -dN (a diferencial do número) é causado 

pelo incremento do tamanho da árvor& do talhão. dW (a 

diferencial do tamanho da árvore). Definindo a taxa 

reI ati va de auto-desbaste em reI ação ao cresci ment.o 

relativo do tamanho da árvore. dW/W. como (-dN/N)/(dW/W). 

est.a r azão é constante e i gual a 2 (doi s) • par a todas as 

condiçe5es: 

C -dN/N) /( dW/W) = (-dN/N) ------------------------= 2 (3) 

(-1/2)(1/N)kN-1 /2dN 

A forma di ferenci aI da Lei contém uma 

const.ant.e somente e tem um si gni f i cado ecol6gi co cl aro: 

quando a massa total das plant.as cresce em uma fração 

pequena f (=dW/lD. a diminuição relat.iva do número de 

pl ant.as é 2*f (ZEI DE. 1988) . 

Segundo OLlVER & LARSON (1990) o impacto de 

diferenciação do t.amanho médio em relação ao número e idade 

das ár vor as pode ser tr aduzi do como: desde que aI gumas 

árvores morrem repentinament.e, o t.amanho médio das 

restant.es se incrementa. A Figura 1 apresenta. na escala 

logar.1 t.mi ca, as mudanças do t.amanho médio, quantificado 

pelo volume. em relação ao tempo, para talhões de 

Pseudatsu6a mensiensii. Int.erpreta-se que cada t.alhão é uma 

linha. Observa-se que acontecem mortes súbitas de árvores, 

e os t.amanhos des individues aumentam diminuindo 

considerávelment.e o número deles criando um padrão de 

crescimento que se desenvolve at.é um certo limite natural, 

representado pela linha de mortalidade. 

A possibilidade de expressar assim, 

exatamente, um processo ecológico fundamental tem sido 

considerado como uma not.ável façanha e tem impressionado 

profundamente a presente geração de ecologistas florestais. 



Volume Médio 
da árvore 

(escala 109) 
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Limi t.e superior 
da relação 

t.amanho-densidade 
(linha de mort.ali

dade) 

Número de árvores/área (escala 109) 

FIGURA 1: lnt.erprelaç~o do processo de Auto-desbaste: 

mudanças so~ridas pelo volume médio da ár

vore em ~unção do t.empo. 

A aplicação da Lei ~oi consideravelment.e 

expandi da por GORHAM (10'79) • MALMBERG &. SMI TIl (1 092) • 

WESTOBY (1984) e ~oi usada como argumento pr i nci paI par a 

medelos mai s compl exos de acor do com LLOYD &. HARMS (1 0B6). 

Embora descreva t.alh5es sem alteraç5es. DREW & FLEWELLING 

(1977. 1979) e LONG & SMI TH (1984) apr esent.ar am aI gumas 

recomendações para manejo ~lorest.al quando a at.ividade 

produt..i · ... a é mist..a. 

Segundo LONSDALE (1990) • reavaliações 

recent.es concluem que o expoent.e envolvido na lei pode ser 

considerado como uma variável. dependendo das 

característ.icas biológicas da planta. e que as linhas 

ret..as. como já ~oi observado na Figura 1. são mais uma 
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exceção do que uma regra Universal. 

Acontece que. a questionada Lei de 

Auto-desbaste é per 1'ei tamente cor reta. bem como tr i vi aI • 

dentro de certas pressuposições explicitamente 

estabel eci das pelos autor es. El as são a i nvar i ânci a da 

1'orma e o 1'echamento horizontal 

completo de um talhão equiâneo. 

da copa no desenvolvimento 

~ando essas condições são 

satisfeitas, a Lei vira uma simples regra empirica ou, por 

outro lado. uma proposição geométrica elementar. O problema 

& que aI gumas dessas suposi ções não são vál i das na 

natureza. e segundo ZElDE Cl9B7~, contrariamente à primeira 

pressuposição, a forma da copa muda com o crescimento da 

planta por razões mecânicas e ecológicas. Este 1'ato é 

percebido tanto pelos autores. como pelos criticos da Lei. 

1'azendo com que na atualidade. poucos pesquisadores 

continuem afirmando que o valor -3/2 seja Universal na 

descrição da relação entre as variáveis w e N. 

As diferenças de opiniões não tornam 

desprezível a importância da Lei. Ainda mais. a capacidade 

de gerar conflitos testemunha o grande sucesso dela. Este 

sucesso não se 1'ocal i 2a na exati dão da descr i ção do 

auto-desbaste, sen~o na capacidade de captar a atenção da 

comunidade ecológica acerca das relações entre o tamanho e 

o número de plantas CZEIDE, 1991). 

Como já 1'oi mencionado, a descrição da 

relação funcional entre o volume médio, CV> e o número de 

i ndi vi dues por uni da de • { N:> , é f .. i ta de manei r a 

determinística. isto é, com um coeficiente angular fixo em 

-3/2, O que não leva em conta, entre outras coisas as 

di 1'erenças das qualidades dos sitios. Portanto. não seria 

errado pensar numa linha curva que varie com os fatores 

controláveis que perturbam o crescimento e afetam a 

densidade. 

Considerando outro ponto de vista. a Ciência 

Florestal através das técnicas de Manejo. confia parte do 

seu desenvolvimento a dois parâmetros padrões: densidade e 
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quan~idade ~o~al de madeira em pé. Quando a densidade 

padrão es~á de~erminada anall~ica e não empiricamen~e, ela 

nos permi~e ob~er es~ima~ivas mais exa~as das 

carac~erls~icas de in~eresse, como: densidade real 6~ima. 

quan~idade ~o~al de madeira em pé, qualidade do sl~io, ~axa 

de au~o-desbas~e e grau de per~urbação (ZEIDE. 1987). 

Tan~o a equação de Reineke C REI NEKE. 1933) 

como a Lei de Au~o-desbas~e CYODA et at i i, 1963) são 

funções po~ência. Logo, o número de árvores em ~alhões 

~o~al men~e fechados. N, pode ser apresen~ado como uma 

po~ência do ~amanho médio da árvore. S. Sua forma linear 

será: 

In on = a - b In CS:> 

onde. a e b são coef i ci en~es posi ~i vos e 1 n é a f'unçilto 

logarl~mica na~ural CZElDE. 1094). 

Por ou~ro lado. a densidade de um ~alhão muda 

cons~an~emen~e. Is~o acon~ece devido ao fa~o de que exis~em 

fat.ores na~urais que não es~ão sincronizados: o espaço 

criado pela falha de uma árvore não pode ser fechado 

imediat.am&n~ __ devido a esse inevi~á.V&l r et,ar dament.o. o 

~alhão real, como um ~odo. é pert.urbado num grau 

det,erminado. o f'echament.o da copa passa a ser incomple~o e 

a ocupação da área não é ~ot.al. Assim. ~an~o a .função 

po~ência de Reineke como a Lei de Aut.o-desbast,e pareceriam 

ser não viáveis, desde que a expressão para o expoent.e não 

con~enha alguma informação das mudanças na~urais e não 

con~roláveis observadas CZEIDE. 1987). 

A Lei de Aut.o-desbast.e ~em i mpl i caç5es 

import,an~es na área de Melhoramen~o Florest,al. Segundo 

WHITE & HARPER (1990). se os coeficien~es da equação linear 

forem f i xos par a uma dada espéci e num si ~i o det.er mi nado, 

ent.ão o melhoramen~o es~aria limi~ado somen~e à redução do 

i nt.er valo de t.empo em que o ~al hão de ár vor es mel hor adas 
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aI cançasse o 1 i mi t.e de aut.o-desbast.e. 

A Lei t.em sido conrirmada empiricament.e para 

mais de 100 ecem) 

equiâneas. mas sem 

qualidade do s1t.io 

espécies arbóreas, monoespec1ricas e 

considerar direrenças de local. ou 

CWHlTE. 1980; ZElDE. 1991). N~o 

obst.ant.e. uma análise emp1ri ca most.rou que os parâment.ros 

da Lei roram correlacionados com a espécie, a t.olerância à 

Assim. concluiu-se que luz, local e qualidade do s1t.io. 

a general i dade da Lei poder i a ser rejei t.ada suger indo-se 

que dever i am ser usados na t.rês melhorament.os anal1t.icos 

avaliaç~o dela CWELLER. 1987) . Eles s~o: 

ri> A bi omassa t.ot.al ( ou o vol uma t.ot.al ) 

das plant.as sobrevi vent.es por unidade de área, e não a 

biomassa média (ou volume médio) por árvore. deveria est.ar 

relacionada com a densidade já que o 

est.at.ist.icament.e inválido. 

úl t.i mo mét.odo é 

fii> A est.imação dos parâmet.ros da Lei 

deveria ser obt.ida at.ravés da análise de Component.es 

Principais (PCA) devido à est.rut.ura de erro dos dados. e 

di..> Os t.est.es est.at.1st.icos deveriam ser 

usados na hora de incorporar na modelagem parâmet.ros 

correspondent.es a alguns component.es não cont.emplados na 

Lei original visando a int.erpret..ação dos result.ados. 

Para esse t.rabalho. o aut.or achou result.ados 

sernal hant.es aos oh't.i dos por WELLER (1987) quando aval i ava 

novament.e os dados de HATCHER (1963) pert.encent.es a t.alh5es 

de Picea abiea5 no nort.e de ~ebec, Canadá. Houve 

signiricância para o coerici ent.e de correlaç~o ent.re a 

bi omassa t.ot.al por uni dade de ár ea (B) e N; al ém di sso a 

inclinação da relação não roi direrent.e do valor esperado. 

ao n1vel de conriança de 95% de probabilidade. Por out.ro 

lado. WANNAMAKER & CARLETON (1983) inrormaram que o valor 

da inclinaçilllo de aut.o-desbast.e para a mesma espécie no 

nort.e de Ont.ario era signiricat.ivament.e direrent.e do que o 

valor esperado (-3.75), atribuindo esses desvios à 

het.erogeneidade do padrão espacial e à alt.a t..olerância da 
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espécie. 

ZElDE (1988) a~ravés das evidências empíricas 

cole~adas. informou que duran~e o período de au~o-desbas~e 

in~ensivo. a linha de desbas1..e é uma curva c6ncava para 

baixo. ~ando o fechamen~o da copa a~inge o seu máximo, as 

~angen~es à linha são mais sa~uradas que o valor indicado 

pela Lei (-1/2). Com a diminuição do fechamen~o a linha se 

~orna mais semelhan~e ao valor da Lei, podendo assumir. em 

de~erminadas si~uações. o valor de -1/2. Além disso o au1..or 

achou que nos si1..ios de boa qualidade onde a copa man~ém o 

fechamen~o por um longo periodo, os valores para a 

inclinação não apresent.am desvios t.ão grandes como os 

obt.idos para os sit.ios mais pobres. 

SMITH & BRAND (1987) est.udaram o desempenho 

do modelo de cresci men~o de Chapman-Ri chards, baseado na 

Lei de Aut.o-desbast.e, 

res i nosa Ai 1.. , a 

si gni 1'i ca~i vamen1..e do 

parâme1..ros est.imados 

concluindo que para a espécie Pinus 

inclinação es~imada não difere 

valor -3/2. Nesse caso, t.odos os 

foram significa1..ivos conduzindo à 

concl usão que a Lei de Aut.o-desbast.e assi nt.6t.i ca exi st.e 

para essa espécie e pode ser usada como um modelo básico de 

cresci ment.o. 

Ou~ros aut.ores (WELLER. 1987; ZElDE. 1987) 

quest.ionam a validade e são especialment.e crit.icos em 

relação aos procediment.os de ajus~e e seleção de dados. 

Além da es~imação do modelo nas formas plausí vais que 

serão abordadas nes1..e ~rabalho exis~em me1..odologlas mais 

int.uit.ivas como os diagramas descrevem graficament.e as 

reI ações en~r e o vol ume. o di âme~r o médi o quadr á~i co. a 

aI t.ura média dominant.e e o número de indi viduos por unidade 

de área. 

Em 1..er mos me1..odol6gi cos • as t.écni cas usadas 

para o ajus~e da equação linearizada variam desde as 

análises gráficas CDREW & FLEWELLING, 1977) at.é as 

análises de regressão simples CYODA et alii. 1963) ou as 

análi ses de component.es pr i nci pai s (MOHLER et. aI i i, 1978; 
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WELLER. 1 987 ~ OSAWA & SUGI TA. 1 989) . Por oulr o 1 ado exi slem 

est.udos da nat.ureza assinlót.ica da Lei de Aulo-desbasle. os 

qUáis conduziram a ajusles diferenles para a equaçSo linear 

(LLOYD & HARMS. 1 QB6) . 

2.1.2. Considerações 

Ge>omélrica 

Teóricas: Fundament.aç~9 

WHITTINGTON (1984). fez um esludo da Lei e 

just.ificou sua validade medianle uma análise geomélrica. A 

Figura 2 represent.a o crescimenlo de uma árvore denlro duma 

população de N individuos ocupando um lerrilório de área A. 

Figura 2. Esquema geométrico do território 

ocupado pela árvore. 

Anles de compeli r denlro das zonas de 
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exclusão de cada planla. aqueles volumes de ar e espaço de 

solo adequados par a as necessi dades de cada pl anla não 

inlerferirão enlre si e as plan~as acrescenlarão sua massa 

sem perder nenhum individuo. Assim, o incremenlo da massa 

deveria ser oblido. após o começo da compelição. com um 

cuslo de decr ésci mo da di slr i bui ção da densi dade. como 

segue: 

A massa média Cm) do individuo é 

fYi"'< X* aI * bl *c 1 

onde p é a densidade da madeira da árvore, x é a proporção 

do espaço ocupado pela planla denlro da sua zona de 

exclusão, 1 é a dimensão lipica da planla, e a. b e c são 

conslanles para um gênero particular. como por exemplo. o 

valor da conslante a poderia ser uma r epresenlação 

esquemálica da árvore. Assim, ~emos: 

-3/2 -3/2 

m = pM x* a* b* c 1 3 = k* 1 3 = k* (1/1 2) = k* (N/N 12) 

onde k = p* X* a* b* c, uma combinação de conslanles para 

um g~nero particular. 

Ai nda mai s , se L é uma medi da li pi ca do 

ler r i lór i o tolal ocupado pe1 a popu1 ação lolal. a área A 

desse terrilório é CdL)*CeL), onde d e e são conslanles que 

delerminam a forma da área nesta representação esquemática. 

Mas. como em uma comuni dade de N i ndi vi duos competi ndo 

enlre si, N = (al) *Cbl) = (dL)*CeL), e como 

m = k*C 
abN 

deL 

2 2 
N*l = (de/ab) *L • lemos: 

-3/2 

) = 
-3/2 N -3/2 -3/2 

k*Cab) (-----,) = K*CN/A) 
deL 

onde k é uma constante caraclerlslica de um gênero 

parti cu1 ar. 

Porlanlo, 

Log m = 3 N 
-2- 109 -;;- + log k 
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que é a "Lei da Polência -3/2". Pode-se observar. enlão que 

a Lei é um fenômeno geomélr i co. Assi m. el a descreve a 

dislribuição da densidade em relacão à massa média e não à 

biomassa combinada. 

Embora a Lei lenha sido. originalmenle oblida 

empi ri camenle. YODA et alii Cl963) forneceram os elemenlos 

suficienles para sua validade pressupondo que: 

l-A geomet.ria das plant.as fica const.ant.e 

durant.e o cresciment.o e desenvolviment.o da população. 

2-0 aut.o-desbast.e acont.ece soment.e em sit.ios 

lot.alment.e densos. Ou seja. a combinada do 

cresci ment.o da copa e o aut.o-desbast.e mant.ém fechament.o 

complet.o da mesma. 

Dai. a Lei pode ser expressa da segui nt.e 

maneira CWHlTE. 19B1): 

ri.> a biomassa média por plant.a sobrevi vent.e 

CB) é diret.ament.e proporcional ao cubo de alguma dimens~o 
- 3 linear de t.amanho não especificada (1). B ~ 1 . 

riU a área médi a ocupada por uma pl ant.a 

qualquer Cs) é diret.ament.e proporcional ao quadrado dest.a 

dimensão linear. s ~ }2. e inversament.e 
-.t densi dade CN), s ::lo< N . 

proporcional à 

(iU,> Assim. combinando as relaçfSes em (i> e 
2/3 

rii.> • t.emos. s 12~ ( B ; a qual 

adicionando uma const.ant.e result.a a L.i de Aut.o-desbast.e: 

- -3/2 B _ k2 ... -S ...... 2. B = k. N • ou equivalent.ement.e. - ~ 

onde. kl e k2 são const.ant.es e B é a bi omassa t.ot.al das 

planlas que sobreviveram por unidade de área. 

Fazendo uma oulra dedução. a primei ra 

pressuposição (1) significa que o produlo do número de 

ár ver as por uni dade de ár ea • N. e a ár ea ocupada pel a 

ár~~re média. C n/4)cw
2 

, é uma const.ant.e igual à unidade de 

área. Port.anlo. 
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cw (a) 

onde cw é a largura da copa. Es~a medida es~á relacionada 

com um valor esperado que pode ser aproximado por algum 

~ipo de média. A segunda pressuposição (2). implica que a 

largura da copa é proporcional ao comprimen~o médio da 

copa. clt e que a massa média aérea, w. é proporcional à 

massa média da copa. A par~ir de considerações geomé~ricas 

podemos es~abelecer: 

cm 
3 

cw 

Assim. a Lei de Au~o-desbas~e segue de (a) e (b). 

(b) 

BREDENKAMP & BURKHART (19'dO) r eal i zar am uma 

pesquisa em Mrica do Sul para examinar os indices de 

densidades desenvolvidos a part.ir das leis de YODA e 

REINEKE. Para o Eucalypt'US os resul~ados 

i ndi car am que o 1 i mi ~e par a as densi dades popul aci onai s de 

~alh5es deveria ser 0.5 para o espaçamento rela~ivo. Além 

disso, as avaliações l'ei~as em a Lei de 

Au~o-desbas~e indicaram que o ~ndice de densidade ~orna-se 

uma medida ú~il no planejamento l'lores~al quando, ~an~o a 

qual i dade do 51 ~i o. 

modelagem. 

como a idade, são i ncor por adas na 

WELLER (1997) reavaliu 4BB es~udos publicados 

sobre a relação biomassa-densidade, e concluiu que. das 63 

publ i caç5es 

es~abelecido 

que 

na 

af'irmaram 

Lei de 

~er concordância com o 

Au~o-desbas~e. 19 mos~raram 

coel'icien~es de correlação não signif'ican~e en~re as 

var i á vei s vol ume e número de i ndi vi duos por uni dade de 

áreae, 20 rejei ~aram o expoen~e i gual a -3/2. Al ém di 550, 

alguns trabalhos conf'iriram a hipótese de que a inclinação 

da uret.a de mort.alidade" é correlacionada com as mudanças 

sof'ridas pela f'orma da copa da árvore, 

en~re t.alh5es de uma mesma espécie. 

podendo dif'erir 

BRUCHWALD (1998) apresent.ou um aI gor i ~mo 

mat.emát.ico para det.erminar a velocidade da diminuição 
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nat.ural do número de árvores em t.alh&s de Pinus 

sylvestris. concluindo que a int.ensidade desse processo 

dependeu da idade do povoament.o e das classes de qualidade 

do s1t..io. 

Por out.r o 1 ado. BARRETO e 1988) par t.i ndo da 

lei. most.rou que nas espécies nas quais a lei se sat.israz. 

o máximo de increment.o médio anual de volume espera-se que 

ocorra para uma idade rixa e que o índice de área roliar 

rica const.ant..e quando a lei é aplicada. 

2.2. Tipos de Modelos a Serem Est.imados 

Quando os gráricos dos dados sugerem alguma 

relação ent..re duas variáveis. uma de respost.a (y) e out.ra 

explicat.6ria (x). poder-se-ia esperar obt.er uma express~o 

da relação via alguma runç~o de ror ma: 

y ~ r ex) (4) 

Como os dados c ont. ém i nvar i ável ment.e 

rlut.uações não explicadas. canalizadas em alguma medida do 

erro, esse t.ipo de relaç~o nunca pode ser det.erminado 

exa t.ament.e. 

Freqüent.ement.e. e como é o nosso caso, a 

reI ação (4) é suger i da por i nvest.i gaçÕ9s t.e6r i cas e/ou 

empiricas. port..ant.o concent..ra-se o est.udo no geral à 

obt.enção de um bom ajust.e dos dados ao modelo. 

Dados os objet.ivos dest.e t.rabalho. raz-se uma 

rápida discuss~o sobre os mét.odos de est.imaç~o de 

parâmet..ros. incluindo um conrront.o ent.re o modelo linear e 

o não linear quando ajust.ados aos mesmos dados. 

2.2.1. Considerações Gerais da Modelagem 
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Nas anãl i ses de r egr essão 1 i near são usados 

modelos da forma: 

y ~ 130 + 131 X1 -+ ••• + f3p-1 Xp-t 

com erros adiLivos. Assim, Lem-se: 

y = 130 + 131 X1 -+ ••• + f3P-1 XP-1 + e 

onde ECe) =0. Aqui as variáveis x's podem incluir poLências 

Cal Las ou não), produLos cruzados e ainda Lransformações 

das medidas originais. A pressuposição imporLanLe é que a 

expressão deve ser linear nos par~meLros. 

DescriLo na forma maLricial. o modelo fica: 

Y=Xp+E 

onde X é a maLr i z dos coef' i ci enLes. 13· é o veLor dos 

par~meLros. Y e E são os vet.ores, respect.ivament.&. de 

observações e erros. Dai. o mét.odo dos minimos quadrados 

fornece uma solução única. dada por: 

desde que a matriz eX'X) possua inversa. Assim, a parLir de 

hi p6Leses par a os er r os. podem ser obLi das conclusões 

probabillsLicas a respeito dos parâmeLros e do modelo. 

Por outro lado os modelos do tipo 

et.c, são 

considerados não lineares. 

De acor do com SEBER C 1989) esses ti po:s de 

modelos em ger aI, são aj ustados pelo método dos m1 ni mos 

quadrados, mas, do mesmo modo que na regressão linear, & 
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apropriado somen~e quando os erros são não correlacionados 

com variância cons~ante. Às vezes ~al pressuposição pode 

não ser sati sfei ta par a uma si ~uação experimental dada, 

pelo qual se opta pele uso de transformações 

especificas. 

Como foi menci onado, uma das pressuposi çê5es 

feitas na análise de regresão é que o modelo que descreve 

os dados é linear. Observando e gráfice de y versus x ou 

também. a partir de informações a priori C~e6ricas ou 

empiricas) a relação entre as variáveis pode não ser 

linear. Entre~an~e. vários modelos não lineares. mediante a 

aplicação de apropriadas transformações. podem chegar a ser 

lineares. CHAITERJEE & PRICE (1977) apresen~aram alguns 

exemplos, como seguem: 

Função: y = ~o xP~ .. y' = log(y) e x' = logC:>O 

Funçãe: y = ~o xP~x .... y'= lnCy) 

Funçãe: y = ~o + ~1 log(x) .. x'= logCx:) 

Funçãe: 
x 

y'= l/y x' = l/x Y = => e 
~o x - ~J. 

~O+~1X 
y' = 1 

Função: 
e .... InC -1--) y = -y 

~CH~~X 1 .... e 

Exis~em outros modelos simples não lineares 

que níiko podem ser "lineari:zados" via alguma t-ransf'ormaçí1lli'o. 

como por exemplo, x 
y=(n>""~A.6 . 

Em ~ermos gerai s, os objeti v'Os centrais do 

desenvol vi mento te6r i co dos Medelos não I i neares são: 

-a previsão de valores de uma variável aleat-6ria em função 

do out-ra. 

-o es~abelecimento de inferências através da int-erpretação 

dos estimaderes obtidos para 'Os par~metros. 

Os Modelos Não Lineares, de acordo com 

RATKOWSKY (1983) diferem sus~ancialmente nas propriedades 
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de es~imação dos Modelos Lineares. Is~o é. com as 

pressuposi ções de nor mal i dade e i ndependê-nci a dos er r os 

sa~isfeilas, os 

não-tendenciosos, 

es~imadores para 

de variância 

'O caso 

m1nima e 

linear, são 

normalmenle 

dislribuidos. No caso não linear islo acon~ece somenle 

quando o ~amanho da amoslra é suficien~emenle grande. 

2.2.2. Mélodos I ler at.i vos de Est.i mação de 

Parâmelros 

Segundo BARD (1974) o mé~odo de Gauss. 

originalmen~e aplicado em problemas de minimos quadrados 

deu or i gem à f i 1 osof i a ger al par a os desenvol vi men~os dos 

out.ros mélodos it.era~ivos posteriores. A li~eralura, no 

geral, coincide em considerar o mélodo de Gauss como o 

aI gor i lmo bási co e aos ou~ros como si mpl es medi f i caçÕ&s 

dele visando obt.er uma convergência mais rápida ou ~ambém, 

simplicidade nos cálculos (BARD. 1974). 

HARTLEY (1961) int.roduziu o mét.odo modificado 

de Gauss-Newlon para a eslimação de parâmet.ros em equações 

não lineares. Part.indo de est.ima~ivas preliminares para 

cada um dos par âmelr os e efeluando-se correções 

convenien~es, inicia-se um processo ileralivo alé se 

obt.erem as eslima~ivas eficient.es para lodos os parâmelros 

que compõem o modelo. Esse ser á um dos mélodos uli 1 i zados 

para o desenvolvimen~o des~e trabalho. 

Segundo BARD (1974); SEBER (1989). o mélodo 

de Newton não é mui~o prálico pelas seguinles duas razões: 

-ex! sles casos onde o nlélodo n~o S~ apl i ca pci s a mat.r i z 

hessiana (H) não é necessariament.e definida posiliva, 

excelo no caso em que a i t.eração já est.eja bem pr6x:i ma do 

m1nimo. 

-requer a avaliação das segundas der i vadas da 

qual às vezes pode ser uma lar ef a mui lo di f i ci 1 

expressões das funções forem complexas. 

função, o 

quando as 
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Segundo BARD ( 1974) , quando o método de 

Newton di verge, ou converge mui to devagar, é desejável 

procurar algoritmos que convirjam globalmente. Eles possuem 

a caracteristica de não levar em conta a segunda derivada 

da f'unção, e portanto não carregam a f'alta de exatidão dela 

na expansão da sér i e de Taylor. Assi m esses métodos, como 

por exemplo o que é descrito a seguir, podem ser 

considerados como robustos e com f'requência apresentam bom 

desempenho. 

MARQUARDT (1963) descreveu um algo.i tmo 

mediante uma f'órmula iterativa semelhante à obtida por 

Levenber g par a obter esti mati vas de quadr ados mi ni mos dos 

parâmetros de f'unçÕ&S não lineares. Conciliou os 

do Gr adi ente (chamados de "Steepest-Descent te) 

Li near i zação. Essa combinação é baseada na 

métodos 

e da 

máxima 

vi zi nhança, onde a sél- i e tI' uncada de Taylor dá uma adequada 

representação do modelo não linear. Este método não é 

lento e em geral sempre converge. 

BARD (1970) comparou os métodos gradientes: 

Newton, Gauss-NewLon e Marquardt. Apresenta o 

desenvol vi mento te6r i co dos mesmos e um exemplo numér i co. 

Comenta sobre as vantagens e desvantagens de cada um deles. 

Basi camente: 

-se o modelo se ajusta bem aos dados, 

com f'requê-ncia não requer i teraçêSes a 

Newton. 

o método de Gauss, 

mais do que o de 

-se o modelo não ajusta razoavelmente aos dados, o método 

de NewLon pode requerer menos iterações do que o de Gauss, 

mas O tempo de computacão par a ambos é apr oxi madamente 

igual. 

2.2.3. Outra Estimação dos Parãmetros Lineares 

o método de Máxi ma Verossi mi 1 hança é usado 

para estimar os parâmetros lineares f3j e os valores 
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ajus~ados, de um modelo da forma: 

p 

ytj = E ~j X\. 1 ~ &i , 1.=J •••• • T. ( n > p> 

j= .t 

NELDER & WEDDERBURN (1972), en~r e ou~r os au~or as , 

apresen~am o fundamen~o ma~emá~ico do mé~odo. Mas, a 

essência é que, dada a mat.riz X do modelo como sendo de 

post.o complet.o (como seria o nosso caso em que o modelo que 

descreve a Lei de Aut.o-desbast.e for linearizado via 

t.r ansf or mação I ogar i t.mi ca), c omec a -se com a ver ossi mi I hança 

como uma função do ~ e maximiza-se para ~. 

o Mét.odo da Máxi ma Ver ossi mi I hança ( M'v) 

consist.e em encon~rar valores dos parAmet.ros para os quais 

a .função de verossimilhança alcança o máximo para um 

conjunt.o de~erminado de dados. As duas caract.erlst.icas mais 

int.eresant.es do mét.odo MV são: 

- o mét.odo especi.fica um procediment.o bem de.finido para a 

est.imação de parAme~ros não impor~ando a complexidade do 

modelo, e 

- o mét.odo é invariant.e sob t.ransforn~ções dos parâme~ros. 

Os es~imadores são ob~idos at.ravés da 

m1 ni mi zação da negat.i va do I ogar i ~mo da função MV, usando 

o mét.odo de Newton medi f i cado. A apl i cação dest.e mét.odo 

pode ser imprat.icável devido ser a ma~riz das deri vadas 

parciais de segunda ordem (Mat,r i z Hessi ana) mui ~o gr ande 

CGARCI A, 1983). Caso seja possível, est.e problema é 

cont.ornado fazendo-se uma part,ição es~ra~égica da ma~riz, 

manipulando-se as submat.rizes de manei r a sequenci aI . 

Assim, não é possivel, às vezes, obt.er uma solução diret.a, 

mas pode-se resol ver em forma i ~erat.i va. 

2.3. Import.ãncia Silvicult.ural 
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A crescente demanda de matéria-prima oriunda 

do per manente aumento da capaci dade e da i nstal ação de 

novas unidades industriais. ~az com que aumente o ritmo de 

implan~ação de f'lores~as de rápido crescimen~o. 

O g~nero El.lcal.ypt-us ~em sido amplamente 

u~ilizado na implan~acão de maciços ~lores~ais. pela 

maioria das empresas brasileiras. Mostrando caracterls~icas 

si 1 vi c uI ~ ur ai s desejá vei s ~ai s como: adap~acão ambi en~al • 

rápido crescimento e boa f'orma, des~acam-se algumas 

como El.lcalypt-us espécies 

u.roph.y 1. la. 

apreciáveis. 

Características 

Brandis, E. sali~a 

tecnológicas também 

e E. 

são 

poder como densidade básica homog~nea e 

calori.fico alto em relacão à outras espécies nativas e 

ex6~i caso 

As plantações das espécies do 

as 

na 

de 

gênero 

regiões 

região 

uso do 

Eucal.ypt-us se espalham por, pra~icamen~e, ~odas 

do Brasil. sendo particularmente in~ensas 

sudeste. Dentre as di versas i'inalidades 

El.lcal.ypt-us sobressaem a ~abr i cação de papel e celulose, 

chapas e aglomerados e carvão. 

A distribuição geográ.fica da produção de 

celulose e papel teve sempre o Es~ado de São Paulo como seu 

principal produtor. participando com 47,76 Yo da produção 

nacional. O gênero Eucal.yptus é responsável por 83 Yo dessa 

produção, distribuida entre as seguin~es espécies: E. 

Brandis (43 y~. E. saliena (16,1 y~ e E. urophyl.l.a (10.0 %) 

(ANFPC-Rela~6rio Es~a~ls~ico, 1991). 

Em ter mos do vol ume 

consumido pelas empresas para a 

geração de energia, em 1991, a 

também i ndi cou o eucal i pto como 

C60.04 Y.). 

de madeira ef'eti vamen~e 

pr odução de cel uI ose e 

distribuição por g~nero 

a de maior percen~agem 

A produção brasileira de papel e celulose em 

1991 .foi superior à do ano anterior em 4,21 Yo e 11,03 Yo, 

r espec ti vamente. sendo que o consumo naci onal cresceu 3,8 

:or.. Is~o resultou num .fa~urament.o do se~or equivalente à 1,2 
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% do PI B {Produt.o I nt.erno Brut.o:>. 

Visando a~ender os acréscimos da demanda 

in~erna e exte~na (es~a úl~ima necessit.ando um crescimen~o 

da ordem de 2,5 % a~é o final do século), o set.or de papel 

e cel uI ese vem expandi ndo sua capaci dade desde f' i ns da 

década de 80. Durant.e 1991, o set.or implan~ou e reformou 

74.233 ha de reflores~amen~os, es~ando os principais 

invest.iment.os concent.rados nos gâneros Eucalyptus (57,6%) 

e Pínus (39,5 ~~ (ANFPC-Relat.6rio Est.at.íst.ico. 1991). 

São inumeráveis as pesquisas desenvolvidas no 

mundo acerca das pr~~icas de man.jo para o gênfa'ro 

Eucalyptus. Mas é conhecido t.ambém nessas prát.icas. que 

variáveis como o espaçament.o e a densidade populacional de 

um t.al hão. são pr i mar i ament.e dependent.es da qual i dade do 

slt.io e do objetivo do manejo silvicult.ural (SCHONAU & 

COETZEE, 1989). 

O espaçamen~o de plan~io é uma variável 

ambi ental possl vaI de mani pul ação. sendo 

escolha deve-se considerar basicamen~e a 

que para 

qualidade 

sua 

do 

produt.o final, as caract.eríst.icas do slt.io e da cult.ura~ os 

fut.uros t.rat.os cult.urais; e a possibilidade de mecanização 

das di versas at.i vidades desde a implant.ação at.é a 

expl or ação. 

~ conhecido que o número ideal de plant.as por 

unidade de área condiciona o cresciment.o e port.ant.o o 

vol uma dos pr odut.os flor es tai s . Segundo FLI SHWI CH C 1 973) , 

os espaçament.os amplos são adequados 

crescimento rápido. quando plant.adas em 

qualidade. 

a es péci es de 

s1 t.i os de bai xa 

Mais precisament.e. pode-se encont.rar como uma 

ci t.ação frequent.e para o Eucalyptus que, em geral a 

dist.ância ent.re f'ileiras de árvores não deve ser maior que 

3.0 m e que a dist.ância dent.ro delas Cent.re as árvores) 

deveria ser menor em qualidades de slt.ios consideradas como 

boas chegando a~é uma di st.ânci a de 2,5 em det.r i ment.o da 

qual idade. quando a opt.i mi zação do t.ot.al de vol ume é o 



23. 

obje~ivo principal do manejo CSCHONAU & COETZEE. 1989). 

Num pesquisa realizada para avaliar o erei~o 

do espaçamen~o sobre a produção e qualidade da madeira em 

Eucalyptus ~randis. VITAL & LUCIA (1987) consideraram como 

o melhor espaçamen~o 3.0 x 0.5 m. 
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3. MA TE RI AL E Mt;TODOS 

3.1- Mater.i aI 

Par a i I ust.r ar a met.odologia aplicada ao 

ajust.e da Lei do Aut.o-desbast.e foram ut.ilizados dados 

obt.i dos no si st.ema de I nvent.ár i o Florest.al de pl ant.açt:Ses 

de Euca1.yptus em t.rês hort.os diferent.es. 

localizados nos municipios de Aguai. Brot.as e Alt.in6polis. 

est.ado de São Paulo, e pert.encent.es à. empresa .Champion 

Papel e CeI uIose 

Mogi -Guaçu (SP). 

Lt.da. localizada no municicio de 

Em cada hort.o ou região foram escolhidas 

parcelas de aproximadament.e 400 m2 e selecionados ao acaso 

os i ndi v1 duos com as mesmas i dades e pr ocedênci a vi sando 

respeit.ar as hip6t.eses 

C 1963) . 

da lei enunciada por YODA et 01. i i 

Com as variáveis dispon1veis. como DA? médio 

(diâmet.ro à alt.ura do peit.o) e Alt.ura Tot.al CH). foi 

calculado o volume cilíndrico 

extrapolado para hect.are. 

o númer O de i ndi vi duos por essa uni dade de 

área conjuntamente 

variáveis predi t.ora 

com 

(ou 

o ~~lume cilíndrico foram as 

i ndependent.e) e respost.a (ou 

dependent.e). r espec t.i vamel")t.e, usadas para o ajust.e do 

modelo que represent.a à Lei de Aut.o-desbast.e. 
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3.2. Mét.odos 

3.2.1. Int.rodução 

Para .focalizar o esquema geral dos mét.odos 

it.erat.ivos de est.imação, .foi considerado o modelo 

yi = .f (Xi. 13 ) -t si i=.1, .•• ,TI 

onde: 

-yi é a i-ésima observação da variâvel respost.a 

-xi é o vet.or {Xf. i, X2 i • . .. .. '" Xpl.J 

-(3 é o vet.or Cf3o,f32., ... ,f3p-.t) de parâmet.ros desconhe
cidos 

.& é o vet.or dos erros das observações 

-n é o número de observações, e 

-pé o número t.ot.al de parâ.met.ros a est.imar. 

Achar os est.imadores de quadrados minimos do 

vet.or signi.fica obt.er valores estimados. 

sa ti sf' azendo: 

SCf3J 
A 2 

= E I yi - f'C xl. • ~J 1 • de modo que ela 

seja nú ni ma. 

Nest.e trabalho considerou-se a 

f'CX.~J, estimando ~ através de métodos lineares e não 

lineares. Ist.o é, dado o modelo original que descreve o 

.fenômeno de auto-desbaste. 

-b 
W = k N • 

onde W e N 

cilIndrico 

represent.am. como já f'oi mencionado, o volume 

e 

respect.ivament.e; 

notação tem-se. 

número de indivIduos por hectare 

e k e b são const.ant.es. Seguindo a 



Ih 
Y. ~ (30 xi 

10 

Y. = 1'( xi, (3) -+ &i 
10 
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(5) 

a qual será esti mada através dos métodos (i terati vos) de 

estimacão de modelos não lineares. Contrariamente, se a 

trans1'ormação logar1tmica é aplicada a ambas variáveis 

resposta e explicat6rias como 1'oi sugerido por LAASASENAHO 

& KOIVUNIEMI C 1990) , tem-se 

Este modelo 

usadas para 

I cg( W) = I ogC k:> - b 1 ogC tD , ou 

10gCy) = (30 ~1 10gCX:> 

"- -y = (30 ~1 X , 

será estimado pelas duas 

estimar um modelo linear 

(6) 

metodologias mais 

si mpl es : Quadr ados 

Minimos e Máxima Verossimilhança. 

Os métodos i ter ali vos que serão aplicados 

par a es ti mar os parâmetros considerando o modelo não 

linear são os seguintes: 

-Método de Newton 

-Método de Gauss 

-Método de Marquardt 

-Método da Secante ou Falsa Posição 

Em termos gerais. os métodos de Gauss e 

Marquardt. relacionam os res1duos expressos nas deri vadas 

parciais do modelo com os parâmetros até as est.imativas 

convergirem. O método de Newt..on relaciona os res1duos 

explicitados na 1'unção das derivadas parciais de primeira e 

segunda ordens do modelo com os parâmetros. até as 

estimat.i vas convergirem. O método da Secant.e. comumente 
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chamado de DUO C {X,n' t Use Der i vati ve) é semelhante ao de 

Gauss-Newton exceto que as derivadas são estimadas através 

da evolução histórica das iterações e não analiticamente. 

Todos esses métodos serão apresentados nas Seções a seguir. 

3.2.2. Método dos Quadrados Minimos CQ.M.) para o 

Modelo Linear. 

Para uma melhor compreensão, mudou-se a 
.... "-

notação das variáveis yi. e xi. no modelo e6) por yi. e xi. • 

respecti vamente. 

translormados dos 

Consideraram-se então. n valores 

~~lumes por hectare obtidos em n 

densidades de indivi duos translormadas t.ambém, 

relacionando-se segundo 

yi. = f30 + f3i Xi. + si. • i.=i •.••• n 

Mat.ricialment.e o modelo é 

Y=X(3+E 

ond& 

Y = [Yi ] 
yn 

Xi ] 

Xr. 
E = [:: ] 

Assim, a única &S~imat.iva do vpt.or 

parâmet.ros pelo mét.odo dos quadrados minimos s&rá a soluç~o 

do seguinte sistema de equaç&-:s no-rmai:s-, dado que a matriz 

X é de post.o complet.o igual a 2: 



aleatórias, de 

Tl 

I: xi 
i=.t 

Supondo que 

modo que &i 
"-

os 
iid 

..... 
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= 

erros &i são variáveis 

(O. 
2 

então. N CY ), para se 

obter as esti mati vas y de y. é preciso primeirament.e test.ar 

a signiricância dos parâmet.ros. isto é. Ho: ~o = ~1 = O. o 

que pode ser reit.o através da est.at.ística F da análise da 

variância 

QM Regressão 
F = 

QM Residuo 

.... 
[~'X'Y - (Y'E y)2/nJ 

F = .... 
CY'Y - ~'X'Y)/(n-2) 

onde E = { 1 ".< n . Assi m, rejei ta-se a hi pótese Ho 
,... ,... ~ • J = ~ 

sempre que o valor de F ror maior do que o valor critico 

F (1 ~ n-2 ~ cO . Re J ei tada a hi pót.ese nul a • obt.êm-se o 

primeiro vetor das estimat.ivas y da variável 

mediante o modelo ajustado 

.... 
e o primeiro vetor E de 

Y = X f3 
.t 

residuais. 

" "-
E = Y Y 

1 .... 
= X ~ Y 

Por outro lado. o 

ou seja 

ajuste do 

resposta 

(7) 

modelo é 

deteJ'Jninado através do coericiente de deterJninação. o 

qual inrorma a proporção da variação total de Y 

pelo regressão, ou seja, 

explicada 
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" 
~'X' Y [CY'E y)2./nJ 

Y • Y C Y • E Y) 2 ./n 

Es~a me~odologia é facilmen~e desenvolvida no 

paco~e es~a~1s~ico SAS (S~a~is~ical Analysis Sys~em). Para 

isso foram u~ilizados, basicamen~e, dois procedimen~os, o 

PROC REG para a es~imação e ~es~e de hip6~ese do modelo de 

regressão linear e o PROC UNIVARIATE para a análise de 

diagn6s~ico dos residuos ob~idos após o ajus~e do modelo 

(SAS. 1 (97) . 

No PROC REG foram observadas ~ambém. as 

mudanças das es~a~ls~icas procuradas em relàção à 

imposição de algumas reslriçÕ&s nos parâme~ros. O PROC 

UNIVARIATE permi~iu a avaliação e a ob~enção do n1vel de 

significância da es~a~lslica ~2 (chi-quadrado) para a prova 

de consislêoncia da dis~ribuição normal para os res1duos. 

Além disso. foram observadas as es~a~1s~icas 

de resumo e extraídos os valores dos quar~is para o cálculo 

do coef i ci enle de Kel ey, ado~ado paJ- a quan~i f i car o gr au de 

acha~amer')~o da dis~ribuição dos res1duos. comumenle 

chamado de coef i ci enle de cur ~ose. Par a esle coef i ci en~e 

esperavam-se valores próximos a 0,263 (coeficien~a de 

curlose de uma curva que descreve a dis~ribuição normal). 

Cabe assinalar que foi fei~o um gráfico após 

o ajus~e do modelo, relacionando os resíduos e os valores 

ajuslados. Es~e lipo de gráfico é capaz de revelar, en~re 

ou~r as coi sas: pon~os i sol ados com r es! duos de magni ludes 

grandes; uma curva~ura geral. indicando uma escala de 

covariáveis não sa~isfal6ria~ indicios de alguma função de 

dis~ribuição diferen~e daquela do les~e de hip6~ese~ ou uma 

lendência de dispersão a medida que os valores ajus~ados 

aumen~am. indicando uma ou~ra expressão da variância não 
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considerada no modelo. 

Prevendo-se alguns dest.es problemas. os dados 

experiment.ais de volume cilíndrico por hectare roram 

primeirament.e ajust.ados a um modelo cont.endo a 

estratificação dos diferentes hortos como três variáveis 

indicadoras CUdummyU). Isto foi feit.o para ident.ificar se 

nas sudsequentes análises para a obtenção do ajuste do 

modelo de auto-desbast.e er a necessár i o estabel ecer al guma 

expressão que indicasse a depend~ncia da variável resposta 

com essas qualidades de sitio avaliadas. 

Par a i ncor por ar a i dade no modelo a i déi a 

usada foi semel hante à anter i or . Embor a os tal hões 

estudados pudessem ser considerados como equiâneos. a idade 

dos i ndi vi duos não era uma constante absol uta para todos 

eles. Ela est.ava dispersa em um intervalo entre 6 e 7 anos, 

obviament.e de amplit.ude pequena. Assim. visto que para a 

variável idade não se dispunha de uma ampli t.ude razoável 

para estabelecer diferentes classes de estratificação. pelo 

menos no sentido aplicado. a decisão foi regida pela 

significância ou não do coericiente de correlação entre o 

volume e a idade das árvores. 

Cabe as si nal ar, e como se deduz da or i gem 

desse material experimental informado na Seção 3.1, que a 

situação experimental não tinha sido criada para estudar os 

doi s compor tamentos aci ma reI atados. Com essas anál i ses 

soment.e tenta-se ajustar o modelo cont.rolando t.odos os; 

possíveis ratores que pudessem ser hipotetizados como 

font.es de variação na variável de resposta. de acordo com 

os objet.ivos expostos na Seção 1. 

Os programas desenvol vi dos no SAS para t.ais 

rins se encontram no Apêndice A. 
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3.2. 3. Mét.odo da Máxi ma Verossi mi 1 hança C M. V. ) 

para o Modelo Linear 

Para a obt.enção das est.imat.ivas de máxima 

verossimilhança do modelo linearizado apresen~ado em (6) o 

pacot.e est.at.íst.ico nGeneralized Linear I t.eract.i ve 

Modelli ng" CGLIM). u~iliza uma me~odologia baseada 

pr i nci paI men~e nos concei t.os t.e6r i cos que se i ncor por am 

brevement.e na seguint.e int.rodução aos Modelos Lineares 

Generalizados. 

Seja uma variável dependen~e yi. considerada 

como uma soma de vários component.es sist.emát.icas e um 

component.e aI eat.6r i o C no caso ~ com di st.r i bui ção Nor mal) , 

ist.o é, 

p 

yi =.I: Xij m .... &i )-. i=.1,2, . •. n 

Por out.ro lado, o papel desempenhado p&las ou~ras 

variáveis na est.rut.ura de cada observação, é chamado de 

predit.or linear e definido como sendo 

P 

7}i =.I: Xij ~j 
J=1 

ou ma~ricialmen~e, 

7}1. = X ~, eB) 

onde Xij são valor es conheci dos e os ~j são os par âmet.r os 

desconhecidos. A mat.riz X de ordem nxp. é chamada de mat.riz 

do modelo e o termo à direita da expressão CB) é chamado de 

est.ru~ura linear. 

A relação ent.re a média da i-ésima observação 

e seu predit.or linear é dada pela função de ligação 9i, 

is~o é, 
7}i = gl.CJ.-li.) 

onde gi é uma função monotônica e diferenciável. Define-se 

hi onde 
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como sendo a Junção inversa da Junção de ligação. 

No caso de um modelo linear com disLribuição 

normal para o YeLor dos erros, como é o nosso caso, Lem-se: 

J.Ii = 7}i. ou , gCJ..D = /-I 

iSLO é. a Junção de ligação é a função idenlidade. Assim a 

Junção de verossimilhança para esse modelo será: 

1 1 Cyi-
-""2 2 

CY 

= 1 exp { -

C OI -.tC 201J J 1'> 

onde 

lJi = ~. Xl. = Xl.' ~ 

Logo, o 1 ogar i lmo dessa J unção e suas der i vadas 

são: 
n = -"2" logC2nJ - n 109 CY -

81 h 
I:Cyi. 

2 3 

801 = -+ - xi' ~J /01 
OI 

8
2 .t 

I: x\.x\. • /OI
a = -

a~8~' 

ill 
-2 I: XiCy\. 

2 3 = - Xi'~) /01 
a~aOl 

8 2 1 n 
:3 I:C y\. xi' ~J2 /01" = - -

801 2 
OI 

Para um máximo da verossi mi 1 hança 
considera-se 
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= O ; = O ] • logo: 

"2 " 2 ,.. 2 
CY = L( yi - Xi.'~"> /n = l':( yi. - J-li.) /n = SQResi duo/n 

" ~ = -.1 
(LXixi. ' ) Lxi yi 

Mais simplesmente. dado que a matriz X é de 

posto completo, então expressando a verossimilhança como 

uma lunção do ~ e maximizando para ~. reduz-se à solução do 

seguinte sistema: 

,.. 
~ = c (9"> 

r-

onde ~ representa o estimador M.V. de p. Tanto A como c, no 

geral, são 1 unções de ~, o qual é desconhecido dado que é ,. 
uma lunção do ~. Assi m não é possl vel obter uma sol ução 

direta, mas pode-se resolver em lorma i ter ati va. 

Escolhem-se as observações como estimativas iniciais de ~. 

" e com i sso obtem-se o pr i mei ro valor do ~. ,.. Com esses 

valores de ~ obteve-se a seguir o segundo valor estimado de 

p. e uma outra ve-z. 
,... 

obtem-se o ~. Continúa-se com o 

processo até convergir ao valor do estimador de mãxima 

verossimilhança CEMV). 

NELDER & WEDDERBURN C1972"> mostraram que, em 

termos gerais 

onde 

.v 

A = (X'V-1X), e c = X' V-1z, ClO) 

= diag{ 2C "'r. 
lo 

= diag<u.) 
lo 

i) n )2 
C,:>"> ) "* a 

i) p \. 

com u. dexinidos como os pesos es~ab9-
lo 

lecidos para cada iteração. 

tal que, as equações obtidas são as mesmas que as usadas na 

regressão de quadrados minimos ponderados para uma variável 



aleat.6ria Z com EeZ) = TI e VareZ) = V. 

A equação C 9) t.em como sol ução: 

" b = (3 = -s A c 

34. 

(ll:> 

Expressa-se (11) para est.e caso em que a 

dist.ribuição dos erros do modelo de regressão linear (6) é 

normal. Logo, essa dist.ribuição 

seguint.e forma exponencial: 

pode ser expr essa da 

rCy,9.p) = exp {[y e - bCe))/aCp) + cCy,p)) 

cujas as funções aC.); bC.) e cC .•. ) são represent.adas da 
seguint.e forma: 

2 
q 

.bCe) = e2
/2 = J.l2/2 

.cCy.p) = - ~ [y2/q2 + lnC2n(2)) 

Assim as mat.rizes 

apresent.am: 

definidas em 

.x de ordem (n)(2) e de 

-j. 2 

pos~o comp19~o + { 
CX·X) t.em 
inversa 

• V = q I. j á que. 

I· • 

{ou seja que os pesos i t.lÕl'rat.i vos são t.odOSã i guai Si:> 

p 

Ô J-li 
p 

= .L xij (3j + Cyi -
J=J. 

.L Xij 
3=1 

~p * 1 

= y 

e port.ant.o 

b = A -1 C = (X' X) -1X • y. 

; 

CiO) 

mat.riz 
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Da t.eoria geral da est.imação. sabe-se que o est.imador de 

máxima verossimilhança do ~. 

t.endencioso. Dai. t.em-se: 

~ é assint.6t.icament.e não 

e que os est.imadores de n e de ~ são dados por 

respect.ivament.e. 

Dado que o GLIM é um ··soft. ..... are .. especialment.e 

cr i ado para ajust.ar modelos 1 i neares general i zados. el e 

possui poderosos recursos que permi t.em a aplicação de 

var i adas t.écni cas est.at.l st.i cas út.ei s. desde a Anál i se da 

Variância at.é a Análise Explorat.6ria de Dados CROYAL 

STATI~CAL SOCIETY-GLIM, 1986J. 

o GLIM ajust.a o modelo escolhendo como 

est.i mat.i vas dos parâmet.ros ~j aquel es valores que mi ni mi zam 

a discrepância, chamada no GLIM de ""deviance", a qual 

depende da dist.ribuição assumida. Cabe assinalar que nos 

modelos com dist.ribuição normal para o erro, a diferença 

dos out.ros modelos plausi ~is no GLIM, ajust.am-su~ em um 

ciclo s6, ist.o é. não precisa de um ajust.e it.erat.ivo. Além 

disso. e nest.e caso especial em que a função de ligação é a 

i dent.i dada, os valores ajust.ados e os valores predi t.ores 

Assi m, foram const.r uí dos vários programas 

visando o ajust.e do modelo a o ast.udo da dist.ribuição dos 

valor es aj us t.ados a dos r esl duos • ext-r ai ndo-se os vet.or es 

do sist.ema em cada ajust.e realizado. Esses programas são 

listados no Apêndice B. 

Esses vet.ores foram submet.idos a análise de 

diagnóst.ico mediant.e o uso de macros. Essas subrot.i nas 

foram adapt.adas de rot.i nas macr os que o pr 6pr i o GLI M 

oferece ao usuário em arquivos bibliot.eca (macro library) 

t.ais como MACLI B. GLM; ar qui vos de exemplo, MACLI B. DOe:. 

EXMACLIB.GLM e EXMACLIB.LOG. 
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A nivel de exemplo, para o lesle de 

consislência da dislribuição dos residuos. o GLIM delermina 

o valor da eslalislica de Anderson-Darling. que parmit..e 

levar a cabo o lest..e sem o conheci ment..o dos valor es dos 

parâmelros. Essa est..at..lst..ica geralmenle t..em polência maior 

quando comparada com os out..ros lesles usuais de 

nor mal i da de par a uma ampl a var i edade de aI ler na li vas par a 

os par âmet..r os C STEPHE}~S. 1978) . Para o c 6mpul o da 

est..allslica de Anderson-Darling exislem 4 elapas básicas: 

)- Os dados devem ser padronizados e est..ar em ordem 

crescent..e de magnit..ude. Esses valoras são represent..ados por 

\Ih, \.=.1, .•• ,Tr. 

2-0s valores de \Ih são converlidos para as probabilidades 

acumuladas da dist..ribuição normal padrão via: 

Zi :: P -( Z < \Ih :>. i=.t •...• Tr 

onde Z é a variável aleal6ria normal padronizada e z\. é 

obt..ido usando uma t..abela que conlenha os valores das áreas 

abaixo da curva normal CSHAPIRO, 1990. Tabela 

p.72). 

3-Comput..a-se 

{ ~ (21 - 1:> [I n( z \. :> + 1 n( 1 - Zr ..... -O) :> 

------------------------n---------------------------- n 

ondo I nCz":) Q Co logar! t.mo nAt.ural do z ... 

~-Avalia-se a est..at..lst..ica: 

0.75 
n 

-+ 2.25 )_ 
2 

n 

A-4. 

Assim. se o valor dest..a est..at..lst..ica excede o 

valor de A alt 
Clt 

t..abulado. ant..ão a hip6t..ese de normalidade é 

rejeilada para um n1 vel de 100c1-ci) X de confiança 

C SHAPI RO. 1990). 

Por oulro lado e paralelamenle ao 



37. 

desenvolvido no SÃS median~e o mé~odo de quadrados minimos. 

foi ajus~ado o modelo conLendo a idade como variável 

predi~ora além do número de individuos por unidade de área. 

Para esse modelo. a decisão de ex~rair os conjun~os 

con~endo os valores predi~os e os valor&s r ... siduais 1'oi 

fei ~a após a compar aç~o com (6) medi ant.e o t.est.e do 

quocien~e de verossimilhança. Esse t.est.e compara. as funçeies 

de ver ossi mi 1 tlança maxi mi zadas nos doi ~ modelos segundo: 

r. " " 
,.., 

h = - 2 { lCf3 o ) lC f3 • o )) 
r~d • r~d sal sat 

= n { log SOl? - 109 SQR ) 
red sal 

= n 109 C SOl? ,/ SQR ) 
r ... d sal 

onde o subcri ~or 1" ... d i ndi ca que o modelo cont..eve somente 

um parâme~ro linear, aquele correspondente ao número de 

árvores por hectare. e o subcri~or sat significa que o 

modelo con~eve um parâme~ro a mais. aquele represen~ando 

a idade dos i ndi vi duos • chamado de modelo saturado. 

respec~ivamen~e. Os valores cr1t.icos para À são baseados na 

sua distribuição assin~6tica '11
2 

Cchi-quadrado com um grau 
.t. 

de 1 i ber dade) quando a hi p6~ese nul a da igual dade dos 

mod91os é verdadeira. 

3.2.4. Es~rutura Geral dos Métodos para o Modelo 

N~o Linear 

computacionais 

metodologias 

Em funç~o do expos~o na Seç~o 3.1, os métodos 

já n19ncionados. 

di .ferent.es. tem por 

S(8) 
z = L [)'1. - .f'C Xi. 8) ) 

obje~ivo 

&mpr&gando 

mini mizar 

(12) 
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onde f( Xl.. 8) = ~OXl.~J. • 

Todos esses mé~odos iniciam-se num pon~o 

arbi~rário 80 e de acordo com alguma premissa especifica. 

is~o é, uma lei ou expressão ma~emát.ica que encaminhe a 

obt.enção de uma sequência de pon~os ei de modo que 

convi r j a par a um pon~o e • ~al que s( e) def i ni do. em (12) 

seja minima. Assim espera-se que, em cada passo, se 

aproxime ao valor m1nimo. mas, dado que ele é 

desconhecido. essa sequência de i~erações ~erminará após um 

número < C c omument. e represen~ado por assim 

acei~anda-se BN como uma aproximação de e quando S(eN) for 

.Ill9nor que SC en-.t) . 

Em t.ermos gerais os mét.odos conhecidos. 

exce~o o mét.odo da Falsa Posição (DUO) 

s9guin~e algori~mo: 

1-Est.abelece-se um valor inicial eo. 

~êm como base o 

2-De~ermina-se um ve~or di na direção do i-ésimo passo 

propost..o. 

3-Esolhe-se um escalar pi de modo que o passo definido como 

Oi = pi di seja acei ~ável. Nesse caso es~abel ece-se 

ei+.t = ei -+- p1.di (13) 

4-Verifica-se se o t.ér mi no do cr i ~ér i o f oi obt..i do. Nesse 
" caso acei t.a-se ei+.t como valor de e. Caso cont.rário. 

Para essa es~rut.ura geral, os mét.odos 

apresentam apenas diferenças na forma de escolher pi e 

di. chamados de tamanho do passo e passo direcional, 

respec~i vamente. Dado um valor qualquer para e1. e para a 

direção di, a expressão (13) pode ser considerada como uma 

função dependendo s6 de p expressa da seguin~e forma: 

I)i.( p) = 4> [BC p) ) 

= 4> (ei +pdO 
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Derivando essa função em relação a p, ob~em-se: 

Di. ' ( p) = qi' di (14) 

onde qe e) = iJrt-/iN) = gradi ent.e de r/>C e) e qi represent.a esse 

ve~or avaliado no pont.o e = ei. Assim, se (14) for 

negati vo, rpc e) decresce, por t.anto. 

suficien~emente pequeno, o passo pdi é 

contrar iamen~e, (14) for posi t.i vo, pode 

valor posi ~i vo de p par a o qual o passo 

se p for 

ac e i~ável. Se 

não existir um 

seja acei ~ável. 

eonsi der a -se então ao di como uma di r eção acei ~á vel se 

Di. , Cp:) < O CSI LVA, 1990:). 

Um critério que poderia ser usado é o 

apresent.ado por MAGNANI (19SS), o qual estabelece a di como 

uma direção acei~ável se e somente se exist.ir uma matriz Ri 

d~~inida positiva tal que 

di=-Riqi 

Assim ei+i será procurado através da expressão i ~era~i va 

dado que a direção -qi é aquela em que See) decresce mais 

rapidamente. Como será apresent.ado, mudanças nos pi's e nas 

Ri's de~erminarão as diferenças nos métodos it.erativos. 

3.2.6. Método de Ne~on 

De acordo com a estru~ura geral 

estabelece valores de pio e Ri como sendo: 

pi = 1 & Ri = Hl.-1 

onde Hí é a matr i z Hessi ana de se e) • 

este método 
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H = 

cal cul ada para 9 = 9~. 
ISLO parLe do argumenLo de que, uLilizando a 

série de Taylor e expandindo a ~unção S(9) a~é ~ermos de 

segunda ordem em ~orno de 9 = 9~, ~er-se-ia 

~i(9) = S(9) + qi C9 - 90' + C9 - 9i) 'HiC9 - 9i)/2 

a qual se pode in~erpreLar como a superfície que refle~e 

melhor o compor~amen~o de S(9) no 8 = 9~ que qualquer ou~ra 

superfície de segunda ordem. Esperar que ~(8) seja es~ável 

& equivalen~e à: 

M~ ae = qi + H~C 9 - 9i) = O 

para o qual, se Hi é não singular, Lem-se a solução 

= 9 
i. 

-.1 
- H. q. 

'- '-
(15) 

que define a j-ésima iLeração do Mé~odo de Newton 

C conheci do ~ambém como .Mé~odo de Newt.on-Raphson) C BARD. 

1974) . 

Se S(8) é uma função quadrá~ica. 

um pon~o de es~abilidade de S. o qual será m1nimo se H é 
i. 

dof i ni da posi ~i va.. t-Jos~e caso, o m&~odo converge numa. úni ca 

i~eração. Se Hi. é defini da nega~i va. 9 é um máximo e se 
i .... 

H é não definida, 9. é um ponLo de sela. Em ambos os 
i ~+.t 

casos o méLodo não é aceilável CSEBER, 1989). 

Se S(8) não é uma função quadrálica, enLão 

9. não coincide geralmen~e com o pon~o de estabilidade e 
,-+.1 

o mélodo não converge numa úni ca i ler ação, mas con~i nua 

sendo acei~ável. is~o ocorre qua.ndo H. & defini da posi ~i va 
'-

e pelo menos em uma vizinhança do m1nimo (BARD, 1974). 

GREENSTADT (1957) apresentou uma discussão 

acerca da eficiência dos mélodos ilerativos, ~omando como 
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de~inição dessa medida de e~iciência. a diminuição do valor 

da ~onção observada em um passo qualquer do mélodo dividida 

pel a máxi ma di mi nui ção possl vel obser vada nas i ler ações. 

BARD e 1974) uli 1 i zou esse concsi lo par a compar ar aI guns 

dos aI gor i lmos i ler a li vos mai s usados. concl ui ndo que o 

mélodo de Ne'tlflon possui uma das melhores "per~ormances" 

denlre lodos eles. Enlrelanlo não é um mélodo 

prálico. vislo que requer a oblenção das segundas 

derivadas da ~unção em esludo. e islo às vezes pode ser uma 

lare~a muilo lrabalhosa. 

3.2.5.1. Aplicação do Melodo 

Modelo (5) 

de Newton ao 

Consi der e-se 8 = e 82. • e2) = ( f3o. f32.) como sendo 

os parâmelros a eslimar. Logo. 

~orma 

H = 

= { 

TI 

2 E &j 

j= .I. 

x,m=2.,2. 

a malriz Hessiana H da 

l} •. m 

onde &j = (yj - f'eXj ,e); pode-se expressar como H = N + B. 

~ x
2e2 

e.lI: 
2e2 

In 

x;,.] 
x x. 

N = 
j j J 

e.lI: 
282 

In e.l
2 

I: 
2e2 (In x x x 

j j j 
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B =[_ 
81LCy. 

82 282 

:>] 
O 81X)X In 

J j j 

81~Cy. 
8 82) 2821 81LCy. 81X ~2) x ~2 ( 1 n 1X. x. n x 

J J .l .l .l J J 

Por outr o 1 ado, o vetor gr adi ente usado na 

fórmula de iteração descrita em (16) é: 

q = {q)- = - 2 ~ CY. 
k k= J..2 l 

fCx. ,8) 
J 

j) f( x .8) 
j 

82 82 
81X)X In x)" 

j j j 

Assi m, dado um valor i ni ci aI 80. o si stema 

iterativo fica: 

CN + B) [81 
82 

Como H aval i ada em e1. é def i ni da posi ti va par a valor es 8i. 

na vizinhança do m1nimo, tem-se que escolhendo um valor 

inicial adequado o sistema terá a solução: 

s .... O] = - CN + B)-.... q. 
820 

lo 

Subst..i tui ndo o vaIor i ni ci aI 80 por 

-J. 
8J. = [ 8J.o - q H , .o.... H-.... )" .,...::0 - q 

o processo é repetido até convergir para a solução no ponto 

de minimo. 
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3.2.6. Mé~odo de Gauss 

De acordo com a es~ru~ura geral apresen~ada 

na Seção an~erior. o Mé~odo de Gauss es~abelece valores 

de pi e Ri como sendo: 

pi = 1 Ri = ih-.l 

onde H. é uma aproximação da maLriz Hessiana de S(e), H, e 

cujos elemen~os são da forma: 

h = 2 1:: [ ô f C xj , e) ] [ ô f( x j , e) ] 
k17' 8ek i)8Tn 

j = 1 

... 
Considera-se Hi. como uma boa aproximação da 

ma~riz Hessiana já que 

= -2 E &j 
2 n [ Ô f( x j , e) + 2 E 
8ek 8em j=1 

f(xj ,e) ] 
ôem 

onde o primeiro ~ermo con~ém o residuo como fa~or. 

eespera-se, que eles sejam de pequena magni ~ude (SARD, 

1974) . 

o mé~odo de Gauss se baseia no 

desenvolvimen~o em série de Taylor a~é o ~ermo de primeira 

or dem da f unção f( xj, e). em ~or no do pon~o ei. e consi der a 

• um novo ve~or Y
j 

definido como: 

onde 

• Y. = Y j - f ( xj. ei) 
J 

p 

= E Ct
k 

k =.( 

• x + &J' 
kj 
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C\ = 8k 8h~ 
= (a f{xj ,e) 

a 8k 
parâmet..ros e 

I 8=8i) • j::1., ... ,n ~ n>m 

o qual é linear 

mini mos empregada para esse 

ut..ilizada para a obt..enção de 

i~era~iva do mé~odo é: 

3.2.6.1. Aplicação 

Modelo (6) 

cuja solução de quadrados 

t..ipo de modelo pode ser 

Ct = 8 - 8i.. Assim, a fórmula 
)c 

do Mét..odo de Gauss ao 

Nest..e mét..odo a mat..riz H é igual a mat..riz N. 

A mat..riz B é desprezada dado que os seus element..os ou são 

nulos ou são somas ponderadas de desvios e porl.ant..o os 

valores absolul.os dos element..os são pequenos em comparação 

aos da ma~r i z N. 

Assim, o si s t..ema de equações que define o 

aI gor i ~mo &: 

N • [81 - 91.0] = _ q 

92 920 

o qual pr oduzi r á uma sequênci.a de valor es at..é o processo 

convergir para a soluç~o de pon~o de mínimo. 

3.2.7. Mét..odo de Marquardt.. 

Segundo BARD (1974) , Marquardt (1963) 

desenvol veu esse mét..odo par t..i ndo do r esul t..ado apresenl.ado 

por Levenberg em 1044 que diz que, se P 9 qualquer ma~riz 

definida posit..iva. ent..ão (A + À P) é definida posit..iva para 

À suficientemente grande, não interessando a natureza de A. 

Com ist..o. qualquer mat..riz arbi t..ária. pode ser convert..ida 
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numa mat.riz def'inida posi t.i va escolhendo-se À 

convenient,ement,e. 

Adopt.ando a mat.riz A como a aproximação da 

mat.riz Hessiana do mét.odo de Gauss, H, e P = 8
2 

onde B é 

deI i ni da como: 

se A\.l.;!I. O 
B = { 1.1. 

1 caso cont.r ár i o. 

pode-se definir a mat,riz Ri da expressão i t.erat.i va geral 

como sendo: 

R = CA + À B2 )-s 
i 1. i 

.... P)-s = CH + ) ... 
i. 

e port,ant,o a f'6rmula it,erat,iva se reduz a: 

Observa-se que se À t,ende a infinit.o. À. B~ 
1. 1. 

domina A .• est.abelecendo um passo de magnit,ude pequena e da 
1. 

forma - À1. B: q1. numa direção de declive, o que indica que 

para um valor grande de )~ 
i 

obt.er-se-ia um passo acei t,ável . 

Por out,ro lado, se À 1. é mui t,o pequeno o processo i t,erat,i vo 

se aproxima ao mét,odo de Newt..on. 

BARD (1974) apresent.a O algori tmo proposto 

por Marquardt para a escolha do valor apropriado de À: 

1-$& i=l, começa-se com À = 0.01. 

2-Para começar com a i-ésima it,eração. calcular 

3-Se S(,.) < SCe). acei ta-se 
i 

e = eCo e substitui-se À 
i+j; 

pelo maxC O. 1 À, &). onde & é t,al que O < & < 1. por 

10-
7

. Continua-se no caso contrário. 

exemplo 
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\ 
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< 1/2 , substitui-se À por 10 À & 

[Cq. 'q:>CV'V:>J 
1. \ 

volta-se ao item 2. Senão. interpola-se, isto é, acha-se um 

valor suf'icientemente pequeno p tal que S C 9 i + pv) < S í . 

Acoi~a-so 9 = 9\, + P v. 
i=~ 

SMI TH Se SHANNO C 1971) descr evem uma outr a 

f'orma de escolha para À. Para computar o v pode-se: 

-Resolver o conjunto de equações lineares simultâneas: 

CA, 
\ 

Se vár i os valores de Ài devem ser cal cul ados numa i ter ação 

s6. essas equações devem ser resolvidas a cada vez. 

Observa-se que se os elementos da diagonal 
2 

positivos. então CA,+ À..9.) é idéntico a A. 

de A, são todos 
\ 

exceto que cada 
\ \ \ \ 

elemento da diagonal está multiplicado por (1 + À.). Se 
\ 

2 
CAl. + )\91.) pode ser considerado a priori como uma f'unção 

def'inida positiva, então o método da decomposição de 

Cholesky CSEBER. 1989) deveria ser usado para a obtenção do 

v. 

3.2.7.1. Aplicação do Método de Mar quardt ao 

Modelo CB:> 

o sis~ema de equações que delino o algori~mo 

do mé~odo &: 

[9~ - 910] = 

92 920 

- q • ou 

9 .... 2e2 1 
~L x. n x. 

J J 

[
e1. - 91. 0] = 
e-z 920 



= - i.: (Y. 
J 

82 

x J j 
e2 

e1X ln x. 
j 

47. 

par a o qual apl i ca -se o aI gor i lmo apr esenlado por SARD 

(1974) para a escolha do valor apropriado para À. 

3.2.B. Mélodo da $ecante ou Falsa ?osiç~o CDUCO 

Esle mélodo lem a caraclerlslica de não 

precisar das expressões das derivadas de primeira e de 

segunda ordem da função eslabelecida no modelo não linear 

(RALSTON et atii. 1978). Se essa função conlém um único 

parâmelro. a derivada para a Ci~l)-ésima ileração pode ser 

eslimada a parlir das iterações prévias segundo: 

Der i vadac .. '" = 
~ ~A.-# 

(ei 

Mas, se a função possui k parâmetros a serem estimados, o 

mélodo usa as úlli mas (k +1) i ler ações par a esli mar as 

derivadas necessárias (SAS. 1987). 

coJ.ncido com a 

f C . , .) em C p+l) valores est.abel eci dos de antemão do vetor 

de parâmetros. Ist.o é. a k-ésima it.eração do algoritmo pode 

ser resumi da como segue: 

Seja e
k 

uma esti mati va 

dimensões (p+1)xl. calculada 

do votor 

em i ler ações pr évi as . Logo, 

aproxima-se fexj.8) por uma função linear L/e) a qual é 

igual à fexj,e) nesses Cp+l) valores e enconlra-se o 

e , 
}c Cnov o> 

definido como o ponlo que minimiza a 
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di st..ànci a ent..re LJe C 8) e y. Assim. substitui-se um dos 

pelo 8 
)c (..-voJ-

para a obtenção do 8 . 
(~Htt 

na C Jc+l) -ési ma iteração. A construção da 

iteração requer. apr oxi madament..e. 
2 [np + 

operações aritmét..icas CRALSTON et alii. 1978). 

a ser 

A aproximação linear LJe(8) escr eve-se como 

uma ~unção do vet..or a, cujos componentes se relacionam com 

os componentes do vetor 8 em cada i teração segundo: 

8=8 +.Á&DI (16) 
p+J. 

onde. 8,.... 8 são es t..i mados na i ter ações pr évi as C ist,o 
.t p+.t 

é, e como sendo o primeiro ou o mais "velho" valor que 
.t 

~oi cal cul ado) , e a col una i -ési ma. da ma.tr i z .Á e é dada 

por: 

/:;. 9 = 8. 
i. \. 

e 
p+.t 

1.=1, ... ,p 

Logo, a aproximação linear é: 

L C cO = f'C xj, e ) + /:;. F DI 
p+.t 

onde a coluna i-ésima da matriz /:;. F é da ~orma. 

~(8 ) 
p+J. 

1.=1, ... ,p 

Assim, mi ni mi zando S( 8) 
2 = ~ [y - L(cO) , a solução resulta: 

a = C A F' A F) -.t A F' [y 

$ um valor novo d$ 9. 9 Q calculado a part..ir d$ C16J. 
',...OoV<>). 

Um critério de convergência considerado como 

satisfat6rio é o seguinte: 

Converge se 
ISC8 ) -$(8 )1 

(r,ovo> p+1 

sce ) 
p+.t 

:5 T 

para 5 Ccinco) i teraçÕ&s sucessi vas. onde T é um número 

. t· 10-5
• pOSl 1 \1'0 pequeno, como ser. o uso deste parti cul ar 

crit..ério de convergência não é importante. mas o uso de um 
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critério de convergência que requeira satisfazer essa 

é. 

3.2.9. Implementação dos Métodos Não Lineares 

Os quat.ro métodos não lineares descritos nas 

seções anteriores foram aplicados aos dados de inventários 

f'lorestais de Eucalyptus 8randis através do procedimento 

NLIN CNonLinear) do SÃS. 

Este procedi mento possui opções que 

permi tem. entre outras coisas. a escolha do método em 

particular (Newton. Gauss. Marquardt. e Secante (DUO)). o 

critério de con'\.rergência. a quantidade de iterações (ou 

equivalentemente. a amplitude do passo para cada iteração). 

e o estabelecimento de intervalos (uni e bilaterais) 

válidos para os parâmetros do modelo. 

Entretanto. o PROC 

especificação da expressão mat.emática 

ini ciais 

NLIN 

que 

dos 

precisa 

de.f i ne par a 

parâmetros 

da 

o 

de 

modelo em estudo. os valor es 

segundo o método escol hi do. 

primeira e segunda ordem 

par âmetr os. 

das der i vadas 

da função em 

parciais 

relação aos 

Como seu nome indica. todo processo iterativo 

requer uma seleção de valores iniciais (810. 820) como 

ponto de partida para iterar segundo algum critério 

estabel eci do a pr i or i. Dessa escol ha i ni ci aI então pode 

depender o sucesso ou fracasso na determinação da solução 

ou ainda uma rápida ou lenta convergência para esse valor. 

Pelo ger aI. não exi s tem aI gor i tIDOS par a deter mi nar bons 

valores iniciais. portanto deve-se contar com a intuição ou 

com algum conhecimento sugerido por pesquisas prévias, em 

sit..uacões experin~nt..ais semelhantes. 
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NEWTON & SMI TH C 1990) exper i ment.ar am 5 

expoent.es par a a Lei de Aut.o-desbast.e apl i cada a dados de 

volume de Pic&a mariana em ~lorest.as do Canadá. Os 

result.ados indicaram dois expoent.es di~erent.es, um dos 

quais n~o di~eria do -0.5 e o out.ro dent.ro do int.ervalo de 

con~ i ança C -o. 20, -O. 30). VERWI JST C 1989) descr evendo a 

relação massa/densidade de Betula pubescens encont.rou 

valores de -0.37 para o expoent.e e um limi t.e in~erior para 

o int.ervalo de con~iança do parâmet.ro (10 igual a 100. 

Pelo expost.o e por comparações ~eit.as desses 

resul t.ados de vol umes com os achados usualment.e para o 

~oram gênero Eucalyptus C C0tNE:NI O CCWIPEF. 1988) , 

est.abelecidos como valores iniciais de (10 e (11; 1000 e 

-0.10. respect.ivament.e.Os programas desenvolvidos no SAS 

para a aplicação dest.es mét.odos são apresent.ados no 

Apêndice C. Para t.odos eles o PROC NLIN apresent.ou como 

resul t.ado o t.ot.al das i t.eraç&s realizadas. os valores 

est.imados dos parâmet.ros em cada it.eração. informações 

acerca da não convergência quando exist.ir. e os valores das 

est.at.íst.icas do t.est.e F com as signi~icâncias respect.ivas 

para cada parâmet.ro est.imado. 

procediment.os 

~oram obti dos 

Além disso e como é comum para t.odos os 

de est.i maç~o de medelos 

os correspondentes aos 

que o SAS oferece, 

valores ajust.ados 

para a variável respost.a e os de seus respect.ivos residuos. 

Todos eles ~oram submet.idos ao PROC UNIVARIATE para análise 

de diagn6stico segundo a descriça:o ~eita na Seção 3.2.2 

para o modelo linearizado. 

No sist.ema 

sub-rot.inas macros para a 

GLIM foram 

obt.enção das 

const.r ui das 

est.i mat.i vas 

as 

dos 

parâmet.ros no modelo não linear mediante processo it.erat.ivo 

de estimação. Para esse processo iterativo foram usados os 

mesmos pontos i ni ci ai s que aquel es estabel eci dos par a os 

métodos n~o lineares de estimaç~o por quadrados rnlnimos. 

Essas sob-rot.inas são apresent.adas no Apêndice D. 
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3.2.10. Comparação das Me~odologias Usadas 

Se as pressuposições 1'ei ~as acerca da 

dis~ribuição do res1duo 1'oram sa~is.feitas no que diz 

respei to à normalidade, já .foi mostrado anal i ticamente na 

Seção 3.2.3 que os Mé~odos dos Quadrados Mínimos e de 

Máxima Verossimilhança .fornecem estimati vas semelhantes 

dos par~metros do modelo linearizado via ~rans.formação 

logarí ~mica. 

Vi s~o que as medi das de r esumo ob~i das par a 

as distribuições dos resíduos para cada mé~odo 

Ccoe.ficientes de sime~ria. de cur~ose. e~c.) não .foram 

exatamente as correspondentes às de uma dis~ribuição 

nor mal. mas. 

calculados 

f"or am es~i mados os 

pelo método dos 

in~ervalos 

Quadrados 

de con.fiança. 

M1nimos para 

corroborar a inclusão das estimativas por Máxima 

Verossimilhança. 

Uma ou~ra f"orma de veri.ficar a igualdade das 

estimati vas do modelo, .foi aplicar. após o ajuste. a 

análise da vari~ncia aos valores ajus~ados e os resíduos 

considerando os métodos de es~imação como os tratamentos 

aplicados. 

Já para o modelo não linear. ao se aplicar 

algori~mos i~era~lvos de es~imação que, em principio, se 

apresentam como dif'eren~es. seria óbvio tentar estabelecer 

se verdadeiramen~e exis~e algum tipo de di1'erenças en~re 

elas quanto à e1'iciência do ajuste. Para responder a essa 

ques~ão loram usados os pares de conjun~os ob~idos depoi de 

cada estimação contendo os valores ajustados e os seus 

respec~ivos resíduos. 

igualdade, 

Assim, 

quan~o à 

procedeu-se à 

eliciência, dos 

ver i f'i cacão da 

métodos utilizados 
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para refle~ir a mesma si~uação experimen~al. ls~o foi fei~o 

para os valores ajus~ados 

consi der ando cada conj un~o 

cada mé~odo de es~i mação 

e os resl duos separadamen~e. 

como um lra~amenlo. Ou seja. 

apl i cado ao model o n~o 1 i near 

significou um lra~amen~o 

subme~idos a uma análise 

hip6~ese de igualdade em 

quais foram 

para les~ar a 

di ferenle. os 

da variância 

relação às duas variáveis 

respos~a. is~o é. valores ajus~ados e residuais. 
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4-. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Ajus~e do Modelo Linearizado 

O modelo linearizado conlendo informações 

sobre as diferen~es qualidades do sl~io median~e três 

variáveis indicadoras não foi o adequado para o volume 

cil1ndr i co. Estabeleceu-se en~ão, o ajus~e do modelo 

linearizado sem levar em con~a informações do hor~o. isto 

é. foram ajustados segundo o modelo linear (6) todos os 

pares de observações de volume cilind~ico e númerO de 

i ndi vi duas por hec~are i ndependen~emenle da qual i dade do 

s1 ~io. 

Esses resul~ados concordam com os ob~idos por 

Wl LLI AMS e t a 1. i i (1991) 

en~re a qual i dade do s1li o 

numa pesquisa sobre a relação 

e a produção de biomassa em 

Picea rubens e P. mariana. Os au~ores i nf or mar am que o 

1ndice da qualidade do sl~io foi um predi~or pobre para a 

produç~o ....-ogQ>lal nos: quat.ro s:o.los: Q>~t.udados: na reg.ióll:o dQ> 

~~n.-L9yi9ianA CUSAJ. 

B~~RETO Cl988) forneceu uma express~o para a 

const.ant.e k da Lei de Aut.o-desbaste em t.al hões de Pi nus 

pi nas ter i gual a uma f unção dependent.e da qual i dade do 

s:lt.io. de modo que para qualidad,g.s nlQlhorQ>s ass:ociavam-sQ> 

mai ores valores absol utos par a essa const.ante. Já par a o 

caso das florestas implant.adas de Eucalyptus 8randis que 

est.e t.rabalho trat.a. e como pode-se observar nas Figuras 3 
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e 4a-c. as diferenças observadas do rendimen~o para as ~rês 

qualidades do sl~io não foram suficien~es para merecer sua 

incorporação no modelo geral. 

Vot. Cll. (mllhe) 
1.000 -r--------------------, 
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". 
o" . -.. 

• • •• ... .. ~ .. . '1-·.·-
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" .•. " • .., :,I ..... 
__ "t •••• . -.."- ... . 
~ . .... . . ", .. 
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FIGURA 3: Dispersão dos valoro. calculados 

do volume cilíndrico versus as 

densidades populacionais. 
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FIGURA 4a:Dispe:r~ão dos valores calculados 

do volume cilíndrico versus as 

densidades para a Região 1. 
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estimado 

indi viduos 

Por outro lado. o coef'iciente de correlação 

entr e o vol ume por hectar e e a i dade dos 

não f'oi significat.ivo CR { O.50(ns-ü. Isto f'oi 

devido, provavelmente. ao f'ato de que a idade dos talhões 

estudados esteve dentro de um int.ervalo d& valores de 

ampli tude relati vamente pequena. Entretanto, a li teratura 

em geral C ZEI DE , 1991; WHlTE, 1QB9) inzorma como altament.e 

si gni f i ca ti va a vai i ação conj unta enti e o tamanho e a 

idade dos individuos. 
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Assi m, o aj ust.e do modelo linear i zado (vi a 

t.rans1'ormação logarlt.mica) 1'oi realizado no SÃS com uma 

úni ca var i ável expl i cat.ór i a, ist.o é. o número de 1 ndi vi duos 

por hect.are. cujo coaficient.e de correlação com a variável; 

vol uma :foi aproxi madament.e de 0.80 C pr< O. 05). 

A Tabela 1 apresent.a as est.imat.ivas dos 

parâmat.ros do modelo linearizado com seus respact.ivos 

int.ervalos de confiança est.imados mediant.e o uso do SÃS e 

do GLIM. 

Observa-se que no caso do ajust.e pelo mét.odo 

dos Quadrados Minimos o modelo :foi adequado. dada a 

significância da hipót.ese para a análise da variância, ist.o 

é. Ho: pi = O (i,=O,1). Paralelamant.e. usando o mét.odo de 

Máxi ma Ver ossi mi I hança, 

comparada com percent.il 

a est..at.l st.i ca "devi anca" quando 

do 0.95 % da dist.ribuição de 

Chi -quadr ado não apr esent.ou si gni f i cânci a par a a hi pót.ese 

Ho: "O modelo propost.o & adequado". 

Também desses resul t.ados deduz-se, que o 

expoent.e est.imado no modelo n~o di:fere sign:ficat..ivamant.e 

daquel e est.abel eci do na Lai de Aut..o-desbast.e. igual a 

-0,5. já que est..e valor est..á dent..ro do int..ervalo de 

confiança const..ruido para o coe:ficient..e linear. 

OL1 VER & LARSON (1990) e ZElDE (1987), 

informaram que dependendo da espécie. condições climát..icas, 

qualidade do s1 t..io e out..ros :fat.ores. podem-se encont..rar 

valores ent.re -0,2 e -0,9 para esse expoant.e. NEWTON Cl9B7) 

encont..rou valores para esse parâmet.ro ent..re -0.30 e -0.96, 

aceit..ando a hipót.ese Ho:131 = -0,5 &m plant..ios d& Pic9a 

mariana na Noruega. 

Par a VERWl JST (1989) o valor encont..r ado par a 

plant..ios de Betula pubescens realizados na Suécia foi igual 

a -0,37, valor est..e dif'erent.e (pr<O.05) do est.abalacido por 

YODA et aLii (1963). que é -0.5. O aut.or adot.ou a massa 

como variável de respost..a e just..ificou esse desvio à pouca 

habilidade da espécie de adicionar sua massa dent..ro do 
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espaço já ocupado. 

Tabela 1: Valores estimados. desvios padrão. e intervalos 

de con~iança para os parâmetros do modelo linea

rizado através do SAS e do GLIM. Signi~icância 

da hipótese Ho:~i=O. 

Via Valor da Desvio Valor da Intervalo 
SAS Estimativa Padrão Estat1stica F' de con~iança 

" 
~o 8,0109 1,0067 83.2311 C**) r 8.0387; 9,9840) 
" 
~. -0,3141 0.1987 4.4423 00 [ -O, 5075. -O, 120) 

Mod. Est. 80 -8. 3013,6279 -0.3141 R2 = 0,7834 Y = x = x ; 

Via Valor da Desvio n{)eviance" Intervalo 
GLIM Estimati va Padrão de con~iança 

,.. 
~o 7,8030 1.3840 31 .0170 (ns) [5.1374;10.4888) 
" 
~1 -0.2960 0.1081 [-0.088;-0.5084) 

Mod. Est. 80 -8. 
2447.9348 -0.2960 R2 = 0.8001 Y = x = x • 

Observa-se também. que as estimati vas dos 

parâmetros segundo o método de máxima verossimilhança estão 

dent.ro dos int.ervalos de con~iança para esses parâmetros 

obt.i dos pelo mét.odo dos quadr ados mi ni mos. Acontece, como 

será exposto a seguir. que a distribuição dos erros do 

modelo é aproximadamente normal e isto já ~oi most.rado na 

Seção 3. 2. 3. 

Por outro lado. considerando a expressão 

or i gi nal da 1 ei como dependente de um parâmetro s6. 
"-

isto é W = e N-O'~. o valor estimado e ~oi igual a 9,0121, 

valor est.e que ~ i ca dent.ro do int.ervalo de con~iança 

obti do par a ~o. Assi m e como er a de se espar ar. o modelo 

(8) aceita significativamente a imposição da restrição: 
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x ' e = -o. 5, onde X • = [O, 1) e e' = [~o. ~1). 

SCHMI DTLI NG C 1987,) t.est.ando dados obt.i dos em 
« 

povoament.os de Pinus taeda na Georgia informou que o valor 

da int.ersecção da equação linear correlacionava-se 

posit.ivament.e com a proced~ncias das sement.es e que, os 

valores dos expoent.es podiam ser considerados 

si gnif"i cat.i vament.e i flfer i ores 

Aut.o-d~sbas t.$>. 

ao prospost.o na Lei de 

A bondade de ajust.e dos modelos sat.urados e 

reduzidos, ist.o é, cont.endo o número $> a idade dos árvores 

e o número de árvores por hect.are, r espect.i vament.e .foi 

t.est.ada mediant.e o t.est.e do quocient.e de verossimilhança. 

Esse t.est.e comparou as funções de verossi mi 1 hança 

maxímizadas nos dois modelos, obt.endo um valor igual a: 

"'. " " " X = - 2 { lC ~ • CY ) 
r-.d r.d 

te ~ , CY )) 
sot sot 

= n 109 eSQR / SQR ) 
r.d aot 

= 240 109 eO,2708 / 0,2616) 

= 3,6026 C ns) 

indicando que o modelo adequado para explicar o 

comport.ament.o do volume cilindrico inclue soment.e o número 

de indi vi duos por hect.are, como 1'oi já iní'ormado da anãl íse 

.f~i t.a no SAS. 

Par a LAASASENAHO & KOI VUNI EMI C 1 ggo) a r egr a 

que descreve o aut.o-desbast.e pode ser d&.finida como a 

dependênci a que exi st.e úni cament.e ent.r e os 1 ogar i t.mos do 

número de i ndi vi duos e o vol ume. Para o aut.or essa 

dependência é linear e alt.ament.e iní'luenciada pelo grau de 

As Figuras 5 e 6 apresent.am os 

compor t.ament.os dos doi s modelos obt.i dos, e dos valor as 

ajust.ados versus os reslduos, respect.i vament.e, descrevendo 
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uma dispersão não tendenciosa para esses pares de valores. 

O Apêndice E apresenta o Quadro E-la contendo os dois 

conjuntos de volumes cilíndricos estimados para alguns 

valores do número de indi víduos por hectare. 

A Tabela 2 mostra as estatísticas de resumo 

que descrevem o comportamento dos erros ajustados obtidos 

da análise apresentada na Tabela 1. Esses valores 

i ndi car am uma di str i bui ção adequada par a os resl duos do 

medeIo, e as estatísticas Chi-quadrado C?roc 

UNIVARIATE-SAS. 1983) e Anderson-Darling CMACLIB.GLM-GLIM, 

1987~ SHAPIRO, 1990) calculadas para testar a hipótese de 

normalidade dos valores estimados e dos resíduos foram não 

significativas com uma probabilidade de 0.95. 

Tabela 2: Estatísticas de resumo para a descrição da dis

tribuição de frequências dos residuos obtidos 

através do SAS e do GLIM. e significância da hi

pótese Ho:Existe distribuição Normal. 

Estat..íst..icas At..ravés do SAS At..ravés do GLIM 

Média 0,0000 0.0000 

I)e.svio Padrão COP) 0.2936 0,3201 

D. P. Média 0,0200 0.0196 

Coeficient..e de 
-0,0109 -0.1511 

Simet..ria 

Coeficie-nt.e- de-
0.4-009 0,1667 

Curt.ose-
2 Cns) *2 0,4572 Cns) IH / Ho: Normal 'K = 0,6340 A = 
oba obs 

Como já foi observado na Tabel a 1, os doi s 

métodos obtiveram estimativas dos parâmetros equi vaI ent..es. 

Mas, dado que a distribuição dos erros podo ser considerado 

como aproximadamente normal, provou-se a equivalência entre 
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os métodos atra~~s da análise da variância dos residuos e 

dos valores ajustados no modelo. Nesta análise cada método 

de estimação 1'oi considerado como um tratamento. Os 

resultados são apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3: Análise da vari~ncia para os valores ajusLados o 

os res1duos considerando os métodos de estima-

ção como tratamentos. 

Vari ável 
Valor de F P-Value C. V. ()'..:> 

para t.ratament.o 

Valores 
0.0102 0.9272 1.1022 Ajustados 

Res1duos 0,0010 0.9463 2387,7 

Cabe assinalar que a grandeza do coeficiente 

de variação obtido para os valores dos res1duos era o 

esperado, pois os valores médios para cada conjunto (Tabela 
-06 

2) são menores que 10 ,e o desvio padrão possui intervalo 

de confiança igual a CO,2108~ 0.3351). 

4.2. Ajuste do Modelo Não Linear 

Aplicando os programas construidos no SAS 

CApêndice C) para a estimação por quadrados minimos do 

modelo não linear atra~ dos métodos de Newton, Gauss, 

Marquardt e Falsa Posição C DUO) , obteve-se os resul tados 

expostos na Tabela 4. Essa Tabela apresenta o número de 

i teraçoos necessário para a obtenção da convergência. 

valor&s &stimados dos parâmetros, seus respecti vos 
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int.er valos de conf'i ança assi nt.6t.i cos e as cor rel ações 

assint.6t.icas ent.re eles. 

Tabela 4: Descrição dos mét.odos não lineares quant.o ao 

Mét.odo 

Newt.on 

Gauss 

Marquardt. 

DUO 

número de it.eraci:Ses; valores est.imados e int.erva-

los de conf'iança assint.6t.icos para os parâmet.ros; 

e correlações assint.6t.icas ent.re eles. 

..... .....2 
N.. de po I nt.er vaIo de Pepo,fh) 
I t.er. "- confiança com 95Y. 

P1 de probabilidade Assint.. 

14 
1967,9914 [987,5351; 2845,5173) 

0,9995 
-0,2696 [-0.4954; -0,0412] 

5 
1983,1117 [491,7633. 3454,9401) 

0,9997 
-0,2500 [-0,6903; -0,0009] 

2 
1922,7292 [791,5824; 2754,9401) 

0,9996 -0,2600 [-0,6023. -0,0023) 

12 
479,4072 [90,2388; 939,1009) 

0,9996 
-0,0541 [-0,1021.-0,0003) 

De posse das est.i mat.i vas dos parâmet.ros 

pode-se 

mét.odos, 

escrever as equações est.imadas pelos quat.ro 

as quais são apr esent.adas na Tabela 5 

conjunt.ament.e com os valores da est.at.lst.ica F para t.est.ar a 

necessárias para a obt.enção da convergência. 
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Tabela 5: Equações es~imadas, valores do ~es~e F para a 

regressão e es~imativas dos coericientes de de

~erm1nação do ajuste para cada mé~odo. 

Mét.odo Mode-Io est.imado 
Tes~e F para R2 

re-gre-ss~o 

Newton 1967,9914 x 
-0,2686 

849,9449 (**) 0,8600 

Gauss 1983,1117 
-0.2600 

730.0666 C'~nO 0.9622 x 

Marquard~ 1822.7292 
-0,2600 

888,2023 C**) 0,9729 x 

DUD 479.4072 
-0,0640 

901,9012 C**) 0.7834 x 

Os mét.odos de Newton e DUD precisaram de mais 

i ~er ações par a encon~r ar o pont.o de m1 ni mo do que os 

mé~odos de Marquard~ e Gauss. Além disso, ~ant.o os cálculos 

das der i '"adas de se-gunda 01' dem r equer i das paI o mét.odo de 

Newton. COmo a obt.enção da estimat.iva da matriz das 

derivadas parciais para o DUO. significaram diferenças n~o 

desprezíveis 

aI gor i t.mos. 

em t.er mos do t.empo de pr ocessamen~o dos 

Por out..ro lado. t..odos os mét..odos. excet..o o 

DUO. produziram est.imat..ivas semelhant..es para os dois 

par âmet.r os , ist..o é. os int..ervalos de con.fiança para os 

par âmet.r os • ob~i dos por um mét..odo qual quer. cont..ém as 

respect.ivas es~ima~ivas ob~idas pelos métodos res~an~es. 

Essa direrença pode ser originada pelo 

segui nt..e: os aI 901' i t..mos de Newton. Gauss e Mar quardt.. • em 

cada i ~eração. aproximam à .função .f(8) pel a expansão de 

Taylor de primeira ordem em t.orno do valor corrent..e do 

vet..or de par âmet.r os. Do sist.ema linear que resuIt..a e pelo 

mét.odos dos ~adrados Mínimos. obtém-se um valor novo para 

a es~imat..iva do ve~or dos parâmetros. Por out.ro lado. o DUO 

aproxima a 1'(8) em cada i ~eração por uma runção a1'im. a 

qual coincide com a rCe) em Cp+l)-valores prévios dos 

parâmet.ros. I sso conduz t.ambém a um si st.e-ma de e-quaçõeos 
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lineares do qual é obtido um valor novo de e para conformar 

Desde o ponto de vista geométrico. os 

algori tmos do t.ipo gradiente C Newt..on. Gauss e Marquardt) 

aproximam ao corpo (por exemplo: plano, se fora em duas 

dimensões) estabel eci do pelos valores de f C 8) pelo pl ano 

tangent.e ao valor atual de f( e) . o DUD aproxi ma essecor po 

pelo plano secant,e através dos Cp+i) valores prévios de 

f(8). lntuitivamente observa-se então que os caminhos de 

busca do vetor solução são de diferentes origens para esses 

dois tipos de metodologias CRALSTON & JENNR1CH. 1978). 

No Apêndi ce E se apr esent.a o Quadr o E-i b contendo 

os volumes cillndrico estimados Cm
3
/ha) para alguns valores 

do número de individuos por hect.are. 

4.3. Comparação dos mé~odos 

Por outr o 1 ado. se o cr i tér i o da escol ha do 

mé~odo de melhor "performance" fosse através do coeficiente 

de determinação (Tabelas 1 e 5). esses resul 'lados não 

permitiriam escolher nenhum deles, dado que a proporção da 

var i ação total da variável resposta expl i cada pelo modelo 

foi semel han~e par a ~odos os mé~odos. 

Se a anál i se da var i ânci a i ndi car que não 

houve diferenças en~re os conjunt.os de valores ajust.ados e 

se. os residuos que esses mé~odos produziram ~iV&ssem 

comport.ament.os semelhan~es. induziria pensar que embora 

metodologias diferentes. esses conjuntos representavam uma 

única situa~ão experimental. isto é, a eficiência dos 

métodos seria a mesma para todos eles. 

Os resultados obti dos da apl i cação do PROC 

UNIVARIATE CSAS. 1997) aos pares de conjuntos provenientes 

de cada método garantiram que as pressuposições da análise 

da variância eram satisfeitas. As Tabelas 5a-b apresentam 
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as análises f'ei Las para as duas variáveis respost.a. Do 

mesmo modo que para a Tabela 3, é válida para est.a sit.uaç~o 

a acot.aç~o sobre o coef'icient.e de variação ObLido para os 

valores resíduos. 

Tabela 5a: Análise da variância para os valores ajus

t.ados obt.i dos pelos mét.odos n~o 1 i near es. 

V a 1 o r e s A j u s t. a dos 

Font.e de Variação g.l F P-value 
0\:.& 

Bloco 240 483,9322 0,0001 

Trat.ament.o 3 0.0320 0,6832 

C. V. = 6.41 % 

Tabela 5b: Análise da variância para os resíduos es

t.imados pelos mét.odos não lineares. 

R e s i d u o s E s t. i m a dos 

Font.e de Variação g.l F 
0\:.8 

P-value 

Bloco 240 348.8453 0.0001 

Trat.ament.o 3 0.0100 0.9393 

C. V. = 193B.06 % 

Dado que os mét.odos ut.ilizados apuraram 

conjunt.os iguais de valores est.imados e de resíduos, 

pode-se concl ui r que el es possuem a mesma ef i ci ênci a. ou 

seja. esses méLodos est.imaram modelos n~o lineares que 

explicaram da mesma f'orma a 

número de árvores por hecLare. 

rel ação ent.re o vol ume e o 

Assi m, a escol ha de um desses mét.odos como 

propost.a metodológica se limit.ou a suger i r aquel e método 

que possua int.ervalos de conf'iança mais precisos para os 

parâmetros do modelo. Seguindo esse critério, a Tabela 7 
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apresen~a as amplj~udes desses in~ervalos de con~jança 

de~inidas como as porcen~agens rela~ivas às es~ima~ivas 

ob~idas em cada mé~odo. 

Tabela 7: Ampli~udes rela~ivas. em porcenta

gens. dos in~ervalos de confiança 

dos par ãme~r os par a cada método. 

Ampli tude ReI. Ampl i tude ReI 
Método 

do I. C. C (30) do I. C. C(3s.) 
C%) C !y..) 

Newton 0.94 1.70 

Gauss 1.49 2.32 

Marquardt 1.0a 1,99 

DUD 1.77 1.79 

Assim. os mé~odos de Newton e Marquard~ 

proporcionaram os melhores resul tados. Mas. dado que o 

primeiro desses métodos tem o inconveniente de requerer o 

cálculo das derivadas de segunda ordem e o número de 

i ter ações necessár i as à conver gênci a é o mai or que par a 

todos eles. pode-se recomendar para este tipo de si tuação 

exper i mental. a apl i cação do método de Marquardt para a 

obtenção das estimativas dos parâmetros do modelo não 

linear. 

Al ém di sso. o método de Newton em mui tos 

casos pode não convergir pois a »~tri2 He dafinida co»~ 

H = 
Da SCe) 

não é necessáriamente positiva de~inida, exceto próximo do 

minimo (SILVA. 19aO). As Figuras 7 e a apr esentam os 

comportamentos dos modelos estimados para os casos linear e 

não li near. respecti vamente. 
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Esle lipo de comparação pode ser cri ticado 

sob vários pontos de vista dado que por exemplo. e dentre 

outras considerações, os crit.érios ut.ilizados na comparação 

podem ser consi der ados como ar bi tI' ár i os e. no nosso caso 

par t.i c uI ar de apl i cação os r esl duos for am adequados e de 

pequena magni t.ude. Segundo RALSTON & JEmJRICH (1978). é 

conhecido que nesses casos os algorilmos do t.ipo gradienle 

t.êm desempenho bom. chegando algumas vezes a se comprovar 

que a robustez deles vá em delrimenlo do ajusle. Em alguns 

casos, as "performances" dos mélodos podem depender mais de 

detal hes de i mpl emenlação do que os aI gOl" i tmos bási cos 

consi der ados. 

o mélodo DUO funciona razoavelmenle para uma 

variedade grande de siluaçBes prát.icas e, junt.amenle com a 

sua simplicidade e seu potencial para a aplicação a 

problemas de ajust.e de funções definidas por equaç5es cujas 

derivadas 

RALSTON & 

parciais envolvem procedimento 

JENNRI CH (1978) desenvol ver am 

complexos, 

um al gOl" i lmo 

baslant.e atralivo de ser incorporado nos procedimenlos 

básicos de pacotes mundialmente difundidos. como o SAS e o 

BMDP. 

4.4. Comparação dos Modelos 

Por último. e escolhido o método d ... Marquardt 

como viável para a estimação, as Tabelas Ba-b apresentam os 

resullados da comparação dos conjunlos de valores ajuslados 

e residuos provenienles do modelo linearizado (por 

Quadr ados M.í ni mos e por Máxi ma VeJ' ossi mi 1 hança) e do modelo 

não linear (at.ra~~s do método de Marquardt). Isto é, cada 

metodologia de estimação (duas correspondentes ao ajuste do 

modelo 1 i near i zado vi a lI' ans!' 01' mação 1 ogar 1 lmi ca, e uma 

para o modelo não linear) foi considerada como um 
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tratamenlo. Assim, pronla jã a comparação dos mélodos em 

cada lipo de modelo ( I i near e não I i near) separ adamenle. 

leslou-se a equivalência dos modelos. 

Tabela 8a: Análise da variância para os valores ajus

lados oblidos pelos dois lipos de modelos. 

V a 1 o r e s A j u s l a dos 

Fonle de Variação g.l F 
c>~e 

P-value 

Bloco 240 128.6199 0,0001 

Tralamenlo 2 0.1300 0.8751 

C.V. = 5.34 Y. 

Tabela 8b: Análise da variância para os res1duos es

limados oblidos pelos dois lipos de modelos 

R e s i d u o s E s l i m a dos 

Fonle de Variação g.l F 
c>~. 

P-'"alu& 

Bloco 240 385,9401 0,0001 

Tralamenlo 2 1,3098 0.4381 

C.V. = 2946.00 Y. 

Na análise anlerior não ~oram considerados os 

resullados oblidos no ajusle do modelo não linear alravés 

do GLIM dado que a aplicação do processo ileralivo usando 

máxima verossimilhança o~ereceu eslimali vas semelhanles 

as anler i ores quando comparadas alravés dos i nlerval os de 

confiança para os parâmelros. 

Esses resullados ressallam que a eleição enlre 

o modelo linear e não linear por crilérios exclusivamenle 

eslallslicos não é correla. Uma ponderação que ajudasse 
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essa eleição deveria considerar que: 

-o uso do modelo 1 i near i zado el i roi nou tanto à necessi da de 

de uma pesquisa prévia de valores iniciais como a obtenção 

das der i vadas de pr i mel r a e segunda or dem do modelo em 

relação aos parâmetros. I'atos estes que diI'icul tam a 

implementação dos métodos não lineares em geral; 

-Uma análise visual dos gráI'icos obtidos evidenciou que os 

ajustamentos se assemelham. de um modelo para outro. em 

um certo intervalo para o qual os dados se concentram em 

I'ormas diI'erentes (1000< x<15OO). e onde os modelos 

estabelecidos como não linear acompanhou melhor essa 

tend~nc i a • dando uma conI' i ança mai or no caso de 

extrapol ação. 

-Dado que os coeI'icientes de variação. de determinação e os 

testes usados não I'oram suI'icientes para indicar o melhor 

ajustamento para esta situação experimental. a I'acilidade 

de obtençao das estimati vas nos dois modelos deve-se-ia 

considerar como pr i or idade. Dependendo tanto dos 

conhecimentos dispon1veis a priori acerca da pesquisa como 

dos elementos te6ricos que o pesquisador possua em relação 

à modelagem em geral. 

a ser usado. como 

i mpl ementação. 

é que será I'eita a escolha do método 

também do "soI'tware" para sua 

4.5. Implicações Silviculturais 

o exposto na Seção 4.4. indica que a eleição 

ent..re o modelo linear e não linear para representar a 

relação entre o volume cilindrico e a densidade de árvores 

por hect..are, não se limita exclusivamente às considerações 

estat..lst..icas. 
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Considerando outro ponto de vista, a Ciência 

Florest..al at..ravés das t..écnicas de Manejo, conf'ia part..e do 

seu desen~~lvimento a dois parâmetros padrões: densidade e 

quant..idade t..otal de madeira em pé. Quando a densidade 

padrão está determinada analitica e não empiricamente. ela 

permi te obter estimat..i vas mais exatas das caracteristicas 

de interesse, como: densidade real ótima. quantidade total 

de madeira em pé. qualidade do sitio. t..axa de auto-desbast..e 

e grau de perturbação CZElDE. 1987). 

Tanto a equação de Reineke CREINEKE. 1933) 

como a Lei de Auto-desbaste CYODA e-t aZii, 1963) são 

funções pot..ência. nas quais. foi demostrado que. para esta 

situação experimental em particular, a variável que 

representa a qual i da de do si ti o não forneceu el ementos 

si gni f' i cati ~s que contribuissem para di f'erenci ar as 

estrat..égias de manejo, visando sempre a ot..imização da 

produção de madeira. 

Visando incorporar outras variáveis Cf'atores 

control áveJs) na formulação da lei. WILLIAMS e-t al i i 

(1991) conduziram um experimento para deter mi nar a 

exist..ência de relações entre o indice da qualidade do sitio 

e a produção de biomassa em t.alh5es de Pice-a rubens e P. 

mariana. Os resultados indicaram que o indice do sitio não 

pode ser est..abelecido como um bom predit..or da biomassa do 

talhão nos solos estudados. desde que não houvesse mudanças 

significat..ivas na produção de biomassa em relação 

incremento do indice do sitio. 

A reI ação entre o t..amanho e o número de 

árvores é de vital import..ância prática. Ela liga o produt..o 

final de um manejo florestal com o número de árvores. 

deter mi nando por tanto o máxi mo do tamanho a ser at.i ngi do 

pela árvore dentro daquele espaçament..o de plantio. 

Como já foi menci onado, um dos fatores que condi ci ona o 

crescimento e portanto o total de volume produzido é a 

densidade de invididuos por unidade de área, ou, em alguns 
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casos. em ~unção da qualidade da área dispon1vel. o tipo de 

espaçamento escolhido na implantação da ~loresta. 

Assim. e em ~unção ao sugerido na literatura 

(VITAL. 1987; SCHONAU et alo 1989; IPEF. 1990) acerca dos 

espaçamentos convenci onai s (ou número de i ndivl duos por 

hectare), a Tabela 9 apresenta os valores estimados dos 

~~lumes por hectare obtidos para ~alh50s dQ aproximQdamon~Q 

seis anos de idade. segundo os dois medelos (linear e não 

linear). e os dois métodos utilizados para cada abordagem. 

Com ~requência, o objetivo na área de 

produção é reciproco ao exposto no parágra~o anterior, isto 

é, a uti 1 i dade da medel agem no ger aI. é ~or necer aI guma 

contribuição para a escolha de um plano concreto de manejo 

~lorestal visando a otimização da produção. 

Assim, considerando-se as sugest5es que a 

literatura o~erece acerca das distâncias mínimas 

apropriadas entre as ~ileiras das árvores CSCHONAU et al., 

1989), poder-se-ia ~ixar no modelo proposto uma produção de 

madeira desejada para o E'Ucalyptus ~randis (ou também 

exigida em ~unção dos custos ~ixos) e obter uma estimativa 

de qual o espaçamento que a consegue, para um crescimento 

de a~& seis anos de idade. 

A Tabela 10 apresenta as estimat.ivas 

do espaçamento para algumas produç5es desejadas, supondo 

que a i mpl ementação dos medelos 1 i near e não 1 i near • 

esti mados pelos métodos dos Quadr ados Mi ni mos e Máxi ma 

Ver ossi mi 1 hança ~ossem as ~er r amentas das quai s se di spõe 

para sua obtenção. Nota-se que aumentando o espaçamento 

entre plantas aumenta-se o volume, e consequentemente a 

idade de estagnação ou auto-desbaste. 
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Tabela 9: Valores es~imados de volume ci11ndrico Cm
3
/ha) 

segundo o modelo linearizado Cvia o SAS-Quadra

dos M1 ni mos e o GLI M-Máxi ma Ver ossi mi 1 hança) e 

o modelo não linear (via o SAS-Marquard~ e DUO). 

a~& a 9s~agnaç~o ou inicio do au~o-dQsbas~Q. 

Espaçament-o Voli Vol2 Vol3 Vol-l 

(m) (m 
3 

./ ha) 

1,50 x 1,60 215,439 202,197 223,243 304.596 

2.60 x 2,60 298,045 295,421 294,231 314.279 

3,00 x 1.00 235,813 220,227 239,891 309,365 

3,00 x 1,30 255.761 237,788 255,900 313,712 

3,00 x 1.47 266,160 246,926 264,155 315,871 

3,00 x 1,60 267,841 249.400 265,483 316,213 

3,00 x 1.87 287.065 265,219 280.540 320,004 

3.00 x 2.00 293.198 270,673 285,301 321.169 

3,00 x 2.30 306,336 292,019 295.430 323,599 

3,00 x 2,50 314,471 299,093 301,658 325,060 

3,00 x 2,87 328,417 301 ,197 312.259 327,494 

3,00 x 3,00 332,990 305,160 315,714- 329.274-

3,00 x 3,30 343.109 313.918 323,327 329,968 

3,00 x 3,87 360,74-9 329.153 336.489 332,824 

3,70 x 3,70 379,94-4- 345,694 360,664- 335,803 

No~a:Os valores Voli Ci=~ •..•• ) ~oram obtidos das equações 

.Vo11=3013,6279 

.. Vo12=2447,9346 

x 
-0,3141 

-0,2969 
x 

.. Vo13=1922,7292 

.. Vol.= 4-79,4072 

-0.2500 
x 

-0,0540 
x 
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Tabela 10: Espaçamen~os sugeridos pelos modelos linear e 

não linear em ~unção da produção desejada a~é ~ 

es~agnação ou au~o-desbas~e. 

Produção Espaçamen~os Es~i mados (nU 

Desejada em3 /ha) Modelo Li near Modelo Não Linear 

270 3,00 x 1,60 3.00 x 1,63 

300 3,00 x 2,4-0 3,00 x 2.14-

330 3,25 x 3,25 3.22 x 3,22 

350 4.00 x 3,40 3,20 x 3,20 

390 4,35 x 4,35 4,00 x 3,40 

400 4,70 x 4.70 4,00 x 4,00 

A Lei de Au~o-desbas~e ~em i mpl i caçESes 

impor~an~es na área de Me-lhoram&n~o Flores~al. Segundo 

WHlTE 8. HARPER (1970), se os coe~icien~es da equação linear 

~orem ~ixos para uma dada espécie num s1~io de~erminado, 

en~ão o melhoramen~o es~aria limi~ado somen~e à redução do 

in~ervalo de ~empo em que o ~alhão de árvores melhoradas 

alcançasse o limi~e de au~o-desbas~e. Por~an~o. de acordo 

com SCHMI DTLI NG e 1 QB7) , a vaI i dade des~a Lei pode ~amb&m 

ser de~er mi nada es~udando-se os efei~os da variação 

genética sobre a inclinação e o in~ercep~o das ~raje~6rias 

de au~o-desbas~e 

SMITH 8. BRAND (lQB7) es~udaram o desempenho 

do modelo de crescimen~o de Chapman-Richards, baseado na 

Lei de Au~o-desbas~e. concluindo que para a espécie 

Pin'Usresínosa Ai ~, a inclinação es~imada não di~ere 

si gni ~ i ca ~i vamente do valor -3/2. Nesse caso, ~odos os 

parâme~ros es~imados foram significalivos conduzindo à 

concl usão que a Lei de Au~o-desbas~e assi n~6li ca exi s~e 

para essa espécie e pode ser usada como um modelo básico de 

cresci menlo. 
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5. CONCLUSõES 

Do pr es ent. e t.r abal ho podem ser obt.i das as 

seguint.es conclusões: 

l-Os mét.odos implement.ados at.ravés do modelo linear e não 

linear para a est.imação dos parâmet.ros da Lei de 

Aut.o-desbast.e most.raram a mesma ef'iciência. para dados 

de povoament.os de Euca!yptus 8randis plant.ados em 4 

locais d& ~o Paulo. 

2-A est.imação dos parâme~ros do modelo linearizado poderia 

ser recomendada já que est.a el i mi na t.ant.o o conheci ment.o 

prévio de valores iniciais para os parâmet.ros como o 

cálculo das derivadas parciais do modelo em relação a eles. 

3-Em f'unção ao It.em 2. a escolha ent.re o uso do SAS ou do 

GLIM dependeria basicamen~e dos conheciment.os que o 

pesquisador possua em relação à t.eoria de Modelos 

Lineares. dado que em t..ermos da in~eraçílo com o usuário, 

esses dois paco~es oferecem vant.agens semelhan~es. 

4-Para a abordagem da Lei de Aut..o-desbast..e como um modelo 

não linear. 

obt.enção das 

Marquard~ e 

dent..r e os qua t..r o mét..odos ut..i 1 i zados par a a 

es~i mat.i vas dos parâme~ros os mét.odos de 

de DUO apresentaram as menores 
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inconveniências de implemenLação. 

5-0 mét.odo de DUD poderia ser sugerido vist.o que ele é 

poderoso para uma ampla variedade de problemas prát.icos e 

não r equer do usuár i o mai s do que a expr essão 

modelo a es~imar. 

geral do 

6-0 modelo que represent.ou a Lei de Aut.o-desbasLe para os 

dados do povoament.o de Eucalyptus ~randís no est.ado de São 

Paulo. não precisou da incorporação das variáveis idade e 

qual i dade do si t.i o, para descrecer a relação enLre o 

volume cilíndrico das árvores e a densidade populacional. 

7-Na def'inição de Lécnicas de manejo f' 1 or esLal em 

povoamenLos com caract.erlsLicas semelhanLes aos que est.e 

lrabalho lralou. deveria ser considerado o f'aLo de que ao 

aument.ar o espaçament.o ent.re pl anLas aumenLa-se o vol ume 

cilíndrico, e consequenLemenle a idade de est.agnação ou 

au~o-d&Sbasle. 

a-Para f'ins relacionados com o melhoramen~o f'lor~t.al nest.e 

lipo de povoament.os. deve-se-ia considerar soment.e a 

redução do inlervalo de t.empo em que o t.alhão implanlado 

com árvores melhoradas alcançasse o limi t.e de 

au~o-desbast.e. 

9-A part.ir do conheciment.o do processo de est.agnação ou 

auto-desbasle e visando-se o esludo de um modelo de 

cresciment.o para E. ~randis. sugere-se a implemenlação de 

experiment.os em dif'erenles qualidades do slt.io e avaliados 

em várias idades para alguns dos espaçament.os eslabelecidos 

como adequados em lermos da produção de inleresse. 
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8. AP~ND]CES 

Apândice Â: Programas cons~ruidos na linguagem SAS para a 

es~imação do modelo linearizado. análise de 

diagn6s~ico dos valores es~imados e resíduos, e 

análise da variância para a comparação das 

me~odol ogi as. 

TITLE ,----- Ajus~e do Modelo 
----- Trans~ormação 

Linearizado via ----
Logar i ~mi ca -----.; 

DATA Modelo; 
INPUT num vol @@; 
I '\.'01 =LOGC vol) ; 
I num=LOGC num) • 

CAROS; 
1194 290. 080 1250 459. 528 
900 351 . 825 1150 409. 343 

1100 220.862 
1325 292.320 

• PROC REG; 

1350 211.650 
1450 284. 831 

989 544.037 
875 295.910 

1250 183. 497 
1250 192.124 

MODEL 1 vol =1 num / TOl.. P R; 
TEST lnum::-O.6. 
OUTPUT OUT=Residuol 

PREDI CTED=pvol 
RESI DUAL=r vol • 

1575 399.376 
1617 507. 910 

960 362.909 
875 495.343 

TITLE .----- Valores Es~imados versus Residuos -----'; 
PLOT r. ;,cp. ./ SYNBOL=' ~ '. 

TITLE '--- Valores Observados versus Valores Es~imados ---'. 
PLOT lvol*p. / SYMBOL='o '; 

TITLE ,---- Modelo Res~rilo a À'~ = -0.5, X'=fO, 1)'----'; 
PROC REG; 

MODEL lvol =1 num / TOL; 
RESTRICT lnum=-O.5; 

RUW. 
TITLE ,----- Análise da Dis~ribuição dos Valores ----

----- Es~imados e Residuos do Modelo -----'; 
PROC UNIVARIATE DATA=Residu01 FREQ ROUND=5 PLOT NORMAL; 

V AR p'\.'Ol r vol ; 
RUN; 



TITLE '--- Comparação dos Valores Eslimados e Residuos --
--- de cada Mélodo ---'; 

DATA Teste; 
SET Resi duo1 

Residuo2 
Residuo3 

Residuo" 
ResíduoS 

Residu06; 
MERGE; 

DATA Test..e; 
SET Teste; 
DO bloc=l TO 240; 

DO t.ral=l TO 6; 
OUTPUT; 
END. 

OUTPUT; 
END; 

PROC SORT. 
BY bloc tral; 

RUN; 
PROC GLM DATA=Tesle. 

CLASS bloc lral; 
MODEL pvol rvol =bloc lral /' SOLUTION; 

TI TLE ' ----- Comparação dos Medelos e dos Métodos 
CONTRAST 'Linear:Q.M. versus M.V.· 

-----, ., 

t.rat 1 -1 O O O O; 
CONTRAST 'Não Linear:Ne~on versus Gauss' 

t..ral O O 1 -1 O O; 
CONTRAST 'Não Linear: Marquardl versus DUO' 

lrat. O O O O 1 -i. 
CONTRAST 'Não Linear: Gauss versus Marquardt..' 

lrat. O O O 1 -1 O; 
CONTRAST 'Medel o Li near ver s us Medelo )Jão Li near • 

lral 22-1 -1 -1 -1; 
RUN; 

, 
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Apêndice B:Programas construidos no GLIM para a estimação 

do modelo linearizado e análise de diagnóstico 

dos r esi duos. 

$TRANS oI 

$COMMENT 'Entrada de dados" 
$UNITS 240$ 

$DATA num idade volt 
$DINPUT 14$ 

C)File name? a: Modelo) 
$CALCULA TE 1 vol =%LOGC vol) 

I num=%LOGC num) 
w=l$ 

$YVAR Ivol$ 
$FIT lnum$ 
$EXTRACT %PE$ 
$CALCULATE YJbo=Y~E(1) 

, : %b1 =Y~EC 2) $ 
$DISPLAY M E V S L D$ 
$CALCULATE Y..DV"'-'/..FV$: 

: lvol_est=Y~o+Y~lnum 
: residuoG=lvol-Y~v$ 

$INPUT 11 normac ngo~ qplotS 
C)File name? C:~GLI~CROS.PRG) 
S 
$COMMENT 'Cálculo do Coe~iciente de Correlação'! 

$USE rsq$ 
$COMMENT 'Cálculo dos valores in~luentes após do ajuste do 

modelo nor mal • ! 
$USE lev$ 
SPLOT 1 vol_est lnum 'o '! 
SPLOT resesidu02 Ivol_es~ '. 'S 

$COMMENT 'Teste de Normalidade para os Residuos-Estatistica 
de Anderson-Darling'$ 

SUSE ngox residuo2$ 
S 
$PRINT '================================================='! 
$PRINT '< Arquivo ResiduoG para a comparação dos métodos )' 
$PRINT '================================================='! 
$ 

SLOOK residuo2 lvol_es~$ 
$ 
$STOP 



$MACRO rsq! 

$ 

$CALCULATE ~al =%CUC%YV:>~/.NU : 
~~2=%CUC(%YV-~a1J**2) 

~..R=1-~..DU~/a2! 

$PRINT '===============================" 
$;PRINT '{ Coericien~e de Correlação R2 

): 

$;PR1NT '===============================' 
$; 
$ENDMAC 

$MACRO 1 ev2! 
SCALCULATE 

$ 

PW_=%NEC~PW,OJ+1 

~a2=%CUC PW _-1 ) 
~a3=%NU-Ya2$! 

$PR1NT '==============================================='! 
$PRINT *M 15 '----Variável peso é ' *N ~PW 'com' *1 ~~3! 

,-------- unidades rora de bi~ola C.) --------'! 
$PR1NT '==============================================='~ 
$ 
$ENDMAC! 

$MACRO levl 
SCALCULATE PW_=2 

$ENDMAC! 

$MACRO lev! 

$ 

$DELETE 1ND_ LEV L1M_ PW_ LWT_ ~..RE$! 
$FACTOR PW_ 2$! 
$EXTRACT %VL! 
$CALCULATE $zl=PWF+l 

LEV _ =%VL~/oSC 
IND_=%CUC1) ! 

$PRINT '===================' 
$PRINT '< uLeverage Plo~" )' 
$PRINT '==================='! 
$ 

SSWl TCH Yal 1 ev1 1 ev2$! 
SCALCULATE ~~=L1M_=2*%PL~/a2 

LWT_~~FC%GTCLEV_,~a),O.1)*CPW_-1)! 

$PLOT LEV_ LIM_ HJD_ ' +-- , PW_$! 
$DELETE PW_ L1M_ 1ND_$! 

$ 
$ENDMAC! 
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$CQMMENT 'Macro para Testar Normalidade" 
$MACRO ngo1'! 

$CALCULATE argumentos : Y~ - data, %2 - pesos$! 
$DELETE V S T OR ORD IS! 
$CALCULATE v=Y~EC%2,O)*%CUCY~ECY2,O» 

Y.zl =%CUCY~E(Y2.0»S! 
$VAR Y.zl OR ORD IS! 
$CALCULA TE OR (V ) =Y..1 $! 
$SORT OR$ ! 

$ 
$PR1NT 
$PR1NT 
$PRINT 
$ 

'==============================='! 
, < Grá1'.í co dos "Normal $cores" >'! 
'==============================='! 

$CALCULATE ORD =Y~DCCGL(%zl,1)-O.375)/(Y.zl+0.25»'! 
$?LOT OR ORD$! 

$COMMENT' Cálculo da Estatística de Anderson-Darling'! 
SCALCULATE I =%CUC 1 ) : Y.:z5=YoCUC OR ) /"/.:z1 ,! 
$CALCULATE Y.z2=%CUCCOR -Y.:z5)**2)/CY.:z1-1) : 

%z6=%CUCCOR -Y.z5)**3)/CY.zl-1)$! 
$CALCULATE %z7=%CUCCOR -z5)**4)/(Y.zl-1) 

$ 
$PRINT 
SPRINT 
$PRINT 
SPRINT 
$ 
SPRINT 
$PRINT 
SPRINT 
$?RINT 
S 

'===================================='! 
'{ n. média. vari~ncia dos dados sSo >t 
'====================================t~ 
, ------ Y.zl Y.zS Y.z2 ------', 

'========================================='! 
, < Coef.í ci entes de Si met..r i a e Cur tose são >' 
'========================================='! 
,------ Y.z6 Y.z7 ------'! 

'CALCULA TE OR =Y .. NPC C OR -Y.z6) /"/.SQRTC Y.z2» fi! 

89. 

$CALCULATE Y.z4=%CUCC2*1 -l)*C%LOC-.(OR )+YoLOGC1-0R CY.z1-1 +1»»~ 
$CALCULATE Y.z4=-Y.z4/"/.z1$f 

$PRINT '===================================='! 
$?RINT '{ Estatística de Anderson-Darling é >' 
$?RINT '===================================='! 
$?RINT ,------ Y.z4 ------'! 
$ 
$ENDMAC 
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Apêndice C: Programas consLruidos na lenguagem SAS para a 

estimaç~o do modelo n~o Linear. 

TITLE ,----- Ajuste do Modelo N~o Linear pelo ----
----- MeLodo de NewLon -----'; 

PROC NLIN DATA=Modelo METHOD=NEWTON. 
PARAMETERS bO=l000 

bl =0.20; 
BOUNDS bl < = O. a; 
MODEL 'vol =bO*num'M'M-bl ; 
DER.bO=num'M*-bl; 
DER. bO. bO=O; 
DER.bl=-bÜ*lnum'MnUm'M'M-bl; 
DER. bl. bl=bO'M<lnum'M'M2)'Mnum'M'M-bl; 
DER.bO.bl=-lnum'Mnum*'M-bl; 
OUTPUT OUT=Residuo3 

PREDICTED=pvol 
RESI DUAL=r vol ; 

PROC PLOT DATA=residuo3. 
PLOT r 'vol 'Mpvol ./ S'fMBOL=' 'M '. 
PLOT pvol'Mnum='p' vol'Mnum='o'./ OVERLAY VPOS=25; 

RUN; 

TITLE ,----- Ajuste do Modelo Não Linear pelo ----
----- Método de Gauss -----'; 

PROC NLIN DATA=Modelo METHOD=GAUSS; 
PARAMETERS bO=1000 

bl=O.20j. 
BOUNDS bl< = o.a; 
MODEL vol=bO*num'M'M-bl; 
DER bO=nU.m'M*-blj. 
DER.bl=-bO*lnum*num'M'M-bl; 
OUTPUT OUT=Resi du04 

PREDI CTED=pvol 
RESI DUAL=r vol ; 

PROC PLOT DATA=residu04; 
PLOT r vol 'Mpvol ./ SYMBOL=' 'M '; 
PLOT pvol'Mnum='p' ~~l'Mnum='o'./ OVERLAY VPOS=25; 

RUN; 



TITLE ,----- AjusLe do Modelo Não Linear pelo ----
----- MéLodo de MarquardL -----'; 

PROC NLIN DATA=Modelo METHOD=MARQUARDT; 
PARAMETERS bO=l000 

bl =0.20; 
BOUNDS bl< = 0.8; 
MODEL vol=bO*num**-bl; 
DER bO=num**-bl; 
DER.bl=-bO*lnum*num**-bl; 
OUTPUT 0UT=Residuo5 

PREDI CTED=pvol 
RESI DUAL=r vol ; 

PROC PLOT DATA=residu05; 
PLOT rvol*pvol / SYMBOL='* ';. 
PLOT pvol*num='p' vol*num='o' / OVERLAY VPOS=25~ 

RUN. 

TI TLE ' ----- Aj usLe do Modelo Não Li near pelo 
----- Mé~odo da Falsa Posiç~o -----.; 

PROC NLIN DATA=Model0 METHOD=DUD; 
P ARAMETERS bO=l000 

bl=O.20; 
BOUNDS bl< = O.S; 
MODEL vol=bO*num**-bl; 
OUTPUT OUT=Residu06 

PREDI CTED=pvol 
RESI DUAL=r vol ; 

PROC PLOT DATA=residuo6; 
PLOT rvol*pvol / SYMBOL='* ';. 
PLOT pvol*num='p' vol*num='o' / OVERLAY VPOS=25; 

RUN. 
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Apêndice D: Programas consLruidos no GLIM para eSLimar o 

modelo n~o linear. 

SCOMMENT 'Macro cenLral para o Processo ILeraLivo'! 
$MACRO Ajust.tõ>J 

SCALCULATE c1 =x**pC2:>$! 
$CALCULATE c2=p(1)*%LOGCX:>*c1$! 
SCALCULATE OF=-p(1)*pC2)*%LoeKX:>*c1S! 
$OFF QF$! 
$RECY CLE 1 $! 
SFIT c1+c2-%GM$! 

SDISPLAY E$! 
SEXTRACT Y.PES! 

SCALCULATE Y~P=pC1:>*Cx**pC2:>:> YFV=%LP: 
d=CCYPE-p)/p:>**2 Y.L=Y.CUCd:> 
%t.=Y~QRTCY.t.) : p=YPE : 
Y.l =Y.IFC~r.LTC%t., 0.001). O, 1 :>$! 

$ENDMAC 
SCOMMENT 'Ent.rada dos dados'! 
$UNITS 240$ 

$DATA num vol$ 
SDINPUT 14$ 

C)FiIe name? a: Modelo:> 
$CALCULATE I vol =Y~OGC vol:> $ 

SPRINT '==================='! 
SPRI NT '< Tabel a de dados >'! 
SPRINT '==================='! 
$ 

$LOOK CS=l) num vol$ 
$ 
SPRINT '=================================='! 
SPRINT '{ Gráfico de dispers~o dos dados )'! 
$PRINT '=================================='! 
$ 

$PLOT num vol '+ '$ 
SCOMMENT 'AjusLe do modelo linearizado'! 

$YVAR Ivol$ 
SFIT :+numS 
$DISPLAY M E R C AS 

$VAR 2 p$ 
SCALCULATE p(1)=0.20 : pC 2:> =1 000 : Y.l =1S 
$YVAR vol$ 
SCALCULATE Y~P=pC 1)*C num**pC 2:» 

YFV=%LP$ 
$WHI LE Y.l Aj usLe$ 

SPRINT '=========================='! 
$PRINT '{ Cálculo da ILeração Y.l )'! 
SPRINT '=========================='! 
SSTOP 
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Apêndice E: 

Quadro E-la: Valores es~imados de volume cillndrico Cm3 /haJ 

segundo o modelo linear es~imado por Quadra

dos M1nimosCSAS) e Máx. VerossimilhançaCGLIM:> 

Núm. de Volume Cillndrico Es~imado Cm3 /ha) 
árvores 

-0.3141 Cha) y1 =3013. 6279 x y2=2447.9346 

819 366.460 334.076 
876 368.926 327.680 
900 366.764- 324.862 
959 347.604 317.806 

1060 338.949 310.319 
1160 329.401 302.060 
1176 327.183 300.127 
1194- 326.639 298.701 
1200 326.027 2QB.267 
1260 320.886 294.664 
1292 317.672 291.787 
1300 316.967 291.263 
1326 316.066 289.610 
1426 307.947 283.421 
1469 306.020 290.974 
1476 304.630 290.634 
1600 303.026 279.13B 
1660 200.921 276.433 
1676 29B.417 276.123 
1617 296.961 272.982 
1639 294.763 271.939 
1667 293.698 271.009 
1700 291.344 26B.966 
1769 2B7.726 266.7'07 
1776 2B7.420 266.330 
2260 266.700 247.479 
2476 26B.921 240.673 
2667 266.970 237.980 

No~a: y1: es t..i ma t..i va de quadr ados m1 ni mos 

y2:est..ima~iva de máxima verossimilhança. 

-0.2969 x 
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Quadro E-la: Valores estimados de volume cilíndrico Cm3 /haJ 
« 

segundo o modelo não linear estimado pelos 

Métodos de Gauss, Ne~on, Marquardt e DUD. 

Núm. de Volume Cilíndrico Es\"imado (m3 /ha) 
árvore 

ChaJ Ne~on Gauss Marquardt- DUD 

819 347.255 370.703 340.723 333.724 
875 341.356 354.324 335.135 332.534 
900 388.989 362.065 332.783 332.029 
969 332.476 355.440 326.694 330.707 

1060 326.644 348.377 320.203 329.276 
1150 318.073 340.644 313.002 327.663 
1175 316.309 339.718 311.324 327.282 
1194- 315.000 337.362 310.078 326.999 
1200 314.591 336.939 309.690 326.910 
1226 312.919 335.207 309.097 326.547 
1260 311.2BB 333.518 306.545 326.191 
1292 308.639 330.774 304.023 325.609 
1300 308.147 330.264 303.554 326.600 
1326 306.632 328.696 302.112 326.166 
1426 300.917 322.770 296.666 323.891 
1469 298.660 320.326 294.420 323.359 
1475 298.245 319.999 294.120 323.298 
1500 296.952 319.658 292.986 322.995 
1550 294.444 316.056 290.495 322.423 
1575 293.229 314.794 289.336 322.145 
1617 291.240 312.730 287.438 321.698 
1638 290.270 311.723 296.513 321.463 
1657 289.405 310.925 285.688 321.263 
1700 287.494 308.941 283.964- 320.819 
1769 284.651 305.784- 281.064 320.131 
1776 284.302 305.526 280.816 320.072 
2260 267.392 297.940 264.663 316.000 
2476 260.882 281.160 269.421 314.379 
2667 258.432 278.606 266.074 313.759 




