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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo estudar 

propriedades da Segunda Lei de Mitscherlich levando em conta 

o efeito da não-linearidade desse modelo em amostras de 

tamanhos viáveis na prática. Foram empregados 27 grupos de 

dados de maturação da cana-de-açúcar, expressos em 'pol% da 

cana, obtidos da literatura. Indicou-se, também, um 

procedimento sistemático para a realização de estudos desse 

tipo. 

A relação entre os parâmetros da Segunda Lei de 

Mitscherlich é complexa e um deles tende a infinito conforme 

outro tende a um valor fixo, com alteração desprezível na 

Soma de Quadrados dos Desvios da regressão. Os valores 

iniciais do processo iterativo devem ser bem escolhidos, 

mas, mesmo assim a convergência pode ser muito lenta. 

Encontrou-se uma reparametri_zação que corrigiu, em parte, 

essa deficiência do modelo. 
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Foi difícil estabelecer propriedades gerais da 

distribuição amostral dos estimadores dos parâmetros, a não 

ser sob algumas restrições na função de regressão. Esta deve 

apresentar um crescimento inicial rápido e após o máximo um 

decrescimento pouco intenso. Se, além disso, a estimativa da 

variância dos erros experimentais for suficientemente 

pequena é possível empregar as propriedades dos modelos 

lineares como aproximações. Nos outros casos, somente com a 

fixação de um dos parâmetros essa aproximação será adequada. 
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SUMMAAV 

In this work, properties of the Mitscherlich's 

Second Law were studied taking into account the nonlinearity 

effect of this model in samples with practicable size. 

Twenty-seven groups of sugar cane maturation data from the 

literature were used, expressed in pol per cent. A 

systematic procedure for this kind of study was also 

suggested. 

The relation between the parameters of the 

Mitscherlich's Second Law is complex and one of them tends 

to infinite as the other tends to a finite value, with 

negligible change in the sum of the squared deviations of 

the observed response from the predicted value by the 

regression equation. The initial values of the iterative 

process must be well choosen and even so the convergence may 

be very slow. It was f9und a reparametrization that 

corrected, in part, that deficiency of the model. 
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Except unàer some restrictions in the 

regression function, it was difficult to 

properties of the sampling distributions 

squares estimators of the parameters. 

propose general 

of the least 

The regression 

function must show a fast initial growth and a slow decrease 

after the maximum. If besides, the variance estimate of the 

experimental errors is sufficiently small it is possible to 

use, as approximations, the properties of the linear models. 

In other cases, this approximation will be suitable only if 

one of the parameters is fixed to have a constant value. 
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1 .. INTROOOÇ'A:0 

Um modelo de regressão da forma 

y =f(x ,x , ... ,x ,B ,B , ... ,B )+e 
:1. :1. 1 :1.2 :i.rn l. 2 F' :i 

(1.1) 

para i=l,2, ... ,n, relaciona n observações y
:1. 

com os 

correspondentes valores fixos x
:1. 1

,x
:1.2

, • • •  ,x:1.m de m variáveis

independentes, onde B ,B , ... ,a é um conjunto de parâmetros 
l. :2 ? 

e e representa um erro aleatório aditivo. O modelo (1.1) é
i 

linear nos parâmetros se for possível escrevê-lo como 

(1.2} 

ou seja, o modelo é linear no sentido que os parâmetros 

aparecem linearmente. Quando a função de regressão f de 

{1.1) é tal que a forma (1.2) não pode ser adotada, o modelo 

é não-linear nos parâmetros. Nos modelos lineaes as 

derivadas parciais de 1ª ordem da função de regressão, em 

relação aos parâmetros, são independentes de 

parâmetro. Um modelo não linear pode ser definido, 

qualquer 

também, 

como aquele em que as derivadas de f dependem de um ou mais 

parâmetros. 
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Es ido o modelo, os valores ros 

dos desconhecidos, são estimados com base num 

conjunto de observações experimentais. O método comumente 

empregado, método dos mínimos quadrados, determina como 

estimativas dos parâmetros os valores que produzem a menor 

soma de quadrados dos desvios das observações y
� em relação 

aos valores da função de regressão f. Ao contrário dos 

modelos lineares, em geral, não existem fórmulas explícitas 

para a estimação dos parâmetros de um modelo não-linear com 

erro aditivo, mas apenas processos iterativos. Esta 

complexidade tem restringido o uso desses modelos, apesar do 

advento dos microcomputadores. Outro fator de restrição mais 

grave é que o estudo das propriedades de estimadores de um 

modelo não-linear não está bem definido. Enquanto nos 

modelos li�eares a aplicação de técnicas estatísticas é 

relativamente fácil, desde que algumas hipóteses sejam 

satisfeitas, para os modelos não-lineares surgem muitas 

complicações, exigindo geralmente o estudo caso a caso. 

Esses fatores têm inibido a adoção de modelos não lineares 

mesmo em situações em que eles são claramente adequados. 

Devido a sua simplicidade, 

Regressão Quadrática, que é linear com 

f = a +  a x + a x 2 

1 2 i 3 2 

o modelo de 

{1.3) 

tem sido usado para descrever certos fen◊menos nos quais 

inicialmente há um crescimento da resposta y e, depois de 
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certo ponto, um decrescimento. Entretanto, a simetria desta 

lei nem sempre corresponde à realidade. 

A Segunda Lei de Mitscherlich, não-linear com 

-í3 (X +8 ) -i3 (X +í3 }2 
f ::: !3

4 
[1-10 :2 :!. l ] 10 ;;,. ;_ 1 

{ 1. 4) 

além de poder descrever um comportamento semelhante ao da 

Regressão Quadrática, tem a capacidade de representar um 

decrescimento menos intenso após atingir o máximo. Ela 

descreve melhor, por exemplo, o comportamento de produções 

de culturas submetidas a doses crescentes de um determinado 

nutriente, ou, a quantidade de sacarose na cana-de-açúcar 

conforme esta se desenvolve. A relação entre a Regressão 

Quadrática e a Segunda Lei de Mitscherlich é melhor 

esclarecida pelos gráficos da Figura 1.1 a qual representa 

duas situações: uma em que o decrescimento da Segunda Lei é 

menos intenso após o máximo e outra em que a Segunda Lei se 

aproxima de uma parábola. 

Uma questão em aberto na Segunda Lei de 

Mitscherlich, sob o �� ponto de vista estatístico, diz 

respeito aos estimadores dos parâmetros. Quando a equação de 

regressão é linear nos parâmetros, sob a hipótese de 

normalidade dos erros, os estimadores de mínimos quadrados 

desses parâmetros são não-viesados, normalmente distribuídos 

e têm variância mínima {independentemente do tamanho da 

amostra}, enquanto que no caso não-linear essas propriedades 
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Comparações entre gráficos da Segunda Lei de 

Mitscherlich e parábolas. 

são válidas apenas assintoticamente. Para amostras pequenas 

as propriedades dos estimadores de mínimos quadrados são 

desconhecidas, mas, dependendo do grau de não-linearidade do 

modelo os resultados assintóticos podem ser aplicados para 

amostras de tamanhos exeqüíveis na prática. 

Os critérios de testes de hipóteses, regiões e 

intervalos de confiança dos modelos lineares, comumente 

adotados como aproximações �o caso não-linear, devem ser 

avaliados, já que a validade dessas aproximações depende 



muito do grau não-1 idade modelo utili Além 

disso, as propriedades devem ser observadas em problemas com 

amostras de tamanhos viáveis na prática. Então, os objetivos 

deste trabalho englobam a medição da não-linearidade da 

Segunda Lei de Mitscherlich, a procura de propriedades dessa 

Lei, condições em que seu comportamento pode ser considerado 

aproximadamente como o de um modelo linear e indicar um 

procedimento sistemático que permita responder a essas 

questões. 
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2. REVIS�O �E LITERATURA

O desenvolvimento teórico da regressão não

linear está vinculado a formulações complexas, muitas vezes 

restritas a situações particulares, o que aparentemente 

inibe o seu emprego. Para compreender esse fato é 

necessário comparar os procedimentos comumente adotados na 

regressão não-linear com os da regressão linear cuja teoria 

está bem estabelecida. Nesta revisão de literatura 

procura-se sempre explorar o comportamento geométrico desses 

procedimentos, fundamental na elucidação das dificuldades 

encontradas na regressão não-linear. Para isso, dispõe-se de 

alguns livros textos dedicados ao assunto (BARD, 1974; 

DRAPER & SMITH, 1981; RATKOWSKY, 1983 e BATES & WATTS, 

1988}. A inclusão nesta revisão de resultados bastante 

conhecidos é justificada pelos objetivos 

trabalho. 

do presente 

Em muitas situações experimentais uma variável 

y depende de outra variável x de modo tal que, 

aleatória, 

fixado um 

isto é, valor de x, a resposta observável y é 

varia de acordo com alguma distribuição de probabilidade. 
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Por cons teóricas, ou empíricas, formula-se um 

modelo de regressão que, levando em conta essa dependência, 

permite o estudo de certo fen◊meno. Neste trabalho, supõe-se 

que a relação entre n possíveis respostas y
1 

fixos x (i=1,2, ... ,n) é da forma 

Y = f{X .. €3 &8 , ••• ,f3 ) + E 
i i '  :L '  2 ,=, i 

e n valores 

{2.1) 

onde fé a função de regressão, a ,a , . . .  ,B são parâmetros 
:1. 2 .,. 

e e representa um erro aditivo. Supõe-se também que cada 
i 

erro e é uma variável 
:l 

aleatória, todos 

variância constante e não correlacionados. 

com média zero, 

Desse modo, a

distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias y
i 

fica determinada pela distribuição dos erros. Como não se 

conhecem os valores verdadeiros dos parãmetros,a•,a•, ... ,a•, 
1 2 ,=, 

procuram-se estimativas S ,$ , ... ,a que, em algum sentido, 
:1. 2 ,= 

representem convenientemente esses valores verdadeiros. Se o 

tipo da função fé correto e as estimativas dos parâmetros 

verdadeiros são confiáveis, 

resultantes, 

as equações 

A 

y i 

A A 

= f(x ,8 ,B , ... ,B l 
i :1. 2 P 

de regressão 

{i=l ,2, ... ,n} 

permitem predizer ou explicar adequadamente o comportamento 

de y em função de x. O modelo pode admitir, ainda, mais de 

um valor (repetições) de y para um mesmo valor de x. O uso e 

consequências das repetições serão focalizados na parte 
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, já que, em geral, os livros textos dão pouco 

destaque a isso. 

É conveniente adotar para o modelo (2.1} uma 

forma vetorial 

= 

f(x ,S} 

ou, mais compactadamente, 

.... ~ 

X =  f(@) + �

+ 

e 
1 

e 
2 

e 
n 

(2.2) 

onde ;t é o vetor nx1 de respostas observáveis, 

ª=(8 ,a , ... ,a J' o vetor px1 de parâmetros 
1 2 ,-

(o sinal ..... ' ,..� 

indica o transposto, isto é, que o vetor@ é representado em 

coluna), � o vetor nx1 de erros e 

f (@) = (f(x ,S),f(x ,B), ... ,f(x ,B)J' 
1 ,..,, 2 ,..,., r"'f ,._,, 

o vetor nx1 de regressão ou de respostas esperadas.

Fornecida uma amostra de n elementos yi e

considerando ê variável, uma estimativa do vetor de valores 

verdadeiros dos parâmetros, @*, é o vetor ê que minimiza a 

função 

SQ(@) = 

n 
:2 

E (y -f(x ,S)l 
� -1 :l :l ,..,, 

= nx-t<@> H

::2 

{2.3) 
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formada pela soma dos quadrados dos desvios das respostas 

observadas yi em relação às respostas esperadas f{xi ,Q).

Essa estimativaª• chamada estimativa de mínimos quadrados 

de ê*, fornece o menor comprimento possível do vetor x-f(@). 

A estimativa@ não é única, pois depende da amostra de n 

valores Y., e o procedimento da minimização de (2.3) define 

uma regra para o cálculo dessas estimativas, isto é, para o

cálculo dos valores do estimador de mínimos quadrados de@•. 

As propriedades do estimador são fundamentais para o 

desenvolvimento deste trabalho. Será utilizada aqui a 

notação @ tanto para designar uma estimativa como o 

estimador, mas é fácil a distinção entre eles: a primeira se 

refere a um valor particular enquanto o último é uma 

variável aleatória cujos valores são todos estimativas de@� 

para um mesmo conjunto de n valores fixos x . 
� 

Outra estimativa importante de ê• é o vetor que 

maximiza a probabilidade de ser obtida a amostra de n 

elementos y . Essa estimativa é chamada de máxima verossi-
� 

milhança e depende da distribuição de probabilidade dos 

erros, fato que não ocorre com a estimativa de minimos 

quadrados. Se os erros seguem uma distribuição normal de 

média zero, variância constante o� e são não correlacionados 

isto é, 

E(�)= Q 

e 
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então, a estimativa máxima verossimilhança coinc com a 

estimativa de minimos quadrados, pois a maximização da 

função de verossimilhança da amostra 

equivale à minimização de SQ(�}. 

O vetor de respostas observadas l possui n 

componentes podendo ser interpretado geometricamente como um 

segmento orientado do ponto de coordenadas (0,0, ... ,O} para 

o ponto de coordenadas 

euclidiano de dimensão 

(y ,Y , ... ,y} 
1 2 ,... 

n, chamado 

de um espaço 

espaço amostral. 

Analogamente, o vetor f(@} possui n componentes e sua 

extremidade final é o ponto (f( x ,a),f{x ,a), ... ,f{x ,S)} do 
1 - 2 "'  -,-, ,,.,_, 

mesmo espaço amostral. Para nos referirmos aos pontos de um 

espaço amostral, correspondentes às extremidades finais dos 

vetores i ou f{ê), diremos simplesmente ponto � ou ponto 

f(ê). Fazendo ê variar, os pontos ((ª) definem no espaço 

amostral uma superficie de dimensão p, que chamaremos de 

"superfície de estimação". Desse modo, 
" 

a estimativa de 

mínimos quadrados@ de@* é determinada pelo ponto f{ij) da 

superfície de estimação cujo quadrado de sua distância, 

SQ(ª}, ao ponto l é mínima. Fazendo variar um elemento Bk 
do

vetor ê e fixando os demais B
� 

(j=l, ... ,k-1,k+l, ... ,p) ficam 

definidas na superfície de estimação, 

linhas do parâmetro a
k 

através de ((ê), 

É importante observar que estamos nos referindo 
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a dois espaços: o espaço amostral onde cada ponto possui n 

coordenadas e o espaço de parâmetros de dimensão p. Assim, 

um ponto @ do espaço de parâmetros possui uma imagem [(fz} no 

espaço amostral e vice-versa. 

Quando o modelo é linear nos parâmetros o vetor 

de regressão de {2.2) pode ser decomposto no produto de uma 

matriz X, nxp, cujos elementos são funções apenas de x�,

pelo vetor de parâmetros, isto é, 

f{§) = X§ {2.4) 

Assim, a superfície de estimação é um plano de dimensão p 

(hiperplano) e as linhas paramétricas formam um sistema de 

coordenadas uniformes, isto é, variando-se por 

incrementas iguais e fixando-se os outros elementos de ê as 

linhas do parâmetro ak serão retas paralelas igualmente

espaçadas. Essas características definem, respectivamente, 

uma propriedade planar e uma propriedade de coordenadas 

uniformes para os modelos lineares. A soma de quadrados dos 

desvios {2.3), neste caso, é dada por 

SQ(ª) = li }:-Xê ll 
2 

(2.5} 

Igualando-se a zero a derivada de SQ{@) em relação a @, 

calculada paraª=ª• obtém-se o sistema de equações normais 
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x·x 1ª = x·x 

que, se x•x é não singular, fornece a solução 

-1
@ = (X'X} X' ;t {2.6) 

tal que SQ(@) é a menor dentre as possíveis somas de 

quadrados dos desvios. 

A minimização de (2.5) em relação a@ equivale 

geometricamente a encontrar o ponto X� do plano de estimação 

tal que os vetores X@ e x-Xª sejam perpendiculares. Em 

outras palavras, X@ é o pé da perpendicular baixada de X até 

o plano de estimação. A Figura 2.1 ilustra partes de 

superfícies de estimação, de dimensão p=2, nas proximidades 

da estimativa de mínimos quadrados, tanto para um modelo 

linear (plano) como para um modelo não-linear (superfície 

curva). Ilustra, também, possíveis correspondências entre 

linhas paralelas e equiespaçadas do espaço de parâmetros com 

linhas do plano ou da superfície curva. 

Agora, analisaremos a estimação de parâmetros 

para um modelo de regressão não-linear. Como salientado por 

BATES & WATTS (1988}, geometricamente, as estimativas de 

mínimos quadrados são obtidas em dois passos: primeiro deve 

ser encontrado o ponto f(ª) na superfície de estimação mais 

próximo dele depois determinada, no espaço de parâmetros, 

a imagem@ desse ponto. Enquanto para um modelo linear 

existem formas explícitas, para um modelo não-linear a 
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l 

/\ 

Figura 2.1 - Espaço de parâmetros de dimensão p=2 e 

de uma superfície curva de estimação 

não-linear) e de um plano de estimação 

partes 

(modelo 

(modelo 

linear) nas proximidades da estimativa de mini

mos quadrados. Exemplos de linhas paramétricas 

nessas superfícies, correspondentes a retas pa

ralelas e equiespaçadas do espaço de parâmetros 

execução desses dois pas�os é praticamente impossível. 

Primeiro porque a superfície de estimação é curva e muitas 



vezes de extensão 

determinação de f(B}. 
~ ~ 

finita 

Depois, 

problemática 

mesmo conhecendo 
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a 

é 

extremamente dificil determinar o ponto ê no espaço de 

parâmetros. Para superar essas dificuldades são empregados 

métodos iterativos na determinação de estimativas de mínimos 

quadrados dos parâmetros. 

Existem diversos métodos iterativos para se 
A 

determinar a estimativa de minimos quadrados ê, contudo é 

dificil dizer qual deles é o melhor devido a problemas de 

convergência decorrentes do formato da superfície de 

estimação. Além disso, um método pode ser ótimo em algumas 

situações e ruim em outras. Um método iterativo clássico é o 

de Gauss-Newton, examinado nos textos citados no início 

desta revisão de literatura, sobre o qual uma discussão mais 

completa se encontra em KENNEDY & GENTLE (1980}. Para o 

modelo não -linear, definido por (2.2), pretende-se 

encontrar, usando a amostra observada para n valores fixos 
A 

x , a estimativa S do vetor de parâmetros verdadeiros s,..,• que 
i ~ 

minimiza a soma de quadrados dos desvios (2.3). Essa 

estimativa pode ser pesquisada pelo método de Gauss-Newton 

esboçado a seguir. 

Desenvolvendo f{§} em série de Taylor até o

termo de primeira ordem em torno de um vetor arbitrário 
o o 

@ tem-se, para vetores@ suficientemente próximos de ê 

o o o 

f(@) � ((@) + G(ê) (@-@} 
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G{ê} é a matriz nxp de derivadas parciais de 1ª ordem 

de {(ê} em relação a@, cujos elementos são da forma 

df(X1.,�} 
g

:l.k= ôB 
k 

o 

calculada para ê=@. Conforme@ varia, a equação 

o o o 

(2.7) 

representa geometricamente um plano tangente à superfície de 
o 

estimação no ponto f(@) e a soma de quadrados dos desvios 

dos elementos do vetor de respostas esperadas X em relação 

aos elementos do vetor (2.7), que define o plano tangente, é 

dada por 
o o O 2 

(2.8) 

A soma de quadrados (2.8} é do mesmo tipo da soma de 
o o o 

quadrados (2.5} dos modelos lineares com x-[(@}, G(@) e @-@ 

em lugar de X, X e @, respectivamente. Portanto, se 
o o 

G{fê}'G(@) é não singular, existe, de acordo com (2.6), um 

ponto@ do espaço de parâmetros, dado por 

com 

l. o

ê -ê = § 

o o o o 

§ = [G(@)'G{@)]- 1

G(@)'[X-f(@)),

(2.9) 

que minimiza a soma de quadrados dos desvios, mas em relação 

ao plano {2.7) e não em rel4ção à superficie de estimação, 

ou seja, o vetor x-t<ê) é perpendicular ao plano tangente. 
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Por outro lado, a imagem de ê na superficie de estimação é 
l. l 

f(ê) e se, usando {2.3), SQ(@)<SQ(fil), então ê deve estar 
" o

mais próximo de§ do que ê- Para melhorar essa aproximação o 
1 

procedimento (2.9) é executado iterativamente com@ em lugar 
0 1 A 

de@ até que o novo@ esteja satisfatoriamente próximo de@, 

o que deve ocorrer quando for muito pequena, para 

k=l ,2, ... ,p. Entretanto, não deve ser descartada a

possibilidade do processo convergir para um mínimo local e

não global. 

O método de Gauss-Newton pode divergir e 

diversas modificações foram propostas para melhorá-lo. Uma 

dessas modificações consiste em calcular o vetor@ 

de 

1 O 

ê -ê = c § 

através 

{2.10) 

com o vetor§ definido em (2.9) e o escalar e escolhido 
1 O 

para tornar SQ(§)<SQ(ê). HARTLEY {1961) propôs a escolha de 

c em (2.10) por uma fórmula de interpolação quadrática, mas 

GALLANT (1975) afirmou que faz pouca diferença o modo da 

escolha de e pois o importante é a diminuição da soma de 

quadrados dos desvios (2.3) a cada iteração. O método 

adotado neste trabalho inclui uma escolha para e e uma 

modificação na matriz G, proposta por MARQUARDT {1963), 

combinados de acordo com uma sugestão de BARD (1974), por 

ter se comportado adequadam�nte na estimação dos parâmetros 

da Segunda Lei de Mitscherlich, conforme estudado por 



MAGNANI {1985). Existem outros métoàos, ou modifi 

de forma têm mostrado eficiência {FLETCHER, 

17. 

, que 

1970; 

SMITH & SHANNO, 1971, etc.). Quando a variância dos erros 

não é constante os métodos devem ser alterados. BEAL & 

SHEINER (1988) descreveram vários métodos de estimação dos 

parâmetros em regressões não-lineares, levando em conta essa 

heterocedasticidade. 

Hoje, pela facilidade do emprego de 

computadores, não é muito complicado estimar os parâmetros 

de um modelo de regressão não-linear. O mais problemático é 

discutir as propriedades do estimador de mínimos quadrados 

(ou de máxima verossimilhança} do vetor de parâmetros de um 

modelo de regressão não-linear. No modelo de regressão 

linear com erro aditivo o estimador de mínimos quadrados @ 

possui várias propriedades desejáveis. Desde que os erros 

sejam variáveis aleatórias de média zero e variância 
" 

constante 0
2 , � é não viesado, e seus 

elementos possuem as menores variâncias em relação às 

variâncias dos elementos de qualquer outro estimador. Se, 

além disso, os erros têm distribuição normal, então, @ é, 

também, um estimador de máxima verossimilhança, possuindo as 

propriedades dessa classe de estimadores. 

É bem conhecido que no caso da regressão 

linear, com as suposições do parágrafo anterior sobre os 

erros, tem-se: 
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{a) O estimaàor de mínimos quadrados @ tem distribuição 

normal de média ê* e as variâncias e covariâncias de 

seus elementos são dadas pela matriz {X'X) 

(b) Uma região com 100(1-a)% de confiança conjunta para ê� é

formada por todos os vetores ê tais que

onde 

A 

(§-@)'X'X(@-@) � p s2 F(p,n-p;a)

SQ(ê) 

n-p

(2.11) 

é o quadrado médio dos desvios ou variância estimada, 

baseada em n-p graus de liberdade e F(p,n-p;a) é o valor 

da distribuição F, com p e n-p graus de liberdade e tal 

que P[FfF(p,n-p;a))=l-a. Geometricamente, essa região é 

representada por um elipsóide no espaço de parâmetros. 

(c) Um intervalo a 100(1-a)% de confiança para o parâmetro

6* é formado por todos os valores a tais que
k k 

A 

� s(S } t(n-p;a/2) 
k 

(2.12) 

onde s 2 (B) é o k-ésimo elemento da diagonal da matriz 
k 

de variâncias e covariâncias estimadas 
-1 

(X'X) s 2 e

t(n-p;a/2} o valor da distribuição t de Student, com n-p 

graus de liberdade e tal que P[ltlft{n-p;a/2}]=1-a. 
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Ainda no caso linear, 

de modo que a região de confiança conjunta para@• é formada 

por todos os vetores@ tais que 

SQ(@)-SQ{@) i p s 2 F{ p,n-p;a}, (2.13) 

representando um disco de dimensão p no plano de estimação, 

centrado em X@ e raio [SQ{ª}-SQ{ê)J
1

,2_ Um esboço 

interessante da demonstração dessa propriedade pode ser 

encontrada em HOFFMANN & VIEIRA (1987). A teoria da máxima 

verossimilhança conduz a essa região de confiança em termos 

da soma de quadrados dos desvios, já que a função de 

verossimilhança depende de @ somente através de SQ{@), 

entretanto, uma região de confiança desse tipo precisa ser 

projetada no espaço de parâmetros para serem obtidas regiões 

explicitas para @t. 

Para um modelo não-linear as propriedades do 

estimador de mínimos quadrados do caso linear são válidas, 

sob algumas condições, apenas assintoticamente, isto é� para 

amostras suficientemente grandes. As condições para a 

consistência e normalidade assintótica desse estimador de 

mínimos quadrados de um modelo não - linear foram 

estabelecidas por JENNRICH (1969) e WU {1981). Quando as 

amostras são pequenas as pr9pr iedades do estimador não estão 

definidas. 
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·ooNALDSON & SCHNABEL (1987) desenvolveram um

estudo empirico que comparou vários métodos de construção de 

regiões e intervalos de confiança para os parâmetros 

estimados pelo procedimento de mínimos quadrados, quando o 

modelo é não-linear. Os métodos comparados foram: três 

variações do método da linearização, o 

verossimilhança e o método da falta de ajuste. 

método da 

Destacaram 

que esses métodos são exatos para os modelos lineares, isto 

é, para uma função linear f e um nivel de confiança 1-a, 

garantem conter o valor verdadeiroª* em 100(1-a)% das vezes 

em que um intervalo for construido para o mesmo conjunto x ,
:i 

variando apenas a amostra y (i=1,2, ... ,n). Para modelos não
:1. 

lineares somente o método da falta de ajuste na determinação 

de uma região de confiança é exato; os outros métodos para o 

cálculo de regiões de confiança e todos os métodos para o 

cálculo de intervalos de confiança são aproximados. 

O método da linearização consiste em adotar 

regiões de confiança análogas à (2.11) com X'X/s 2 substi-

tuida por uma matriz V-
1

, isto é, uma região de confiança 

para@* é formada por todos os vetores@ tais que 

A A 

(@-@)' V-
1

(@-@} r p F(p,n-p;a) 

com três possibilidades na escolha de V em {2.14): 

ou 

A A 

V =  s2 [G(@)'G(@))-
1 

V = s 2 (IH { ê } ] -
1 

(2.14) 



ou, ainda, 
A A A. A 

V =  s 2 �(@}-
1

[G(@)'G(@}] fi(ê}- 1 

21. 

sendo G(@} a matriz nxp de derivadas parciais de 1ª ordem de 

f(�) em relação aos parâmetros e H(@) a matriz Hessiana de 

SQ(@}, isto é, a matriz pxp de derivadas parciais de 2ª or-

dem de SO(ê) em relação aos parâmetros, calculadas para@=@. 

Um intervalo de confiança para o parâmetro a• (k=1,2, ... ,p) 
k 

do vetor de parâmetros verdadeiros @*, em analogia com 

(2.12}, é formado por todos os  valores a
k 

tais que

A 

onde v é o k-ésimo elemento da diagonal da matriz V 
kk 

adotada em (2.14). 

A região de confiança para§* pelo método da 

verossimilhança, idêntica à (2.13), é formada por todos os@ 

tais que 

SQ(@)-SQ(@) ! p s 2 F(p,n-p;a), ( 2. 16) 

enquanto o intervalo de confiança para S* é limitado pelos 
k 

pontos que maximizam (B -a } 2 sujeito a 
k k 

SQ(@}-SQ(@} ! s 2 F(1,n-p;a). (2.17} 

Ainda que, segundo BATES & WATTS (1988), para modelos não

lineares a região de verossimilhança {2.16) tenha uma 

interpretação mais simples e direta, não é fácil, a partir 

dessa região baseada em somas de quadrados dos desvios, 
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determinar a região para @� no espaço de parâmetros, 

principalmente quando p>2. Entretanto DONALDSON & SCHNABEL 

(1987) não se preocuparam com isso, pois estavam 

interessados apenas no número de vezes que os valores 

verdadeiros estariam contidos na região {2.16) ou intervalos 

(2.17) construídos pelo método da verossimilhança. 

DONALDSON & SCHNABEL (1987) concluíram que o 

método da linearização {2.14) deve ser usado com 

-1 

V=s2 (G'G} , pois é mais simples, numericamente mais estável 

e as outras variações nunca apresentaram resultados 

superiores a ponto de serem preferidas. Concluíram que o 

método da verossimilhança possui características estruturais 

desejáveis produzindo resultados melhores que o método da 

linearização, mas ainda assim é um método aproximado. Esses 

autores discutiram e testaram, também, o método da falta de 

ajuste, mas concluíram que ele é estruturalmente indesejável 

e que só deve ser usado quando a exatidão for de extrema 

importância. 

Em geral, as inferências sobre o vetor de 

parâmetros verdadeiros, ê•, são feitas pelos métodos da 

regressão linear substituindo a superfície de estimação pelo 

plano tangente a ela em f{@} e os resultados são 

considerados aproximados. Porém, acompanhando GUTTMAN & 

MEETER (1965), o grau de não-linearidade do modelo, 

quantificado por alguma medida, deve ser suficientemente 

baixo para justificar a produção de inferências aproximadas 
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sobre ê�, ou seus elementos individuais, através da teoria 

usual dos modelos lineares. BEALE (1960) propôs medidas de 

não-linearidade intrínseca de um modelo, isto é, medidas 

para indicarem se a curvatura da superfície de estimação é 

acentuada ou não nas proximidades de f(@). Essas medidas são 

baseadas na análise da distância de pontos da superfície de 

estimação, próximos de f(ê}, até o plano tangente à 

superfície em f(@}. Entretanto, segundo GUTTMAN & MEETER 

(1965), elas tendem a subestimar a 

modelo. 

não-linearidade do 

As medidas de não-linearidade mais empregadas 

na literatura atual, baseadas no conceito geométrico de 

curvatura, são devidas a BATES & WATTS (1980}. Esses autores 

consideraram que as inferências aproximadas para o vetor ê�, 

através do plano tangente à superfície de estimação, serão 

boas somente se a superfície for suficientemente plana para 

ser substituída pelo plano tangente e se retas paralelas e 

equiespaçadas do espaço de parâmetros têm como imagens, na 

superficie de estimação, linhas aproximadamente 

paralelas e equiespaçadas. Portanto, a validade 

retas 

das 

inferências aproximadas dependem da superfície de estimaç�o 

ser quase plana e possuir coordenadas quase uniformes, pois 

essas são propriedades fundamentais do plano de estimaçao no 

caso linear. As medidas que quantificam essas duas condições 

são denominadas pelos autores de, respectivamente, medida de 

não-linearidade intrínseca, da mesma forma que BEALE (1960), 



e medida de 

2,4. 

não-linearidade de efeitos de parâmetros. 

Evidentemente, para um modelo linear, essas medidas são 

iguais a zero. 

Na determinação de quão plana é a superfície 

de estimação e quão uniformes são as linhas de parâmetros 

projetadas no plano tangente, BATES & WATTS (1980) usaram as 

derivadas parciais de 2ª ordem da função de regressão em 

relação aos parâmetros. A matriz G de derivadas parciais de 

1ª ordem é formada por p vetores de dimensão n, tangentes à 

superfície de estimação, chamados vetores de velocidade pois 

dão a taxa de variação de f em relação a cada parâmetro: 

com 

G = [� •� ' ... ,g J
1 2 ""'P 

óf {X,...' {J)
óS 

I< 

(2.18) 

( k= 1 , 2 , ... , p) 

calculado para@=@. Por outro lado a matriz H de derivadas 

parciais de 22 ordem em relação aos parâmetros é formada por 

p� vetores de dimensão n, chamados vetores de aceleração, 

pois dão a taxa de variação �os vetores de velocidade em 

relação aos parâmetros: 



h 
~11 ~1F 

H = 

h 
�F1 ~F-

com cada elemento um vetor da forma 

calculado para ê=ê-

d2 f<x�,ª> 

óB ôB
� k 

25. 

(2.19} 

Os vetores de aceleração de (2.19) podem ser 

decompostos em componentes contidos no plano tangente e 

componentes ortogonais a ele. O comportamento desses últimos 

determina quanto a superfície de estimação se afasta do 

plano em curvatura e os componentes tangenciais mostram a 

não uniformidade das linhas de parâmetros. Entretanto, essas 

informações sobre a superfície de estimação correspondem a 

variações apenas ao longo dos eixos paramétricos no espaço 

de parâmetros. Para medir a velocidade e a aceleração numa 

direção qualquer � do espaço de parâmetros os autores 

introduziram uma distância paramétrica t e consideraram a 

reta passando por@, expressa por 

@ =@ + t �. {2.20) 
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a qual gera uma curva na superficie de estimação dada por 

f ( t) = í ( A+ tM ) . 
,V\! 

J:; (2.21} 

o vetor de velocidade e o vetor de aceleração para essa

curva no ponto f{ê) são obtidos pela diferenciação em 

relação a t de {2.21) e calculando essas derivadas em t=O 

resultando, respectivamente, 

g� 
= G !.! (2.22) 

e 
h = !t 'H !t· 
~� 

(2.23} 

Então, a velocidade na direção� é uma combinação linear dos 

vetores de velocidade g de (2.18) e a aceleração nessa 
k 

direção é uma combinação linear dos vetores de aceleração 

h de ( 2 . 'l. 9) . 
~:1. _j 

O vetor de aceleração (2.23) pode ser 

decomposto em três componentes, o primeiro, h
rN

, normal ao 

plano tangente, determina a variação na direção do vetor (2. 

22) normal ao plano tangente. Os outros dois componentes,

paralelos ao plano tangente, os quais são combinados para 

dar um vetor medem a variação na direção de 

paralelamente ao plano tangente e a mudança na velocidade de 

um ponto em movimento, então determina se o ponto se move 

uniformemente através do plano tangente. Esses componentes 

:I:N EP 

de aceleração, h e h  �ão convertidos em medidas de 

curvatura relativa na direção �. fornecendo a curvatura 
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(2.24) 

e a curvatura de efeitos de parâmetros 

{2.25) 

A curvatura {2.25) é alterada por uma reparametrização do 

modelo do tipo t=f(�}, ao contrário da curvatura intrínseca 

(2.24) que depende apenas do conjunto de valores pré-fixados 

para x e da forma da função de regressão. 

De acordo com RATKOWSKY {1983), se a não

linearidade intrínseca é aceitavelmente baixa, enquanto a 

não-linearidade de efeitos de parâmetros é significantemente 

alta, uma reparametrização pode trazer essa última medida a 

níveis convenientes. Entretanto, a medida de efeitos de 

parâmetros não oferece nenhum guia para uma reparametrização 

adequada, nem identifica qual ou quais parâmetros são 

responsáveis pelo comportamento não-linear. Por outro lado, 

o autor acentuou que um estudo das propriedades amostrais do

estimador de mínimos quadrados dos parâmetros por simulação 

pode revelar a extensão da não-normalidade e, possivelmente, 

sugerir uma reparametrização. 

Na parte metodológica as medidas de não-

linearidade serão reapresentadas, mas após uma rotação dos 

eixos coordenados do espaço amostral, o que facilita os 
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cálculos, transformando a matriz de (2.19) para uma matriz 

de derivadas parciais de 2ª ordem chamada "matriz de acele

ração". BATES & WATTS {1981) forneceram interpretações para 

os termos individuais da matriz de aceleração e discutiram 

reparametrizações a fim de melhorar as aproximações de 

regiões de confiança para os parâmetros verdadeiros. Nesse 

sentido, HAMILTON et alii (1982), levando em conta a não

linearidade intrínseca, sugeriram projeções aproximadas no 

plano tangente de regiões de confiança da superfície de 

estimação, usando uma aproximação quadrática. Dessa forma, 

as projeções são elipsóides em vez das projeções esféricas 

obtidas com a aproximação linear usual. Por outro lado, 

HAMILTON (1986), considerando que o nivel nominal de 

confiança pode ser ilusório, apresentou regiões de confiança 

aproximadas, baseadas na razão de verossimilhança e nos 

a não - linearidade escores, levando em conta tanto 

intrínseca como a não-linearidade de efeitos de parâmetros. 

Ainda com base em elementos selecionados da matriz de 

aceleração, COOK (1987) propôs métodos gráficos para a 

obtenção de informações sobre um parâmetro de um modelo de 

regressão não-linear. 

Segundo SIMONOFF (1989}, apesar de não haver 

ligação teórica entre curvatura e colinearidade, medidas 

grandes de não-linearidade estão acompanhadas, em geral, de 

colinearidade também grande, tornando as estimativas dos 

parâmetros altamente sensíveis a mudanças nos dados. Na 
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regressão linear a colinearidade aparece quando uma ou mais 

colunas da matriz X em (2.4) são aproximadamente combinações 

lineares de outras colunas e como n a  regressão não-linear, 

em geral, os vetores de derivadas de f em relação aos 

parâmetros tomam o lugar das colunas de X, o autor sugeriu 

examinar essas derivadas para verificar se existem 

combinações lineares entre elas. Assim, por exemplo, se para 

i=1,2, ... ,n, 

essa propriedade observada do conjunto de dados é usada como 

base na reformulação do modelo. Tomando-se 

Óf{X:1.. •ª} 

ºª 
l. 

a equação resultante pode indicar uma modificação. Isso nem 

sempre é possível e as vezes o modelo reformulado se torna 

mais complicado que o original. 

Além das informações obtidas diretamente do 

modelo proposto e dos dados observados, outras técnicas de 

análise devem ser empregadas no estudo de um modelo não-

linear. BARD (1974) e RATKOWSKY (1983) indicaram como 

proceder num estudo de simulação, também conhecido como 

estudo ou método de Monte Carlo. Para um modelo de regressão 

não-linear com erro aditivo: 1Q) estabelecer a função do 

modelo, os n valores de x e .o valor verdadeiro de cada um 

dos p parâmetros, obtendo-se n valores conhecidos f{x A�)-:1. f � f 
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2Q) obter n valores aleatórios ou pseudoaleatórios {os erros 

e )  de alguma distribuição de probabilidade perfeitamente 
1 .  

conhecida, em geral, a distribuição normal de média zero e 

variância cr2
, cujo valor é proposto inicialmente. 

f{x •ª*}+e para i=l,2, ... ,n formam um conjunto 
i 1 

Então, 

de n

respostas simuladas y
1

; 3Q} estimar os elementos de ê*, por 

um método iterativo de mínimos quadrados, para essa amostra 

de valores y simulados e 4Q} repetir o segundo e o terceiro 
1 

passos N vezes. Assim, são formadas N estimativas do vetor 

de parâmetros verdadeiroª*• as quais permitem o estudo de 

propriedades do estimador de mínimos quadradosª de @*, de 

modo que as inferências sobre @*, baseadas na teoria da 

regressão linear, podem ser, ou não, consideradas próximas 

das corretas. RATKOWSKY (1983), com base na sua experiência 

em simulação, afirmou que N=1000 é indicado para o estudo 

das propriedades amostrais do estimador de mínimos quadrados 

dos parâmetros. 

O método clássico para julgar a normalidade de 

um conjunto de dados, no caso as N=1000 estimativas dos 

parâmetros, consiste basicamente na análise da distribuição 

de frequências desses dados, em conjunto com os coeficientes 

de assimetria e de curtose 

Recentemente, MORTON (1987), 

(SNEDECOR & COCHRAN, 1980).

separando o estimador de 

mínimos quadrados de um modelo não-linear em três termos, 

deduziu medidas de assime�ria a partir de dois desses 

termos, mas o procedimento não é simples e não há provas de 
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ser mais iciente que o método clássico. Uma são 

interessante sobre o coeficiente de curtose foi feita por 

RUPPERT (1987), o qual afirmou que essa medida não é bem 

compreendida. 

De acordo com SWAIN & SCHMEISER (1989), embora 

o método de Monte Carlo seja conceitualmente simples de 

implementar e forneça estimativas adequadas da distribuição 

desejada, o erro padrão decresce somente com a raiz quadrada 

do número de simulações. Então, é necessária a geração de um 

número muito grande de amostras para se obterem estimativas 

precisas. Por isso, sugeriu técnicas de redução da variância 

quando se usa o método de Monte Carlo na determinação de 

propriedades da distribuição multivariada do estimador de 

mínimos quadrados. Essa redução da variância é conseguida 

através de variáveis controle as quais são, comumente, 

aproximações de expansões em série. Discussões e exemplos 

sobre as técnicas de controle de variáveis empregadas na 

redução da variância são encontrados em vários artigos da 

literatura (RELLES, 1970; CLARKE, 1980; ROTHERY, 1982; etc.). 

Esta revisão pode ser complementada com os 

trabalhos de JENNRICH & RALSTON (1979) e SOUZA (1986}, os 

quais oferecem outras considerações. Além disso, ilustrações 

gráficas das interpretações geométricas de espaço amostral, 

espaço de estimação, regiões e intervalos de confiança são 

muito bem apresentadas por D�APER & SMITH {1981) e BATES & 

WATTS (1988). 
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Quanto às Leis de Mitscherlich, a Primeira é da 

forma (1.4) com B3 =0, produzindo uma função que tende a B
4 

conforme x tende a mais infinito e, então, não possui ponto 

de máximo. Uma aplicação importante dessa Lei pode ser vista 

em PIMENTEL GOMES (1953). Em relação à Segunda Lei de 

Mitscherlich, definida por (1.4), SILVA {1978) estudou sua 

adequação a dados de adubação de trigo e comparou os 

resultados obtidos com os provenientes do ajustamento da 

Primeira Lei e do modelo Quadrático aos mesmos dados. SILVA 

(1980}, adotando B =O na Segunda Lei estudou seu ajustamento 
1 

a dados referentes à maturação da cana-de-açúcar. UDO {1983) 

aplicou os modelos da Segunda Lei de Mitscherlich, da Raiz 

Quadrada e Quadrático também para verificar qual deles é 

mais apropriado ao estudo da maturação da cana. MAGNANI 

(1985) comparou os ajustes da Segunda Lei de Mitscherlich e 

do modelo Quadrático a resultados de maturação da cana, 

dedicando maior atenção aos processos de estimação. Ainda, 

com dados de maturação da cana, NOGUEIRA & GODOI (1987) 

compararam o ajuste da Segunda Lei de Mitscherlich com os 

ajustes pelos modelos Quadrático e da justaposição de dois 

Polin◊mios Quadráticos com ponto de intersecção pré-fixado. 

Entretanto, em nenhum desses trabalhos foi levado em conta a 

influência da não-linearidade do modelo. 
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No estudo da Segunda Lei de Mitscherlich, 

principalmente quanto à inferência 

formalizável devido ao comportamento 

estatística, não 

não-linear dessa 

equação, tomou-se como referência resultados analíticos de 

pol% da cana-de-açúcar, medidos em certos espaçamentos de 

tempo. De acordo com BAYMA (1975}, a pol, medida fornecida 

pelos aparelhos chamados Polarimetros e pelos Sacarimetros, 

é uma soma algébrica do poder rotatório dos açúcares da cana 

sobre a luz polarizada. Na prática, se a cana está madura e 

sadia, a porcentagem de açúcares redutores é baixa e, 

portanto, a medida da pol estima basicamente o teor de 

sacarose. Com o passar do tempo, após o plantio da cana, 

esse teor aumenta até atingir um máximo e depois diminui. 

Na Tabela 3.1 são apresentados resultados 

analíticos de pol% da cana, referentes a experimentos de 

competição de 19 variedades de cana-de-açúcar realizados na 

reg1�o de Sertãozinho (SP), obtidos mensalmente de maio a 
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Tabela 3.1 - Resultados de Pol% da cana, obtidos na região 

de Sertãozinho (SP), em 1970. 

Meses 

NQ Variedade 

1 2 3 4 5 6 7 8 

m.aio junho julho agos. set. out. nov. dez. 

1 C0-775 10,79 13,85 15,29 20,42 19,76 18,70 16,54 16,60 

2 IAC52-179 8,90 11,16 13,59 15,96 15,61 16,55 16, 16 13,97 

3 CB-56-121 12,42 13,97 13, 19 16,39 15,96 17,51 14,83 15,51 

4 C0-178 10,02 12,03 14,11 15,78 15,80 17,07 14,97 15, 18 

5 CB-40-13 13,98 14,87 16,03 17,04 17,75 17,89 15,93 16,59 

6 IAC52-172 7,87 11,28 12,71 14,81 15,83 16,28 15,70 14,93 

7 IAC51-264 10,14 12,24 15,81 17,54 17,57 16,66 16,29 15,30 

8 IAC52-130 11,18 13,88 15,51 17,36 17,57 15,94 15,84 14,51 

9 IAC51-285 9,81 13,12 15, 14 17,52 17,34 16,80 14,81 15,14 

10 IAC-48-31 10,69 14,41 16,28 17,30 17,53 17,18 14,27 14,57 

11 IAC51-201 8,90 11,48 14,60 15,71 16,12 15,67 14,12 14,57 

12 CB-56-164 12,80 14,47 15, 12 16,32 16,92 16,08 15,76 16,02 

13 CB-46-47 11,64 14,82 16,84 16,80 17,52 18,08 16,47 16,72 

14 C0-740 9,04 13,33 15,59 17,12 17,30 18,15 17,71 17,64 

15 CB-49-260 10,41 13,83 14, 19 16,98 16,75 16,29 16,67 16,40 

16 IAC80-326 9,20 12,63 15,07 16,41 16,32 16,55 17,42 16,33 

17 CB-41-76 9, 10 13,07 15,41 15,91 17,32 16,75 15,54 16,43 

18 CB-40-77 8,57 12,62 14,83 15,66 17,72 17,76 13,72 17,69 

19 CB-56-126 10,86 14,38 14;86 16,04 16,90 16,36 16,50 16,68 
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Tabela 3.2 - Resultados de Pol'X da cana, em três amostras 

aleatórias, obtidos pela Usina São João de 

Araras (SP), em 1979. 

Meses 
NQ Variedade 

1 2 3 4 5 6 

maio junho julho agos. set. out. 

20 CP-51-22 10,66 11,92 13,58 15,37 13,92 15,43 

10,77 12,04 13,86 16,21 16,77 15,14 

11,09 12,52 14, 17 15,19 15,41 14,71 

21 CB-47-355 10,15 12,23 13,37 15,45 16,87 15,28 

9,95 12,52 13,52 15,69 15,86 15,52 

10,51 12,36 13,82 15,36 15,96 15,82 

22 IAC-48-65 10,66 12,56 13,65 15,69 15,54 14,55 

10,49 12,96 14,30 16,05 15,30 14,94 

10,79 12,47 13,83 15,71 15,87 15,45 

23 CB-41-76 13,04 11,54 13,33 14,83 14,78 14,35 

10,54 10,97 12,96 14,45 13,98 14,14 

9,76 12,26 13,32 15,44 14,21 14, 13 

24 CB-53-98 10,35 12,31 13, 10 14,32 15,62 15, 18 

9,90 12,79 13,09 14,36 14,70 14,58 

10,58 12,35 12,24 13,86 14,64 14,01 

25 CB-40-13 12,59 14,62 15,74 16, 15 17,04 16,23 

13,46 15,00 16,26 16,80 16,39 16, 16 

13, 17 15,09 15,75 16,41 17,34 16,49 

26 NA-56-79 11,94 14,37 15,84 16,06 16,48 16,54 

12,96 14,60 14,79 16,05 17,23 15,86 

12,94 14,78 15,62 16,26 16,96 16,60 

27 IAC-52-150 9,62 13,10 15,57 15,60 15,85 15,75 

11,05 12,84 14,42 15, 18 16,17 15,83 

11,07 13,05 14,80 14 ., 97 16,08 16.,48 
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1970. São resultados de uma única medição 

de pol% da cana utilizados por SILVA (1980) e por MAGNANI 

{1985). Na Tabela 3.2 são apresentadas medidas de pol% da 

cana, em experimentos de competição de 8 variedades de cana 

realizados na Usina São João de Araras {SP), obtidas também 

mensalmente, mas, de maio a outubro de 1979. Esses dados, 

divulgados por UOO (1983}, são resultados de três medições 

mensais de pol % da cana efetuadas no mesmo dia ou no máximo 

vinte e quatro horas após a coleta de três amostras 

aleatórias da variedade de cana. 

3.2. O Modelo e as pressyposiç5es sobre os erros 

O modelo da Segunda Lei de Mitscherlich com 

erro aditivo, adotado no estudo da maturação da cana, é da 

forma 

com 

y = f(X ,r.t) + E:í. :1. I;:'. :1. 

-a < x +a >
f{x ,a)= a [1-10 2 :1. 1 ] 

:1. ~ 
4 

para i=1,2, ... ,n, onde y
:1. 

é a medida de po1% 

(3.2.1} 

-f3 (X +f3}
10 3 :1. 1 

2 

correspondente 

ao tempo x
:1.

, codificado por i na representação do mês i. 

Com o objetivo de acrescentar no estudo a influência do 

tamanho da amostra, a variável x assumirá, também, valores 



quinzenais e semana , codificados respectivamente 

1,0; 1,5; e 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50; 

Os erros e são pressupostos de 
:t 

média 
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0,5; 

zero, 

homocedásticos, isto é, de variância constante 0
2

, e 

não-correlacionados (a covariância entre dois erros 

quaisquer será zero). Supõe-se também que os erros têm o

comportamento probabilístico de uma distribuição normal o

que permite dizer: os erros são variáveis aleatórias 

independentes com distribuição normal de média zero e 

variância cr2
• O estudo desenvolvido

completamente em que essas suposições 

aqui 

são 

se baseia 

corretas. 

Portanto, quando existem dúvidas a esse respeito os 

procedimentos apresentados devem ser empregados com reservas 

ou então modificados. 

3.3. Estimação dos parãmetros 

Fixados n valores x e obtidas n respostas y 
:t :t ' 

a estimativa de mínimos quadrados@ do vetor de parâmetros 

d d ·  A* [f3* 13* 13*]' 
. . . 

d ver a eiros � = , , ... , minimiza a soma e 

dos desvios 

l. 2 ,... 

..... 2 

SQ{ê) = E [y -f{x ,S)J 
:l. -1 ::l i. ,.,_. 

quadrados 

(3.3.1) 

Essa minimização é efetuada pelo método de Gauss-Newton 

(2.9), com uma modificação que se aproxima do algoritmo de 



BARD (1974}, o qual, por sua vez, se baseou em MARQUARDT 

(1963) e HARTLEY {1961). 

No início da m-ésima iteração dispõe-se de@ e 

SQ(ê), calculados na iteração anterior, e determina-se @ 

por 

com 

m+ l. m 

(c>O) 

- l. 

= <G·G+-rT) a· <x-V 

(3.3.2} 

Na fórmula iterativa (3.3.2), G é a matriz nxp de derivadas 

parciais de 1ª ordem de f(x
�

,@) em relação aos parâmetros, 

calculada para ê=ê, ou seja, 

G = 

com 

{ k= 1 , 2, ... , p) , 

T é uma matriz diagonal pxp cujos elementos na diagonal são 

iguais aos elementos da diagonal de G'G quando esses são 

diferentes de zero ou iguais a um, em caso contrário. O 

escalar y, igual a 0,01 na primeira iteração e modificado a 

cada iteração, mantém a matriz G'G+yT definida positiva. O 

vetor i-f é formado pelos desvios dos 
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elementos dei em relação aos elementos de [={{ê). 

Pela regra da cadeia de derivação tem-se 

d[SQ(B+cõ}J d(ê) 
= ( ~ ..., )' 

ó@ � 

de modo que na m-ésima iteração por (3.3.2) o valor dessa 

derivada para c=O é 

q = -2<i-I). G§

-1 

= -2(�-f)'G (G'G+yT} G'(�-f), 

a qual é a derivada direcional de SQ(�) em@ na direção (e 

sentido) de§ que deverá ser negativa para ter a direção do 

minimo de SQ(@). Isso ocorre quando 

positiva, pela própria definição 

-1 

(G'G+yT} é definida 

de matriz definida 

positiva, fato atingivel com um valor suficientemente grande 

de y. Se numa iteração a derivada direcional q for positiva, 

aumenta-se o valor de y em {3.3.2) até tornar q negativa. 

Portanto, quando a direção em que o processo se desenvolve é 

a do minimo de SQ(@), a convergência depende da escolha do 

escalar e. 

(3.3.2) 

m+:l 

No início da m-ésima iteração toma-se em 

-.$ 

e = c = 2 

rn 

(j=1 na primeira iteração) 

m+l. 

e se SQ{ @ }>SQ{@}, então, @ não é desejável e c tem seu 



valor diminuido por um processo de .. 

1 

1974). Definindo-se e por 
l 

onde 

m+ l 

e = max[0,25c ;min(0,75c ,e• }J 
l O O 

2 
m m+1 

= qc /{2[SQ{B)-SQ( 8 )+qc ]}, 
o ...,.,.. #v o

é calculado com e =e na tentativa de diminuir 
O l 

" 

(BARD, 

m+l 

SQ( @ ) . 

Se isso não ocorrer é calculado um novo e , com c igual ao 
1 O 

m+l. m 

c anterior, até que SQ( B )iSQ(B). A cada execução de uma 
l ~ fy 

interpolação, numa mesma iteração, j é acrescido de uma 

unidade, diminuindo, por medida de precaução, o valor de e 

da próxima iteração, onde se adota, também, y dez vezes 

maior que o anterior. Além disso, quando é atingido um valor 

de e muito 
1 

,. m 

pequeno, por exemplo 
-7 

c <10 aceita-se a

estimativaª=ª• pois se caminhará insignificantemente na 

direção do minimo. Nesse processo de interpolação, c• 
m+1 

minimiza uma aproximação quadrática de SQ(@ ), do tipo 

2 
a +a c+a c , a qual coincide com 

O 1 2 

m+l. 

SQ(@) em dois pontos, 

quando c=O e c=c
0

, e possui coeficiente angular igual ao de
rn+1 

SQ( ª) em c=O, isto é, 

com 

a 
c :11: = --l..

2a 

e a = 
2 

,n+J. 

SQ( �}-a -a e 
O 1 O 

c12 
o



Se o inter 

m 

-.:i 

é, para c=c
0

=2 obtém-se SQ( @ )<SQ(�) de modo 

to 

que é

aceitável, BAR.D (1974) sugeriu a pesquisa de pelo menos 

outro valor c=c
2 

para verificar se SQ( ê) diminui ainda 

mais, dando a esse procedimento o nome de extrapolação. 

Calcula-se e % como no caso da interpolação e fazendo 

c =min{c•,c } {e =1000, por exemplo), adota-se 
2 m�� m�� 

m-+1 m 

= 'ª +
e õ

2 ~

quando a soma de quadrados diminui, 
m+:I. 

aceita-se � inicial. Existem algumas 

caso contrário, 

restrições na 

tentativa de diminuição da soma de quadrados: quando c $ <0 

adota-se c x=2c e se Jc -e l<0,1c o novo cálculo não é 
O 2 O O 

efetuado. Após uma extrapolação, j é substituído pelo maior 
-7 

inteiro que não supere j/2 e Y=max{0,1Y;10 ). Ao contrário 

da interpolação, a próxima iteração é iniciada com c maior e 

y menor que os anteriores, ou seja, com mais otimismo. 

Todo processo iterativo contém um critério de 
A m+.1 

término, o qual estabelece quando aceitar@�@ , levando em 

conta que a continuação do processo não traria nenhum ganho 

significativo na aproximação de@. BARD (1974) sugeriu que o 

procedimento seja interrompido quando 

( k= 1 , 2 , .•. , p) 

onde 10-
3 é colocado para evitar dificuldades 

aproximadamente zero. 

Se ak 
é
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iniciais para o processo iterativo. Felizmente, o ajuste àa 

Segunda Lei de Mitscherlich pode ser feito a partir de 8 

igual ao menor inteiro maior do que o y observado máximo e 

os outros parâmetros iguais a zero (MAGNANI, 1985).

Até aqui, a cada valor x correspondeu apenas 
1 

uma resposta y
1

, entretanto, é desejável em termos de 

precisão nos resultados obter-se mais de uma resposta para 

um mesmo x (repetições}. Em geral, procura-se ter o mesmo 

número de respostas para todo x 
1 

facilitando sobremaneira 

os cálculos. Admitindo-se, então, que para cada valor fixo 

x existam r respostas y 
i í� 

modelo fica 

{i=l,2, ... ,n e j=l,2, ... ,r), o 

(3.3.3} 

onde os erros e são variáveis aleatórias independentes. 
1� 

normalmente distribuídas de média zero e variância a�. Desse 

modo, quando j=l o modelo toma a forma mais simples (3.2.1). 

Dispondo-se os dados experimentais na forma 

X 
1 

X 
2 



4? � .

Oü 

X 
:;z ...., 

médias v y :;z Y :1. = - E 
y L:i 

,. l ..t- l 
r 

a estimativa de minimos quadrados ê deªª minimiza a soma de 

quadrados dos desvios 

SQ(ê) ::: (3.3.4) 

Derivando essa soma de quadrados em relação ao parâmetro 8k

(k=i,2, ... ,p) tem-se: 

n r óf(X :1. ,ij) 
= -2 E [ E {y -f(x ,S)J

:1. - 1 .:1 - 1 :l .:1 :1. ~ 

<}13 I< 

� df(X:1. ,ij) 
= -2r E [y -f{x ,6)] 

•-1 , :1. - aek 

Por outro lado, a minimização da soma de quadrados dos 

desvios da média y em relação à função de regressão 
:f. 

saqv = E [Y -f(x ,í3)]
2 

i.-1 s. ã. ,V 

envolve o cálculo da derivada 

óSQ(@) 

ªª 
k 

(3.3.5) 



Como as são a zero para o cá lo 

mínimo, as estimativas de mínimos quadrados são as mesmas 

tanto minimizando-se (3.3.4) como (3.3.5), isto é, podem-se 

usar todos os dados y 
:i. .;í 

ou apenas as médias y
:i. 

Então, 

levando-se em conta a economia de memória em um programa 

computacional envolvendo matrizes, é preferível trabalhar 

com as médias. 

respostas y 

Quando se dispõe para cada x (i=1,2 ... ,n) de r 
:i. 

:1. .j 
(j=1,2, ... ,r) é possível determinar uma 

estimativa não viesada de aª , independente da natureza da 

função de regressão, dada pelo quadrado médio do resíduo 

SQR 

n{r-1) 
(3.4.1) 

onde SQR é a soma de quadrados do resíduo usual, 

mas, se r=1, uma estimativa de 0
2 é obtida pelo quadrado 

médio dos desvios da regressão, isto é, 

sª =
d 

A 

SQ(@) 

n-p
(3.4.2) 

Desenvolvendo a função de regressão f em série de Taylor até 

o termo de primeira ordem, em torno de f(x ,a), 
:!. ~ 

uma região 



de i00(1-a)% de conf conjunta para ê,:t, em 

com os modelos lineares, é dada por 

(3.4.3) 

onde G é a matriz nxp de derivadas parciais de 1! ordem de 

f(x
1

,ê) em relação aos parâmetros, calculada em@, s 2 é uma 

estimativa de cr2 , F{p,gl;a) o valor da distribuição F, com p 

graus de liberdade para o numerador e gl=n-p ou gl=n(r-1) 

graus de liberdade para o denominador, conforme s 2 esteja 

baseada no quadrado médio dos desvios (3.4.2) ou no quadrado 

médio do resíduo (3.4.1}, respectivamente, e tal que 

P[FiF{p,gl;a}J=1-a. 

Essa aproximação é boa somente se a superfície 

de estimação é suficientemente plana para ser substituída 

pelo plano tangente a ela em f(@) e se retas paralelas e 

equiespaçadas do espaço de parâmetros correspondem a linhas 

aproximadamente retas, paralelas e equiespaçadas, na 

superfície de estimação. Nesse caso, a região de confiança 

tem a forma aproximadamente elipsoidal centrada em ê· A 

região é uma aproximação boa no sentido de que o nível de 

confiança 1-a é próximo do real. 

A região pode ser estabelecida, com resultados 

teoricamente melhores, primeiro no espaço amostral, através 

de todos os vetoresª tais que 

SQ(@)-SQ{@} i p s4 F{p,gl;a), (3.4.4) 
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e is no espaço de Se pi2 a 

projeção da região de confiança, ou melhor, região de 

verossimilhança, no espaço de parâmetros não é muito 

complicada podendo ser determinada através de uma "'grade" de 

vetores� satisfazendo à expressão (3.4.4) que estabelece a 

região, entretanto, para p>2 isso. em geral, é impraticável. 

O intervalo a 1O0(1-a)% de confiança para o 

parâmetro S! (k=1,2, ...• p) de�=, também em analogia com os

modelos lineares, é obtido por todos os valores a tais que 
k 

" 

onde s2 (a) é a estimativa da 
k 

variância de 
-1 

(3.4.5) 

" 

dada pelo 

elemento da diagonal de {G'G} s 2 correpondente a ak, com

s 2 a estimativa adotada para a2 ' e gl=n-p ou gl=n(r-1) 

conforme os graus de liberdade de s2 definidos pelos 

denominadores nas expressões {3.4.1) e (3.4.2). 

BATES & WATTS (1988) forneceram um modo gráfico 

de construção de intervalos de verossimilhança exatos para 

os elementos individuais a• 
k 

funções 

e 

" 

a -a 
k k 

" 

se a > 
k 

(k=1,2, ... ,p) de@*. Sejam as 

= sinal(S -â) lcs{a )-SQ{â)J/s2 

k k k ..., 



onde S{ } é a soma de dos desvios condic à 

Sk, isto é, fixando-se ak, determina-se a estimativa de 
- - - - -

minimos quadrados @=CB , ...• B ,B .e , ... ,B J', 
1 k-1 k k+l. P 

então, 

S(B) é a soma de quadrados dos desvios SQ{@). Quando o 
k 

modelo é linear tem-se t {B )=t (S} e o gráfico de t {B) 
l. k 2 k 2 k 

contra t
1

{Bk} é uma reta de coeficiente angular um, passando

pela origem. 

Quando o modelo é não -linear o gráfico de 

contra t {13} 
1 k 

é uma curva, cuja forma fornece 

informações sobre a não -linearidade do modelo, ou seja, 

quanto maior a curvatura maior a não - linearidade. Um 

intervalo de verossimilhança paras� é formado por todos os 
k 

valores e tais que 
k 

o qual é construido ponto a ponto variando-se S .
k 

3.5. Testes de Hipét.eses 

Para verificar se o vetor de parâmetros ou um 

elemento dele, é igual a um valor especifico 

utilizadas as regiões, ou intervalos, de confiança. 

valor hipotético não estiver na região, então, 

serão 

Se o 

será 

rejeitada, ao nível de significância a, a hipótese de que 

o vetor de parâmetros verdadeiros é igual ao valor proposto.



Somente houver • isto é, 

48 

de um valor 

de y para um mesmo x, será empregado propriamente um teste 

de hipótese. 

Quando o conjunto de dados inclui repetições, é 

possível desenvolver um teste para a falta de ajuste da 

funçlo de regressão, isto é, para verificar se esta função 

se ajusta bem aos dados. Esse teste supõe que as respostas y 

para um dado x são independentes, com distribuição normal de 

variância cr 2
• A soma de quadrados dos desvios (3.3.4) é 

decomposta em dois componentes: SQR, dada na seção 3.4, e 

SQFalta de Ajuste (SQFaj) definida por 

SQFaj = n [Y�-f(x,,_,@)J , 

de forma que 

A 

Quanto mais discrepantes os valores Y,,_ e f(xL,ê), maior a

evidência de que a função de regressão não se ajusta aos 

dados. 

Um teste apropriado para detectar a falta de 

ajuste de um modelo linear, usado como aproximação no caso 

não-linear, consiste em comparar a razão 

SQFaj/(n-p) 

SQR/(nr-n) 
(3.5.1) 

com F(n-p,nr-n;a}. Se for encontrada falta de ajuste, 



deve-se tentar a causa em vez 
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s 

o proposto. Por outro lado, um ajuste bom 

por esse teste não prova que o modelo é correto, meramente 

estabelece que não há razão para rejeitá-lo com base nos 

dados à disposição. 

As medidas de não-linearidade da superfície de 

estimação, devidas a BATES & WATTS {1980}, delineadas na 

revisão de literatura, são obtidas pela análise do 
A 

comportamento dos pontos ª=@+tM, de uma direção arbitrária B 

do espaço de parâmetros, quando projetados na superfície de 
A 

estimação. Estes pontos geram uma curva f (t)=f(A+tu) na 
""'u 

,.,, � """ 
,_, A 

superfície de estimação, a qual produz o ponto f{@) quando 
A 

t=O. A curvatura K no ponto f(A), correspondente à direção 
u 

~ � 

~ 

y, é definida como a razão entre o comprimento do vetor de 

derivadas parciais de 2ª ordem de f {t) para t=O {vetor de 
A � 

aceleração em f(fà)) e o quadrado do comprimento do vetor de 

derivadas parciais de 1ª ordem de f {t) calculadas para t=O 
A ,.,3;! 

(vetor tangente em f(@)), isto é, 

K = 

H h li 
~u 
~ 

A decomposição do vetor de aceleração em 

{3.6.1) 

componentes 
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e tangenciais à superfic em f(@} 

XN EP 

as medidas K de (2.24) e K de {2.25}, respectivamente, a 
!:! � 

medida de não-linearidade intrínseca e a medida de não-

linearidade de efeitos de parâmetros. Na determinação dos 

XN 

comprimentos dos vetores h 
~u 
~ 

E!"" 

e h 
~!,! 

os autores propuseram 

uma rotação das coordenadas do espaço amostral de modo que 

os p primeiros vetores coordenados sejam paralelos ao plano 

tangente à superfície em {(�) e os n-p últimos sejam 

ortogonais a ele. Isto é feito pré-multiplicando todos os 

vetores do espaço amostral por uma matriz ortogonal Q', onde 

Q é parte da decomposição QR de G (BUSSINGER & GOLUB, 1965), 

isto é, 

G = QR = Q ! } pxp

[~] O } (n-p)xp 
(3.6.2) 

onde Ré uma matriz triangular superior e O uma matriz de 

zeros. Um algoritmo para a decomposição QR é apresentado no 

Apêndice 2. 

Se as coordenadas do espaço de parâmetros são 

transformadas de � para f=R(@-@}, então, tlg U=1 para 
u 

qualquer � tal que ff!,!U=1, desaparecendo o denominador em 

(3.6.1). Assim, a matriz de vetores de derivadas parciais de 

2ª ordem H, de elementos 

(i=l ,2, ... ,n e 

j , k= 1 , 2, ... , p) 

se transforma, nas coordenadas f, para uma matriz W, 

(nxp)xp, dada por 
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:1. :1. ... 

n:i. 1 

W = L 1 H L = L' L 

1 ....... 

......... 1 rtPP' 

onde L=R-
1 

Portanto, a matriz W, formada por pQ vetores n 

dimensionais, é da forma 

w = 

w 
"'1 1 

~ ...... 

que pré-multiplicada por a• fornece a matriz de vetores de 

aceleração, em termos do espaço amostral rotacionado, 

A =  [Q'J [WJ (3.6.3) 

Os colchetes indicam uma multiplicação do tipo 

Q'w 
~ 11 

A = 

Q'w 
~ ...... 



de modo que, analogamente à matriz W, a 

A é formada por p2 vetores de dimensões 

[ a , a .... , a J', com j , k= 1, 2, ... , p. 
l.�k 23k ' ��k 

52� 

de aceleração 

n, do tipo 

Essa matriz A é 

composta por n "faces" A (m=1,2, ... ,n), definidas por 
m 

A = 

ml. l. 

rnpl. 

m:l.t==-

(3.6.4) 

m,...-

as quais produzem as medidas de curvatura de BATES & WATTS 

( 1980) 

Com as coordenadas! no espaço de parâmetros 

e a rotação dos eixos do espaço amostral, 

(3.6.1) se modifica para 

= ✓ E (u'A u} 2 

m-1 ""' 
m ""' 

a expressão 

(3.6.5) 

• EF • 

Indicando por A a matriz formada pelas p primeiras faces 

de A e por A
xN 

a matriz formada pelas n-p últimas faces, 

tem-se 

(3.6.6) 

e 

(3.6.7) 

respectivamente, a curvatura de efeitos de parâmetros e a 
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curvatura inseca na di da em f (ê). 

Para cada direção a medida de curvatura 

corresponde ao inverso do raio do circulo que melhor 

aproxima a icie de estimação em[(@), na direção � . 

Então, se a medida de curvatura intrinseca é suficientemente 

pequena (em todas as direções) o raio do círculo será muito 

grande e a superfície de estimação razoavelmente plana nas 

vizinhanças de f(ij). Analogamente, se em todas as direções 

� as medidas de não-linearidade de efeitos de parâmetros 
� 

forem suficientemente pequenas, então, retas paralelas e 

equiespaçadas do espaço de estimação possuem como imagens 

linhas aproximadamente paralelas e equiespaçadas na 

superfície de estimação, ou seja, o plano tangente será

formado por um sistema de coordenadas 

uniformes. 

aproximadamente 

As medidas de não-linearidade dependem do 

inverso da escala de medida no espaço amostral e, para 

eliminar essa dependência, BATES & WATTS (1980) recomendaram 

a multiplicação das medidas de não-linearidade por s.fp, 

obtendo-se medidas de curvatura adimensionais. Isso pode ser 

conseguido diretamente dividindo-se as respostas e o modelo 

pelo fator s.fp de modo que uma região de confiança para ��. 

no plano tangente, será dada por 

(3.6.8} 

a qual corresponde aos pontos de um circulo de raio ...fF. 
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Figura 3.1 - Afastamento d da extremidade da região de con

fiança no plano tangente em relação a uma 

aproximação circular da superficie de estimação. 

BATES & WATTS (1980) propuseram um algoritmo 

para calcular a curvatura na direção em que ela é máxima e 

um critério para decidir se essa curvatura é suficientemente 

pequena para permitir que a superfície de estimação seja 

substituída pelo plano tangente a ela em f(@). Na Figura 3.1

estão representados, na direção � em que a curvatura 

intrinseca é máxima, o perfil da região circular de 

100(1-a)% de confiança no plano tangente (3.6.8}, cujo raio 

é ..fF; o círculo de raio igual ao inverso da medida de 

curvatura (3.6.7) que aproxima a superfície de estimação na 

direção � do espaço de parâmetros (quanto menor a curvatura, 

maior o raio do circulo) e o afastamento d da extremidade da 

região de confiança em relação ao circulo. 

por geometria que 

t fácil provar 



d = d� 

onde 

d»: = 

portanto, 100d:t:o/., representa a porcentagem de desvio d em 

relação ao raio do círculo de 100(1-a}% de confiança. Quanto 

:t:N r,:::: menor K �F em relação a um, mais próximo estará o desvio d 

de zero. BATES & WATTS (1988} sugeriram aceitar um desvio de 

até 15% do raio do círculo da região de confiança o que

significa aceitar K
1N

..fF<0,3 na direção da curvatura máxima. 

Isso deve ser válido também para a curvatura de efeitos de 

parâmetros {3.6.6). 

BATES & WATTS (1988) adotaram como medida única 

de curvatura a raiz quadrada da 

curvaturas em todas as direções 

denominada Raiz Quadrada Média 

média 

g� 
no

{RQM)

dos quadrados das 

plano tangente, k, 

de curvatura. Essa 

medida é obtida integrando-se o quadrado da curvatura 

(3.6.5) sobre todas as direções � e dividindo-se o resultado 

pela área Q de uma esfera de dimensão p, isto é, 

1 

Q 

Essa integral pode ser expressa como uma soma de integrais 

dando como resultado 

1 p p p 2 
k 2

=--- E{2 E E a
2 +[ E a J } p(p+2) m 1-1�-1 m1� 1-1 m11 

(3.6.10) 

onde o indice m varia de 1 a p para dar a RQM de curvatura 
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. � 
ae paramet..ros 

:i:rc 

curva�ura intrinseca k 
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varia de a n para dar a 

Pode-se destacar, ainda, que se o experimento é 

ido r vezes para cada 

pelo fator 1/tt. 

X ' 
i 

a curvatura fica reduzida 

3.7. Estudo da distribuição amostral por simulação 

A estimação dos parâmetros por processos 

iterativos torna impraticável a dedução de expressões que 

indiquem explicitamente as propriedades da distribuição 

amostral dos estimadores de minimos quadrados dos 

parâmetros, considerados em conjunto ou individualmente. Um 

estudo da distribuição por simulação pode estabelecer 

propriedades, ou pelo menos indicar se os procedimentos da 

regressão linear produzem aproximações razoáveis. Nesse 

sentido, as medidas de não - 1 inear idade oferecem uma 

indicação antecipada, mas, não revelam a reparametrização 

que reduz a não-linearidade de efeitos de parâmetros, quando 

necessário, ao contrário da simulação que pode oferecer 

alguma indicação. 

Formulado o modelo, as pressuposições sobre os 

erros aleatórios {seção 3.2) e observadas as respostas do 

experimento (seção 3.1), os parâmetros da função de 

regressão são estimados pelo método de Gauss-Newton 



f ( 3 . 3 } . Em segu , determinam-se as medidas 

de não-linearidade por (3.6.10} e se o deslocamento (3.6.9) 

for suficientemente pequeno, então, o processo de inferência 

da regressão linear é válido, em geral, como aproximação 

satisfatória, no nível de significância estabelecido para 

F=F(p,gl;a}, onde gl=n(r-1) ou gl=n-p conforme a estimativa 

adotada para cr� seja baseada no quadrado médio do resíduo 

(3.4.1) ou no quadrado médio dos desvios da regressão 

{3.4.2). 

Uma não-linearidade intrinseca inaceitável 

se relaciona com uma curvatura muito acentuada da superfície 

de estimação nas vizinhanças de f{ª), a qual não pode ser

modificada por reparametrizações do tipo t=f(�), exigindo,

então, outras modificações no modelo ou mesmo o seu

abandono. Por exemplo. coeficientes de correlação muito 

altos de um parâmetro em relação a todos os outros pode 

sugerir que o modelo está superparametrizado. Por outro 

lado, uma não-linearidade intrinseca baixa acompanhada de 

uma não-linearidade de efeitos de parâmetros alta exigem uma 

reparametrização do modelo para diminuir esta última. De 

qualquer forma, o estudo por simulação, proposto a seguir, 

indicará a influência da não-linearidade no valor esperado 

(média) e na variância dos estimadores dos parâmetros, além 

de fornecer uma idéia de como essa não-linearidade afeta os 

níveis de confiança estabelecidos "a priori". 

Neste trabalho, propõe-se o seguinte 



de não-1 

por simulação: 

12) O vetor de estimativas dos parâmetros, ª' e

a estimativa àa variância dos erros, s 2
, resultantes do 

experimento real são tomados como os valores verdadeiros ª: 

e 0
2

, respectivamente, de modo que, para o mesmo conjunto 

x
:1.

, o modelo, para i=l,2, ... ,n e j=1,2, ... ,r, 

(3.7.1} 

tem como incógnitas os erros e
:1..:1

' consequentemente as 

respostas y 
:1. _j • 

Produzem-se aleatoriamente nr valores de uma 

distribuição normal de média zero e variância 

correspondentes aos erros, que substituidos no 

(3.7.1) geram nr respostas y 
:1. .:! 

BOX & MULLER {1958) mostraram que se u 
1 

modelo 

e u 
2 

são duas variáveis aleatórias uniformemente distribuídas 

entre O e 1, então, 

1,,-2 

v = (-2 Ln u } cos(2x u) 
1 1 2 

e 
(3.7.2) 

1/2 

v = (-2 Ln u ) sen(2x u) 
2 1 2 

formam um par de variáveis aleatórias independentes de mesma 

distribuição normal de média zero e variância um. Com base 

nessa propriedade, as respostas simuladas y�� são obtidas 

pelo seguinte algoritmo: 



a) Gerar dois u e u  de uma 
l 2 
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tr uniforme 

no intervalo de O a 1. Obter os valores v e v definidos 

pelas expressões {3.7.2). 

l 2 

b) Calcular os valores e e e de distribuições normais de
l 2 

média zero e variância 0
2

, isto é, 

e =  O +  v crª 

l 1 

e (3.7.3) 

e =  O +  v cr2 

2 :2 

e) Repetir os passos a) e b} até completar nr valores pelas

expressões (3.7.3), os quais são os erros e 
:1. ..1 

d) Obter nr respostas y:1...1 substituindo os erros calculados

por c) em (3.7.1}. 

22) Com os dados simulados do procedimento

anterior estimar o vetor de parâmetros @s pelo método de 

Gauss-Newton {modificado} (seção 3.3). Após a estimação, 

determinar a região e os intervalos de confiança pelos 

procedimentos da regressão linear (seção 3.4) e verificar se 

ª• está contido na região e seus elementos nos intervalos 

pelo método da aproximação linear e pelo método da 

verossimilhança. Na verdade, basta verificar se as 

expressões (3.4.3}, (3.4.4) e {3.4.5) são satisfeitas comê• 

em lugar de�- Quando r>1, verificar se a hipótese de não 

existir falta de ajuste é aceita ou rejeitada através da 

razão (3.5.1). 
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32) Repetir o 1Q de s lação, 

seguido do 22, N=1000 vezes obtendo N estimativas 
" A A 

A =[S ,a , ... ,a J· (i=l,2, ... ,N} de a: e N estimativas 8 2 

11::':1. :1.1 :1.2 :1.... ,., 

de oª . Além disso, verificar quantas vezes a região e os 

intervalos de confiança contêm ij� e ª= { k= 1 , 2, . .. , p) ,

respectivamente. Esses números divididos por N fornecem as 

coberturas observadas que podem ser comparadas com o nivel 

nominal de confiança 1-a. Uma informação semelhante é obtida 

para o teste de falta de ajuste dividindo-se por N o  número 

de vezes que hipótese de não haver falta de ajuste foi 

rejeitada. Esse resultado deve ser próximo de a, pois do 

modo que o problema é conduzido não devemos esperar falta de 

ajuste, caso contrário, provavelmente a não-linearidade 

afeta a distribuição de probabilidade da soma de quadrados 

dos desvios, que nos modelos lineares é uma qui-quadrado 

(quando dividida por 0 2 ). 

A distribuição amostral do estimador de minimos 

quadrados ê de ê• é avaliada através das N=iOOO estimativas 
" Ã 

A =[a ·ª .... ,a ]' (i=i,2, ... ,N}, número este considerado 
�i i1 :1.2 ,i.p 

adequado para tal avaliação. É muito difícil estudar a 

distribuição conjunta de p>2 parâmetros, então, cada um 

deles é estudado separadamente na esperança de que suas 

distribuições retratem o conjunto todo. 

" 

O estimador Q de º* 
!-' k 1-' k • baseado nas N=iOOO 

estimativas a:l.k (i=1,2, ... ,N e k=1,2, ... ,p), possui média
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::: 1 N 

j3k 
= E B (k:=1,2, ... ,p} 

N 1 - l :1.k 
{3.7.4} 

e variância 

" 

1 . :z 

V ( 13 } = E {B -8 
N-1 :t-:i. :l.k k 

{3.7.5) 

as quais são comparadas, respectivamente, com o valor 

verdadeiro 8* e com a variância assintótica cr 2 {B) fornecida 
k k 

pela diagonal da matriz de variâncias e covariãncias do 

experimento real. A diferença entre a média amostral {3.7.4} 

e o valor verdadeiro do parâmetro é uma estimativa do viés 

do estimador 13 ,  o qual pode ser apresentado como uma 
k 

porcentagem do valor verdadeiro do parâmetro: 

%viés(l3) = 
k 

13 -131" 
k k 

S*k 

100 % 

Para testar se o viés, ou a porcentagem de viés 

(3.7.6} 

(3.7.6), 

difere significativamente de zero pode-se 

estatística 

utilizar a 

z = 

13 -8*
Is Is 

O' ( f3 } 
k 

iN 

onde a(B )/,fN é o erro padrão da média amostral 
k 

de N 

simulações e zk é considerado com distribuição normal de

média zero e variância um (RATKOWSKY, 1983). 

A variância . assintótica a 2 (Sk}, dada pelo 

k-ésimo elemento da diagonal da matriz de variãncia.s e
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- :t 

covariáncias (G'G) 0 2
, corresponde a um limite de variância

minima e pode ser usada para testar se a variância amostral 

(3.7.5), do estudo de simulação, excede significativamente 

a variância mínima. A estatística 

{N-1}V{B) 

cr
2 ( B ) 

k 

tem distribuição de Qui-quadrado com N-1 graus de liberdade, 

que para N=1000 o valor critico não pode ser calculado 

diretamente da tabulação de 

pode-se usar como aproximação 

Qui-quadrado, entretanto, 

z = v'zxi - V2{N-1)-1 

Também nesse caso, o resultado para a variância é 

apresentado como a porcentagem pela qual a 

amostral excede o valor suposto verdadeiro, isto é, 

variância 

%exc.var(f3) = 

k 

A A. 

V(l3 }-o 2 {f3) 
I< 

a 2 (a) 
k 

100 % {3.7.7) 

A forma da distribuição amostral do estimador 

a.., é investigada através de uma tabela de frequências 

relativas observadas das estimativas 13 
:i.l< 

{i=i,2, ... ,N) em 

certos intervalos, tomando-se para comparação uma tabela das 

frequências relativas teóriças, nos mesmos intervalos, de 

uma distribuição normal. As estimativas a são padronizadas 
:1.k 
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por 

= (i=l,2, ... ,N} 

e a frequência desses valores, em certos intervalos, são 

comparadas com as frequências. nos mesmos intervalos, de uma 

distribuição normal padrão. 

Além da avaliação visual por essa tabela, são 

determinadas medidas quantitativas denominadas coeficiente 

de assimetria e coeficiente de curtose. Considerando-se os 

segundo, terceiro e quarto momentos amostrais em torno da 

média, respectivamente, 

" 

1 
m = 

3 N-1
e 

1 
= 

... N-1

N 

E ca -a }::!!
:1.-1 :1.1< I< 

N 

E {13 -â } 4. 
:1.-1 :1.1< I< 

o coeficiente de assimetria m é definido por 
a 

m = � 

a m3,,2 

2 

enquanto o coeficiente de curtose m é definido por 
c 

m =� 

e m
2 

2 

(3.7.8} 

{3.7.9} 
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Coeficiente de assimetria negativo indica que o gráfico da 

distribuição possui uma ºcauda .. mais longa à esquerda do que 

à direita, ao passo que coeficiente de assimetria positivo 

indica uma "cauda .. mais longa à direita. Portanto, para uma 

distribuição Normal esse coeficiente é zero. Por outro lado, 

o coeficiente de curtose, sempre positivo, é tanto menor 

quanto maior o "achatamento" do gráfico da distribuição. 

Numa distribuição Normal o coeficiente de curtose é igual a 

3, de modo que m -3>0 indica um gráfico mais "pontiagudo", 

relativamente à distribuição Normal, e m -3<0 indica um 
c 

"achatamento" mais acentuado do que o gráfico da Normal. De 

acordo com SNEDECOR & COCHRAN (1980), quando N é grande, m 
a 

tem distribuição aproximadamente Normal de média zero e 

variância 6/N enquanto m -3 
c 

possui distribuição 

aproximadamente Normal de média zero e variância 24/N. 

Então, as estatísticas para testar se m e m -3 diferem 
a c 

significativamente de zero são, respectivamente, 

m 
e 

z = 

c ,/24/N 

que são comparados com o valor crítico, ao nível de 

significância a, de uma distribuição Normal de média zero e 

variância um. 

De acordo com RATKOWSKY (1983) o afastamento da 



normalidade da distribuição amostral com uma "cauda" 
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longa 

no lado direito sugere uma reparametrização trocando o 

parâmetro pela exponencial dele, enquanto uma "cauda" longa 

à esquerda sugere trocar o parâmetro pelo seu logaritmo. 

Outras tentativas de reparametrizações são empíricas. 

Complementando este estudo de simulação serão 

calculadas as N=1000 Somas de Quadrados dos Desvios, SQ(@ ), 
j_ 

definidas por (3.3.1}, para verificar se a média e a 

variância da distribuição de SQ(@}/cr2
, uma Qui-quadrado nos 

modelos lineares, são iguais, respectivamente, ao número de 

graus de liberdade n-p e ao dobro desse número. Se a não-

linearidade do modelo afetar essa média e variância, então, 

não serão corretos os testes e regiões de confiança que 

envolvem a distribuição de F. Na verdade, a comparação da 

média e da variância com n-p fornece outro critério para se 

verificar a significância da não-linearidade intrinseca. 

3.8. Programação dos métodos 

Os métodos foram programados em Turbo Pascal 

(Apêndice 3), linguagem fortemente estruturada, de fácil uso 

e bastante difundida na atualidade. No desenvolvimento do 

programa não houve preocupação com a implementação de 

algoritmos sofisticados ou otimizados, procurando-se seguir 

fielmente a teoria discutida neste trabalho. Isso é
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proposital para que o programa seja compreensivel e ta 

expansões ou modificações, mesmo por programadores pouco 

experientes. O preço a pagar por esse objetivo é a limitação 

da capacidade de memória computacional, principalmente 

devido ao grande número de matrizes empregadas no cálculo 

das medidas de não-linearidade (seção 3.6). 

A programação compreende um Programa Principal 

que aciona procedimentos (ou subprogramas), os quais podem 

acionar outros procedimentos. Inicialmente o Programa 

Principal coloca em ação o procedimento LeDados através do 

qual o usuário introduz os dados experimentais, os valores 

iniciais dos parâmetros para o processo iterativo de 

Gauss-Newton e define se empregará simulação ou não. Em 

seguida, é executado o procedimento Estima que calcula as 

estimativas finais dos parâmetros e a estimativa da 

variância dos erros. Esse procedimento, usando a média de 

respostas obtidas para o mesmo x, é composto de outros 

procedimentos que, acompanhando a teoria desenvolvida na 

seção 3.3, são repetidos até fornecerem as estimativas 

desejadas. Na verdade, o processo de estimação foi dividido 

em cinco partes: o Estima como principal; o EstAceita, que 

se encarrega de tentar encontrar a estimativa aceitável 

quando a soma de quadrados dos desvios não diminuiu pelo 

Estima; em caso contrário, o EstMelhor, que tenta melhorar 

ainda mais essa estimativa; o EstTeste, que 

finalização do processo iterativo e o EstFinal que 

testa a 

imprime 
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na tela as estimativas finais dos . Além. desses, o 

Estima utiliza mentos para o cálculo, a cada 

iteração, da soma de quadrados dos desvios ( SQDesv ios ) ; da 

matriz G'G ( }; de sua inversa (InvMatriz) e do vetor 

G'{i-f} (Gradiente). Essa última matriz e o vetor são, 

respectivamente, a inversa de uma aproximação da matriz 

Hessiana multiplicada por 2 e o gradiente dividido por -2 da 

função soma de quadrados dos desvios. O fator 2 foi 
m+:1. 

eliminado por simplificação na expressão do cálculo de @ 

de acordo com (3.3.2). 

Ainda para a execução do Estima, são 

necessários os procedimentos FuncRegr e DerivPri que definem 

o cálculo da função de regressão e de suas derivadas

parciais de 1ª ordem, em relação aos parâmetros, para os 

valores da variável independente x. o usuário deve 

introduzir a função e as derivadas nesses procedimentos 

conforme o modelo adotado. Aqui, o modelo é o da Segunda Lei 

de Mitscherlich apresentado na seção 

facilitar a escrita adotou-se, para cada 

Z =X +f3 ,:1. 1. 1 

-a z 
u =10 2 :1. 

:1. • V =1-U 
:1. :1. 

de modo que, a função de regressão fica 

f(x:1. 
,@} = $ V W 

4 :1. :1. 

3.2, onde, para 

X

-a
e w:1. =10 3 

e as derivadas dessa função em relação aos parâmetros $
1

, 

a ,  a e a '  respectivamente: 
2 3 4 
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g :1.1 = 134 
{Ln 10) w { 132 u -2 z V ) 

:1. ,. ,. ,. 

g :!.2= 84 (Ln 10) z u
:1. :1. 

-13g :1. ::;,= 
(Ln 10) z V w 

:1. :1. :1. 

g :i, 4= 
V w 

:1. 

De posse das estimativas dos parâmetros e da 

estimativa da variância dos erros, o Programa Principal 

desvia a programação, através do ApresRes, para o cálculo e 

apresentação da estimativa da matriz de variâncias e 

covariâncias dos estimadores dos parâmetros {seção 3.4}, bem 

como da matriz de correlações; do quadrado •édio dos desvios 

e das medidas de curvatura (seção 3.6). Quando houver 

repetições, são apresentados, também, os quadrados médios 

do residuo e da falta de ajuste {seção 3.5}. Esses 

resultados são arquivados no RESULT.DAT (arquivo texto) e 

fornecem as primeiras informações sobre o experimento real. 

O cálculo das medidas de curvatura exige que estejam 

estabelecidas no procedimento DerivSeg as derivadas parciais 

de 2ª ordem da função de regressão em relação aos 

parâmetros. Indicando a derivada parcial de 2ª ordem da 

Segunda Lei de Mitscherlich em relação aos parâmetros 8
3 

e 

a ,  calculada para x ,  por h tem-se, com as notações do 
I< ::l :1. .:1 I< 

parágrafo anterior, 

h =-8 (Ln 10) w {$ (Ln 10) u [8 +4 8 z l
:1.11 4 :i, 2 ::l 2 3 ::l 

+2 13 3 

2 
V [1-2 $ (Ln 10) Z ]}

s. 3 i. 



h 

h 

h 

h 

h 

h 

h 

+
'3::ê 

:l. 1 
(Ln

=-a 
ll. 22 4 

:l. 23=- 13
4

= (Ln 
:l. 24 

ª 4 

= 

!l.33 

i.3 .... 
=-{Ln 

=
:i.44 

{Ln 10) 

(Ln 10) 

10) w
l1 

{Ln 10) 
2 

(Ln 10)
2 

10) z 
:i. 

{Ln 10)
2 

·1.0)
:i. 

z 
l1 

<a2 

2 

z 
:i 

3 
z 

u
:i. 

z 
:l 

V 
:l 
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(1-{Ln 10) z (S +2 S z }]
!l 2 3 :i. 

{2 V [1-8 
:1. ;;:, 

2 
{Ln 10) z J+

:l. 

u }
l1 

u -2 a
::;. 

z V } 
:1. :1. :1. 

u
:1. :l 

u w
:1. .. 

:1. 

V w 
:l :l 

i 

h = h 
:l...fk ik..f (k.,j=1,2,3,4} 

A seguir, os resultados anteriores são fixados 

como os valores verdadeiros e é desenvolvido o estudo de 

simulação em torno deles. Em primeiro lugar os procedimentos 

LeTconf e LeFconf solicitam d o  usuário a entrada dos valores 

tabelados t(gl;a/2) e F{p,gl;a), onde gl são os graus de 

liberdade indicados pelo próprio programa, que apontará 

também três níveis de significância estatística: 0,01; 0,05 

e 0,10, pré-estabelecidos no Programa Principal. Esses são 

os níveis comumente usados e apresentados nas tabelas, mas o 

programa se tornaria mais co�pleto e eficiente se incluísse 

a análise das regiões e intervalos de confiança para outros 
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niveis de significância. Neste caso é recomendável que o 

programa possua procedimentos geradores de valores das 

distribuições t de Student e F de Snedecor, dispensando a 

interferência do usuário, os quais podem ser encontrados no 

excelente livro sobre estatística computacional de DACHS 

(1988). 

A metodologia da seção 3.7 é desenvolvida 

através dos procedimentos Simulação, DistrAmos, Cobertura e 

CoberFaj, quando houver repetições de respostas, todos 

chamados pelo Programa Principal. Esses procedimentos estão 

ligados com outros procedimentos facilmente identificáveis 

no programa. O procedimento Simulação, além produzir o vetor 

de estimativas dos parâmetros para respostas simuladas, 

conta o número de vezes que as regiões de confiança (métodos 

da linearização e da verossimilhança} construídos com esse 

vetor contém o vetor de parâmetros estimado no experimento 

real. Uma contagem análoga é 

confiança para os elementos do 

feita 

vetor 

em intervalos de 

suposto verdadeiro. 

Estes resultados são transformados em porcentagens e 

dispostos em tabelas no Cobertura. Quando r>1 o procedimento 

CoberFaj dispõe numa tabela a porcentagem de vezes em que a 

hipótese de não haver falta de ajuste foi rejeitada nas 

N=1000 simulações. O procedimento DistrAmos estabelece uma 

comparação da distribuição de frequências 

estimativas do parâmetro B! _{k=1,2,3,4) com a

das N=1000 

distribuição 

de frequências que seria obtida se essa fosse uma Normal. Os 



intervalos, em número de 24, e as respectivas frequências da 

distribuição Normal foram pré-estabelecidas no TabNormal, 

subprograma do DistrAmos, mas, da mesma forma que os valores 

das distribuições t e  F, podem ser definidos no próprio 

programa e para isso recomenda-se também o livro de DACHS 

{1988}. 



4. RESULTADOS E DISCUSstiES

O método de Gauss-Newton modificado {seção 3.3), 

empregado no ajustamento do modelo da Segunda Lei de 

Mitscherlich (3.2.1) aos 27 conjuntos de dados experimentais 

de maturação da cana-de-açúcar das Tabelas 3.1 e 3.2, 

produziu as estimativas de mínimos quadrados dos parâmetros 

apresentadas na Tabela 4.1. Nessa tabela também se encontram 

as Somas de Quadrados dos Desvios da regressão, SQ(@), dadas 

por {3.3.1), e, quando existem repetições (r>l), as Somas de 

Quadrados do Resíduo (SQR) definidas em {3.4.1). Por uma 

questão de uniformização do procedimento e porque na 

Primeira Lei de Mitscherlich o parâmetro a representa uma 
4 

assintota horizontal limitando o crescimento de y, as 

estimativas foram obtidas sempre a partir do vetor ª= 

[0,0,0,ym]', onde ym é o menor inteiro maior que a resposta

y máxima do conjunto de dados. Entretanto, essa prática não 

influiu significativamente na velocidade de convergência do 

processo iterativo, isto é, desse modo ou partindo-se de 

valores iniciais próximos .das estimativas positivas dos 

parâmetros, o número de iterações não se alterou muito. 
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itadamente, as variedades de 1 a 19 e de 

20 a 27 formam dois grupos dispostos em ordem 

dos valores de a e, obviamente, as Tabelas 3.1 e 3.2 foram 
4 

organizadas de acordo com o valor de a , após a determinação 
.... 

das estimativas dos parâmetros. Quanto maior esse valor, 

maior foi o número de iterações necessárias para o método de 

Gauss-Newton produzir as estimativas de mínimos quadrados 

dos parâmetros. O número de iterações foi muito grande para 

os ajustes nas variedades de 1 a 6 e de 20 a 26, chegando as 

vezes a 1000. Nas demais variedades o número de iterações 

nunca foi maior que 14 ou menor que 7. Por outro lado, nas 

estimações de convergência lenta, enquanto o valor de 8
4 

aumentava, S
2 

diminuía, $
1 

e S
3 

permaneciam praticamente os 

mesmos, alterando muito pouco SQ(@). NOGUEIRA & GODOI (1987) 

encontraram, no ajuste da Segunda Lei de Mitscherlich aos 

dados das variedades de 1 a 19, valores ainda maiores para 

a . Por exemplo. com os dados da variedade 2, obtiveram 
4 

A A A A A 

a =1,3022; a =0,00009; S =0,00465; S =19.807,0264 e SQ(S)= 
l. 2 3 4 _. 

1,6587, apenas 0,066% menor que SQ(ê} da Tabela 4.1. As 

diferenças entre os dados estimados por esses valores e os 

estimados pelos valores da Tabela 4.1 são menores que 0,01. 

Nesses resultados de convergência lenta, as estimativas das 

variâncias de a .  apresentadas na Tabela 1.1 do Apêndice 1, 
4 

são extremamente altas. 

Em vista disso, a programação foi modificada 

para terminar, no máximo, em 30 iterações e as estimativas 
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Tabela 4.1 - Est dos da Lei de 

A 

Mitscherlich ajustada aos dados das Tabelas 3.1 

e 3.2; a Som� de Quadrados dos Desvios da re

gressão {SQ{ê}} e do Resíduo quando r=3 {SQR} 

com os respectivos Graus de Liberdade (gl). 

Variedade 13. 
nQ 

SQR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1,1415 

1,3005 

4, 1741 

2,0329 

4,4949 
1,2836 

1,2087 

1,5279 

0,7551 

0,6594 

0,6159 

2,5096 

0,6361 

O, 1764 

0,8193 

0,3635 

0,000348 

0,000324 

0,000576 

0,001450 

0,001392 

0,002483 

0,026893 

0,048905 

0,095516 

O, 141293 

0,118390 

0,117631 

0,241419 

0,232073 

0,190910 

0,213550 

0,005573 6383,0602 

0,004642 5270,8480 

0,002186 2027,0247 

0,003647 1055,1219 

0,002199 913,3932 

0,004035 645,1337 

0,004336 80,5927 

0,003696 47,3208 

0,003406 30,9978 

0,003251 

0,002751 

0,000970 

0,000933 

0,000546 

0,000771 

0,000683 

26, 1414 

24,7760 

21,3946 

19,6124 

19,4314 

19, 1382 

18,7999 

gl= 4 

8,2088 

1,6598 

6,5047 

1,7700 

1,8817 

0,4482 

1,7733 

1,1412 

2, 1741 

2,1212 

1,7208 

0,7793 

1,1797 

0,2347 

2,0488 

0,8118 

0,1570 0,253080 0,000917 

0,1215 0,240103 0,000746 

0,3815 0,337477 -0,000024

18,5579 1,5364 

18,4879 12,6864 

16,6068 0,7702 

2,5975 

2,2796 

2,2006 

3,4872 

3,2592 

3,4142 

3,4838 

0,9634 

gl=14 gl.=12 

0,000598 0,003565 2373,8300 7,4015 5,3949 

0,000633 0,003537 2306,1262 2,9736 1,1323 

0,000689 0,004343 2293,1603 2,7138 1,0597 

0,000585 0,002810 2024,6214 11,5717 7,6659 

0,008216 0,002442 

0,015961 0,002801 

0,019199 0,002386 

0,198744 0,000608 

148,6106 4,0981 2,3110 

99,1808 1,6941 1,4400 

78,7394 2,6824 2,0325 

17,9016 3,2127 2,6913 
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Tabela 4.2 - Estimativas dos parâmetros da Lei de 
Mitscherlich ajustada aos dados das Tabela 3.1 

e 3.2, com o método de Gauss-Newton (modificado) 
limitado em 30 iterações, e a Soma de Quadrados 
dos Desvios.

A A " " " 

Variedade B 13 13 a SQ( f2)nQ l. 2 :;;, "'!, 

gl= 4 
1 1,0676 0,012142 0,005262 192, 1029 8,3226 
2 1,1193 0,026675 0,003991 72,6376 1,8114 
3 3,8366 0,019152 0,001893 69,8535 6,5635 

4 1,8527 0,019799 0,003257 85,4121 1,7994 
5 3,9434 0,029172 0,001814 53,5757 1,9230 
6 1,1614 0,018968 0,003628 91,6407 0,4636 

gl=14 
20 2, 1699 0,048174 0,002517 37,6957 7,6308 
21 1,9934 0,034719 0,002713 50,0045 3, 1250 
22 1,9568 0,031225 0,003606 58,8323 2,8360 
23 3,0398 0,038347 0,002069 38,5512 11,7421 
24 2,8236 0,042733 0,001809 35, 1679 4,1093 
25 2,9848 0,049291 0,002268 39,0751 1,7026 
26 3,2657 0,035073 0,002127 47,5263 2,6854 

decorrentes dessa limitação são apresentadas na Tabela 4.2 

para os casos da Tabela 4.1 que exigiram mais de 30 

iterações. Ocorreram, inclusive, diminuições grandes nas 

variâncias das estimativas dos parâmetros, dispostas na 

Tabela 2.2 do Apêndice 1. As SQR não se alteraram por 

dependerem apenas das medid.as de po1% da cana. Para medir o 

efeito da interrupção em 30 iterações a Tabela 4.3 apresenta 
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Tabela 4.3 - Razões entre as estimativas da Tabela 4.2 em 
relação às correspondentes da Tabela 4.1. 

A A " A A 

Variedade t3 í3 13 a SQ{@) nQ l. :;z ::;i 4 

1 0,94 34,89 0,94 1/33,23 1,01 

2 0,86 82,33 0,86 1/72,56 1,09 
3 0,92 33,25 0,87 1/29,02 1,01 

4 0,91 13,65 0,89 1/12,35 1,02 

5 0,88 20,96 0,83 1/17,05 1,02 
6 0,91 7,64 0,90 1/ 7,04 1,03 

20 0,84 80,56 0,71 1/62,97 1,03 

21 0,87 54,85 0,77 1/46,12 1,05 

22 0,89 45,32 0,83 1/38,98 1,05 

23 0,87 65,55 0,74 1/52,52 1,01 

24 0,87 5,20 0,74 1/ 4,23 1,00 

25 0,87 3,09 0,81 1/ 2,54 1,01 

26 0,94 1,83 0,89 1/ 1,66 1,00 

as razões entre cada estimativa da Tabela 4.2 e a 

correspondente da Tabela 4.1. As razões entre as SQ(@), 

aproximadamente iguais a um, indicam que o critério de no 

máximo 30 iterações é razoável, apesar das alterações nas 

estimativas dos parâmetros. As razões entre as estimativas 
A A 

dos parâmetros mostram variações em S
1 

e $
3 

não muito 
,. ,. 

grandes e que o produto entre a
2 

e 8
4 

é aproximadamente um. 

A convergência lenta no processo iterativo 

indica que as propriedades da combinação modelo não-linear/ 
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conjunto de dados podem divergir muito das propriedades dos 

modelos lineares. Uma possibilidade de mudar essa situação é 

modificar o modelo e, então, as razões da Tabela 4.3 sugerem 

adotar-se 1/8 em lugar de a no modelo de Mitscherlich 
2 4 

(3.2.1) resultando a função de regressão 

f(x ,a }=
� ~ 

1 -$ {X +8) 
(1-10 2 � 1 J 

82 

(4.1) 

As estimativas dos parâmetros e SQ(ê) com esse modelo estão 

exibidas na Tabela 4.4. Os resultados foram surpreendentes: 

as estimativas de a = são todas negativas; 
2 

as somas de 

quadrados dos desvios, exceto nas variedades 6

diminuíram nos casos de convergência lenta no 

original, mas aumentaram nos outros casos. 

e 26, 

modelo 

O comportamento do modelo modificado, dado 

por (4.1), sugeriu a existência de soluções ótimas no modelo 
A A 

de Mitscherlich com 8
2 

e 8
4 

negativos. A própria forma da 

Segunda Lei indica essa possibilidade 

[ 
-82(x+S1}l . . 1-10 ser positivo ou negativo 

devido 

conforme 

positivo ou negativo, quando x+S é positivo, 
1 

ao fator 

seja 

a ter o mesmo sinal de a
2 

para que as respostas sejam 

positivas. Essas hipóteses foram comprovadas com a obtenção 

de estimativas negativas de$* e S* para o modelo original, 
2 4 

com diminuição de SQ(@}, ainda que pequena, nas variedades 

de 1 a 6 e de 20 a 25. Mas, _os valores para iniciar-se o 

processo iterativo tiveram que ser escolhidos com maior 
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Tabela 4.4 - Estimativas dos parâmetros do (4.1) 

Variedade 
nQ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ajustado aos dados das Tabelas 3.1 e 3.2 e a 

Soma de Quadrados dos Desvios da regressão. 

" A ,. " 

f3 '3 f3 SQ{§) 
:1. 2 3 

gl= 5

2,3085 -o, 140916 0,010283 7,9732 

2,0975 -0,096560 0,007702 1,3517 

4,5209 -0,020702 0,002610 6,4503 

2,7992 -0,066447 0,005411 1,7357 

5, 1218 -0,028258 0,002719 1,8512 

2,0131 -0,080405 0,006516 0,4659 

2,4410 -O, 109157 0,008231 2,0241 

3,0255 -0,093634 0,007122 1,3236 

2,4515 -O, 111797 0,008576 2,8759 

2,7746 -O, 115245 0,008780 3,1139 

2,2857 -0,094424 0,007659 2,4923 

5,0243 -0,017941 0,002386 0,8694 

3,6856 -0,063585 0,004715 2,2851 

2,5586 -0,084346 0,006017 2,4588 

3,3400 -0,051808 0,004187 2,7602 

2,6933 -0,069722 0,005314 2,2375 

2,6205 -0,082461 0,006275 3,9112 

2,4245 -0,082907 0,006288 15,3680 

3,9079 -0,033675 -0,003126 2,0565 

gl=15 

3, 1903 -0,060090 0,005313 7, 1998 

2,8911 -0,066358 0,005575 2,7613 

2,9357 -0,081575 0,006875 2,4863 

3,7832 -0,027844 0,003549 11,4774 

3,6767 -0,022073 0,003104 4,0923 

4,4185 -0,051269 0,004241 1,6921 

4,4105 -0,040352 0,003605 2,6842 

3, 1481 -0,066607 0,005516 3,6917 



cuidado. Enquanto na variedade 6 a 

79. 

estimativa de s• é 
2 

realmente negativa, na 26 ela é positiva, apesar da 

convergência lenta. A observação de estimativas negativas de 

a• e 13• foi importante para se entender o comportamento da 
2 4 

Lei de Mitscherlich, quanto à estimação dos parâmetros, 

discutido adiante. 

Os resultados anteriores sugerem que outra 

modificação pertinente na função do modelo da Segunda Lei de 

Mitscherlich é a substitução de 0
4 

por �/8
2

, já que na 

modificação (4.1) tem-se +=1 com vantagens em certos casos. 

Assim a função do modelo original (3.2.1} assume a forma 

� -a (x +a)
f(x .a)=- [1-10 2 i 1 ]

:!. ~ r., 
1-'2 

(4.2) 

As estimativas dos parâmetros decorrentes dessa modificação 

estão dispostas na Tabela 4.5. Tais estimativas foram 

obtidas, a partir de valores iniciais variados, com menos de 

doze iterações, salvo nas variedades 2, 3 , 5 e de 20 a 25 

onde o procedimento foi limitado em 30 iterações. Nesses 

casos, com o crescimento do número de iterações, observou-se 
A A 

diminuição de $
2 

e� com aumento de $
1

, sem alterações

significativas em SQ(@). As estimativas das variâncias de�. 

apresentadas na Tabela 1.3 do Apêndice 1, são muito menores 

do que as de 8
4 

da Tabela 1.1 ou 1.2, apesar de aumentarem

as variâncias das outras es�imativas quando $
2 

é negativa.

De qualquer forma, a modificação {4.2) tornou mais fácil a 
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Tabela 4.5 - Estimativas dos do modelo (4.2) 

Variedade 
nQ 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

ajustado aos dados das Tabelas 3.1 e 3.2 e a 

Soma de Quadrados dos Desvios da regressão. 

" A A " ,. 

í3 !3 B 4' SQ(ê) 
1 2 3 

gl= 4 

1,9833 -O, 109454 0,009151 1,2351 7,9547 
3,8173 -0,213048 0,011388 0,3588 1,2172 

8,4204 -O, 143978 0,005118 0,2291 6,2222 
2,8312 -0,068927 0,005484 0,9828 1,7357 

8,0566 -0, 120270 0,004565 0,3469 1,7968 

1,4914 -0,023690 0,004745 1,3961 0,4406 

1,2100 0,026710 0,004340 2, 1655 1,7733 

1,5279 0,048905 0,003696 2,3142 1,1412 

0,7551 0,095516 0,003406 2,9608 2, 1741 

0,6594 O, 141293 0,003251 3,6936 2,1212 

0,6159 0,118390 0,002751 2,9332 1,7208 
2,5096 O, 117639 0,000970 2,5168 0,7793 

0,6361 0,241419 0,000933 4,7348 1,1797 
O, 1764 0,232080 0,000545 4,5096 0,2347 
0,8193 o 1 190910 0,000771 3,6537 2,0488 
0,3635 0,213550 0,000683 4,0147 0,8118 

0,1570 0,253080 0,000917 4,6966 1,5364 

O, 1215 0,240103 0,000746 4,4390 12,6864 

0,3815 0,337477 -0,000024 5,6044 0,7702 

gl=14 
4, 1334 -O, 127642 0,007426 0,6013 7,0249 

3,7348 -0,132184 0,007764 0,6182 2,5960 

3,9852 -0,161588 0,009556 0,5447 2,3256 

5,2419 -O, 111682 0,005775 0,5046 11,2501 

4,1336 -0,051912 0,003846 0,8052 4,0888 

3,9969 -0,024635 0,003612 1,2130 1,6914 

3,7339 0,002058 0,002697 1,3524 2,6824 

0,9634 O, 198742 0,000608 3,5578 3,2127 
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obtenção das estimativas negativas. 

Os comportamentos de 13 e de + em relação à B ,
4 2 

principais responsáveis pelas dificuldades encontradas, 

podem ser entendidos geometricamente através do gráfico de 

B 4 contra 82 na Figura 4.1a e do gráfico de + contra $2 na 

Figura 4.1b. Esses gráficos, semelhantes aos gráficos de 

perfil da Seção 3.6, apresentam a variação de a , ou �. na 
4 

função SQ(@) de (3.3.1) para valores fixos de !3
2 

e são retas 

nos modelos lineares. No modelo de Mitscherlich, enquanto a 
2 

tende a zero, 13 tende a mais ou a menos infinito, alterando 
4 

muito pouco SQ{@}. Na modificação (4.2) aparece apenas um 

ponto de indeterminação quando B =0 em lugar da assintota do 
2 

modelo original. Então, ao contrário de (4.2), pelo modelo 

original é encontrada uma solução com 8
2 

negativo apenas 

partindo-se de valores negativos. Por outro lado, conforme � 

tende a zero, l3 se aproxima de -0,3 e 8 tende a crescer. 
2 1 

Então, é possível imaginar outra descontinuidade com a 
1 

tendendo a mais ou a menos infinito conforme � tende a zero. 

Por isso persiste com a modificação {4.2) a lentidão na 

convergência para as estimativas com os dados das variedades 

2, 3 ,  5 e de 20 a 25. No caso da variedade 26, 

positiva, mas muito próxima de zero, causando a convergência 

lenta para l3 
4 

substituição 

Outras modificações 

© 
de l3 por 10 numa 

4 

foram testadas, como 

tentativa de diminuir 

a 

a 

variação muito grande de 13 adotando-se © como parâmetro, 
. 4 
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+) é elemento do vetor que minimiza SQ(@) para 

valores fixos dé a ,  no ajuste da Segunda Lei 
:z 

de Mitscherlich aos dados de maturação da cana. 



mas, nenhuma delas superou a eficiência da modificação {4.2). 

Pela definição introduzida no texto, essa modificação 

representa uma reparametrizaçã o  da Segunda Lei a qual não 

deveria alterar o gráfico da função e nem SQ(ê). Ocorreram 

discrepâncias para as variedades de 1 a 6 e de 20 a 25 

porque os resultados apontados para o modelo original não 

são exatamente os ótimos, apesar de serem valores coerentes 

quando se pretende adotar apenas estimativas positivas para 

os parâmetros. 

Toda a análise desenvolvida até aqui se apoiou 

na observação da velocidade de convergência do método de 

Gauss-Newton (modificado) na estimação dos parâmetros da 

Segunda Lei de Mitscherlich, ou de suas modificações, e no 

valor de SQ{ê}. Quando a convergência é rápida, espera-se 

que a combinação modelo/conjunto de dados tenha comportamen

to próximo do linear, isto é, que as regiões ou intervalos 

de confiança para os parâmetros e intervalos de previsão 

para valores esperados de respostas possam ser calculados 

pelos métodos válidos para os modelos lineares. Entretanto, 

é dificil afirmar se 12 iterações, ou mesmo 7, é um número 

pequeno ou grande. Por isso, é necessário recorrer a outras 

técnicas de análise. 

Em primeiro lugar consideraram-se as medidas de 

não-linearidade de BATES & WATTS (1980) na forma de Raiz 

Quadrada Média (RQM} de curvatura, tanto a intrínseca k xN 

ke:F

J como a de efeitos de parâmetros ambas definidas na 
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seção 3.6. Como estabelecido n aquela seção, k4F deve ser 

muito menor que 1 ' assim, tomando-se como referência o 

hiperplano tangente à superficie de estimação no ponto f{�}. 

k4F=0,1 significa que o desvio entre uma curva tangente 

nesse ponto cuja curvatura é 1/k e a extremidade do raio, de 

comprimento ..fF, do disco de confiança com centro no ponto de 

tangência é de 5,0% desse raio; k4F=0,2 um desvio de 10,1%, 

k..fF=0,3 um desvio de 15,4% e k..fF=0,4 um desvio de 20,9%. 

Parece razoável aceitar que a não-linearidade é baixa se o 

desvio for menor que 15,4% do raio da região circular de 

confiança, isto é, que ocorra k4F<0,3. 

A Tabela 4.6 apresenta os valores de k...FF ao 

nível de 5% de significância para os resultados obtidos 

tanto pela Segunda Lei de Mitscherlich como pela modificação 

(4.2), onde F=6,39 (4 graus de liberdade no denominador) nas 

variedades de 1 a 19 e F=3,26 (12 graus de liberdade no 

denominador} nas variedades de 20 a 27. As medidas de 

curvatura intrinseca não são afetadas por reparametrizações 

da função do modelo, fato comprovado pelos valores iguais 

nas variedades de 7 a 19 e 26 a 27. Deve-se lembrar que nas 

outras variedades as estimativas para a Lei de Mitscherlich 

não são exatamente as de mínimo, provocando as diferenças 

observadas. Existem oito casos em que a não -linearidade 

intrínseca é significativa pelos dois modelos, adotando-se o 

critério de desvio menor que 15% do raio do disco de 95% de 

confiança. Por outro lado, todas as curvaturas de efeitos de 
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Tabela 4.6 - Valores de k4F(4,gl;0,05) para a Segunda Lei de 

Variedade 
nQ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Mitscherlich com as estimativas da 4.1 

ou 4.2 (com 30 ou menos iterações) e para o 

modelo (4.2) com as estimativas da Tabela 4.5.

Mitscherlich Modelo {4.2)

k
:X:N

.JF 
kEP..fF k IN..fF 

k
EP

TF 

0,303 67.545,202 0,847 174,070 

0,185 7.042,043 0,179 792,752 

0,796 139. 127,890 1,335 26.091,548 

0,233 22.407,909 0,594 199,990 

0,458 28.879,036 0,250 7.278,090 

0,096 7.792,694 0,114 24,030 

0,172 6.849,350 O, 172 26,290 

O, 185 1.826,671 0,185 26,295 

0,245 281,905 0,245 14,570 

0,291 101,834 0,288 11,694 

0,248 140,725 0,248 11,322 

0,417 325,665 0,417 40,537 

0,321 23,522 0,321 8,097 

0,099 6,661 0,099 2,000 

0,407 55,678 0,407 13,168 

0,207 18,479 0,207 4,919 

0,281 15,559 0,281 5,339 

0,756 46,512 0,756 14,576 

0,319 10,764 0,319 6,059 

0,191 6.906,113 0,336 1. 240,185

0,070 5.780,258 0,144 422,498

0,067 7 .152, 122 0,054 503,661

0,314 25.832,355 0,542 3.500,345 

O, 164 9.379,968 0,345 718,436 

O, 126 5.283,249 0,148 321,310 

o 1 148 16.338,528 o, 137 266,060 

O, 153 '62,205 O, 153 11,059 
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parâmetros são maiores gue 1, indicando uma significância 

muito alta desse tipo de curvatura, isto é, que pelo menos 

um dos estimadores de minimos quadrados está exibindo 

comportamento não - linear. Apesar disso, é importante 

observar que elas foram reduzidas drasticamente através da 

modificação (4.2). As curvaturas intrínsecas baixas indicam 

que as regiões de confiança conjuntas para os parâmetros, 

construídos pelo método da verossimilhança, e os intervalos 

de previsão para respostas esperadas possuem aproximadamente 

os níveis de confiança válidos para modelos lineares. 

Entretanto, as curvaturas de efeitos de parâmetros altas 

invalidam a projeção dessas regiões ou intervalos no espaço 

de parâmetros, através do método da linearização. Nesses 

casos BATES & WATTS (1988} recomendam a determinação de 

intervalos marginais de verossimilhança para os parâmetros 

através dos gráficos de perfil discutidos na seção 3.6. 

Na Figura 4.2 estão representados os gráficos 

de perfil para os parâmetros da Segunda Lei de Mitscherlich 

e para os parâmetros da modificação (4.2) quando ajustados 

aos dados da variedade 14 que, além da não -linearidade 

intrínseca aceitável, possui a menor não - linearidade de 

efeitos de parâmetros. Os gráficos para 8 1 ,8
2

,B� são os 

mesmos, por um modelo ou pelo outro, mas para 8
4 

e � são 

diferentes. Quanto mais esses gráficos se afastam da 

bissetriz do sistema de coordenadas (t ,t) mais grave é a 
1 2 

não-linearidade provocada pelo parâmetro. Assim, a não-
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linearidade de B é mais acentuada do que a de 4, 
4 

88. 

de modo 

que a curvatura de efeitos de parâmetros é maior no modelo 

da Segunda Lei do que em {4.2). Mesmo assim, os outros 

parâmetros mantêm a não-linearidade significativa de ( 4. 2). 

Em consequência, os intervalos calculados pelo gráfico de 

perfil diferem, nos níveis de confiança usuais, dos 

intervalos simétricos calculados como aproximações pela 

bissetriz. 

No nivel de 95% de confiança, o gráfico de 

perfil determina que o intervalo para a• é formado por todos 
]. 

os valores B
1 

tais que 

-2,3 <

A 

t3 -13 
1 1 

s(l3) 
l. 

< 3,7 ou 

enquanto que pela aproximação linear tem-se 

-2,78<

A 

f3 -13 
1 1 

s ( f3 ) 
1 

<2,78 ou 

< 0,72 

-o,31 < a
1 

< 1,39 

onde a variância da estimativa do parâmetro é dada na Tabela 

1.3 do Apêndice 1. Analogamente, para o parâmetro '3* o 
:z 

intervalo exato é [0,12;0,35] e a aproximação linear 

[0,12;0,34); para a•: [-0,00028;0,0018) e [-0,00033;0,0014]; 
::;, 

para S*: [17,5; 25,9] e [16,5 e 22,4]; finalmente, para ½*: 
"'1-

[3,0;6,2] e [3,0; 6,1]. Nesse nivel, as diferenças não são 

acentuadas, mas, no nivel de 99% de confiança as diferenças 

são maiores e para a• o intervalo não é fechado à direita. 
4 
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Se a não-linearidade intrinseca é significativa 

não tem sentido a construção de gráficos de perfil e, quando 

essa é baixa, uma não-linearidade de efeitos de parâmetros 

grande faz com que os intervalos não sejam limitados de um 

ou dos dois lados. O gráfico de perfil de a 
4 

teve esse 

comportamento com a menor não-linearidade de efeitos de 

parâmetros no modelo de Mitscherlich, tendo melhorado com a 

reparametrização {4.2}. Outro fator limitante da construção 

dos gráficos de perfil é a variância alta da estimativa do 

parâmetro, a qual dificulta a fixação de valores adequados 

para o inicio do processo iterativo, causando a divergência 

do método de cálculo de t 
2 

A melhor modificação encontrada para o modelo 

da Segunda Lei de Mitscherlich foi a dado por (4.2), que 

diminuiu consideravelmente a não-linearidade de efeitos de 

parâmetros, ainda que não a níveis convenientes, sem 

alterar a não-linearidade intrínseca, inaceitável em 37� dos 

conjuntos de dados em estudo. Portanto, essa não-linearidade 

deve, de alguma forma, ser diminuída. A primeira alternativa 

é aumentar o número r de repetições de respostas em cada x, 

o que deixa as medidas multiplicadas por 1/...fr. Seria 

necessário r=20 para que, teoricamente, todas as medidas de 

curvatura intrínseca dos experimentos com a negativo fossem 
2 

aceitáveis, mas nenhuma de efeitos de parâmetros o seria. 

Deve-se levar em consideração que a presença de repetições 

certamente diminui a estimativa da variância do erro e, em 



consequência, as medidas de não - linearidade. 

assim, o valor de r seria impraticável. 

Mas, 

Nos 

90. 

mesmo 

demais 

experimentos, r=6 traria todas as curvaturas intrínsecas a 

niveis aceitáveis. 

Outra alternativa é o aumento do número de 

tempos x em que as respostas são coletadas. As Tabelas 1.5 e 

1.6 do Apêndice 1 apresentam as medidas de curvaturas k de 

(3.6.10) para a Segunda Lei de Mitscherlich resultantes da 

consideração de medições mensais, quinzenais ou semanais de 

pol% da cana, tomando para os tempos x os valores definidos 

na seção 3.2 e supondo que as estimativas dos parâmetros se 

mantenham inalteradas. Analogamente, a Tabela 1.7 do mesmo 

apêndice apresenta as medidas de curvatura para o modelo 

(4.2), com medições mensais, quinzenais e semanais de po1% 

da cana, mantendo as estimativas obtidas para as medições 

mensais. Observa-se que as medidas de curvatura intrínseca 

diminuem cerca de 1,5 vezes de uma situação de medição para 

a outra e as medidas de efeitos de parâmetros cerca de 2 

vezes. Então, tomando-se o valor de F ao nivel de 5% de 

significância para o cálculo de k..f°F, medidas quinzenais de 

pol% da cana com r=3 poderiam trazer todas as curvaturas 

intrínsecas a níveis não significativos. Mas, o esforço para 

diminuir as curvaturas de efeitos de parâmetros precisaria 

ser maior. Dependendo da diminuição na estimativa da 

variância dos erros experim�ntais, seria possivel determinar 

intervalos de confiança razoáveis para os parâmetros através 
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dos gráficos de perfil, no caso das variedades em que B
2 

e 

8
4 

são positivos, principalmente nas variedades de 13 a 18, 

onde o decrescimento da função é menos intenso após o máximo. 

Na Lei de Mitscherlich, ou na modificação (4.2} 

quando x=-6 o valor da função de regressão é f=O, 
1 

responsável pela maior ou menor diminuição de f antes ou 

após um máximo e 8
2 

em conjunto com 8
4

, ou �. determinam o 

formato final do gráfico de f. Nos 27 ajustes pela Lei de 
A A 

Mitscherlich as correlações entre 8
2 

e 8
4 

foram sempre 

negativas e, exceto nas variedades de 13 a 19, superiores em 

valor absoluto a 0,99. Nos ajustes por (4.2) as correlações 
A A 

entre 8 e �. todas positivas, 
2 

sempre foram maiores que 

0,99. Tanto por um modelo como pelo outro, correlações dessa 

grandeza ocorreram também entre outras estimativas, mas 

apenas nos ajustes em que a foi, ou deveria ser, negativa. 
2 

A 

Nesses casos, � se aproxima de zero e B aumenta. A esquerda 
1 

de ½=0, B assume valores negativos fazendo com que a função 
1 

de regressão decresça mais intensamente após o máximo do que 

antes. Um gráfico desse tipo, evidentemente, não é adequado 

ao estudo da maturação da cana, onde o crescimento inicial é 

mais rápido. As correlações muito altas podem indicar que o 

modelo possui parâmetros em excesso e a modificação da 

interpretação biológica sugere que os valores dos parâmetros 

devem ser limitados em certos intervalos de variação. 

A modificação (4.1) nada mais é do que a (4.2) 

com �=1, isto é, com uma constante funcionando apenas como 
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um fator de refinamento. Os resultados obtidos sugerem que 

esse procédimento concilia os dois tipos de restrições 

quanto aos parâmetros: superparametrização e fixação de 

intervalos de variação. Portanto, a foi fixado no valor da 
4 

Tabela 4.1 ou 4.2 (com 30 ou menos iterações) no modelo de 

Mitscherlich e �  foi fixado no valor da Tabela 4.5 em {4.2). 

Cada um desses modelos contém, agora, três parâmetros cujas 

estimativas são as mesmas dos modelos completos. Entretanto, 

as estimativas das variâncias ficam bastante reduzidas 

(Tabela 1.4 do Apêndice 1}. As medidas de curvaturas 

multiplicadas por ..fF, com F=F(3,5;0,05)=5,41 nas variedades 

de � a 19 e igual a 3,49 nas variedades de 20 a 27, estão na 

Tabela 4.7. Apenas a não-linearidade intrínseca na variedade 

18 é um pouco superior ao valor aceitável 0,3. 

Outra alternativa, talvez mais justificável, é 

a fixação de a no tempo x em que a medida de po1% é zero. 
1 

Essa alternativa não foi testada neste trabalho, por falta 

de informações a respeito desse tempo nos dados obtidos da 

literatura. Induzindo que esse tempo seja x=0, a foi fixado 
1 

em zero, mas os resultados praticamente se igualaram aos da 

fixação de S
4 

ou � nos casos em que $
1 

é aproximadamente 

zero nos ajustes pelos modelos completos e foram um pouco 

piores nos outros casos. 

Apresentam-se, agora, os resultados obtidos por 

simulações, conforme o que foi estabelecido na seção 3.7. 

São expostos apenas os resultados de três das variedades (1, 
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Tabela 4.7 - Valores de k�F{3,gl;0,05) para o modelo de 

Mitscherlich com 13 fixo no valor da Tabela 4.1 
... 

ou 4.2 (com 30 ou menos iterações) e para o 

modelo (4.2) com � fixo no valor da Tabela 4.5. 

Mitscherlich 
134 fixo 

Modelo (4. 2) 
+ fixo

Variedade 
k

:I:N
.JF 

k EP
.JF k

:I:N
-fF k

EF',fF nQ 

1 0,056 1,237 0,060 2,612 
2 0,033 0,763 0,030 1,772 

3 0,070 4,743 0,060 15,351 

4 o·,033 1,079 0,033 2,317 

5 0,040 2,524 0,028 8,024 

6 0,016 0,409 0,016 0,721 

7 0,030 0,707 0,028 0,956 

8 0,028 0,707 0,021 0,830 

9 0,049 0,775 0,030 0,733 

10 0,063 0,828 0,028 0,598 

11 0,056 0,782 0,030 0,642 

12 0,058 1,658 0,016 1,093 

13 0,116 1,272 0,021 0,423 

14 0,042 0,381 0,009 O, 149 

15 0,126 1,642 0,030 0,698 

16 0,079 0,805 0,019 0,340 

17 0,121 1,047 0,026 0,374 

18 0,328 2,824 0,077 1,093 

19 0,184 1,782 0,019 0,323 

20 0,026 1,459 0,019 3,985 

21 0,009 0,587 0,009 1,584 

22 0,009 0,510 0,009 1,434 

23 0,034 2,742 0,022 7,781 

24 0,017 1,100 0,011 3,518 

25 0,013 0,977 0,007 2,083 

26 0,015 1,308 0,009 2,275 

27 0,049 ·1,067 0,011 0,493 



94 . 

14 e 18), pois esses retratam as principais conclusões que 

se pôde obter para o todo. Em cada uma dessas variedades 

foram considerados quatro modelos de ajuste: Segunda Lei de 

Mitscherlich, modificação (4.2), Segunda Lei com 8 fixo e 
4 

modificação (4.2) com � fixo, onàe as estimativas obtidas 

dos dados reais são tomadas corno os valores verdadeiros dos 

parâmetros. O ajuste desses quatro modelos aos dados 

simulados são chamados, respectivamente, de ajustes 1, 2, 3 

e 4, simplificando a linguagem. A averiguação da normalidade 

das distribuições dos estimadores dos parâmetros é feita 

através de quantidades derivadas dos quatro primeiros 

momentos da amostra com N=1000 estimativas dos parâmetros: 

porcentagens de viés e de excesso de variância; coeficientes 

de assimetria e curtose, em conjunto com os gráficos das 

distribuições de frequências percentuais das estimativas 

normalizadas dos parâmetros. Os momentos amostrais são 

apresentados nas Tabelas 1.9, 1.10 e 1.11 do Apêndice 1 e as 

quantidades derivadas neste capitulo. A influência da não

linearidade nas regiões e intervalos de confiança para os 

parâmetros é verificada pela comparação das coberturas 

observadas com os níveis nominais. Além disso a influência 

da não-linearidade intrinseca na distribuição da Soma de 

Quadrados dos Desvios é avaliada pela média e pela variância 

dos N=1000 valores simulados de SQ{ê}/cr 2 • Nos modelos em 

estudo, de acordo com as po�derações do final da seção 3.7,

a média deve ser igual a quatro nos ajustes 1 e 2 e igual a
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cinco nos a tes 3 e 4 e a variância o dobro desses números. 

Analisando-se, no caso da variedade 1, as 

quantidades derivadas dos momentos amostrais dos estimadores 

dos parâmetros, expostos na Tabela 4.8a, e os gráficos das 

distribuições de frequências da Figura 4.3 observa-se nos 

ajustes 1 e 2, com exceção de B no ajuste 1, discordância . -
3 

total com a Normal. Fica evidenciado um relacionamento mais 
A A A A 

intenso entre o par 8
1 

e B� e o par 8
2 

e 8
4 

ou �- Nesses 

ajustes, o valor tomado como verdadeiro para o parâmetro 

provavelmente está numa posição instável tal que, além da 

curvatura intrínseca alta, a complexidade das linhas de 

parâmetros faz com que as estimativas se concentrem tanto à 

direita como à esquerda da média, resultando em 

distribuições bimodais. Talvez essa seja, também, a causa da 

variância amostral muito menor do que a variância 

assintótica. Esses fatos dificultam o estabelecimento de 

propriedades da distribuição amostral dos estimadores dos 

parâmetros e o melhor a fazer é pesquisar as situações em 

que essas propriedades se aproximam das de uma Normal. 

Nos ajustes 1 e 2 aos dados simulados para a 

variedade 1 observou-se, ainda, médias e variâncias das 

distribuições amostrais de SQ(ê)/02 ligeiramente viesadas em 

relação aos valores esperados {Tabela 4.8b) e a não 

coincidência das coberturas observadas das regiões de 

verossimilhança com os níveis nominais (Tabela 4.8c). Esses 

viéses concordam com a indicação de curvatura intrínseca 
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Tabela 4.8a- Quantidades derivadas dos quatro primeiros mo

mentos amostrais de 1000 estimativas de 

tros obtidas por simulações para a variedade 1. 

% excesso· coef. de coef.de 

Modelo Parâmetro % viés variância assimetria curtose 

Mitsch. 1\. 7,52 -90,5311\:3: 1, 34ll'.:: 3,5711:ll'. 

f3 31,94 -99,85:0:ll O, 95 ia: li'. 0,06 
{ 1) 2 

8
:::,,

- 2, 13 -97, 17 Jt. * 0,02 0,06 

134 
22,23 -99,90*ll'. 0,39lllll: -1,11llllt

{4.2) 13 l. 
24,0azz -68, 36lt: :a 0,53•• -0,87 lll lll

13 -46,3Slllll'. -70, 39• s 0,97llll 2,06ll'.ll'.
(2) 2 

13,..,. 

- 6,40 -87,40•• 0,24::e::ii: -1,07•:

<f, 78,29•:t -41,94 ll'.ll'. 2,22:::e:: 10,98ll:lt 

134 
fixo 

131 7, 5ffll'.1" 17, 44g:: 1,09•:: 2, 13ll'.lt

'3::�: -0,31 - 3,42 -0,10 -0,12
(3) 

13,... 
-0,18 - 6,77 0,00 -0,10

<f, fixo 
131 

2,ao•• 7,58 O, 791' :t 1,30*ll'.

{4) í\.,
-1,09 -4,94 0,15 -0,80

13,...
0,34 -7,95 0,15 -0,11

lt . significativo a 5% lll:t • significativo a 1%

Tabela 4.8b- Média e variância da distribuição amostral de " 
SQ(@)/0 2 no estudo para a variedade 1.

" 
SQ(@}/cr2 Mitscherlich Modelo (4.2) 13 fixo 4' fixo 

(1) (2) (3) (4)

Média 4,932 4,307 5,057 5,048

Variância 10,360 9,638 11,259 11,229 
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Figura 4.3 - Gráficos das distribuições de frequências das 

estimativas de parâmetros observadas no estudo 

por simulação para a variedade 1. 
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Tabela 4.8c- Coberturas observadas de de confian-

Modelo 

ça para um e de de confiança 

construidas pelos métodos da linearização (L) e 

da verossimilhança {V} no estudo por simulação 

para a variedade 1. 

Niveis nominais 

Parâmetro 0,900 0,950 0,990 

Mitscherlich B i 
0,999 0,999 1,000 

a 1,000 1,000 1,000 
(1} 2 

B 0,999 1,000 1,000 
::, 

ª""- 1,000 1,000 1,000 

região (L} 0,105 0,143 0,258 

região (V) 0,966 0,991 o,998 

modelo (4.2) 
í3 1 

0,796 0,839 0,918 

í3 0,919 0,956 0,992 
{2} 2 

13::,
0,774 0,824 0,907 

<p 0,948 0,983 0,996 

região (L) 0,219 0,255 0,375 

região {V} 0,931 0,970 0,998 

a ... fixo
131 

0,912 0,949 0,990 

(3) í\" 0,911 0,955 0,997 

13::,
0,899 0,956 0,995 

região {L) 0,880 0,947 0,988 

região (V) 0,897 0,961 0,993 

'P fixo ª1 0,909 0,957 0,990 

13 0,904 0,956 0,996 
(4) 2 

1'3::!' 
0,902 0,955 0,993 

região (L) 0,837 0,912 0,969 

região (V) 0,898 0,962 0,994 
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significativa apontada anteriormente. Assim, não é possível 

empregar qualquer resultado dos modelos lineares como 

aproximação. Para os ajustes 3 e 4 a não-linearidade que 

permaneceu se deve ao parâmetro 6
1

, mas os resultados se 

tornaram mais tratáveis, pois é possível obter intervalos de 

previsão para as respostas esperadas e intervalos de 

confiança através de gráficos de perfil. 

Nos ajustes 1 e 2 aos dados simulados para a 

variedade 14 obtiveram-se as melhores aproximações da 

Normal, conforme se observa nas Tabelas 4.9 (a,b,c) e nos 

gráficos da Figura 4.4. Da mesma forma que se observou nos 

gráficos de perfil da Figura 4.1, a modificação (4.2} 

diminuiu a não-linearidade devida a um parâmetro mas ainda 

permaneceu a contribuição de 8
1 

e 8
3

• Nesses ajustes as 

propriedades dos modelos lineares no espaço amostral podem 

ser usadas como aproximações, mas as projeções no espaço de 

parâmetros devem ser efetuadas com cuidado, por exemplo, 

acompanhadas de gráficos de perfil. Os ajustes 3 e 4 possuem 

quase que as mesmas propriedades dos modelos lineares. 

Nesses ajustes, o número de iterações em cada uma das 

simulações sempre foi menor que S. 

1000 

Nota-se, na Tabela 4.9b, que a média de SQ(@)/a2 

é praticamente não viesada em relação aos valores esperados 

e, na Tabela 4.9c, que as coberturas observadas 

pelo método da verossimilhança quase coincidem com os níveis 

nominais. Esses resultados concordam com a indicação de não-
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Tabela 4.9a- Quantidades derivadas dos quatro primeiros mo

mentos amostrais de 1000 estimativas de parâme

tros obtidas por simulações para a variedade 14 

% excesso coef. de coef .de 

Modelo Parâmetro % viés variância assimetria curtose 

Mitsch. 1\_ 3,07 3,85 O, 59 llt • O, 58* *

f3 0,99 0,19 -0,04 0,05 
(1) z 

13:::< 
2,02 6,73 0,58*11: O ,8T1'.ll: 

13 ... O, 88 llt it: 41,51lirli 1,72llllt 6,Q9lltll

{4.2) f3 
l. 9,63lltll: 9,60ll: 0,4311'.ll 0,08 

í3 -0,33 6,76 0,15 0,01 
{2) 2 

f3 7,17:fll 9,27 ll: O, 45J1t:1: 0,69:8:llt
:::< 

ª' -0,05 6,65 O, 21 x: x: -0,03

13 fixo í3 0,42 -8,40 O, 21 llt 11: -0,12
4 l. 

t3 0,11 -6,45 0,01 -0,03
( 3) 2 

13 -0,32 4,89 0,03 0,16
:::,< 

'F fixo 
131 

0,52 4,27 0,07 -0,08

í3 0,07 -2,74 0,15 0,00
(4) 2 

13,.... 
-1,22 -4,40 -0,05 0,06

llt . significativo a 5% • 1: • significativo a 1%

Tabela 4.9b- Média e variância da distribuição amostral de 
A 

SQ(§)/0 2 no estudo para a variedade 14.

A 

SQ(ª)/o� Mitscherlich 

Média 

Variância 

( 1} 

3,967 

7,679 

modelo {4.2} 

(2) 

4,132 

8,424 

13
4 

fixo 

(3) 

4,938 

9,005 

iJJ fixo 

(4) 

5,048 

9,572 
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Figura 4.4 - Gráficos das distribuições de frequências das 

estimativas de ·parâmetros observadas no estudo 

por simulação para a variedade 14. 
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Tabela 4.9c- Coberturas observadas de intervalos de confian

ça para um parâmetro e de regiões de confiança 

construidas pelos métodos da linearização (L} e 

da verossimilhança (V), no estudo por simulação 

para a variedade 14. 

Niveis nominais 

Modelo Parâmetro 0,900 0,950 0,990 

Mitscherlich 
ª1 

0,902 0,945 0,991 

( 1) ª2 
0,900 0,951 0,990 

ª3 
0,896 0,940 0,989 

ª4 
0,894 0,942 0,989 

região (L) 0,742 0,814 0,908 

região {V) 0,900 0,946 0,988 

modelo (4.2) 
81 

0,903 0,950 0,991 

(2) 132 
0,913 0,952 0,990 

í33 
0,912 0,946 0,991 

0,904 0,950 0,992 

região (L) 0,877 0,928 0,976 

região (V} 0,913 0,952 0,984 

134 
fixo

131 
0,919 0,958 0,997 

(3) 132 
0,900 0,950 0,999 

ª"" 0,893 0,948 0,995 

região (L) 0,902 0,959 0,991 

região {V) 0,903 0,963 0,994 

� fixo 
13 1 

0,897 0,952 0,991 

(4) 132 
0,900 0,949 0,990 

133 
0,894 0,946 0,988 

região (L) 0,899 0,947 0,991 

região (V) 0,894 0,947 0,991 
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linearidade intrinseca baixa. Por outro lado, as coberturas 

observadas pelo método da linearização se aproximam dos 

niveis nominais conforme diminui a não-linearidade de 

efeitos de parâmetros. 

De acordo com os dados da Tabela 4.10a e da 

Figura 4.5 as distribuições dos estimadores dos parâmetros 

nos ajustes para a variedade 18 diferem da Normal, como 

ocorreu na variedade 1, e se justifica pela não-linearidade 

de efeitos de parâmetros. Por outro lado, a não-linearidade 

intrínseca nos ajustes 1 e 2 para a variedade 18, indicada 

pela medidas de Bates & Watts, é tão acentuada quanto a não

linearidade na variedade 1 (Tabela 4.6). Entretanto, não são 

significativos os vieses na média e variância da 

distribuição amostral de SQ(@)/o� (Tabela 4.10b) de modo que 

as coberturas observadas das regiões de verossimilhança 

praticamente coincidiram com os níveis nominais {Tabela 

4.10c). Isso sugere que a não-linearidade intrínseca nos 

ajustes 1 e 2 para a variedade 18, apesar de alta, não é tão 

grave quanto a não-linearidade intrínseca nesses 

para a variedade 1.

ajustes 

As diferenças observadas entre as medidas de 

não-linearidade intrínseca e de efeitos de parâmetros nos 

ajustes para os dados das variedades 14 e 18 são devidas 

exclusivamente à SQ{ê) mais alta nesta última, já que as 

estimativas dos parâmetros praticamente coincidem. Como a 

superfície de estimação é a mesma, apenas o ponto
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Tabela 4.10a-Quantidades derivadas dos quatro primeiros mo

mentos amostrais de 1000 estimativas de parâme

tros obtidas por simulações para a variedade 18 

Modelo Parâmetro � viés 

Mitsch. B 223, 9311( • 

25,53:s:11:
{1) 

89,16lil'lt 

64,88:&:lt 
4 

(4.2} f3 l. 
822, 18* * 

(2) 
í\!! 

379, 78ll\'.ll\'. 

a 2, S6ll li: 

11, 96*ll:

134 
fixo Bl 

166,21in:

(3) 
13 3,92ll:ll:

ª- -2 ,50 
-�

q, fixo 
131 

40, 71 1ª 

a 0,63 
(4} 

133 
9,13 

1( . significativo a 5% li: li: • 

,,., 
lo excesso 

variância 

45,39Xll

- 2,07

-35,731':lt

650,lllil'x

3,86 

58,42ll\'.ll:

1, 3311: x

3,92llll:

252,34 ll:ll: 

24,42lU'.

-2,16

27, 93»:»:

- 1,46
- 5,01

coef. de 

assimetria 

6,99·· 

1,80:lkll: 

Q, 391': X 

1 , 62 llt ll 

318,53** 

250, 04 a: x: 

1 , 33• •

1, 40* •

6, 5411: ir 

o, ao• .. 

O ,23*ll'

1,35*•

o, 14 

0,31••

significativo a 1% 

coef.àe 

curtose 

107, OiP it 

4,553:11'. 
-0,33lt

2, 2311'.11(

16, 53* *

47 ,98llll'

1,99ll:ll

6,2411:x

75,242'11:

1,66li'll' 

0,09 

3, 72••

-0,16

0,09

Tabela 4.lOb- Méd!a e variância da distribuição amostral de 

SQ(@}/02 no estudo para a variedade 18. 

" 
SQ(@}/0- 2 Mitscherlich modelo (4.2) ª4 fixo � fixo 

(1) (2) (3) (4) 

Média 3,995 4,101 5,026 5,035 

variância 7,365 9,004 11,038 11,172 
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Figura 4.5 - Gráficos das distribuições de frequências das 

estimativas de·parâmetros observadas no estudo 

por simulação para a variedade 18. 
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Tabela 4.10c-Coberturas observadas de intervalos de confian

ça para um parâmetro e de regiões de confiança 

construidas pelos métodos da linearização (L) e 

da verossimilhança (V) no estudo por simulação 

para a variedade 18. 

Níveis nominais 

Modelo Parâmetro 0,900 0,950 0,990 

Mitscherlich ª1 0,999 0,999 1,000 

(1) l\2 
1,000 1,000 1,000 

B
':?I 

0,999 1,000 1,000 

B -i. 1,000 1,000 1,000 

região (L} 0,384 0,441 0,551 

região (V) 0,920 0,966 0,993 

{ 4. 2} 
131 

0,883 0,914 0,974 

13 0,990 0,997 1,000 
(2) 

13 ::3 
0,943 0,962 0,991 

4> 0,969 0,987 0,999 

região {L) 0,516 0,566 0,662 

região (V) 0,909 0,950 0,989 

134 
fixo

131 
0,879 0,921 0,979 

(3) !32 
0,921 0,969 0,995 

ª3 0,898 0,944 0,989 

região (L) 0,798 0,875 0,951 

região (V) 0,900 0,951 0,992 

<í' fixo 
13 l. 

0,917 0,960 0,988 

(4) 132 
0,917 0,955 0,997 

133 
0,896 0,954 0,995 

região {L} 0,887 0,947 0,991 

região (V) 0,899 0,954 0,994 
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correspondente às respostas observadas está mais, ou menos, 

afastado do ponto de respostas ajustadas. A variância maior 

é, então, a única responsável pelas discrepâncias entre as 

distribuições amostrais dos estimadores dos parâmetros nos 

ajustes para as variedades 14 e 18. Ainda que a superfície 

de estimação seja a mesma, os pontos f(�) com $2 negativo, 

como na variedade 1, se localizam em uma região de não

linearidade de efeitos de parâmetros muito alta complicando 

a distribuição dos estimadores. 

É preciso destacar que em cada um dos ajustes 1 

e 2, quanto a variedade 18, foi necessário desprezar cerca 

de 70 conjuntos de dados simulados, pois o processo 

divergiu. Certamente, os valores fixados para iniciar-se o 

processo iterativo, iguais aos valores tomados como 

verdadeiros, não foram adequados, provocando a divergência. 

Esse problema não apareceu nos ajustes para a variedade 14, 

então, deve ser atribuído à variância alta dos erros, a qual 

levou a estimativas muito afastadas do valor verdadeiro do 

parâmetro. Entretanto, não afetou a distribuição de SQ(�)/cr� 

(Tabela 4.10b), nem as coberturas observadas pelo método da 

verossimilhança {Tabela 4.10c). Quanto às regiões e aos 

intervalos de confiança no espaço de parâmetros com os dados 

da variedade 18, os métodos da regressão linear podem ser 

usados como aproximações apenas para os resultados do ajuste 

4, ainda assim, com algum cuidado devido a não-linearidade 

causada por f3 
1 
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Nos experimentos com repetições de respostas 

para o mesmo x, de 20 a 27, com exceção da 27, os valores 

verdadeiros dos parâmetros corresponderam a pontos de uma 

região da superfície de estimação onde a não-linearidade de 

efeitos de parâmetros é muito alta. Nos ajustes com não-

linearidade intrínseca aceitável, as porcentagens de 

rejeições da hipótese de falta de ajustamento, discutida na 

Seção 3.5, concordaram com os níveis nominais de 10%, 5% e 

1%. Nesses casos, houve concordância, também, dos níveis 

nominais de 90%, 95% e 99% das regiões de verossimilhança 

com os níveis observados, além da média e variância da 

distribuição de SQ(ª)/02 serem não-viesadas. O número de 

valores de x (n=6), nesses experimentos, foi insuficiente 

para definir a intensidade real do decrescimento da função 

após o máximo, por isso têm pouca importância no estudo da 

maturação. Entretanto, servem para acentuar que o 

afastamento da normalidade ocorre quando existe tendência de 

crescimento em S
1 

eª� e decrescimento em S
2 

e �- Por outro

lado, na variedade 27 os resultados tendem a acompanhar os 

obtidos nas variedades de 13 a 18, onde o decrescimento da 

função de regressão após o máximo é muito menos intenso que 

o crescimento inicial.
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5. CONCLUS5ES

A determinação das estimativas dos parâmetros 

da Segunda Lei de Mitscherlich pode ser complicada porque, 

no processo de estimação de minimos quadrados, e.,. tende a 

mais ou a menos infinito conforme a2 tende a zero pela 

direita ou pela esquerda, respectivamente. Então, iniciando

se o processo com valores apenas positivos dos parâmetros 

não são atingidas as estimativas negativas quando existirem. 

Nesses casos, a convergência do método de Gauss-Newton é 

muito lenta, mesmo com as diversas modificações introduzidas 

para melhorá-lo. A reparametrização (4.2) transforma a 

assintota S =O em apenas um ponto de indeterminação. 
2 

Assim 

estimativas positivas ou negativas podem ser alcançadas mais 

facilmente e pelo mesmo método iterativo. Entretanto, a 

descontinuidade reaparece no modelo (4.2} em �=O, quando, 

então, a tende a mais ou a menos infinito.
1 

As variações nos valores dos parâmetros da 

Segunda Lei de Mitscherlich, reparametrizada ou não, podem 

alterar completamente sua interpretação. Então, ela s6 tem 

sentido prático com certas restrições nos parâmetros. Por 



exemplo 8
1 

e 0
3 

próximos de zero, mas positivo, 

uma função de regressão com um crescimento inicial 
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impõem 

rápido 

e, após atingir o máximo, um decrescimento menos intenso. 

Nesses casos, teoricamente adequados ao fenOmeno da 

maturação da cana, não houve dificuldade de convergência nos 

dois modelos. 

A construção de intervalos de confiança para 

valores esperados de respostas e intervalos de confiança 

para os parâmetros verdadeiros através dos gráficos de 

perfil depende da não-linearidade intrinseca ser baixa. Para 

isso é necessário diminuir a estimativa da variância dos 

erros experimentais do modelo de Mitscherlich ou 

Provavelmente, medidas quinzenais de pol% da cana, 

(4.2). 

durante 

oito meses, com r=3 repetições reduzirão as estimativas da 

variância aos níveis adequados. 

A não-linearidade de efeitos de parâmetros 

geralmente muito alta, devido à complexidade das linhas de 

parâmetros, impediu que as distribuições amostrais dos 

estimadores de minimos quadrados dos parâmetros da Segunda 

Lei de Mitscherlich ou da modificação (4.2} se aproximassem 

da Normal. Essa aproximação poderia ocorrer quando a função 

de regressão mostra um crescimento inicial rápido e depois 

um decrescimento menos intenso, desde que as estimativas da 

variância dos erros fossem menores do que as obtidas. A 

hipótese de redução dessas estimativas é a mesma do 

parágrafo anterior. Portanto, nos experimentos estudados não 
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é possível usar a aproximação linear para o cálculo de 

regiões e intervalos de confiança. 

De modo geral, a Segunda Lei de Mitsherlich 

parece superparametrizada. Então, uma alternativa que, sob a 

condição de variância do erro suficientemente pequena, 

indicou melhor aproximação com a Normal foi fixar um 

parâmetro. A grande dependência entre a e a ou � sugeriu a 
2 -4 

fixação desses últimos. Entretanto, pode ser fixado a
1

, 

desde que seu valor corresponda ao tempo x em que a medida 

de pol% da cana é zero. Nesses casos, é possível, até, que 

as medições sejam apenas mensais, mas com repetições de 

respostas. 

Uma conclusão que deve ser destacada é sobre o 

procedimento empregado no estudo do modelo não-linear de 

Mitscherlich. Esse procedimento, aplicado de 

metodologia do Capitulo 3, tem a sua 

linguagem Pascal apresentada no Apêndice 

acordo com a 

programação em 

3. Sem grandes 

sofisticações, ele permitiu uma exposição clara do 

comportamento complexo da Segunda Lei de Mitscherlich quando 

ajustada aos dados de maturação da cana, ainda que algumas 

questões possam não terem sido respondidas satisfatoriamente 
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Tabela 1.1 - Estimativas das variâncias das estimativas de 

Variedade 
nQ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

parâmetros da Lei de Mitscherlich apre-

sentadas na Tabela 4.1. 

Estimativas dos parâmetros da Segunda Lei 

,. ,. ,. ,. 

B f3 B B 
l. 2 3 4 

4,6727 0,096996 0,0000684 3,26E+13 

1,8159 0,030401 0,0000203 8,01E+12 

261,5277 0,631918 0,0001632 7,74E+12 

5,8508 0,053000 0,0000262 2,76E+10 

87,2934 O, 185625 0,0000423 7,81E+10 

0,5201 0,008321 0,0000056 5,47E+08 

1,3248 0,024282 0,0000118 1,66E+05 

1,4164 0,019658 0,0000056 1,07E+04 

0,6821 0,019952 0,0000048 8,04E+02 

0,5272 0,019183 0,0000024 1,58E+02 

0,4829 0,016443 0,0000032 2,18E+02 

5,2492 0,030142 0,0000012 1,54E+02 

0,3635 0,016064 0,0000005 6,91E+OO 

0,0219 0,001656 0,0000001 1,15E+OO 

0,9366 0,027229 0,0000014 2,82E+01 

O, 1339 0,007290 0,0000005 S,96E+OO 

O, 1520 0,013296 0,0000007 6,0SE+OO 

1,1355 0,097915 0,0000065 S,64E+01 

0,2019 0,016982 0,0000002 1,03E+OO 

15,3045 O, 142454 0,0000795 2,23E+12 

2,0061 0,022962 0,0000148 3,02E+11 

1,6081 0,020915 0,0000133 2,30E+11 

76,4042 0,390352 0,0001607 4,63E+12 

17,8172 0,098887 0,0000402 2,91E+07 

9,4602 0,050631 0,0000160 1,59E+06 

15,2217 0,074425 0,0000224 9,66E+05 

0,4990 0,019530 0,0000020 1,91E+01 
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Tabela 1.2 - Est ivas das variâncias das estimativas de 

Variedade 
nQ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

parâmetros da Segunda Lei de Mitscherlich apre

sentadas na Tabela 4.2. 

Estimativas dos parâmetros da Segunda Lei 

A 

1\.

4, 1284 

1,4118 

185,1097 

4,5041 

51,0812 

0,4276 

8,0183 

1,2627 

1,0755 

44,1412 

10,0165 

5,4963 

11,6262 

A 

0,090363 

0,026890 

0,499002 

0,045041 

0,130208 

0,007470 

0,093353 

0,016956 

0,016015 

0,270340 

0,068372 

0,035891 

0,062562 

" 

0,0000571 

0,0000140 

0,0000972 

0,0000183 

0,0000189 

0,0000043 

0,0000320 

0,0000080 

0,0000076 

0,0000708 

0,0000190 

0,0000075 

0,0000155 

A 

2,01E+07 

1,52E+05 

4,92E+06 

6,66E+05 

2,75E+05 

1,43E+05 

3,28E+04 

2,40E+04 

4,09E+04 

1,64E+05 

2,64E+04 

1,18E+04 

7,13E+04 
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Tabela 1.3 - Estimativas das variâncias das estimativas de 

parâmetros da modificação (4.2) apresentadas na 

Tabela 4.5. 

Estimativas dos pará.metros do modelo (4.2) 

A A " A 

Variedade B 13 B 
nQ l. :2 :::< 

1 15,7729 0,172391 0,0002301 10,3545 

2 25,9357 0,053121 0,0000290 1,0758 

3 4.635,4759 1,494994 0,0002586 31,3417 

4 15,9512 0,094762 0,0000823 4,4835 

5 767,8805 0,329367 0,0000906 10,9135 

6 0,7416 0,010346 0,0000086 0,5971 

7 1,3269 0,024319 0,0000118 2,5984 

8 1,4164 0,019659 0,0000056 2,4938 

9 0,6821 0,019951 0,0000048 2,8439 

10 0,5272 0,019183 0,0000024 3,4754 

11 0,4829 0,016444 0,0000032 2,0969 

12 5,2495 0,030145 0,0000012 5,1184 

13 0,3635 0,016064 0,0000005 3,5285 

14 0,0219 0,001657 0,0000001 0,3081 

15 0,9367 0,027231 0,0000014 4,7240 

16 O, 1339 0,007290 0,0000005 1,2221 

17 0,1520 0,013295 0,0000007 2,4108 

18 1,1354 0,097907 0,0000065 16,6367 

19 0,2019 0,016982 0,0000002 3,4540 

20 70,4601 0,260576 0,0002614 7,1435 

21 9,6378 0,043198 0,0000491 1,1549 

22 10,1465 0,037261 0,0000373 0,9423 

23 335,7734 0,711736 0,0005354 17,8826 

24 48,5802 0,189458 0,0001325 7,0915 

25 19,0152 0,082082 0,0000410 5,8335 

26 20,6556 0,091623 0,0000338 7,4446 

27 0,4989 o·, 019529 0,0000020 2,7125 
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Tabela 1.4 - Estimativas das variâncias das estimativas de 

parâmetros da Segunda Lei de Mitscherlich com 

8
4 

fixo e do modelo (4.2) com � fixo. 

Mitscherlich Modelo (4.2) 
s ... fixo <!> fixo 

A A A A A A 

Var 13 13 B 8 13 f3 
nQ l 2 :::; i 2 :::; 

1 0,2254 0,000003 0,0000012 0,1739 0,000095 0,0000065 

2 0,0855 0,000005 0,0000003 0,0899 0,000254 0,0000017 

3 3,4461 0,000032 0,0000011 4,4160 0,002183 0,0000067 

4 O, 1757 0,000004 0,0000003 0,1171 0,000340 0,0000016 

5 0,9773 0,000020 0,0000002 1,1510 0,000534 0,0000016 

6 0,0252 0,000001 0,0000001 0,0127 0,000071 0,0000003 

7 0,0735 0,000004 0,0000003 0,0308 0,000179 0,0000007 

8 0,0712 0,000011 0,0000002 0,0279 0,000112 0,0000004 

9 0,0680 0,000072 0,0000002 0,0254 0,000185 0,0000006 

10 0,0624 0,000177 0,0000001 0,0213 0,000161 0,0000004 

11 0,0594 0,000115 0,0000001 0,0210 0,000168 0,0000004 

12 0,3064 0,000204 0,0000000 0,0749 0,000085 0,0000001 

13 0,0692 0,000819 0,0000000 0,0146 0,000094 0,0000001 

14 0,0056 0,000094 0,0000000 0,0015 0,000019 0,0000000 

15 0,1516 0,000848 0,0000001 0,0345 0,000182 0,0000003 

16 0,0293 0,000323 0,0000000 0,0076 0,000072 0,0000001 

17 0,0393 0,000945 0,0000000 0,0103 0,000136 0,0000002 

18 0,3003 0,005789 0,0000003 0,0827 0,001132 0,0000016 

19 0,0623 0,002396 0,0000000 0,0090 0,000082 0,0000001 

20 0,2585 00000038 0,0000004 0,2222 0,000688 0,0000040 

21 0,0416 0,000004 0,0000001 0,0350 0,000137 0,0000008 

22 0,0330 0,000002 0,0000001 0,0328 0,000119 0,0000008 

23 0,9517 0,000060 0,0000007 0,2253 0,000399 0,0000018 

24 O, 1482 0,000016 0,0000002 0,7414 0,001324 0,0000061 

25 O, 1234 0,000013 0,0000001 0,0698 0,000130 0,0000005 

26 0,2206 0,000011 0,0000002 0,0945 0,000176 0,0000005 

27 0,0612 0,000400 0,0000000 0,0126 0,000111 0,0000002 
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Tabela 1.5 - Medidas de curvatura de Bates & Watts (RQM) 

para o modelo da Segunda Lei de tscherlich 

com as estimativas das Tabelas 4.1 e 4.2. 

Tabela 4.1 Tabela 4.2

Variedade 
kXN

k 
re::F 

krN kE
F"

nQ 

1 0,118 37. 417. 134,338 O, 120 26.720,469 

2 0,071 25.319.902,620 0,073 2.785,789 

3 0,305 89.412.265,588 0,315 55.038,141 

4 0,091 2 .183. 758,876 0,092 8.864,432 

5 0,162 9.011.887,573 0,181 11.424,370 

6 0,038 221.921,505 0,038 3.082,742 

7 0,068 2.709,561 

8 0,073 722,620 

9 0,097 111,520 

10 0,115 40,285 

11 0,098 55,670 

12 0, 165 128,040 

13 0,127 9,308 

14 0,039 2,635 

15 0,161 22,026 

16 0,082 7,310 

17 0,111 6,155 

18 0,299 18,400 

19 0,126 4,258 

20 0,098 49.453.727,261 0,106 3.824,942 

21 0,040 15.665.483,170 0,041 3.201,389 

22 0,036 12.424.093,950 0,037 3. 961,194

23 0,161 115.659.591,060 0,174 14.307,218 

24 0,083 252.868,862 0,091 5.195,084 

25 0,060 48.605,763 0,070 2.926, 121 

26 0,077 39.879,242 0,082 9.049,074 

27 0,085 . 34,452 



123. 

Tabela 1.6 - Medidas de curvatura de Bates & Watts (RQM) 

para o modelo de Mitscherlich tomando as 

estimativas obtidas em 30 ou menos iterações 

( Tabelas 4. 1 ou 4. 2} e supondo medidas de pol� 

da cana quinzenais (n=16 para as variedades de 

1 a 19 e n=12 para as variedades de 20 a 27} e 

medidas semanais (n=32 ou n=24). 

Variedade 
nQ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

medidas quinzenais 

0,086 

0,051 

0,218 

0,064 

0,124 

0,027 

0,047 

0,049 

0,062 

0,070 

0,062 

O, 106 

0,075 

0,023 

0,099 

0,050 

0,065 

0,178 

0,071 

0,075 

0,029 

0,027 

0,124 

0,065 

0,049 

0,058 

0,054 

12.801,336 

1.354,666 

28.492,588 

4.406,287 

5.901,077 

1.515,975 

1. 309 ,34-2

349,306

52,044 

17,934 

25,743 

62,843 

3,798 

1,099 

9,807 

3,136 

2,449 

7,523 

i ,489 

1.611,077 

1. 349,670

1.646,084 

6.169,639 

2.242,253 

1. 248,622

3.911.,820 

12,916 

medidas semanais 

0,060 

0,03S 

0,151 

0,044 

0,085 

0,019 

0,033 

0,033 

0,041 

0,046 

0,041 

0,071 

0,049 

0,015 

0,065 

0,032 

0,042 

0,115 

0,045 

0,051 

0,020 

0,018 

0,085 

0,045 

0,033 

0,040 

0,036 

ke:P 

7.818,095 

833,161 

18.069,621 

2.738,838 

3.740,710 

803,332 

214,683 

31,536 

10,681 

15,552 

39,051 

2,193 

0,639 

5,853 

1,843 

1,399 

4,341 

0,810 

964,920 

807,786 

978,872 

3.737,365 

1.358,731 

753,268 

2.372,530 

7,396 
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Tabela 1.7 - de curvatura de Bates & Watts (RQM) 

Var. 
nQ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

para o modelo de tscherlich modificado (4.2) 

tomando as estimativas da Tabela 4.5 e supondo 

medidas de pol% da cana: mensais, quinzenais ou 

semanais. 

Mensais Quinzenais Semanais 

kXN kEP kXN kEP 11::XN kEP 

0,335 68,861 0,231 33,675 º· 159 20,583 

0,070 313,608 0,042 163,781 0,030 103,668 

0,528 10.321,657 0,343 5.497,239 0,230 3.520,911 

0,235 79,115 º· 158 39,158 0,108 24,181 

0,099 2.879, 168 0,058 1.553,809 0,037 1.002,465 

0,045 9,506 0,031 4,470 0,022 2,694 

0,068 10,400 0,047 4,812 0,033 2,888 

0,073 10,402 0,049 4,819 0,031 2,650 

0,097 5,764 0,062 2,582 0,041 1,536 

0,114 4,626 0,070 1,979 0,046 1,157 

0,098 4,479 0,062 1,990 0,041 1,181 

0,165 16,036 0,106 7,545 0,071 4,587 

0,127 3,203 0,075 1,249 0,049 0,708 

0,039 0,791 0,023 0,320 0,015 O ,185 

0,161 5,209 0,099 2,197 0,065 1,280 

0,082 1,946 0,050 0,802 0,032 0,465 

0,111 2,112 0,065 0,818 0,042 0,465 

0,299 5,766 0,178 2,300 0,115 1,322 

0,126 2,397 0,071 0,806 0,045 0,434 

0,186 686,875 0,150 306,447 0,109 187,041 

0,080 234,876 0,064 104,205 0,047 63,363 

0,030 278,952 0,030 125,050 0,023 74,074 

0,300 1.938,662 0,241 877,178 0,175 540,287 

0,191 397,905 0,135 170,766 0,092 102,735 

0,082 177,957 0,059 75,691 0,041 45,402 

0,076 147,357 0,056 62,210 0,039 37,197 

0,085 6,125 o·, 0S4 2,073 0,036 1,135 
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Tabela 1.8 - Medidas de curvatura de Bates & Watts (RQM) 

para o modelo de Mitscherlich com 8
4 

fixo no 

va da Tabela 4.1 ou 4.2 (com 30 ou menos 

iterações) e para o modelo {4.2) com + fixo no 

valor da Tabela 4.5. 

Mistscherlich Modelo ( 4. 2) 
f34 fixo + fixo 

Variedade 
kJ:N

kEP 
k:rN 

kEP 
nQ 

1 0,024 0,532 0,026 1,123 

2 0,014 0,328 0,013 0,762 

3 0,030 2,039 0,026 6,600 

4 0,014 0,464 0,014 0,996 

5 0,017 1,085 0,012 3,450 

6 0,007 O ,176 0,007 0,310 

7 0,013 0,304 0,012 0,411 

8 0,012 0,304 0,009 0,357 

9 0,021 0,333 0,013 0,315 

10 0,027 0,356 0,012 0,257 

11 0,024 0,336 0,013 0,276 

12 0,025 0,713 0,007 0,470 

13 0,050 0,547 0,009 0,182 

14 0,018 0,164 0,004 0,064 

15 0,054 0,706 0,013 0,300 

16 0,034 0,346 0,008 0,143 

17 0,052 0,450 0,011 0,161 

18 0,141 1,214 0,033 0,470 

19 0,079 0,766 0,008 0,139 

20 0,014 0,781 0,010 2,133 

21 0,005 0,314 0,005 0,848 

22 0,005 0,273 0,005 0,768 

23 0,018 1,468 0,012 4,165 

24 0,009 0,589 0,006 1,883 

25 0,007 0,523 0,004 1,115 

26 0,008 0,700 0,005 1,218 

27 0,026 0,571 0,006 0,264 



126. 

Tabela 1.9 - Os quatro primeiros momentos amostrais de 1000 
estimativas de parâmetros obtidas por simu
lações para a variedade 1. 

Modelo 

Mitsch. 

(1) 

{4.2) 

(2) 

13 fixo4 

(3) 

ip fixo 

(4) 

Parâmetro média 

í\ 1.15E+OO 

132 1.60E-02 

133 5. lSE-03

13 4 2.3SE+02

1'31 2.46E+OO 

132 -5.90E-02
a;;, 8.56E-03
<p 2.20E+OO

131 
1.lSE+OO

132 
1.22E-02

$3 
5. 2SE-03

13 1 
2.04E+OO 

'32 
-1.llE-01

'33 
9.18E-03

variância 

3.91E-01 
1.37E-04 
1.61E-06 
2.04E+04 

4.99E+OO 
5. 10E-02
2.90E-05
6.01E+OO

2.65E-01 
2.46E-06 
1.16E-06 

1.87E-01 
9.00E-04 
5.99E-06 

3Q 4Q 

momento 

3.28E-01 
1.52E-06 
3.28E-11 
1.15E+06 

S.89E+OO
1.11E-02
3.81E-08
3.28E+01

1.48E-01 
-3.70E-10
-3.SOE-12

6.41E-02 
4.00E-06 
2.17E-09 

:momento 

1.00E+OO 
S.72E-08
7.97E-12
7.83E+08

S.30E+01
1.32E-02
1.62E-09
5.0SE+02

3.59E-01 
1.75E-11 
3.88E-12 

1.SOE-01
2.36E-06
1.04E-10
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Tabela 1.10- Os quatro primeiros momentos amostrais de 1000 
estimativas de parâmetros obtidas por simu
lações para a variedade 14. 

Modelo 

Mitsch. 

(1) 

(4.2) 

(2} 

a fixo 
4 

(3) 

+ fixo

{4)

Parâmetro média 

131 
1.82E-01 

ª2 2.34E-01 
a

_, 
5.57E-04 

ª""" 1.96E+01 

131 
1.93E-01 

132 2.31E-01 

13:',!I 5.SSE-04
+ 4.SlE+OO

131 
1.77E-01 

$2 
2.32E-01 

f3:::, 5.44E-04 

13 1 
1.77E-01 

f32 
2.32E-01 

f3,... 5.39E-04 

variância 

2.28E-02 
1.66E-03 
1.22E-07 
1.62E+OO 

2.40E-02 
1.77E-03 
1.2SE-07 
3.29E-01 

5.17E-03 
8.76E-05 
5.08E-09 

1.58E-03 
1.83E-05 
2.49E-08 

32 4Q 

momento 

2.02E-03 
-2.82E-06

2.48E-11 
3.56E+OO 

1.60E-03 
1.10E-05 
1.99E-11 
3.93E-02 

7.8SE-05 
4.51E-09 
1.07E-14 

4.53E-06 
1.15E-08 

-1.90E-13

momento 

1.85E-03 
8.40E-06 
S.74E-14
2.40E+01 

1.77E-03 
9.40E-06 
S.73E-14
3.20E-01

7.71E-OS 
2.28E-08 
8.17E-17 

7.31E-06 
1.00E-09 
1.89E-15 
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Tabela 1.11- Os quatro primeiros momentos amostrais de 1000 

estimativas de parâmetros obtidas por simu

lações para a variedade 18. 

Modelo 

Mitsch. 

( 1) 

{4.2) 

(2) 

f3 fixo 
4 

{3) 

+ fixo

{4) 

Parâmetro média variância 

ª1 3.94E-01 1.65E+OO 

ª2 3.01E-01 9.59E-02 

a,... 
1.41E-03 4.19E-06 

a.q;. 
3.0SE+01 4.23E+02 

131 
1.12E+OO 5.45E+OO 

132 2.49E-01 1.SSE-01

13,.... 3.12E-03 2.28E-05 
5.17E+OO 2.46E+01 

13 3.23E-01 1.06E+OO 

f3 2.SOE-01 7.20E-03

133 
7.27E-04 3.07E-07 

8 1 
1.71E-01 1.06E-01 

f3 2.42E-01 1.12E-03 

f33 
8.14E-04 1.SOE-06

32 42 

momento 

1.48E+01 

S.36E-02
3.35E-09
1.41E+04

3.25E+01 
8.43E-02 

1.SOE-07
2.43E+02

7.23E+OO 
4.90E-04 
3.83E-11 

4.66E-02 
5.38E-06 
5.64E-10 

momento 

3.00E+02 
6.94E-02 
4.70E-11 
9.38E+OS 

4.44E+02 
1.67E-01 

2.30E-09 
5.60E+03 

8.76E+01 
2.42E-04 
2.91E-13 

7.53E-02 
3.53E-06 

7.00E-12 
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Decomposição QR da matriz de derivadas 

A decomposição da matriz G, nxp, de derivadas 

parciais de 1ª ordem da função de regressão f(x 1 ,Q), em 

relação aos parâmetros, 

G = 

num produto de uma matriz ortogonal Q, nxn, por uma matriz 

triangular superior R, nxp, indicada em (3.6.2), 

efetuada pelo seguinte algoritmo (SOUZA, 1985): 

1Q passo: Considerar G = G 

2 

22 passo: Calcular G = M G = M 
1 

3 

3Q passo: Calcular G = M G = M M 
2 1 

(p+l}Q passo: Calcular G = M G = M M M G 
p. p. p-1 

onde M (k=1,2, ... ,p) é uma matriz nxn dada por 
k 

é 
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com. 

z um: vetor de n componentes definidas por ,., 

= º· se ide

k 

sinal{g ) {6
k

+lg
:l:I.

I), z = se i=k
:1. :1. :i 

k k 

i) k..z = g:i.k • se 

Então, 

Q' = M M M 
... -1 1 

e 

R = Q' G . 
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(••·····················································••) 
(••·····················································••) 
(* PROGRAMA PARA ANALISE DE MODELO DR •) 
(• REGRESSAO NAO-LINEAR •) 
(••·····················································••) 
(••·····················································•·) 
PROORAM RegrNL; 
TYPE 

VAR 

vetmin = array [ 1. . 5] 
vetor = array [ 1. . 32]

matriznr = array [1 .. 32,1. .10] 
matrizpp = array [1. .5,1 .. SJ 
matriznp = array [ 1 .. 32, 1 .. 5 J 
matriznn = array [ 1. . 32, 1. . 32] 
matriznpp = array [ 1. . 32 , 1. . 5 , 1. . 5 J 
matmax = array [ 1. . 1000, 1. . 5 J 
rotulo = array [1. .10] 

best,bverd,Tconf,Fconf,Ffaj,nivN, 
cobF1,cobF2,cobFaj 
xobs 
yobs 
varco,cobT 
bsimul 
n,r,p,cont,nexp,ep,numN 
mi,sig,sqd 
fim 
arq 

of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 
of 

real; 
real; 
real; 
real; 
real; 
real; 
real; 
real; 
string[12); 

vetmin; 
vetor; 
matriznr; 
matrizpp; 
matmax; 
integer; 
real; 
boolean; 
text; 

(••·····················································••) 
e• Entrada de Dados Experimentais •) 
(••······················································•) 
PROCEDURE LeDados(var y:matriznr; var x:vetor;var b:vetmin; 

var nO,rO,pO,epO,nexpO :integer); 
Var 

i,j :integer; 
Begin 

clrscr; 
write('Experimento numero : '); readln(epO}; 
write('No. de valores de x: N='); readln(nO); 
write('No. de repeticoes R='}; readln(rO}; 
write{'No. de parametros P='); readln(pO}; 
writeln; writeln('Entre os pares (x,y)'); 

for i:=1 to no do 
begin 

write('X[',i,']= '}; readln{x[i]); 
for j:=1 to rO do 

end; 

begin 
wri te { • Y [ • , i , • , • , j , ' ] = ' ) ; readln ( y [ i , j J ) ; 

end; 

writeln; 



writeln{'Entre os valores iniciais dos parametros'); 
for i:=1 to pO do begin 
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write('b[' ,i,'J= '}; readln(b[i]}; 
end; 

writeln; writeln('Quantos e xperimentos serao simulados'}; 
writeln(' (se nao quer simulacao digite 1)'); 
write('n.exp=');readln(nexpO); 

End; 
{*****••·················································•) 

(* Valores da Funcao de Regressao *) 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

PROCEDURE FuncRegr( x:vetor; b:vetmin; var f:vetor }; 
Var 

i :integer; c1,c2,u,v,w,z :real; 
Begin 

for i:=1 to n do 
begin 

z:=x[i]+b[l]; c1:=-b[2]•z; 

u:=exp{Ln(10)•c1); v:=1-u; 

f[i]:= b[4] * V •  w; 

end; 
End; 

c2:=-b[3J•z•z; 
w:=exp(Ln{10)•c2); 

(••·····················································••) 

(• Derivadas Primeira •) 
(* da Funcao de Regressao em relacao aos parametros •) 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

PROCEDURE DerivPri( x:vetor; b:vetmin; var g:matriznp }; 
Var 

i :integer; f :vetor; c1,c2,u,v,w,z :real; 
Begin 

for i:=1 to n do 
begin 

z:=x(i]+b[lJ; c1:=-b(2]•z; c2:=-b[3J•z•z; 
u:=exp(Ln(10)*c1); v:=1-u; w:=exp(Ln{10)•c2); 
g[i,1]:= b(4] * Ln(10) • w • { b[2J*u - 2*b[3J•z•v ); 
g(i,2J:= b[4] • Ln{10} • z • u • w; 
g[i,3]:=-b[4] • Ln{10) * z • z • v * w; 
g[i,4]:= V •  Wj 

end; 
End; 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••) 

( • Derivadas Segunda •) 
(• da Funcao de Regressao em relacao aos parametros •} 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••) 

PROCEDURE DerivSeg(x:vetor; b:vetmin; var h:matriznpp ); 
Var 

i :integer; c1,c2,u,v,w,z :real; 
Begin 

for i:=1 to n do 
begin 
z:=x[i)+b[1]; c1:=-b[2J•z; c2:=-b[3]•z•z; 
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u:=exp(Ln{10)*cl}; v:=1-u; w:=exp(Ln(10)*c2); 
h[i,1,1]:=-b[4]*Ln(10)*w*(b[2]*Ln(10)*u*(b[2]+4*b[3J*z) 

+2*b[3J•v•(1-2*b[3]*Ln(10)*z•z));
h(i,1,2]:=b[4]*Ln(10)*u•w•(1-Ln(10}*z*(b[2)+2*b(3J*z)); 
h[i,1,3J:=-b(4J*Ln(10)*z*w*(2*v*(1-b(3J*Ln{10}*z*z}+ 

+b(2]*Ln{10)*z*u);
h(i,2,2]:=-b[4J*Ln{10)•Ln{10)*z•z•u•w; 
h[i,2,3]:=-b[4]*Ln(10}*Ln{10}*sqr(z)•z•u•w; 
h[i,3,3J:=b[4J*Ln(10}*Ln{10)*z*z*z*z•v•w; 
h[i,4,4]:= O; 
h[i,4,1]:=Ln{10)*w*{b[2]*u-2*b(3)*z*v}; 
h(i,4,2]:=Ln(l0)•z•u•w; 
h[i,4,3]:=-Ln(l0}*z•z•v•w; 
h(i,1,4]:=h(i,4,i];h[i,2,4]:=h[i,4,2]; 
h[i,3,4):=h(i,4,3J;h(i,2,1]:=h[i,1,2J; 
h[i,3,1]:=h[i,1,3];h[i,3,2]:=h[i,2,3]; 

end; 
End; 
(********************••·································••) 
(• Soma de Quadrados do Residuo *) 
(**••··················································••*) 
PROCEDURE SQResiduo( y:matriznr; var sq:real ); 
Var 

i,j :integer; som1,som2,parc 
Begin 

sq:=0; for i:=1 to n do 
begin 

som1:=0;som2:=0; 
for j:=1 to r do 

begin 

:real; 

som1:=som1+y(i,j); 
som2:=som2+y(i,j)•y(i,j); 

end; 
parc:=som2-som1•soml/r; sq:=sq+parc; 

end; 
End; 
(••·····················································••) 
(* Soma de Quadrados dos Desvios •) 
(••·····················································••) 
PROCEDURE SQDesvios(y:matriznr; x:vetor; b:vetmin; 

var sq:real); 

Var 
i,j :integer; f :vetor; 

Begin 
FuncRegr(x,b,f); sq:=0; 
for i:=1 to n do 

for j:=1 to r do sq:=sq+(y[i,j]-f[i))•(y(i,jJ-f[i]); 
End; 
(••·······················································•) 
(• Gradiente da Funcao Soma de Quadrados •) 
(••·····························�·······················••1 
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PROCEDURE Gradiente(y:vetor; x:vetor; b:vetmin; g:matriznp; 
var gr : vetor} ; 

Var 
f :vetor; i,j :integer; 

Begin 
FuncRegr(x,b,f}; 
for i:=1 to p do begin 

gr(i]:=0; 
for j:=1 to n do 

gr(i]:=gr[iJ+(y[j]-f(j])•g[j,i]; 
end; 

End; 

(••······················································•) 
{* Aproximacao da Hessiana *) 
(••·······················································> 
PROCEDURE AproHess( g :matriznp; var he :matrizpp ); 
Var 

i,j,k :integer; 
Begin 

for i:=1 to p do 
begin 

for k:=1 to p do 
begin 

he[i,k]:=0; 

for j:=1 to n do he[i,k]:=he[i,k]+g[j,kJ*g(j,i]; 
end; 

end; 
End; 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

(• Inversao de Matriz •) 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

PROCEDURE InvMatriz( hent: matrizpp; var hinv :matrizpp ); 
Var 

i,j,k,l :integer; s,t :real; 
Begin (

for i:=1\to p do begin 
for j:=1 to p do hinv[i,j):=0; 
hinv[i,i]:=1; 

end; 
for i:=1 to p do 
begin 

for k:=1 to p do 
begin 

s:=hent[i,k]; hent[i,kJ:=hent[i,k]; hent[i,kJ:=s; 
s:=hinv[i,k]; hinv[i,k]:=hinv[i,k]; hinv[i,k]:=s; 

end; 

t:=1/hent[i,i]; 

for k:=1 to p do 
begin 

hent[i,k]:=t•hent[i,k]; hinv(i,k]:=t•hinv(i,k]; 

end; 



for l:=1 to p do 
begin 

if l<>i then begin 
t:=-hent(l,iJ; 
for k:=1 to p do 
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begin 
hent[l,kJ:=hent[l,k]+t*hent[i,k]; 
hinv[l,k]:=hinv(l,k]+t*hinv[i,k]; 

end; 
end; 

end; 
end; 

End; 
(••······················································•) 
(* Variancias e Covariancias dos parametros *} 
(*****••················································••) 
PROCEDURE VarCov{x:vetor; b:vetmin; sigO :real; 

var vaco :matrizpp); 
Var 

i,j :integer; deriv :matriznp; hess,hinv :matrizpp; 
Begin 

DerivPri(x,b,deriv); 
AproHess(deriv,hess); 
InvMatriz(hess,hinv}; 
for i:=1 to p do 

for j:=1 to p do 
vaco[i,jJ:=sigo•sigO•hinv[i,j]/r; 

End; 

(••·····················································••) 
(• Correlacoes entre os parametros •) 
(••······················································•) 
PROCEDURE Correlacoes(vaco:matrizpp; var correl:matrizpp); 
Var 

i,j :integer; 
Begin 

for i:=1 to p do 
for j:=1 to p do 

correl[i,jJ:=vaco[i,jJ/sqrt(vaco[i,iJ*vaco[j,jJ); 
End; 

(••······················································•) 
(* Imprime na tela estimativas finais dos parametros •) 
(••·······················································> 
Procedure EstFinal( Beta1 :vetmin; sqd1 :real }; 
Var 

i :integer; 
Begin 

fim:=true; 
for i:=1 to p do 

writeln(' B[',i,']=' ,Betai[i]:11:5); 
writeln(' SQDesvios=' ,sqd1); 

End; 
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<·······················································•·)
{* Testa finalizacao do Estima •) 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 
Procedure EstTeste( Beta0,Beta1 :vetmin; sqd1 �real }; 
Var 

i :integer; marca :boolean; 
Begin 

marca:=true; 
for i:=1 to p do 

If Abs{BetaO[i]-Beta1[iJ)>1E-4•Abs{BetaO[i]+1E-3} 
Then Begin 

marca:=false; i:=p+1; 
End; 

if marca=true then EstFinal(Beta1,sqd1); 
End; 
(••······················································•) 
(• Obtem estimativa aceitavel para o Estima •) 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

Procedure EstAceita(q,c0,cast:real;delta1:vetmin; 
var j1:integer;var Beta1:vetmin;var sqd1:real); 

Var 
i : integer; min,c1,caux,sqd2 :real; 
Beta2 :vetmin; acabou :boolean; 

Begin 
min:=1E-7;acabou:=false; 
REPEAT 

If 0.7s•c0<cast Then caux:=0.7S•co Else caux:=cast; 
If 0.25*c0<caux Then c1:=caux Else c1:=0.2S•co; 
IF c1<=min 

THEN BEGIN 
acabou:=true; 
EstFinal(Beta1,sqd1); 

END 

ELSE BEGIN 

for i:=1 to p do 
Beta2[i]:=Beta1[i]+c1•delta1[i]; 

SQDesvios(yobs,xobs,Beta2,sqd2}; 
j1:=j1+1; 
If sqd2<=sqd1 

END; 

Then Begin 
acabou:=true; 
Beta1:=Beta2;sqd1:=sqd2; 

End 
Else Begin 

c0:=c1; 
cast:=q•co•c0/(2*(c0*q+sqd1-sqd2)}; 

End; 

UNTIL acabou=true; 
End; 
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(••·····················································••) 
(• Tenta melhorar estimativa do Estima •) 
(••·······················································> 
Procedure EstMelhor(c0,cast:rea1;delta2:vetmin; 

var Betal:vetmin;var sqdl:real}; 
Var 

i :integer; max,c2,sqd2 :real; Beta2 :vetmin; 
Begin 

max:=1E+3; 
if cast<=0 then cast:=2*c0; 
If cast>=max Then c2:=max Else c2:=cast; 
IF Abs(c2-c0)>0.1•co 

THEN BEGIN 

for i:=1 to p do 
Beta2[i]:=Beta1[i]+c2*delta2[i]; 

SQDesvios(yobs,xobs,Beta2,sqd2}; 
If sqd2<sqd1 Then Begin 

Beta1:=Beta2; sqd1:=sqd2; 
End; 

END; 

End; 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

(• ESTIMA OS PARAMETROS •) 
(••·····················································••) 
Procedure Estima( var Beta0 :vetmin; var sqd0 : real ); 
Var 

i,j,k,it,j0 :integer; 

Beta1,delta :vetmin; 
hess,hinv :matrizpp; 
Begin 

sqd1,c0,cast, 
cast0,gama,q,min 
grad,ymedio 
deriv 

:real; 
:vetor; 
:matriznp; 

min:=1E-7; gama:=0.001; it:=1; j0:=1; fim:=false; 
for i:=1 to n do 

begin 
Ymedio[i]:=0; 
for j:=1 to r do 

ymedio[i]:=ymedio[i]+yobs[i,j]; 
ymedio[i]:=ymedio[i]/r; 

end; 
writeln;writeln('Experimento ',cont, • 
REPEAT 

wri teln{ • •, it}; 

repeticao'); 

SQDesvios(yobs,xobs,Beta0,sqd0); 
DerivPri{xobs,Beta0,deriv); 
Gradiente{ymedio,xobs,Beta0,deriv,grad); 
AproHess{deriv,hess}; 
for k:=1 to p do 

If hess[k,k]=0 Then hess[k,k]:=gama 
Else hess[k,k]:=(1+gama)•hess[k,k]; 

InvMatriz(hess,hinv); 
for i:=1 to p do 



begin 
delta[i):=0; 
for j:=1 to p do 

delta[i):=delta[i]+hinv(i,j]*Grad[j]; 
end; 

c0:=exp(ln(2)*{-j0)}; 
for i:=1 to p do 

Betal[i]:=Beta0[iJ+c0*delta[i]; 
SQDesvios{yobs,xobs,Beta1,sqd1}; 
if abs{sqd0-sqd1)>1E-6 then begin 
q:=0; 
for i:=1 to p do 

q:=q+delta[i]*grad[i]; 

q:=-2•q; 
cast0:=(2*(q•co+sqd0-sqd1)}; 
cast:=q•c0*c0/cast0; 

IF sqd1<sqd0 
THEN BEGIN 
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if gama>min then gama:=0.1•gama else gama:=min; 
j0:=j0 div 2; 
EstMelhor(c0,cast,delta,Beta1,sqd1); 
EstTeste{Beta0,Beta1,sqd1); 
Beta0:=Beta1;sqd0:=sqd1; 

END 
ELSE BEGIN 

gama:=10*gama; Beta1:=Beta0; 
EstAceita(q,c0,cast,delta,j0,Beta0,sqd0); 
if fim=false then 

EstTeste{Betal,Beta0,sqd0); 
END; 

end 
else EstFinal(Beta0,sqd0); 

it:=it +1; 
if it>30 then begin fim:=true; 

EstFinal{Beta0,sqd0); 
end; 

UNTIL firn=true 
End; 
(••·····················································••) 
(• Multiplicacao matriznn x matriznp *) 
(••·····················································••) 
PROCEDURE Multnnp(mat1: matriznn; mat2 :matriznp; 

var mat3 :matriznp); 
Var 

i,j,k :integer; 
Begin 

for i:=1 to n do 
for j:=1 to p do 

begin 
mat3[i,jJ:=0; 
for k:=1 to n do 
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mat3[i,J]:=mat3[i,j]+mat1(i,k]*mat2[k,JJ; 
end; 

End; 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

(* Multiplicacao matriznn x matriznn •) 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

PROCEDURE Multnnn(mat1,mat2 :matriznn; var mat3 :matriznn); 
var 

i,j,k :integer; 
Begin 

for i:=1 to n do 
for J:=1 to n do 

begin 
mat3[i,j]:=0; 

for k:=1 to n do 
mat3[i,j]:=mat3[i,j]+mat1[i,kJ*mat2[k,j]; 

end; 
End; 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

{* Multiplicacao matrizpp x matriznpp (usual} •) 
<·······················································••)
PROCEDURE MultUsual(mat1 :matrizpp; mat2 :matriznpp;

var mat3 :matriznpp); 
Var 

i,J,k,l :integer; mat4 :matriznpp; 
Begin 

for i:=1 to p do 
for J:=1 to p do 

for k:=1 to n do 
begin 

mat4[k,i,j]:=0; 
for l:=1 to p do 

mat4[k,i,j]:=mat4[k,i,jJ+mat1[1,i]•mat2[k,1,j]; 
end; 

for i:=1 to p do 
for J:=1 to p do 

End; 

for k : = 1 to n do 
begin 

mat3[k,i,j]:=0; 
for l:=1 to p do 
mat3[k,i,J]:=mat3[k,i,j]+mat1(1,jJ•mat4[k,i,1]; 

end; 

(••·····················································••) 
{* Multiplicacao matriznn x matriznpp (diferente) •) 
(••························�···························•} 
PROCEDURE MultDif(matl :matriznn; mat2 :matriznpp; 

var mat3 :matriznpp); 
Var 

i,j,k,l :integer; 
Begin 



for i:=1 to p do 
for j:=1 to p do 

for k:=1 to n do 
begin 

mat3[k,i,j]:=0; 
for l:=1 to n do 
mat3[k,i,j]:=mat3[k,i,j]+mat1[k,l]•mat2[l,i,j]; 

end; 
End; 
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(••·······················································> 
{ • Curvatura RQM •) 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

Procedure CurvRQM(mat1 :matriznpp; n1,n2 :integer; 
var curv :real); 

Var 
i,j,k :integer; sc1,sc2,sc3,sparc0,sparc :real; 

Begin 
sparc:=0; 
for i:=n1 to n2 do 

begin 
sc1:=0;sc2:=0; 
for j:=1 to p do 

begin 
sc1:=sc1+mat1[i,j,j]; 
for k:=1 to p do 

sc2:=sc2+mat1[i,j,k]•mat1[i,j,k); 
end; 

sc3:=sc1•sc1; 
sparc0:=2•sc2+sc3; 
sparc:=sparc+sparc0; 

end; 
curv:=(1/{p ª (p+2)))•sparc; 
curv:=sqrt(curv); 

End; 
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

{ • Decompos icao QR • )
e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 

PROCEDURE DecQR(xobs:vetor;best0:vetmin; 
var Qlinha:matriznn; var R0:matriznp}; 

Var 
i,j,k 
G0 

:integer; 
:matriznp; 

delta,alfa 
M0,M1 

Begin 
DerivPri(xobs,best0,G0); 
for i:=1 to n do 

begin 
for j:=1 to n do 

Qlinha[i,j):=0; 
Qlinha[i,i]:=1; 

end; 
k:=1; 

:real; 
:matriznn; 

z0 :vetor; 



RO:=GO; 
WHILE k<=P 00 

BEGIN 
delta:=0; 
for i:=k to n do 

delta:=delta+R0[i,k]•R0[i,k]; 
delta:=Sqrt(delta); 
alfa:=1/{delta•(delta+Abs(R0[k,k]))}; 
for i:=1 to n do 

begin 

if i<k then z0[i]:=0; 
if i>k then z0[iJ:=R0[i,k]; 
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if i=k then z0[i]:={R0[k,k]/Abs{R0[k,k])) 
•(delta+Abs(R0(k,k])); 

end; 

END; 
End; 

for i:=1 to n do 
begin 

for j:=1 to n do 
Mi(i,j]:=-alfa•z0[i]•z0(j]; 

M1[i,iJ:=1+M1[i,i]; 
end; 

Multnnn(M1,Qlinha,M0); 
Qlinha:=M0; 
Multnnp{Qlinha,G0,R0); 
k:=k+i; 

e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••> 
( s Medidas de nao linearidade •) 
(••······················································•) 
PROCEDURE MedidasNL{xobs:vetor;best0:vetmin; 

var rqmi0,rqmp0 :real); 
Var 

i,j 
Qlinha 
Rtil,Ele 

:integer; 
:matriznn; 
:matrizpp; 

Aceler0,Mat0 :matriznpp; 
R0 :matriznp; 

Begin 
DecQR{xobs,best0,Qlinha,R0); 
for i:=1 to p do 

for j:=1 to p do 
Rtil(i,j]:=R0[i,j]; 

InvMatriz(Rtil,Ele); 
DerivSeg{xobs,best0,aceler0); 
MultUsual{Ele,Aceler0,Mat0); 
MultDif{Qlinha,Mat0,Aceler0); 
CurvRQM{aceler0,p+i,n,rqmi0); 
CurvRQM(aceler0,1,p,rqmp0); 

End; 
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<·······················································••)
e• Apresentacao de resultados para os dados nao simulados•)
(••·······················································>
PROCEDURE ApresRes(vb :vetmin; sqO :real; var sigo :real);
Var

i,j :integer; corre :matrizpp; 
sp,ciO,cpO,qmdO,qmfO,sqresO,qmresO :real; 

Begin 
If r=1 Then qmdO:=sqO/(n-p) 

Else Begin SQResiduo(yobs,sqresO); 
qmresO:=sqresO/(n•(r-1}}; 
qmdO:=sqO/(n•r-p}; 
qmfO:=(sqO-sqresO}/(n-p}; 

End; 
If r=1 Then sigO:=sqrt{qmdO) Else sigO:=sqrt(qmresO); 
Varcov(xobs,vb,sigO,varco); 
Correlacoes(varco,corre}; 
writeln(arq,' EXPERIMENTO ',ep); 
writeln(arq); 
writeln(arq,' Estimativas dos Parametros:'); 
for i:=1 to p do 

writeln(arq,' b(' ,i,']=' ,vb(i]:13:7); 
writeln(arq); 
writeln(arq,' Variancias e Covariancias assintoticas'); 

for i:=1 to p do 
begin 

for j:=1 to p do 
write(arq,' ',varco(i,j]:13:7}; 

writeln(arq); 
end; 

writeln(arq); 
writeln(arq,• Matriz de correlacoes'); 

for i:=1 to p do 
begin 

for j:=1 to p do 
write(arq, • ',corre(i,j]:13:7); 

writeln(arq); 
end; 

writeln(arq); 
writeln{arq,'QMDesvios =',qmd0:13:7); 
writeln{arq); 
if r>l then 

begin 
writeln(arq,'QMFajuste =' ,qmf0:13:7}; 
writeln(arq,'QMResiduo =',qmres0:13:7); 

end; 
{medidas de nao linearidade} 
sp:=sigO*sqrt(p}; 
medidasNL(xobs,vb,ciO,cpO); 
ciO:=sp*ciO/sqrt(r); 
cpO:=sp•cpO/sqrt(r); 
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writeln(arq, 'RQM curvatura intrinsica = 
writeln(arq t 'RQM curvatura ef. param. = 

',ci0: 12:4); 
' , cp0: 12: 4) ; 

End; 
(:S::S:ll'.ll:ll:ll<Sll<ll:ll<ll:ll:Sll:ll'.*ll:ll<ll'.ll:ll<ll:ll:ll:ll:ll'.ll:%:l:ll:ll:ll'.ll:ll:ll'.ll'.ll'.ll1ll'.:S:llt:S:ll1ll'.ll:ll:ll'.ll'.ll<:S::S:%ll'.%%ll'.ll'.) 

(* Entrada de valores de t-Student *} 
(ll'.ll<Sll<ll:ll:ll'.ll<ll'.ll'.ll<ll<ll'.ll1ll<ll1ll'.:tll'.ll'.%ll<ll'.ll<ll:ll'.ll'.%ll<ll<Bll'.BBll<ll<:S:Ell<Illtll<Ill'.ll<ll'.ll'.J;ll'.ll'.%ll:ll'.%ll:ll'.X) 

PROCEDURE LeTconf(num:integer; niv:vetmin; var T:vetmin); 
Var 

i,gl :integer; 
Begin 

If r=1 Then gl:=n-p Else gl:=n*(r-1); writeln; 
writeln('Valores de T para intervalo de confianca'} 
for i:=1 to num do 

begin 
write('t(',gl, ',',niv(i] :4:2,')=');readln(T[i]); 

end; 
End; 
( llU/; % li< li'. li'. li< li: li: li: li: li: li: li'. J: J: % li'. li:$ li: :,; :li :li li'. li'. li'. llt li: :1: li'. li: lJ :S: li: li: :t S; li'. g :t li: ll1 li: li[ ll1 li'. ll1 ll1 li: :t li:: li: :g :g J: li: ) 

("' Entrada de valores de F-Snedecor •)
{ "' "'"'**"'"'"'"'"'*"'*"'"'"'**"'"'*•*"'"'"'"'*"'··••*****••*•**•**"'**"'•"'*"'**}
PROCEDURE LeFconf(num:integer;niv:vetmin; var F :vetmin); 
Var 

i,gl :integer; 
Begin 

If r=1 Then gl:=n-p Else gl:=n•(r-1); writeln;
writeln('Valores de F para regiao de confianca'); 
for i:=1 to num do 

begin 
write('F(' ,P, • ,gl, •,' ,niv[i]:4:2,')='};readln{F[i]}; 

end; 
End; 

c••···••**llrll:ll:·····••:e:x:e:::e:••·······•*•**••·•·*•••:e:••·····••)
(• Entrada de valores de F-Snedecor (Falta de Ajuste) •)
(••····························••:e:••·········•*•*·······••)
PROCEDURE LeFfaj(num:integer; niv:vetmin; var F:vetmin}; 
Var 

i,gl :integer; 
Begin 

gl:=n*(r-1); writeln; 
writeln{'Valores de F para teste de falta de ajuste'); 
for i:=1 to num do 

begin 
write('F(' ,n-p,',' ,n*(r-1),' ',niv[iJ :4:2, ')='} 
readln{F[iJ); 

end; 
End; 
(***r*•*•••••••••***•••:e:r••••••••*******••••••••••••••••••)
{* Simula dados experimentais *) 
(••••••••••:e:•sr:e:••••••••***************••••*****•*****"'**•)
PROCEDURE SimulaY(x:vetor;b:vetmin;mi0,sig0:real; 

var y:matriznr); 



Var 
i,j,nn :integer; 
e :matriznr; 

Begin 
nn:=(n+1) div 2; 
for i:=1 to nn do 

for j:=1 to r do 
begin 
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u1,u2,z1,z2 :real; 
f :vetor; 

u1:=2*PI*random;
z1:=u2*cos(u1);
e[2*i-1,j]:=miO+zl*sigO;

u2:=sqrt(-2•Ln(random}}; 
z2:=u2*sin(u1);
e[2*i,j]:=miO+z2*sigO;

end; 
FuncRegr( x, b, f); 
for i:=1 to n do 

for j:=1 t.o r do 
y[i,j]:=f[i] + e[i,j]; 

End; 
(lillillillillillklilll\'.Xlillillkllllillillillillillillillllllllillilllllillillilllllilllllillillillilllllllllllillllllllillllllllillillilllllillillillllllllillillillil)

( * Resul t.ados de cada simulacao *)
(******************************************************lillillil)
PROCEDURE Simulacao; 
Var 

i,j :integer; vaco,hess :matrizpp; 
deriv :matriznp; bestO,vaux :vetmin; 
delta,sqd0,sqres0,sqverd,sig0,reg1,reg2,Ffajuste :real; 

Begin 
for i:=1 to p do 

for j:=1 to numN do cobT[j,i]:=0; 
for j:=1 to numN do 

begin 
cobF1[jJ:=O;cobF2[jJ:=0;cobFaj[jJ:=0; 

end; 
REPEAT 

cont:=cont+1; 
SimulaY{xobs,bverd,mi,sig,yobs}; 
bestO:=bverd; 
Estima(bestO,sqdO); 
for i:=1 to p do 

bsimul[cont,iJ:=bestO[i]; 
If r>l Then Begin SQresiduo{yobs,sqresO); 

Ffajuste:=((sqdO-sqresO)/{n-p))/ 
{sqresO/(n•(r-1))); 

for j:=1 to numN do 
if Ffajuste<=Ffaj(j] 

then cobFaj[j]:=cobFaj[j]+1; 
End; 

If r=1 Then sigO:=sqrt{sqdO/(n-p)) 
Else sigO:=sqrt(sqresO/(n*(r-1)));

Varcov{xobs,bestO,sigO,vaco}; 
{verifica se parametros verd.caem no interv.de confianca} 

for j:=1 to numN do 



for i:=1 to p do 
begin 

delta:=(bverd[i]-best0[i])/sqrt(vaco[i,i]); 
if (delta>=-Tconf[j]) and (delta<=Tconf[jJ) 

then cobT[j,i]:=cobT[j,i]+1; 
end; 
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{verifica se parametros verd.caem na regiao de confianca} 
{Metodo da linearizacao} 

derivPri{xobs,best0,deriv}; 
AproHess(deriv,hess); 
for i:=1 to p do 

begin 
vaux[i]:=0; 
for j:=1 to p do 

vaux[i]:=vaux[i]+(bverd[j]-best0(j])•hess[j,i]; 
end; 

reg1:=0; 
for j:=1 to p do 

reg1:=reg1+vaux[j]*(bverd[j]-best0[j]); 
reg1:=reg1/(sig0*sig0•p); 
for j:=1 to numN do 

if regl<=Fconf[j] then cobF1[j]:=cobF1[j]+1; 
{metodo da verossimilhanca} 

SQDesvios(yobs,xobs,bverd,sqverd); 
reg2:=(sqverd-sqd0�/{sig0*sig0*p); 
for j:=1 to numN do 

if reg2<=Fconf[j] then cobF2[jJ:=cobF2[j]+1; 
UNTIL cont=nexp; 

End; 
(••·····················································••) 
(• Forma trace para separacao em tabelas *) 
(••······················································•) 
PROCEDURE Traco; 
Var 

i:integer; 
Begin 

for i:=1 to 57 do 
wr i te ( arq , ' - ' ) ; 

writeln(arq, • '); 
End; 

(••······················································•} 
(• Imprime distribuicao de frequencias percentuais •) 
(• das estimativas normalizadas dos parametros •) 
(••·····················································••) 
PROCEDURE TabNormal{ bsim :matmax; moment :matrizpp ); 
Var 

i,j,k,l,nint 
zp,pnv,pno 

Begin 
pnv[l]:=0.13; 
pnv[SJ:=1.80; 

:integer; va 
:vetor; 

:real; 

pnv[2J:=0.22; pnv[3J:=0.47; pnv[4J:=0.97; 
pnv[6]:=3.09; pnv[7]:=4.83; pnv[8]:=6.90; 



pnv[9):=9.02; pnv[10):=10.78;pnv[11):=11.79; 
nint: =22; 
for i:=12 to 22 do pnv[i]:=pnv[23-i]; 
for i:=1 to p do 
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for j:=1 to nexp do 
bsim[j,i]:=(bsim[j,iJ-moment[1,iJ)/sqrt(mornent[2,i]); 

{Define os intervalos da normal} 
zp[1J :=-3.3;va:=0.3; 
for i:=1 to nint do 

zp[i+l]:=zp(iJ+va; 
zp[1):=-9.0;zp[nint+1) :=9.0; 
writeln{arq); writeln{arq}; 
writeln(arq, 'Distribuicao de frequencias porcentuais'); 
writeln(arq, 'das estimativas normalizadas do parametros. '); 
writeln(arq);Traco; 
writeln{arq, 
' intervalo 
wri te( arq, 

% sob a 

For i:=1 to p do write(arq,' 
writeln(arq,' '); Traco; 
for k:=1 to nint do BEGIN 

% obtida para os parametros'); 
normal'}; 

b[',i,']'); 

write(arq, • [', zp(k] :5:2,'; ',zp[k+1J :5:2, '}' ,pnv[k]: 10:2}; 
for i:=1 to p do 

begin 
pno[iJ:=0; 
for j:=1 to nexp do 

if (bsim[j,i]>=zp(k]) and (bsim[j,i)<zp[k+i]) 
then pno[iJ:=pno[i]+1; 

pno[i):=100*pno[i]/nexp; 
write{arq,pno[i]�8:2); 

end; 
writeln(arq,' '); 

END; 

Traco; 
End; 
(*••····················································••) 
(* Imprime tabela de momentos, quantidades derivadas e z •) 
(••·····················································•·) 
PROCEDURE Tabela(nome:rotulo; marca:boolean; mat:matrizpp}; 
Var 

i,j :integer; 
Begin 

writeln{arq); Trace; 
writeln(arq,nome[S]); write(arq,nome[6]}; 
For i:=1 to p do write(arq,' b(',i, ']'); 
writeln{arq,' '); Traco; 
for j:=1 to 4 do 

begin 
write(arq,nome(j]); 
for i:=1 to p do 

if marca=true 



end; 
Traco; 

End; 

then wr i te ( arq , ' ' , ma t [ j , i J : 8) 
else write(arq,mat[j,iJ:11:2}; 

{arq, ' '}; 
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(•:1::i:::1:11••·••it••:1::1:111:1::1: ■ :1:1••··••:1::1::1:111••·················••} 

r I Momentos :i::) 
c•••••••••:i::•••••••••••1••••:1:•:1:••••••••••••••••••••••1:1:••••>
PROCEDURE Momento( bsim :matmax; var moment :matrizpp ); 
Var 

i,j :integer; mv,mv1,mv2,mv3,mv/4 :real; 
Begin 

for j:=1 to p do begin 
mv1:=0; 
for i:=1 to nexp do 

mv1:=mv1+bsim[i,jJ; 
moment[1,jJ:=mv1/nexp; 

end; 
mv:=0; 
for i:=1 to p do 

begin 
mv2:=0;mv3:=0;mv4:=0; 
for j:=1 to nexp do 

begin 
mv:=bsim[j,i]-moment[1,i); 
mv3:=mv3+mv•mv•mv; 

end; 
moment[2,i]:=mv2/{nexp-1); 
moment[3,iJ:=mv3/{nexp-1}; 
moment[4,i]:=mv4/(nexp-1) 

enà; 
End; 

mv2:=mv2+mv•mv; 
mv4:=mv4+mv•mv•mv•mv; 

(••·····················································•·) 
(1 Compara distribuicao amostral das estimativas •) 
( • com a distribuicao Normal •) 
(••······················································•) 
PROCEDURE DistrAmostral( bsim :matmax ); 
Var 

i 
moment,quant,zquant 
marca 

Begin 

:integer; 
:matrizpp; 
:boolean; 

va,qui2 
nome 

:real; 
:rotulo; 

nome[1J:=' media '; nome[2J:=' variancia 
nome[3J:=' momento 3 nome[4):=' momento 4 
nome[S):=• Momentos nome[6]:=' amostrais 
writeln{arq); writeln(arq}; writeln{arq, 

'Momentos amostrais das estimativas dos parametros'); 
Momento{bsim,moment); 
marca:=true; 
Tabela(nome,marca,moment); 



marca:=false, 
for i:;1 top do 

begin 
quant[1,i]:=(moment[1,i]-bverd[i])/bverd[i]; 
quant[1,i]:=100*quant[1,i]; 
quant[2,i]:=(moment[2,i]-varco[i,i])/varco[i,i]; 
quant[2,iJ:=100�quant[2,i]; 
quant[3,i]:=moment[3,i]/exp{ln(moment[2,i])*1.S); 
quant[4,i]:={moment[4,i]/(sqr(moment[2,i]}})-3; 

end; 
nome[l):=• % vies nome(2]:=• % variancia'; 
nome[3]:=' assimetria ' nome[4]:=' curtose 
nome[S]:=' Quantidades'; nome[6):=' derivadas 
writeln{arq); writeln(arq}; writeln{arq, 

'Quantidades derivadas dos momentos amostrais'}; 
Tabela(nome,marca,quant); 
for i:=1 top do 

Begin 
zquant[1,i]:=(moment[1,i]-bverd(i])/ 
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(sqrt(varco(i,i]/nexp}); 
qui2:=moment(2,i]/varco(i,i]; 
qui2:={nexp-1)zqui2; 
zquant[2,i]:=sqrt{2�qui2)-sqrt(2Z (nexp-1)-1); 
zquant(3,iJ:=quant[3,iJ/sqrt(6/nexp); 
zquant[4,i]:=quant[4,i]/sqrt(24/nexp); 

End; 
writeln(arq}; writeln{arq}; writeln{arq, 

'Z amostrais para as Quantidades derivadas'}; 
Tabela(nome,marca,zquant); 
TabNormal(bsim,moment); 

End; 
(••·······�·-············································•) 

(* Tabela de coberturas observadas para •)
(* Intervalos e Regioes de confianca •)
(••••••••••z••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••)
PROCEDURE Cobertura; 
Var 

i,j :integer; 
Begin 

for i:=1 top do 
for j:=1 to numN do 

cobT[j,iJ:=cobT[j,i]/nexp; 
writeln{arq); writeln(arq);writeln(arq, 

'Cobertura observada de intervalos de confianca'); 
writeln(arq}; Traco; 
writeln(arq, 

parametro nível cobertura '); 
writeln(arq, 

Traco; 
for i:=1 top do 

nominal observada '}; 



begin 

wr i te ( arq , ' b [ ' , i , ' ] ' } ; 
for j:=1 to nu:mN do 

begin 
writeln{arq,(1-nivN[j]}:16:3,' ',cobT[j,i]:16:3); 
write(arq,' '}; 

end; 
wri teln ( arq) ; 

end; 
Traco; 

for J:=1 to numN do 
begin 

cobF1[jJ:=cobF1[jJ/nexp; 
cobF2[j):=cobF2[j]/nexp; 

end; 
writeln{arq}; writeln(arq); writeln{arq, 
'Cobertura observada de regioes de confianca'); 
writeln(arq}; Trace; 
writeln(arq, 

writeln(arq, 
nível nominal 

Trace; 
for j:=1 to numN do 

begin 
write(arq, 

metodo da metodo da 

linearizacao verossimilhanca 
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. ) ; 

' ) ; 

(1-nivN[jJ) :11:3,' • ,cobF1[j] :16:3,' 
writeln(arq, • '); 

',cobF2[jJ:16:3); 

end; 
traco; 

End; 

(••·····················································••) 

(* Tabela de coberturas observadas para •) 
(• Falta de Ajuste •) 
c•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••) 

PROCEDURE CoberFaj; 
var 

j :integer; 
Begin 

for J:=1 to numN do 
cobFaj[j):=cobFaj(j)/nexp; 

writeln( arq) ; 
writeln{arq,'Porcentagens de reJeicoes da hipotese'); 
writeln(arq, 'de nao haver falta de ajustamento'}; 
writeln(arq);writeln(arq);Traco; 
writeln(arq, 
• nivel de significancia(%) % de rejeicao de Ho '); 
Traco; 

for j:=1 to numN do 
begin 

write{arq, • •, (nivN[j]}: 16:3,' . } ; 



writeln(arq,(1-cobFaj[jJ):11:3}; 
end; 

Traco; 
End; 

152. 

(*********************%%%%%%%%%%%%*****•**************gggg}

(*********************************************************)

( * % ) 

{* P R  O G R A M A  P R I N C IP AL *)

( * * ) 

(****************%****************************************)

(*********************************************************)
BEGIN 

assign(arq,'b:result.dat'); rewrite(arq); 
LeDados{yobs,xobs,best,n,r,p,ep,nexp}; 

cont:=0; 
Estima(best,sqd); 
ApresRes(best,sqd,sig}; 
IF NEXP>1 THEN BEGIN 

numN:=2; 
nivN[1J:=0.01;nivN[2J:=0.05;nivN[3J:=0.10; 

LeTconf(numN,nivN,Tconf}; 
LeFconf{numN,nivN,Fconf); 
If r>i then LeFfaj(numN,nivN,Ffaj); 

mi:=0; 
bverd:=best; 
Simulacao; 
DistrAmostral(bsimul); 
Cobertura; 
If r>l then CoberFaj; 

END; 

close(arq); 
END. 




