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COMPARAÇÃO DE MODELOS MATEMÁTICOS APLICADOS A ENSAIOS DE 

CALAGEM COM A CULTURA DA SOJA ( G lycine max [L.] Merrill) 

Candidata: Maria Cristina Neves de Oliveira 

Orientador: Prof. Dr. Roberto Simionato Moraes 

R E S U M O 

As funções de produção desemn,enham importante 

papel nos estudos de ensaios de adubação e correção dos so

los. O em9rego destes corretivos, em doses tecnicamente de

terminadas, é considerado o meio mais viável e mais rápido 

nara o aumento da produção a grícola. 

O presente trabalho teve como objetivo nrinci 

pal, o estudo de modelos matemáticos que melhor se ajustam 

aos dados de aplicação de calcário na cultura da soja, e tam 

bém o estudo de uma dose de calcário que Dossibilite obter 

a produção máxima econômica. Fstes dados :Coram obtidos t::or r:ie&'!Uisa 

dores do Centro Nacional de Pesquisa de Soja, nos locaís de CélJD)X) Mourfu_ 

e Guarapuava, (em Latossolos Roxo distró::ico e Bruno clistróEico), à ·f:BJ:::-

tir do ano agrícola 1978/79 até 1983/84, no Estado do Paraná, Brasil. 
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Aos dados de produção de soja, com anlicação 

de diferentes doses de calcário, foram empregados os mode

los: Quadrático, Raiz Quadrada e 2� Anroximação de Mitscher

lich, os quais sao exnressos nor: 

[ I] Y = A + BX + CX2 
+ e

[II) Y = A + Blx + ex +  e

[ III] y = A[l - 10-c(X+b)] lO-k(X+b) 2 

+ e

Para as estimativas dos parâmetros dos mode

los quadrático e raiz quadrada, foi utilizado o método dos 

quadrados mínimos. 

Sendo o modelo da 2� aoroximação de Mitscher

lich nao linear nos parâmetros, o método emnregado para esti 

mar os parâmetros do mesmo foi o método de Marquardt. 

Inicialmente foram realizadas as análises de 

variância nara cada ano agrícola nos dois locais. Em seguida 

fez-se o desdobramento dos graus de liberdade do calcário,l� 

vando em conta a regressao. 

Através das análises de regressao, nôde-se com 

parar os três modelos, com o objetivo de selecionar o melhor 

deles. Para isto foram utilizados os critérios usuais, do 

teste F, coeficientes de determinação, Quadrado Médio do Des 

vio de Regressão Mínimo (QMDRM), bem como o Critério de In-
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formação de Akaike (AIC), e o Total de Postos (estatística de 

ordem). 

Estes dois Últimos foram consistentes quando 

comparados com os critérios convencionais. 

Determinaram-se também as doses máximas econo 

micas para os três modelos. 

que: 

A partir destes resultados oôde-se concluir 

- para os experimentos de Camno Mourão, o modelo que me

lhor se ajustou foi o quadrático e, em seguida, a 2�

aproximação de Mitscherlich;

- para os experimentos de Guarapuava, obteve-se como o

melhor modelo a 2� aproximação de Mitscherlich e, em

seguida, o modelo raiz quadrada;

- na determinação da dose econômica, utilizando os mode

los quadrático e 2� aproximação de Mitscherlich, obti

veram-se as doses econômicas oróximas às recomendadas

pelo método de saturação de bases (70%).
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COMPARISON AMONG MATHEMATICAL MODELS APPLIED IN EXPERIMENTS 

USING LIMHJG 1i'7ITH SOYDEAN CULTURE (G Z y cine ma:-;;, f T l 
i_ J...• • 

J 

Candidate: 

Adviser: 

Maria Cristina Neves de Oliveira 

Prof. Dr. Roberto Simionato Moraes 

S U M M A R Y

MERRILL), 

The yield response functions represent an im

portant part in the fertilizer experiment studies and soil 

correction. The employernent of this correctives, in techni

cally determined levels, is considered the most practical and 

the fastest for the increasing of the agricultural 

tion. 

nroduc-

The present dissertation has as a �rinci0al 

objective the study of mathematical rnodelsthat best fit lime 

data in soybean culture and also the findinq of econo-

mical level of the corrective. These data were colectEd bv re

searches by the Centro Nacional de Pesquisa de Soja {CNPSo), 

roth soils Ear,lustox, frcm CatL,pO t rou:cão and Guarapuav.J. locals, in State 

of Paraná, I'.razil , in the 6.qronanic years of 1978/79 to 1983/84. 
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The models emnloyed as resoonse functions to 

soybean yield data were Quadratic, Square Root and Mitscher

lich II Model, expressed by 

[ I] Y = A + BX + ex 2 + e

[II} 

[III] 

Y = A +  BI� + ex + e

y = A[l - 10-c(X+b)] lO-k(X+b)2 

+ e

For the parameter estimation of the square 

root and quadratic models, the least square method was used. 

Because of the non-linearity of the parameter 

of Mitscherlich II model, the Marguardt method of parameter 

estimation was used. 

Initially the variance analysis were calcula

ted for each agronomic year. Afterwards the degrees of free-

dom for lir.:i.e was partioned, take in care of the non li 

near regression. 

Through the regression analysis the three mo

d els could be comnared and the best selected. For this our

pose the usual criteria commonly used like F test, determin� 

tion coefficient, lack of fit mean square, the information 

criteria of Akaike (AIC) and rank total (statistical order). 

The last two above should consistence when 

compared with the conventional criteria. The economical le

vel was also determined for each model. From this results we 
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conclude that: 

for the Camoo Mourão local, the best model was the qu� 

dratic, followed by Mitscherlich II; 

for the Guaranuava experiments, Mitscherlich II was 

the best, followed by the square root; 

- in the economical level determination the quadratic

and Mitscherlich II model were those that best annro

ximate the economic level recomended by the method to

saturate about (70%).
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1. INTRODUÇÃO

A soja vem sendo cultivada em grande escala 

devido a sua utilização corno alimento protéico e comoõleo 

de soja comestível. Devido a boa qualidade de proteína vege 

tal nela encontrada, a soja vem auxiliando no desenvolvimen 

to de rebanhos de pequenos animais. Além disso, outros fato 

res vieram contribuir para sua exnansao, tais como: as ele

vações de cotações internacionais e alterações na nolítica 

cambial, propiciando desta maneira um maior retorno econômi 

co. 

Na safra 85/86, o Brasil produziu 13,3 mi

lhões de toneladas de grãos de soja, contribuindo com uma 

parcela representativa em nossa economia e noderá contri-

buir ainda mais se estender o nlantio a solos devidamente 
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apropriados para essa cultura. A quantidade nroduzida seria 

teoricamente suficiente para sunrir as necessidades anuais 

em proteína de mais de 2 vezes a nonulação brasileira. 

Essa exoansão da cultura da soja fez com que 

ela fosse levada para solos de acidez elevada , nois a gran 

de maioria dos solos nacionais possuem essa característica. 

Sendo a acidez do solo um dos principais pr� 

blemas limitantes no desenvolvimento das nlantas, a orática 

da calagem deve ser utilizada, nara obtenção de maior rend! 

mento das culturas nesses tipos de solos. Frequentemente, 

nos solos com esta característica, detectam-se concentraçêes 

muito elevadas de alumínio e manganês trocáveis. Através de 

pesquisas, tenta-se verificar a eficiência do calcário, com 

o intuito de anular o efeito da acidez dos solos brasilei

ros. Determinada essa eficiência, é fundamental fazer-se um 

estudo econômico dessa aplicação. 

O principal objetivo deste trabalho é obter. 

uma função matemática de resnosta à calaqem e, com isso,nr� 

piciar estudos de aumento de orodução e obtenção de doses 

econômicas de calcário. 

Para esse fim foram testadas as funções:qu� 

drática, raiz quadrada e 20 a�roximação de Mitscherlich,aos 

dados experimentais de ensaios de calagem . 
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No ajuste dessas funções foram utilizados os 

métodos: 

- mínimos quadrados oara as funções Dolinomiais quadrá-

ticas;

- método iterativo de Marquardt oara uma função nao li

near nos parâmetros, a 2� aproximação da equaçao de

Mitscherlich.

A comparação dessas funções foi baseada no 

valor do coeficiente de determinação (R 2 ), do coeficiente de 

determinação ajustado (R�), do Quadrãdo 'Iédio do Desvio de 

Reqressão I1Ínimo ( QivID':U1) , do critério de informação de Akai 

ke (AIC) e do total dos postos de classificação ·(ou ordem de 

classificação) , onde cbtcve-se o maio:::- r_fo-,,ero de quç1_drados 

m�dios residuais mínimos , intermediários e máximos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Ajustamento de Modelos Matemáticos a Dados de Pro

dução 

Neste caDitulo será feita uma revisão de tra 

balhos referentes ao ajuste de modelos matemáticos a dados 

de produção, e à determinação de doses econômicas de nutri

entes. 

Um dos primei ros trabalhos onde se estudou 

o ajuste de funçôes de produção, foi o de MITSCHERLICH(l909},

onde o autor utilizou a função:

Y = A[l - 10-c(x+b)] [2.1.a J 

para representar a produção vegetal, onde o oarãmetro A e a 

produção máxima te6r ica, c � o coefic iente de eficácia, b e 

a qua.c"ltidade de corretivo contido no sole e x e a 0Uc111tidade de corre 
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tivo adicionu.da ao solo, medidos e:1 toreladas T:Or hectare. 

Esta função não se adantou bem aos dados de 

produção, quando dosagens muito altas de nutrientes eram a

plicadas, pois à medida em que se aumentavam as doses de nu 

trientes, a produção também a ..Lrnentava, ,1 té ,,-rn_ eerto 1- on-'- o UHl � ) \.. f 

para dai começar a decrescer. 

Assim, foi proposto pelo mesmo autor, em 

1928, urna modificação da 1� equação, na qual foi acrescido 

um novo parâmetro quadrático, nassando a ser denominada de 

segunda aproximação de Mitscherlich, exnressa por: 

y = A[l - 10-c(x+b)
] lü-k(x+b) 2

O valor de k foi denominado de fator nrejui 

zo. Esta modificação, proposta nor MITSCHERLICH, nartiu da 

seguinte equaçao diferencial: 

1 

y 

dY 
= Cl dx 1 - 10-cx - 2k. X [2.1.cl 

obtendo-se, então, a 2� aproximação de Mitscherlich. 

O autor afirmou que esta função se adantava 

melhor aos dados, tendo apenas o inconveniente de ser uma 

função mais comolicada. 

PIMENTEL GOMES e MALAVOLTA {1949 a e b) fi-

zeram estudos teóricos da 1� e 2': anroximação de Mitscherl:Lch. 

d '2 i tores neste estu o mo::;trcraü cano a s"'OUacao L • La l r-x:de ser 

Os au-

ay,licada 

a dados e:x:nerimentais e , discutiréfill tilll1bEm o nroblana da detei..7lünação 



da dose de nutrientes econêmica. Canentam sobre a na.o 

desta equação guculdo aplicadas a ensaios de adumção. 

6. 

arbitrariedade 

Os autores discuten a eguaç.ão e:;,.,_'[)ressa [2.1.b "l e 

mostram corno chegar nesta, a partir da equação diferencial [ 2 .1. e J.

Confirmam os resultados de MITSCHERLICH (1928), de 

que a equaçao [ 2 .1. b] se adaptava raelhor aos dados ex:perimentais de adu 

bação, tendo o inconveniente desta equaç.ao, ser mais cc:mnlicada e can 

um parâmetro a mais. Sequndo os autores é preferível ultilizar-se da e 

quaçao [ 2. La] qUc.1.ndo houver adubações excessivas . Os autores também 

desenvolveram estudos prra detenninar os parâmetros da 1 � aproxi1nação , 

pelo métcdo dos quadrados :mínimos. Este métcdo lev-a a um sistana de 3 

equaçoes e urna incégni ta, resolvido y:elo teore:na de Rouché-Cappeli. 

BOX e WILSON (1951), em seu trabal ho, difu� 

diram a metodologia de superfícies de resnosta ajustando a 

regres são polinomial. Discutiram os delineamentos experime� 

tais com o objetivo de se determinar, com um redu zido núme

ro de observações ,  o ponto de resposta máxima. Introdu ziram 

também os delineamentos compos tos, os quais muito tem con

tribuído na pe squisa agrícola. 

Mld:tas tentativas foram feitas no sentido de 

ajus tar novos modelos matemáticos a ensaios de adubação. HEA 

DY e PESEK (1954) e studaram cinco funções: três do tinoCobb-

-Dougla s, uma função raiz quadrada e uma quadrática. Estas

funções foram aplicadas a um ensaio fatori2-l incom-oleto 
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de adubação ccr0 N e P , cada um can cji'lco nutrientes, co77. a cultura do

milho, ªQ ,.LCUi~1c,,v::::es rOr"'no :, t � :, � .. r UJ.t, ccrnparac.as a rave.s aos valo:;:es dos testes t dos 

parâuetros e seus res92ctivos c0cficientes de correlação.

Os autores concluíram que o modelo que me-

lhor se ajustou aos dados foi o modelo raiz quadrada. 

Neste mesmo ano, MITSCHERLICH (1954) deu con 

tinuidade aos estudos da 2� aproximação, reafirmando que es 

ta equação deve ser empregada, pois através dela é possível 

determinar quando o efeito do adubo é prejudicial à planta. 

Concluiu seu trabalho mostrando que esta função reflete me

lhor a queda de produção, a qual se dá de maneira lenta e 

mais pr6xima da realidade. 

FRENCH {1956) estudou os modelos: quadráti

co, raiz quadrada, Spillman, Gompertz e Cobb-Douqlas, aDli

cados a dados de produção de milho obtidos de um ensaio de 

adubação nitrogenada. O autor verificou que, através do mo

delo raiz quadrada obtiveram-se as Droduções máximas com os 

níveis mais altos de nitrogênio do que no modelo quadrático, 

e que para a obtenção de estimativas econômicas, os modelos 

raiz quadrada e exponencial foram os que se comnortaram me-

lhor. 

HEADY e DILLON ( 1964) , estudando o ajuste de 

funções, empregaram também os modelos quadrático e raiz qu� 

drada a dados de produção de trªs ensaios de adubação, com 
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as culturas de: milho, trevo vermelho e alfafa. Os autores 

verificaram que o modelo raiz quadrada se adaptou melhor aos 

dados, em decorrência do menor desvio de regressão e ao 

maior coeficiente de determinação R 2
• Continuaram enfatizan 

do que este modelo é apropriado ao estudo de funções de pro 

dução com fertilizantes, que incluam os elementos do solo e 

os que sao aplicados aos mesmos. 

NELDER (1966) propos um modelo muito inte

ressante, o polinomial quadrático inverso, dado pelo mode-

lo: 

y = 
X 

[2.1.d] 

O autor inicialmente fez um estudo teórico 

do modelo quadrático inverso comparando-o com o modelo qua

drático comum, enumerando as seguintes vantagens do modelo 

em estudo: 

o modelo polinomial inverso geralmente nao e negati-

vo; 

- é limitado;

- tem forma quadrática assimétrica;

além disso não conduz a absurdos como valores de y 

negativos.
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Estas vantagens do modelo quadrático inver

so refletem melhor a queda da nrodução, que deve ser semnre 

assimétrica, o que nao ocorre no quadrático. 

l'lELDE...� (1966)concluiu aue o mcdelo nolinomial crua 
_,_ .t: .l, -

drático inverso é o modelo mais adequado para estudos de s� 

perficie de resposta, e que o mesmo é de fácil ultilização 

em relacão ao 0uadrático comum. 
' � 

MORAES (1969) estudou a regressao oolinomi

al ajustada a dados de um ensaio fatorial 3 3 com a cultura 

de milho. O autor ajustou o modelo quadrático a um ensaio 

fatorial com doses não igualmente espaçadas, determinando os 

intervalos de confiança para os parâmetros, as estimativas 

das produções e os seus respectivos intervalos de confiança. 

Concluiu ainda, que o modelo de regressão nolinomial levou 

a intervalos muito amplos para os parâmetros. Discute tam

bém a necessidade do uso do c omputador quando não se utili

za a variável transformada, no caso das doses de nutrientes 

não equidistantes. Foram também determinadas as rendas li

quidas para o modelo em estudo. 

VIEIRA (1970) estudou os modelos: quadráti

co, raiz quadrada, pot�ncia 3/2 e Mitscherlich 1� anroxima

ção. Estes modelos foram ajustados aos dados de exnerimen

tos fatoriais 3 3 em adubação. Também foram estudados os ní

veis 6timos em cada modelo. 
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Resumindo, a autora comentou que: 

a) Os parâmetros das quatro funções ajustadas obtive

ram intervalos de confiança bastante amDlos, mas foi

possível obter estimativas razoáveis para os rendi

mentos, pois a precisão das mesmas depende da gran

deza relativa das variâncias e covariâncias das es

timativas dos parâmetros.

b) Os modelos quadrático e o de potência 3/2 obtiveram

ajustes semelhantes, sendo que o modelo ootência 3/2

apresentou maiores dificuldades nos cálculos da ren

da liquida.

c) Dos três modelos polinomiais, o raiz quadrada apre

sentou maior coeficiente de determinação, consequen

temente, obteve o melhor ajuste.

d) Para a determinação da dose econõmica foi indicado

o uso da lei de Mitscherlich, para o caso onde se

tem três niveis, facilitando os cálculos matemáti

cos. Caso existam interações significativas, a dose 

econômica deve ser calculada através da regressãooo 

linomial, dando oreferência ao modelo raiz quadrada. 
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STEFANELO (1975), com o objetivo de ajustar 

modelos matemáticos, estimando a suoerfície de produção em 

função da quantidade de nutriente a�licado, estudou os rnode 

los: Cobb-Douglas, raiz quadrada, quadrático e potência 3/2, 

ajustando-os a dados experimentais de produção de trigo. O 

autor obteve urna resposta diferente da encontrada por VIEI

RA (1970), pois o modelo que melhor se ajustou foi o quadr� 

tico. 

Os modelos matemáticos possuem característi 

cas próprias e pode-se notar que, em trabalhos com dados de 

produção com um mesmo modelo, os mesmos conduzem a resulta

dos muito divergentes. Estas divergências devem ser conside 

radas segundo diversos aspectos: a qualidade do material u

tilizado, as condições climáticas onde estão sendo conduzi

dos os experimentos, o planejamento do experimento, e a ners 

picácia do experimentador em detectar as ocorrências anor

mais observadas, impedindo que o resultado da pesquisa seja 

comnrometido com estes fatores. 

Dentre os modelos mais utilizados, o modelo 

Cobb-Douglas foi o que pior se comoortou. Algumas vezes es

te modelo foi eliminado e, em outras, nao obteve um bom a

juste sob o ponto de vista econômico. Este modelo foi nova

mente utilizado por RAMIREZ DÁVILA e BENITEZ (1975), que em 

pregaram também os modelos: quadrático, raiz quadrada e Mi-
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tscherlich em sua 1� aproximação, com os dados de resnosta 

a fertilizantes. 

Os autores concluiram que, com o modelo qu� 

drático, pode-se obter bons resultados quando se usam altas 

doses de nutrientes, permitindo mostrar possíveis quedas na 

produção. Comentam ainda que a curva que representa este mo 

delo é descrita através de uma parábola com simetria em re

lação ao ponto de máximo, o que não ocorre na prática com 

as curvas de respostas a nutrientes, as quais sao assimétri 

cas. 

A equaçao de Mitscherlich (1� aproximação), 

apresentou algumas limitações, não indicando quedas de oro

dução quando se aplicam altas doses de um nutriente. 

MENEGHELLI (1976), estudando o ajuste das 

funções: raiz quadrada, quadrática, linear, e a função de 

Mitscherlich 1� aproximação, aplicadas a dados de ensaios de 

adubação com a cultura do milho, concluiu que a função raiz 

quadrada foi a que melhor se ajustou. Para isto foi utiliza 

da a técnica de simulação, gerando dados experimentais. Com 

os dados gerados estimaram-se os oarâmetros dos modelos tes 

tados, e a partir delesas rendas liquidas mais oróximas da 

real foram as escolhidas. 
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RIBOLDI (1978) fez um estudo sobre suoerfi

cie de resposta em ensaios de adubação NPK, e calcário com 

a cultura do milho. Os dois modelos de superfície de respos 

ta utilizados pelo autor foram ajustados pelo método de po

linômios ortogonais. Foram também determinadas as variân

cias das estimativas dos parâmetros, intervalos de confian

ça e estimativas dos parâmetros, intervalos de confiança e 

estimativas das oroduções. 

O autor pôde concluir que o método dos poli 

nômios ortogonais utilizado para ajustar as duas suoerficies 

de resposta é satisfatório, e é muito útil nos estudos de 

modelos com expoente fracionário, onde os níveis de nutrien 

tes não sao equidistantes. 

Finalizando, o autor comenta sobre a extra

polação com as equações de regressão, obtidas pelo método 

dos polinômios ortogonais para os dois modelos. Comenta tam

bém sobre a concordância entre as produções médias dos tra

tamentos ajustados e as observadas. 

Neste mesmo ano, SILVA ( 19 78) estudou o aju_§_ 

te de três modelos: o quadrático, a função Mitscherlich lª 

aproximação e a 2ª aproximação em experimentos de adubação 

na cultura de trigo. Após estudos detalhados para cada mode 

lo, a autora concluiu que o melhor ajuste se deu com o mode 

lo quadrático, mas a viabilidade da utilização da função de 
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Mitscherlich (2� aproximação) foi sugerida, pelo fato de re 

presentar melhor a queda brusca que se dá logo anós o ponto 

de máximo, quando se utiliza o modelo quadrático. 

SPARROW (1979), utilizando dados de 84 expe 

rimentos de adubação nitrogenada em gramíneas, estudou o a

juste dos seguintes modelos: o quadrático, o modelo de Mits 

cherlich modificado, o polinomial quadrático inverso, o in

verso linear e o de duas linhas retas. O autor utilizou o 

valor do quadrado médio residual mínimo (QMRM), dos viéses 

dos resíduos após o ajuste do modelo, e os valores de R 2 ,c� 

mo ponto de referência para selecionar o melhor modelo. 

Finalizando, fez alguns comentários sobre 

os modelos: 

- Afirmou que, para o caso em estudo, da relação daoro

dução de gramíneas com adubação nitrogenada, não p6de dizer 

que exista um determinado modelo que se ajuste totalmente a 

esses dados, devido à falta de base teórica na descrição do 

fenômeno. 

- Sugeriu, para o ajuste de modelos, a utilização de ou 

tros critérios de avaliação além do R 2 e do QMRM, oois es-

tes são insuficientes para a seleção de um modelo, 

todo modelo possui características nróorias. 

. -

Ja que 

Finalizando, o autor achou o modelo polino

mial quadrático inverso como o mais adequado, oois ajustou 
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bem na maioria dos experimentos. Considerou este modelo mui 

to poderoso, pois obteve os valores dos quadrados médios re 

siduais mínimos (QMRM) para 52 experimentos, confirmando os 

resultados de NELDER (1966). 

Neste mesmo ano SPARROW (1979), dando cont! 

nuidade ao estudo de ajuste de funções, emoregou os modelos: 

linear, quadrático, cúbico, exponencial modificado, inverso 

linear modificado, quadrático inverso e duas linhas retas in 

terceptadas, aplicados aos dados de 85 experimentos com adu 

bação com a cultura de cevada. Os modelos foram jul�ados p� 

los métodos dos quadrados médios residuais mínimos (QMRM), 

pelo total da classificação de ordem quando obteve o QMRM, 

pelo Critério de Informação de Akaike (AIC) e pela análise 

dos resíduos apos o ajuste. 

O autor concluiu que o modelo duas linhas 

retas interceptadas ajustou-se bem quando foram utilizados 

os critérios dos QMRM, do AIC, mas quando foi avaliado pelo 

total da classificação de ordem, o modelo quadrático inver

so ajustou-se melhor. 

SILVA (1980) fez um estudo sobre o ajusta

mento da 2� aproximação de Mitscherlich a dados de matura

ção de cana-de-açúcar. A autora utilizou três métodos oara 

as estimativas dos parâmetros da equação mencionada acima. 
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Estes métodos estudados oor ela sao iterativos, e necessi

tam de valores iniciais arbitrários com o objetivo de se ob 

ter a convergência. O método que obtivesse um menor numero 

de iterações, e a menor soma de quadrados de desvios, seria 

o mais eficiente.

A autora pôde concluir o seu trabalho da se 

guinte forma: 

a) Quando o comportamento da maturação para todas as

variedades eram idênticas, os três métodos de esti

mativas apresentavam os mesmos resultados.

b) Para o método de Newton semore foi exigido um maior

numero de iterações, para que houvesse a convergên

cia, exigindo ainda a matriz das derivadas segundas

(matriz Hessiana).

c) o método de Gauss-Newton nao exige a matriz Hessia

na. Este método proporcionou bons resultados e nao

necessita a proximidade dos valores iniciais ao non

to de mínimo para convergência.

d) Onde o comportaménto da maturação da cana-de-açúcar

foi anormal, obtiveram-se resultados diferentes na

ra os três modelos.

e) As estimativas dos parâmetros nao foram adequadas ouan

do empregados os métodos de Newton e Gauss Newton, on

de as variedades auresentaram pontos intermediários de

decréscimo.
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Finalizando, a autora afirma que o método 

de Marquardt apresentou bons resultados. Onde os dados nao 

foram discrepantes necessitou um número reduzido de itera

çoes para convergir. 

NICOLLELA (1981) empregou a superfície de re� 

posta a dados de cinco ensaios de adubação NPK com a cultu

ra do cacau. O modelo utilizado nelo autor foi o polinomial 

quadrático, com o objetivo de se determinar as estimativas 

dos parâmetros dos rendimentos e seus intervalos de confian 

ça, as doses econômicas e a recomendação de adubação na re

gião cacaueira no Estado da Bahia. O autor fez cortes na su 

perfície polinomial quadrática, com e sem interação, deter

minando também os pontos de máximo. Quando considerou o mo

delo com as interações, os pontos de máximo se localizaram 

fora dos intervalos estudados. 

O autor nôde concluir que o modelo de re

gressao polinomial quadrático, com e sem interação, nao se 

ajustou bem aos dados de produção de cacau, quando se cons1 

derou individualmente cada local e ano. Concluiu também que 

os intervalos de confiança foram amplos, comprometendo a pre 

cisão das estimativas dos rendimentos. 

UDO (1983), dando continuidade aos estudos 

de SILVA (1978), empregou os modelos: Mitscherlich (2� apro 
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ximação), quadrático e raiz quadrada, aos dados experimen

tais de maturação de cana-de-açúcar. 

Concluiu que o modelo quadrático tem algu

mas desvantagens em relação à 2� aproximação de Mitscherli

ch, mas foi o que melhor se ajustou a estes dados, contra-

riando o resultado do trabalho de SILVA (1978). O modelo 

raiz quadrada não foi adequado para o estudo do fenômeno da 

maturação da cana-de-açúcar, pois obteve-se sempre o ponto 

de máximo deslocado oara a direita. 

MENEGHETTI (1983) estudou os modelos quadr� 

tico e a equação de Mitscherlich 1� aproximação, aplicados 

a um ensaio de adubação NPK com a cultura da cana-de-açúcar. 

A autora determinou as estimativas dos parâmetros e seus in 

tervalos de confiança e a melhor dose econômica dos nutrien 

tes em estudo. Fez também o ajustamento de superfície de res 

posta para o modelo polinomial quadrático e concluiu que,p� 

ra se obter resultados confiáveis para as doses econômicas e 

intervalos pouco amplos, deve-se sempre utilizar doses al

tas de nutrientes. 

Concluiu também que utilizando os dois mode 

los para o ajuste aos dados de adubação, não se obteve in

terpretação racional dos ensaios. 

BIANCHINT SOBRINHO (1984) �mpregbu 11 mode

los matemáticos para estudar o período de lactação de vacas 
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da raça Gir. O autor estudou os modelos: linear, linear com 

2 e 3 etapas, o quadrático, o cúbico mais duas retas, o li

near logarítmico, o quadrático logarítmico, a função Gama 

Wood, o linear hiperbólico e o polinomial quadrático inverso. 

Segundo o autor, houve a tentativa de se orever a produção 

leiteira total a partir dos resultados parciais e em cada es 

tágio de lactação através de um modelo que se adequasse bem 

aos dados. 

As estimativas dos oarâmetros para a maio

ria dos modelos propostos foram feitas através do método dos 

quadrados mínimos, por serem lineares nos parâmetros. 

A função Gama Wood foi linearizada para que 

se pudesse aplicar o método acima. 

O modelo polinomial quadrático inverso teve 

suas estimativas dos parãmetros obtidas pelo método dos qua

drados mínimos oonderados. 

Dentre os modelos estudados, o autor sele

cionou, na ordem, os modelos: quadrático logarítmico, linear 

hiperbólico, a equação Gama Wood e o oolinomial quadrático i� 

verso. Esta seleção baseou-se na menor soma de quadrados de 

desvios de regressão, no coeficiente de determinação ajusta

do ao n9 de parâmetros e na distribuição de fre�uência dos 

coeficientes de determinaçâo ajustado para cada curva. 
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Um estudo mais recente utilizando o modelo 

quadrático e a 2ª aproximação de Mitscherlich foi feito por 

MAGNANI (1985). O autor comenta sobre a dificuldade do ajus

tamento de modelos, quando estes, por serem complexos, neces 

sitam do uso do computador para o seu estudo. Para isso, fo

ram realizados programas em linguaqem Basic, facilitando o 

ajustamento, principalmente da 2ª anroximação de Mitscherli

ch, a qual é não linear nos parâmetros. Foram utilizados os 

dados de 27 grupos de experimentos com a maturação da cana

-de-açúcar, expressos em pol% da cana. Para as estimativas 

dos parâmetros da 2ª aproximação de Mitscherlich, foram apl! 

cados os métodos de Newton, Gauss e Marquardt, e ?ara o mode 

lo quadrático o método dos quadrados mínimos usual. 

MAGNANI afirma que o método de Marquardtfoi 

o mais eficiente, concordando com os resultados obtidos por

SILVA (1980). 

2.2 - Determinação da Dose Econômica 

Com o aumento do custo de fertilizantes,mu! 

tos trabalhos com adubação e correçao dos solos vem sendo con 

duzidos, com o objetivo de aumentar a produtividade agrícola 

minimizando seus custos. Para isso é necessário neterminar

mos doses econômicas de fertilizantes ou corretivos na obten 
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çao das produções agrícolas. 

Assim, PESEK e HEADY (1956) fizeram um estu 

do para determinar o nível ótimo econômico de dois nutrien

tes em ensaios de adubação com a cultura da alfafa. Utiliza

ram os modelos: logarítmico, quadrático e raiz quadrada. O 

experimento foi conduzido sob o esquema fatorial fracionado 

repetido e os nutrientes utilizados foram o fósforo e o po

tássio. 

Os autores concluíram que o modelo que per

mitiu obter o nível ótimo de aplicação dos nutrientes combi

nados, com preços mínimos, foi o modelo raiz quadrada,o qual 

obteve um coeficiente de correlação r = 0,8793, a um 

de significância de 1% de probabilidade. 

nível 

ZAGATTO e PIMENTEL GOMES (1960), com o objeti

vo de fazer um estudo econômico da adubação, utilizaram os m� 

delos: quadrático, raiz quadrada, Mitscherlich 1� aproximação, 

e Cobb-Douqlas. Os autores comentaram as vantagens e desvant� 

gens de cada modelo, e afirmaram que nenhum dos modelos foi 

plenamente satisfatório. 

PIMENTEL GOMES e ABREU (1963} fizeram um es 

tudo teórico da dose econômica aconselhável para a 1� aprox! 

mação de Mitscherlich e obtiveram a seguinte exnressão 

x* = 1 

e 

cxu L 10 
log 

1 - 10-cxu
+ -- log 

w.u 

X t 
u 

[2. 2.a]
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c é o coeficiente d e  eficácia , u e o aumento de pr od u-

çao d o  pr od uto agr ícola , x e a d ose d o  nutr iente , w_ e 
u 

o preço unitár io d o  pr od uto a grícola e t e o preço unitá

r io d o  nutr iente. 

O s  autores afirmam que a fórmula citad a an 

ter iormente pode ser s ub s tituíd a nor : 

x* = l 

2 

X +
u

1 

c 
log w.u

X tu 

Quando se tem numerosos ensaios e possível obter es 

timativas razoáveis para os valores de c, isto então permite o uso da 

última equação. 

PIMENTEL GOMES' E CAMPOS (1966) utilizaram vários e< 

perimentos de adubação com a cultura do milho, para um esbrlo econêmiro. 

Emprega ram a 1� aproximação de t1itscherlich e confr onta ram os resulta

dos cem os obtidos can a regressão p::ilinanial de 29 C':irau. Os autores 

concluíram que a regressão :polinanial de 29 Grau JX)SSui algumas vanta

gens, mas é desaconsellúvel em ensaios de adubação, não penni tindo ex

trapolação e testes de significância adequados no caso de gru:i;os de ex

perime.iítos. 

ZAGATTO e Pil-'lENTEL GOJ:VIES (1967) estudaram , sob o 

aspecto econânico, muitas funções de produção, can una, duas e três va

riáveis inderendentes. 

Resumindo os autores recanendaram : 

- o uso de grupos de ensaios numerosos , ou ensaios isolados can 

um grande número de repetições. 
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- Não confiar em doses ótimas obtidas através de oolinô

mios de coeficientes de termos ds 29 grau que nao se

jam significativamente diferente de zero.

- Detectar a veracidade dos valores obtidos corresnon -

dem a um máximo.

- Determinar os intervalos de confiança para as

econômicas.

doses 

LANZER (1970), seguindo exemolos de autores 

anteriores, preocupou-se também com o estudo econômico de da 

dos de grupo de experimentos d e  adubação e correção na cultu 

ra do trigo. O autor empregou os modelos: quadrático, 

quadrada, potência 3/2 e Cobb-Douglas. 

raiz 

O autor concluiu que, dos modelos estudados, 

a potência 3/2 prejudicou o estudo econômico, sendo desta ma 

neira desaconselhável o uso do mesmo. 

COSTA (1977) comparou os modelos polinomia

is: quadrático, raiz quadrada e potência 3/2, a dados exoert 

mentais de 27 ensaios fatoriais 3 3 com a cultura do arroz.Es 

ta comparação foi feita com o objetivo de se recomendar do

ses econômicas para a adubação, mas isto não foi possível, 

pois em algumas vezes as doses econômicas obtidas apresenta

ram-se além dos intervalos estudados, confirmando desta for

ma resultados de outros trabalhos. 
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PALHANO et alii (1984) fizeram estudos com 

dados experimentais com a cultura da soja, com o objetivo de 

comparar os melhores métodos d e  recomendação de calcário. Pa 

ra isso os autores testaram o ajuste de modelos aos dados de 

produção, com o fim de determinar doses econômicas de calcá

rio. Foram testados os modelos: quadrático e a função de Mi

tscherlich em sua 1� aproximação, concluindo que o modelo que 

possibilitou recomendar a melhor dose econômica foi o modelo 

de Mitscherlich, confirmando os resultados obtidos através 

do método de saturação de base (70%). Verificaram que doses 

maiores que a dose econômica não conduziram a acréscimos si� 

nificativos na produção. 
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3. MATERIAL

Os dados utilizados neste trabalho foram ob

tidos de ensaios de calagem em soja, instalados oor oesquisa

dores da EMBRAPA, da ãrea de Nutrição Veíretal do Centro T'Ja 

cional de Pesquisa de Soja. Eles podem ser encontrados nas Ta 

belas de números 22 a 33 do Apêndice. O primeiro experimento 

foi instalado na região de Campo Mourão, em La tos solo Roxo dis 

tr6fico, nas doses O, 2, 4, 6, 8 e 10 toneladas de calcário 

por hectare. O segundo na reni�o de Guarapuava, em Latossolo 

Bruno distr6fico, n�s doses O, 3, 6, 9, 12 e 18 toneladas de 

calcário por hectare. 

Os experimento::, foram conduz idos por seis a-

nos consecutivos. 
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O delineamento utilizado rara o exr.::erimento de Cam

po Mourão foi o de bloco casualizados, sendo o número de blocos igual 

a quatro , canseis tratamentos representados nelas doses de calcário. 

Cada parcela foi constituída por 14 linrias de soja, can 12 m de canori 

mei--ito cada e espaçamento entre linhas de O, 50 metros. 

A área útil colhida foi de oito linhas centrais de 

10 metros cada, sendo o restante da parcela tarado cano l:ordadura. 

O delineamento utilizado para o experimento de 

Guarapuava foi o de blocos casualizados, can quatro blocos e seis tra

tamentos representados r,elas doses de calcário. Cada parcela foi cons

tituída por 12 linhas de soja can espaçamento entre linhas de 0,50 me

tros. 

A área útil colhida foi de oito linhas centrais de 

8 metros , serrlo as danais tonadas cano bordadura. 

Os solos apresentaram as características químicas 

mostradas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Análise química inicial. 

meg/100 ml de solo 
e RC* p 

I.DCAL pH 3+ )+ ;:,+ 
H+

+Al 
3+ 

% ppm 
H00 Al Ca Mq K

+ 

L 

Campo Mourão 4,5 0,8 1,49 0,61 0,22 10,32 1,75 6,5 8,2 

Guarapuava 4,5 1,7 0,27 0,13 0,14 16,24 2,42 11,2 0,09 

RC* = tonelada de calcârio/ha para elevar a saturação de bases (V%) 
70%. 
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A cultivar de soja utilizada nos experimen 

tos para os dois solos foi a Paraná, (Gl y cine max [L.] Mer

rill) . 

A adubação de correçao foi de 200 kq de 

P 205 corno suoer fosfato trir,lo incorporado a lanço no iní-

cio do experimento. De acordo com a tabela de recomendação 

de adubação para soja no Estado do Paraná , foram aplicados 

anualmente 100 kg de P205/ha e 60 kg de k20 /ha , no sul 

co de plantio. 

O método da análise química do solo utili

zado foi o de Mehlich (Carolina do Norte). 
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4. MÉTODOS

4.1 - Modelos 

Os modelos a serem estudados neste trabalho 

sao os descritos abaixo: 

onde, 

Y. = A +  BX. + ex� + e.
l l l l 

Y. e a produção de soja, em kq/ha;
l 

X. e a dose de calcário em ton/ha;
l 

A, B e C sao os oarãmetros da função; 

e. sao os erros aleat6r�os � N(O, 0 2 ). 
l 

[4.1.a) 



onde, 

onde, 

Y. 
l 

X. 
l 

A, 

e. 
l 

y . = A + B lx� + ex . + e .

-

e a 

e a 

B e 

sao 

l l l l 

produção de soja, em kg/ha; 

dose de calcário, em ton/ha;

e sao os parâmetros da função; 

os erros aleatõrios '\; N (O, 0 2 } • 

Y. ê a produção de soja, em kg/ha;
l 

X. e a dose de calcário, em ton/ha;
l 

A, b, c e k sao os narâmetros da função; 

e. sao os erros aleatórios '\; N(O, o
2 ). 

l 

e .
l 

29. 

[4.1.b] 

[4.1.c] 

4.2 - Estimativas dos Parâmetros 

4.2.1 - Método para ajuste dos modelos quadrático e 

raiz quadrada 

O critério utilizado para estimar os nararne 

tros dos modelos (4.1.a] e [4.1.bJ foi através do método dos 

quadrados mínimos. 

Dado N pares 

... 'N . 

de valores (X., Y.), i=l,2, ...
l l 
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A solução do sistema de equaçoes normais e 

dada nela equaçao matricial: 

onde, 

B = (X'X)- 1 X'Y 

B e o vetor das estimativas dos parâmetros, dado por: 

B = 

Â 

B 

e 

Y e o vetor das produções, ou seja, 

y = 

A matriz X para o modelo quadrático sera da-

da por: 

1 Xl Xl

1 x
2 

x
2 

2 

X = 1 X3 x2

3 

1 



e a 
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matriz para o modelo raiz quadrada sera: 

1 ✓¾ Xl

1 ✓x
2 

x
2 

X = 1 /x
3 X3 

1 

4.2.2 - Método para ajuste da equaçao de Mitscher

lich 2� aproximação 

4.2.2.1 - Método do gradiente 

Dados os valores Yi; Xli' x2i, ... , Xki'

i=l,2, ... 
,
n, a função de regressão é dada por:

onde, 

X. e o vetor
l

6 e o vetor

E. e o vetor
_l 

Y. = f(X., 6) + E.
l -l l 

(Xli'
x2. ,.l 

• • 1 Xki}
( 61' 

62' 
• I e ) . 

m '  

(eli' 
e2i'

"" ,. • I eki) ·

[4.2.2.1.a) 

Admitimos que ei � N(O, 0
2 ) nara todo i.

Determinamos as estimativas S oara os oarame 

tros 8 com os quais torna-se mínima a soma de quadrados dos 

desvios dada por: 



S(O) = I 
i=l 

[Y. - f (X.,0)] 2

l l 
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[4.2.2.1.b) 

A função a ser utilizada e a 29 anroximação 

de Mitscherlich dada por: 

f (X /7\ h .� },)-=Y.=A(l - 10-c(Xi+b) ] 10-k(Xi+b)
2 + e.i .e-, ' .. , ' � ' • l l 

[4.2.2.1.c] 

onde e . "' N ( O , o 2 ) • 
l 

4.2.2.2 - Processo iterativo 

O processo e iniciado com um dado nonto e 
o 

conhecido por valor inicial e a partir do qual geramos uma se 

quência de pontos 01, e2, ... ,q�e 0�pcramos convergir oara

o ponto ê com o qual S(ê) será mínima.

O cálculo de 0. 1 é de i-ésima iteração. A
l+_ 

sequência termina na prática, anos um número N, finito, de 

iterações e aceitamos 0N como uma aproximação de ê.

O vetor 

o. = 0 - º
i
· 

l i+l [4.2.2.2.a] 

e chamado de i-ésimo passo. 

Desejamos que a cada passo nos anroximemos 

do mínimo. Desde que não conhecemos o local do mínimo, nao 

podemos testar para esta condição diretamente. Desse modo, 

verificamos se o i-ésimo passo melhora nossa situação, tes-

tando-se 



S. 
l 

(O. 
1

) < S. (O.) 
l+ l+ l l 
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[4.2.2.2.b] 

Então, chamamos de i-ésimo oasso aceitável 

se a desigualdade [4.2.2.2.b] for satisfeita. 

Este método obedece ao seguinte esquema: 

1) Seja i=l. Um valor o , inicial, é dado.
o 

2) Determina-se um vetor d. na direção do i-ésimo passo
l 

proposto.

3) Determina-se um escalar p., tal que o passo
l 

o .  = p .  d.
l l l 

[4.2.2.2.c] 

seja aceitável; tomamos então: 

e. 
l 

= o. + p .d. 
l+ l l l 

(4.2.2.2.dJ 

4) Testamos se o término do critério foi encontrado. Em

caso afirmativo, aceitamos O. 
1 

como o valor ê. Se ocorrer o 
l+ 

contrário aumenta-se i por uma unidade e retornamos ao passo 

2 . 

4�2.2.3 - Aceitabilidade 

Consideremos a i-ésima iteração como um pro 

cedimento de minimização de S(8). 

reçao d. , então, 
l 

Suponhamos que temos o valor 0. e alquma di 
l 



e ( P ) = 0. + pd.
l l 
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( p � o) [4.2.2.3.a] 

e uma função somente de p, a qual desiqnaremos por: 

D.{p) = S[8(p)] = S(O. + pd.)
l l l 

[4.2.2.3.b] 

e sua derivada é dada por: 

D'. ( p)l 
d 
dp D. ( P)l 

30 as T 
:::: (-) cl D cl G 

. d [4.2.2.3.c] 

Por outro lado, o gradiente de S(8) 

que designaremos por Q(B), então, 

D'. ( P)l 
[4.2.2.3.d] 

onde Q. representa o vetor gradiente calculado no nonto e =l 

= 8 . .  
l 

D� (p) e a derivada direcio
i 

nal de S relativa a d e O. e e. i O. 
l l 

Se D'. (p) < O, então S(B) decresce. Portantol 

se pé um numero suficientemente pequeno, o passo pd é acei-

tável. Por outro lado, se D'. (p) 
l 

-

� O, pode nao existir um va-

lor positivo de p para o qual pd seja um passo aceitável. 

Portanto, chamamos d uma direção aceitável 

se 

Temos então o seguinte teorema. 
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TEOREMA 1. A dire ção d é aceitável se e somente se ,exis 

te uma matriz R def.inida oositiva tal que d = -RQ. [4.2.2.3.e]. - . 
l 

PROVA: Se ja R uma matriz definida nositiva e d dada pe

la e quaçao [4.2.2.3. e]. Então de [4.2.2.3. d] e da definição 

de matriz definida positiva, 

O� R Q. < O -·
1 ·1 

Suponhamos que D'. (p) > O.
l 

Seja 

R = 
Q. 

l 

então, a e quaçao [4.2.2.3.e } se verifica e Ré uma matriz de 

finida positiva. 

Vimos anteriormente que uma direção é acei

táve l se D'. (p) < O. O teorema diz que esta condição pode ser 
l 

assegurada se a direção é determinada pela operaçao de gra-

dientes negativos com uma matriz definida positiva. 

O m�todo de minimizac5o no qual as direções 

sao obtidas desta maneira é denominad o de método gradiente 

aceitável. 

A e guaçao básica da i-ésima iteração do me-

todo mencionado e: 
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0. l = 0. - p.R.Q .
. l+ l l l -l 

[4.2.2.3.fJ 

4.2.2.4 - Finalização do processo iterativo 

É necessário idealizar um critério para fi-

nalizar o nrocesso iterativo. Esnera-se que haja convergen-

eia para um ponto estacionário S(8) � Por isso, é natural to-

mar como critério de finalização a anulação do gradiente Qi.

Porém, em muitos casos, o computador fornece estimativas dos 

parãmetros muito pr6ximas do mínimo, e ainda assim o qradien 

te continua com tamanho considerável, e seu anulamento tor

na-se inatingível mesmo aproximadamente. Por outro lado, se 

o algoritmo diverge, esse critério de finalização torna o nro

cesso iterativo interminável.

Um critério ideal é finalizar o nrocesso lo 

go que iterações suplementares falhem na mudança significatl 

vamente dos oarãmetros. Isto é, dado um conjunto de (a=l, 

2, ... ,k} aceitamos 0. 
1 

como a solução, õ, se 
l+ 

onde, 

10. ·-· 0. l < e i+l,a i,a - a

0� é o a-ésimo comoonente de o .•
i,a l 

[4.2.2.4.a] 

Os numeros e podem ser oré-estabelecidos ou a 

calculados corno sugere '1ARCJUARDT ( 19 6 3) 
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E 
a 

- 10-
4

(8. 
l, C( 

[4.2.2.4.b] 

onde o termo aditivo 10- 3 é colocado para evitar os casos em 

que 8. sao uróximos de zero. 
l,a 

Uma vez finalizado o processo iterativo com 

8=8*, e queremos saber se 8* está ou não próximo do mínimo, 

assumimos então que conhecemos o gradiente Q* = 0(8*} e a ma 

triz hessiana M* = M(8*) (matriz das derivadas segundas} ou 

alguma aproximação sua. 

Se seccionarmos a superfície S(8} ao lonqo 

dos eixos 8 , temos uma curva cuja equaçao aproximada nas via 

zinhanças de 0* é dada por: 

0 *) + 
o. 

a qual tem um ponto estacionário 

o == o*
C( O .  

1 

2 

( 0 8*) 'T M* (8 
a aa Cl 

8*)a 

Portanto, o valor 6ª = la�/M�a\ e uma medi-

da do erro na determinação de 0 * .

Se cada 5 e oequeno, na mesma escala na qual 
C( 

0 é medido, então G* está oróximo do mínimo de S(G}. a 
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4.2.2.5 - Método de Marquardt para as esti

mativas dos parâmetros 

O método de Marquardt é uma interpolação e� 

tre os métodos: Linearização e Steepest Desccnt. Tal interpo

lação é baseada sobre a máxima proximidade na qual a série 

truncada de Taylor dá uma adequada representação do modelo 

não linear. 

Inicialmente faz-se o desenvolvimento da fun 

çao f(X. ,0), pela série de Taylor, no Donto 0 = 0 e temos 
l O 

f(X. ,0) = f(X. ,0 ) + r, 
l l O 

7=l 

obtendo-se o sistema de equaçoes 

r4 ') 2 r - 7 L • '- • . J. Cl_l 

O valor dt e uma nequena correçao para 0 e 

-

o subscrito t e  usado para designar que d foi calculado usan

do a série de Taylor. 

Uma vez obtida a direção dt do passo, o pa

râmetro deve ser corrigido apenas uma fração de dt' Dois de

outro modo, pode ocorrer um nasso inaceitável, fazendo com 

que saiamos da região onde f(Xi 1 0) Dode ser reDresentada por

[4.2.2.S.a}, causando assim, a divergência do processo. Vá

rios métodos tomam o tamanho d o  passo pd
t

' O <  p < 1. 
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O método do "Steenest Descent" simolesmente 

para confronto, toma a direção do gradiente negativo de S(0), 

assim: 

3S 3S 
• ., • f r [4.2.2.5.b) 

Tanto no método de Linearização, como no 

"Steepest Descent", como em outros, e necessário controlar 

cuidadosamente o tamanho do passo, uma vez estabelecida a di 

reção do vetor correçao. Ainda assim, em muitos casos, a con 

vergência é lenta. 

Devido a esses problemas, e necessário os 

principios fundamentais envolvidos. Inicialmente um método 

deverá resultar no vetor correçao cuja direção está dentro de 

90 ° do gradiente negativo de S(0), pois de outra forma os va 

lores de S(X.,0) podem ser esnerados maiores do que menores 
l 

ao longo do vetor correção. Em seauida, devido ao rigoroso 

alongamento da superficie de S(Xi 1 8), na maioria dos proble-

- o mas, dt e usualmente quase semnre 90 afastado de v◊. Dessas

considerações, é r�zoável interpolar entre dt 
e 79.

No método de Marquardt, a direção e o tama

nho do passo sao determinados simultaneamente. 

Este método d e  Marquardt baseia-se no fato 

de que, se uma matriz qualquer é definida oositiva N, conse-

quentemente teremos M + \N definida positiva, oara \ sufici-



40. 

entemente grande, qualquer que seja a matriz M. 

A matriz M e  a aoroximação da matriz Hessia 

na do método de Gauss e N é uma matriz diagonal com elemen

tos 

n .. -
ll 

(m .. ) ½ 
ll 

1 

se rn. . f. O 
ll 

se rn. . = O 
ll 

A fórmula iterativa do método e dada nor: 

8
i+l 

= 
-1 

0. - (M. + :\.N.) Q. 
l 1. l -i - l 

[4.2.2.5.c] 

A descrição detalhada do método nade ser 

vista nos trabalhos de SILVA (1980) e UDO (1983). 

De acordo com a equação [4.2.2.1.b], a con

dição necessária para que ê seja um ponto de mínimo de S(8) 

e que, neste ponto seja anulado o vetor gradiente Q(e) de S 

e seja definida positiva a matriz Hessiana M(ê). 

Para que se nossa aplicar o método de Mar

quardt, devemos obter as derivadas oarciais de orimeira e de 

segunda ordem da função estudada. 

Então é dado: 

f. = f(X.,8) 
l 

(i=l,2, ... ,n; j,k=l,2,3,4) 

3f(X. ,0) 
f. =

lJ 
3 8 

7

[4.2.2.5.d] 



fijk = 
a 2 f (X . ,G) l 
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[4.2.2.5.e] 

Desta forma, as derivadas narciais de nrimei-

ra ordem nara a equaçao: 

com uma variável inde0endente e auatro narâmetros: 

02 = e, e3 = b e 04 = k, são dadas nor: 

af(X . , G ) (X b) k(X b)z __ i __ = f1 = [l - 10-c i+ ] 10- i+ 

as 
1 

âf(X .,G) 
l 

âf(X.,O) 
l 

ªºJ 

âf (X., 8) 
l 

ªº4 

= f2 = A(LlO) (Xi+b) 10-c(Xi+b) 10-k(Xi+b)
2 

= f 3 =

= f4 

Através da equaçao [4.2.2.5.e], podemos ob

ter as derivadas parciais de 20 ordem para os parâmetros: 

af (X. 1 O)l 

ao ao 
1 1 

af(X. ,O ) l 

= o 
êlf(X. ,G) ( 2 

__ i __ = (T,1O) (X. +b) 10-c X:i.
+b ) 10-k (Xi +b)

l 
c)0, ,)82 _[_ 

(·110·) 10--k(X.+b) 2 { ---c(X.+b) 2' , .. , , [" ,0-c(X.+b),1= . , l C .. LU l . - K\A
:i.

+D) l.- l. l J r



af (X. , 8) -k (X +b) 
2 -e (X. +b) ]__ i __ = -L{lO ) (X. +b)

2 10 i [ l  - 10 l l 

af(Xi, 8)
= -A(Ll0 ) 2 [10-c(Xi+b) 10-k(Xi+b) 2

(Xi+b)
2]

ae2 302

42. 

af (Xi' 8) " l\ (L] O) ]O-e (Xi +b) 10-k (Xi +b)' ,! l - (Xi +b) (LlO) [e + 2k (Xi +b) 1} 
302 a03 l 

3f (X. , 8) 
lO-c (X

i
. +b) 10-k (Xl. +b) 2]

__ i __ = --A (LlO ) 
2 [ (X. + b) 3 

l 

af(Xi, 8} 
= -A(Llü} lü-k(Xi+b} 2

a03 ae3

I 10 -c(Xi+b) [e + 4k(X.+b)] + 

} . 
e (Llü ) i 

l [ - 10 -c (Xi +b)] [l - 2k (LlO) (Xl. +b) 
2}l+ 2k 1 

8f(X., 8} 
lO-k(Xi+b)

2
(X1 .. +b) ( b) 

lc(LlO ) (Xi+ b) 10 -c(Xi+b) +

} 
__ i __ = -A(LlO )

.. + [2(l-lO-c Xi+ 
) [1-k(LlO ) (Xi+b} 2 

3f(X., 0)
4 -k(X +b)2 

0 -c(X.+b)1 __ i __ =A(Ll0 )
2(X.+b) 10 i [1 - 1  l , l 

3f (X. , 6}l af (x. , e )

= 
ae2 ae1 ae1 802

8f(X., 8)l af (X. ,e)l. 

ae3 381 38 ae 
3 
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clf(X. ,8) 
l 

af (X., 8) 
== 

ao 3 ao 2 a0 2 êl0 3

clf(X. ,8) 
l 

élf (X. , O) 
--

êlO 4 ªº1 ªº1 384

3f(X.,8) 
l 

élf(X.,8) 
]_ 

--

384 ªº2 ae 2 êl84

êlf(Xi,8)
== 

af(Xi,0)

304 êl83 30 3 384

Para a soma de quadrados dos erros S(0) ob-

tém-se um vetor gradiente Q de componentes O. 
·1 (j==l,2,3,4):

e a matriz Hessiana 

m.l J z 

== - 2 I:
i ==l 

(Y. - f.) f.J _  l l J

de elementos mjk (j,k=l,2,3,4): 

2 
n n 
1: f .. f.k - 2 I:

i=l lJ ]_ i == l 
(Y. - f.) 

l l 
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4.3 - Cálculo do Máximo das Funções 

4.3.1 - Modelo quadrático 

O ponto de máximo para esse modelo foi cal

culado através da derivada da função em relação a X. 

de máximo, 

Dado o modelo: 

y ::: A + BX + CX 2

clY 

cJX 
= Y' == B + 2CX 

Fazendo clY = O, tem-se o oonto crítico:
cJX 

B + 2CX = O 

X --
-B

2C

A condição necessária para que haja o 

cl 2 y é que a derivada segunda < O. Loqo
clX 2

== Y" = 2C 

Mas so sera negativa se C < O. 

oonto 

Assim, a dose de calcário gue irá proporcio-

nar a maior produção de soja, a produção máxima, sera dada 

nor: 



B
2 

y = A -

4C 

45. 

isto quando substituimos o ponto crítico na função original. 

4.3.2 - Modelo raiz quadrada 

De maneira semelhante ao modelo quadrático, 

obtemos: 

clY 
Y' 

B 
e = :::: 

clX 2✓x 

Fazendo 
3Y 

o 
I 

obtemos então oonto crí-= o 
clX 

tico: 

B 
e o -·- + --

2✓x

B + 2c✓x = o 

✓x
-B

= 

2C 

X 
B

2 

--

4c2

A derivada segunda da função sera: 

< o 

haverá um ponto de máximo se B > O. 
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Substituindo o ponto crítico na função, ob

temos a produção máxima. 

então, 

X = 

Se 

4c 2

e /x =
-B

2c 

Y = A +  BIR + ex

-B
y = A + B(--)

2C

y A 
2B 2

= -

4C 

e(-ª--=--) 
4C 2

4.3.3 - 2� aproximação de Mitscherlich 

Como esta função é nao linear nos oarãmetros 

a determinação do seu oonto de máximo é um tanto complexa, e 

sera necessário utilizar métodos específicos para este fim. 

Após as estimativas dos parâmetros da 2�aoro 

xirnação de Mitscherlich, expressa por: 

e .
l 

verifica-se o valor da estimativa R. Se f > O haverá um ponto 

de máximo, o qual poderá ser determinado nelo mfit0rlo de New

ton-Raphson, ou através do teorema de Rolle diretamente. 



dada por: 

onde: 

F{r) 

F' (r) 

4.3.3.1 - Método de Newton Raohson 

Este método e baseado na fórmula 

df(r,ê) 

dr 

cFf(r,ê) 

dr 2 

= r. - F ( r . ) /F ' ( r. ) 
l l l 

4 7. 

iterativa 

O programa de computador utilizado oara o 

cálculo do ponto de máximo encontra-se no Aoêndice, e foi de 

senvolvido por MAGNANI {1985). 

4.3.3.2 - Método direto através do teorema 

de Rolle 

Consiste este processo em verificar em que 

ponto a função muda de crescente para decrescente. Com este 

objetivo, inicia-se o processo, tornando-se um valor tX arbi

trário. A partir de um valor inicial X acrescemos a ele o va 

lor tX, verificando-se, em cada ponto, o sinal de tY. Quando 

há uma mudança de sinal, reoete-se o orocesso tomando-se co-

tX 
mo 1\X o valor -2 e corno X inicial o X anterior à mudança de



sinal. Repete-se este processo até obter 

jY. 1 - Y.I < e 
l+ l 

48. 

isto e, até que a diferença entre o passo atual e o anterior 

seja menor que um valor pequeno pré-determinado. 

O programa de computador usado no trabalho 

foi desenvolvido por UDO (1983), e encontra-se no Anêndice. 

4.4 - Dose Econômica do Calcário 

Uma dose de calcário é denominada economica 

mente ótima quando, através dela, pode-se maximizar a função 

da renda líquida da produção. 

A função da renda líquida e representada por: 

[4.4.a) 

onde, 

Y e a produção de soja obtida com as doses de calcário; 

V 
-

da soja, kg; e o preço em 

Fl e o nreço do calcário, em ton;

F sao os custos fixos.o 
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Para se determinar a dose de calcário que 

torne a renda líquida máxima, é necessário que: 

aL 

3X 
= o 

Considerando a função [4.4.a] obtemos: 

aY 
V F

l 
o . 

-

ax 

3Y 
F

l 
[4.4.b] 

;.:ix V 

Seja x* o valor que satisfaz a equaçao [4.4.b]. 

Para que a função [4.4.a] atinja um máximo no nonto de abcis

sa x*, deve-se ter: 

< o
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4.5 - Análise de Variância 

As análises de variância oara os experimen

tos de Campo Mourâo e de Guaravuava serão feitas de maneira 

usual, como o esquema da Tabela 2. 

Tabela 2 - Esquema de análise de variância. 

onde, 

Causas de Variação 

Blocos 

Calcário 

Resíduo 

Total 

b e o numero de blocos; 

Graus de Liberdade 

(b-1) 

(t-1) 

(b-1) (t-1) 

bt-1 

t e  o numero de tratamentos (doses de calcário). 

Independente da significância do teste F pa 

ra tratamentos, foram realizadas as análises de regressao p� 

ra os três modelos, nos dois locais, conforme o esquema da 

Tabela 3. 



Tabela 3 - Esquema de análise de regressao. 

Causas de Variação 

Regressão 

Desvios da Regressão 

(Calcário) 

Blocos 

Resíduo 

Total 

Graus de Liberdade 

p-1

t-o

(t-1) 

b-1

(b-1) (t-1) 

bt-1 

onde p e o numero de parâmetros do modelo de regressao. 

51. 

Para os modelos quadrático e raiz quadrada, 

as somas de quadrados de regressao serao: 

SQ Reg. = r(êX'Y - C) 

e a soma de quadrados dos desvios de reqressao sera: 

SQ Desv.Reg. = SQ Calcário - S0 Reg. 

Para a 2� aproximação de Mitscherlich a so-

ma de quadrados dos desvios sera: 

n 
SQ Desv.Reg. = r L 

i=l 
(Y. - Y.) 2 

l l 

e a soma de quadrados de regressao e exoressa por: 

SQ Req. = SQ Calcário - SQ Desv.Req. 
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Os coeficientes de determinação R 2 e Ri na

ra os três modelos, serão calculados por: 

R2 = SQ Recr. 

SQ Calcário 

quando o resíduo nao se confunde com os desvios de regressao, 

e 

onde, 

- D-1 R1 = R 2 - (1 - R 2 ) 
t-p

p e o numero de narâmetros do modelo de regressao; 

t e  o numero de tratamentos. 

O coeficiente de determinação ajustado foi 

proposto por HOFFMANN e VIEIRA (1983). Os autores afirmam que 

o coeficiente de determinação é uma medida descritiva da qua

lidade do ajustamento obtido. Como o valor de R 2 deoende do 

numero de observações da amostra, os autores aconselham o uso 

do Ri ajustado para graus de liberdade.
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4.6 - Critérios para Avaliar o Ajuste dos Modelos Estuda

dos 

Frequentemente encontra-se na literatura a 

utilização dos valores de R 2
, R� e do Desvio de Regressão pa 

ra avaliar a qualidade do ajustamento de um modelo. Muitos 

sao os autores que utilizam dessas estatísticas. Podemos ci-

tar DRAPER e SMITH (1966) ,  NETER e WASSER�AN (1974), PIMEN-

TEL GOMES (1973), HOFFMANN e VIEIRA (1983), entre outros. 

Existem também autores que acham necessários 

outros critérios além desses mencionados acima. NELDER (1966), 

SPARROW (1979), em trabalhos com dados exoerimentais de adu

bação, afirmam gue um valor alto oara o coeficiente de deter 

minação (R2 ) ou quadrado médio do Desvio de Reqressão em ex

perimentos simples, não deve s er aarantia de um modelo bem 

ajustado. 

Considerando as afirmações de NELDER (1966) 

e SPARROW (1979), serão aplicados os critérios: Critério da 

Informação de Akaike e o Critério do Total de Postos, 

os dados deste trabalho. 

oara 
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4.6.1 - Critério de informação de Akaike 

Este critério foi desenvolvido por AKAIKE 

(1971) e sera utilizado na comparação de modelos matemáticos, 

com o objetivo de se detectar os que melhor se ajustam aos d� 

dos experimentais. Foi citado por SPARROW (1979) e pode ser 

aplicado a modelos que tenham diferentes números de parame

tros. 

A expressao deste critério e dada oor: 

AIC = 2tn (máxima verossimilhança) +

+ 2 (n9 de parâmetros independentes ajustados) 

Assumindo-se que os erros têm distribuição 

normal, esta expressão terá a seguinte forma: 

onde, 

AIC(k) = n tn SQ Residual(k) + 2k

n e o numero de pontos estimados; 

k e o numero de parâmetros de cada modelo ajustado; 

SQRes. 
(k) é a soma de quadrados do desvio de regressão.

A avaliação do modelo ajustado com este cri 

tério sera feita considerando o AIC minimo, devendo coinci

dir também com o Quadrado .�lédio do Desvio de Regressão Míni

mo (QMDRM}. 
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4.6.2 - Critério do total de postos (estatística de 

ordem 

Este critério foi também utilizado por SPAR 

ROW (1979), com o objetivo de confirmar os resultados obti

dos através dos critérios mencionados anteriormente. 

Baseia-se na avaliação do quadrado médio re 

sidual apos o ajuste do modelo. Com este objetivo, o autor 

atribuiu diferentes valores de postos. Para o quadrado médio 

de desvio de regressão mínimo, atribuiu-se o posto 3, oara o 

quadrado médio de desvio de regressão intermediário o nosto 

2, e para o quadrado médio de desvio de regressão máximo o 

posto 1. 

Portanto, o modelo que obtivesse o maior to 

tal de postos seria o modelo que melhor se ajustaria aos da

dos. 

O procedimento do critério está descrito a

baixo. 

Dado n conjuntos de experimentos com n va

riâncias residuais� e estes exnerimentos ajustados a n mode

los, calculamos os totais de postos para cada modelo sequndo 

o quadro a seguir.
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p o s 'l� o s ( p . ) J TOTAL 
l'10DEIDS 

P1=1 P2=2
DE 

p -3(M.) ~r POS'IDS 
l N9 de exneriinentos (TP} 

3 
Ml kll kl2 kl3 2� kl j 

P. 

j=l J
3 

M.2 k21
k22 k23 z k2j 

P.

j=l J
3 

M k31 k3 2 k33 z� k3� P.3 
. 1 _J JJ = 

onde, M. sao os modelos estudados, i= l,2,3; 
l 

P. sao os postos dados aos Ouadrados M�dios de Desvios
J 

de Regressão, j= l,2,3; 

k .. são os totais de exoerimentos com Quadrados ��dias 
lJ 

do por: 

de Desvios de Regressão máximos, intermediários e mi 

nimos, i=l,2,3; j=l,2,3. 

Logo, o total de postos oara cada modelo e da 

3 
TP = Z k. . P -j 

i,-j=] lJ 
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4.7 - Programação da Metodologia 

Foram utilizados inicialmente o nrocessamen 

to das análises feitas atrav�s dos computadores IBM 4341 da 

EMBRAPA de Brasília, POLYMAX 20 l DP do Centro Nacional de Pes 

quisa de Soja, de Londrina. O orograma utilizado nara esti

mar os narâmetros da equação da 2� aproximação de Mitscherli 

eh e a determinação do ponto de mãximo foi desenvolvido por 

MAGNANI (1985). Foi utilizado tamb�m o nrograma de UDO (1983) 

para a determinação do ponto de mãximo. 

Os pro0ramas de MAGNANI (1985) e UDO (1983) 

foram processados nos comoutadores de vãrias instituiç6es de 

pesquisa, como Planalsucar e Instituto Aqron6mico do Para

na. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capitulo sao. a�resentados e discuti 

dos os resultados dos valores iniciais utilizados nara este 

trabalho, bem como as estimativas dos narâmetros, valores do 

teste F para calcário, teste F para a Reqressão e nara Des

vios de Regressão. São apresentados também os resultados dos 

critérios utilizados para a comparação dos três modelos, 

nos dois locais, e os gráficos corres�ondentes a cada modelo 

e local. 

Os resultados das análises de variância,an� 

lises de regressao, os valores de Y observados, Y estimados, 

desvios, e equaçoes de reqressao, considerados resultados com 

plementares, estão nas Tabelas de números 34 a 35 e 47 a 124 

do Apêndice. 
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5.1 - Valores Iniciais das Estimativas dos Parâmetros da 

2� Aproximação de Mitscherlich 

Em estudos de modelos nao lineares nos oara 

metros, e sempre exigido sue o orocesso de estimação seja it� 

rativo. O processo necessita de valores o (i=l,2, ... ,k) doso. 

parâmetros 8. (i=l,2, ... ,k). 
l 

Estes valores devem ser bem selecionados, 

pois depende deles a rápida convergência do modelo. 

Segundo Draper e Smith (1966), citados oor 

SILVA (1978), pode ser usado como valor inicial 8 , qualquero 

informação anteriormente obtida de 8. 

Neste trabalho foram utilizados como valo

res iniciais de alguns parâmetros, valores próximos dos re

sultados obtidos por SILVA (1978). O valor inicial de A uti 
o 

lizado foi o mais próximo possível da maior oroduçâo exoeri-

mental. Inicialmente, quando obtidas as estimativas dos nar� 

metros, foi observado o número de iterações. Se este numero 

era alto, variava-se o valor de A próximo ao obtido 
o 

riormente. Este pr9cedimento ocasionou desvantagens 

ante-

quando 

comparado com o método utilizado oor UDO (1983). Esta autora 

fixou intervalos para todos os parâmetros, fazendo todas as 

combinações possíveis. Para cada combinação, calculou as so-

mas de quadrados dos desvios. Onde as somas de quadrados fo-
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ram mínimas, selecionou o valor inicial dos parâmetros, ob

tendo valores mais confiáveis dessas estimativas. Entretanto, 

devido ao desconhecimento dos parâmetros, optou-se pelo nro

cedimento citado para poder sentir melhor o método. 

Os valores iniciais utilizados para este tra 

balho estão nas Tabelas 20 e 21 do Aoêndice. 

5.2 - Ajuste dos Modelos 

5.2.1 - Ajustamento dos modelos aos dados experimen 

tais de Campo Mourão 

Pelos resultados da Tabela 46 do Apêndic�, 

verificou-se a possibilidade de desdobrar os graus de liber

dade do calcário, levando em conta a regressão para os três 

modelos. 

5.2.1.1 - Modelo quadrático e modelo raiz 

quadrada 

As estimativas dos parâmetros para estes mo 

delos foram obtido� oelo método dos quadrados mínimos, con-

forme apresentado em 4.2.1. 

Estas estimativas estão nas Tabelas 4 e 5, 

e pode-se notar que houve um ponto de mínimo quando foi uti-

lizado o modelo raiz quadrada, com os dados exDerimentais do 

ano agricola 81/82. 
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Tabela 4 - Estimativas dos parâmetros do m::xielo quadrático, para os exoe 

rimentos de Campo Mourão. Anos: 78/79 a 83/84. 

ANOS 

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

Â 

2. 066, 00

1.892,00 

2.658,'JO 

1. 646, 00

2.479, ou 

2.325, 00 

PARÂMETRO S 

Ê ê 

63,9120 -3,7890

251,2486 -18,0948

278,8035 -18, 9642

95,1535 -1,0892

279,2826 -19,5279

215,3361 -12,9296

Tabela 5 - Estimativas dos parâmetros do rrcdelo raiz quadrada para cs ex 

perimentos de Campo Mourão. Anos: 78/79 a 83/84. 

ANOS 

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

2.069,00 

1. 756, 00 

2.577,00 

1.654,00 

2.423,00 

2.332,00 

PARÂMETROS 

Ê 

89,5807 

738,1154 

654,5372 

13,0182 

618,5724 

301, 2572 

e 

-145,9005

-102,5578

80,4520

-97,1804
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5.2.1.2 - Modelo da 2� aproxímação de Mits

cherlich 

Para este modelo, as estimativas dos oarame 

tros foram obtidas pelo método de Marquardt, devido a este 

modelo ser não linear nos parâmetros, de acordo com 4.2.6. 

E stas estimativas são apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6 - Estímatíva dos parâmetros da 2� aproxímação de Mítscherlich, 

para os experímentos de Campo Mourão. Anos: 78/79 a 83/84. 

PA RÂMETRO S 
ANOS IT* 

Â B e
/', 

78/79 34 5.331,85 15,1134 0,0166 0,000238 

79/80 30 2.596,78 0,4844 0,9909 -0,000130

80/81 28 3.603,01 2,2707 0,2416 -0,000012

81/82 33 2.662,90 11,5725 0,0338 -O ,000131

82/83 12 4.038,23 3,7271 0,1104 0,000358

83/84 15 4.078,00 5,3984 0,0692 0,000281

XIT = 25

* IT = N9 de iterações necessárias para a convergêncía do modelo. 

Na Tabela 6 pode-se verifi car que, em média, 

foram necessári as 2 5  iterações para que o modelo convergis

se. Outro ponto a ressaltar é que o parâmetro k na 2� aoro

ximação de Mitscherlich deve ser positivo, pois isso é uma 

exi gência para a o btenção do ponto de máximo, o que nao o cor 
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reu, ent retanto, com todos os anos a grícolas deste conjunto 

de dados ex perimentai s . Para o solo de Camoo M ourão,n ão ho� 

ve gra ndes ac rêscimos na. produç ão com a aolicação do cal 
-

cãrio, dev i do a baixa concentracjo de aluninio t rocãvel. 

Com estas est i mati vas, pôde-se fazer as ana 

li ses de regressao para os t rês modelos, com os experimen

tos de Cam po Mourão, de aco rdo com o i ndica do no Capítulo 

4.5. Os valores do teste F para a regressão e desvios d a  re 

gressao são ap resentados n a  Tabela 7. 

Tabela 7 - Valores do teste F para regressao e desvios de reqressao pa

ra os ITDdelos: quadrático, raiz quadrada e 2� aproxirração de 

Mitscherli ch, para os experimentos de Camoo Mourão. 

ANOS 

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

Quadrático 

Regressão Desvios 
de Reg. 

12,06** 0,76NS 

12,08** 2,06NS 

54,74** ,2,08NS 

24,39** l,17NS 

15,35** 0,22NS 

33,81** 0,64NS 

Raiz Qua drada 

Regressão 

22,75** 

14,68** 

56,91** 

24,36** 

15,17** 

65,32** 

Desvios 
de Req. 

0,91NS 

0,32NS 

0,62NS 

l,19NS 

0,35NS 

l,06NS 

2� Aproxirração 
de Mitscherlich 

Regressão 

8,04** 

10,05** 

37,73** 

16,26** 

10,33** 

22,63** 

Desvios 
de Reg. 

l,13NS 

0,09NS 

l,26NS 

l,75NS 

0,20NS 

0,83NS 
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Nota-se que, para os três modelos, os v�lo

res do teste F para regressão foram altamente significati

vos, dificultando assim detectar qual o modelo que melhor 

se ajustou, visto que os desvios de regressao nara os três 

modelos não foram significativos em nenhum dos anos agríco

las, para os dados experimentais de Camno Mourão. 

Este resultado contraria em parte os dos es 

tudos realizados por UDO (1983) e SILVA (1978), onde as au

toras encontraram, para os modelos quadrático e raiz quadr� 

da, valores do teste F significativos para os desvios de re 

gressao. 

Como este critério estatístico nao foi sufi 

ciente para detectar quais dos modelos melhor se ajustaram 

aos dados, fez-se a comparaçao dos mesmos através da aolica 

çao de outros critérios de avaliação além do R2
, Rl e do 

Quadrado Médio do Desvio de Regressão Mínimo. Estes crité

rios são: o Critério de Informação de Akaike (AIC) e o To

tal de Postos (TP), apresentados nas Tabelas 8 e 9. 
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Tabela 8 - Valores de R 2
, R�, QMDRM e AIC, para os :inodelos quadráticos,

raiz quadrada e 2ª aproxinB.ção de Mitscherlich, com os e..'ille

ri:rrentos de Camoo Mourão. Anos: 78/79 a 83/84. 

ANOS MODEI.DS 

Quadrático 

78/79 Raiz quadrada 

2ª aprox. Mitscherlich 

Quadrático 

79/80 Raiz quadrada 

2ª aprox. Mitscherlich 

Quadrático 

80/81 Raiz quadrada 

81/82 

82/83 

83/84 

2ª aprox. Mitscherlich 

Quadrático 

Raiz quadrada 

2ª aprox. Mitscherlich 

Quadrático 

Raiz quadrada 

2ª aprox. Mitscherlich 

Quadrático 

Ra.iz quadrada 

2ª aprox. Mitscherlich 

* AIC = n ln SQ Desv.Reg. + 2k

n = n<? de pontos estimados; 

0,91 

0,86 

0,78 

0,80 

0,97 

0,98 

0,95 

0,98 

0,94 

0,93 

0,93 

0,83 

0,98 

0,97 

0,97 

0,97 

0,94 

0,94 

0,85 

0,83 

0,45 

QMDRM AIC* 

7.086,52 65,78 

8.497,94 66,60 

10.556,72 67,74 

0,67 185.082,21 85,36 

0,95 29.480,13 74,34 

0,95 

0,92 

0,97 

0,85 

0,88 

0,88 

0,57 

0,97 

0,95 

0,92 

0,95 

0,92 

0,85 

7.995,44 66,07 

58.602,81 78,46 

17.616,41 71,25 

35.500,80 75,02 

47.740,87 77,23 

48.546,62 77,33 

71.545,80 79,22 

21. 559, 95 72 ,46

32.841,43 74,98 

18.986,44 71,26 

23.660,20 73,02 

38.757,77 75,70 

30.525,60 74,11 

k = n9 de parâmetros do m::x:3.elo ajustado. 
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Tabela 9 - Número total de postos nara os três rrodelos em relação aos 

experimentos de Campo Mourão. 

p o s T o S* 'IDTAIS 
M)DEIDS 1 2 3 DE 

N? de experimentos POS'IOS 

Quadrático 2 1 3 13 

Raiz quadrada 2 3 1 11 

29- aprox. Mitsd1erlich 2 2 2 12 

* Posto 1 =Quadrado.Médio de Desvio de Recrressão Máximo;

Posto 2 = Quadrado Médio de Desvio de Reqressão Intermediário;

Posto 3 = Quadrado Médio de Desvio de Regressão MíninD.

I ndiscutivelmente, com estes result ados das 

Tabelas 8 e 9, pode-se verificar que o modelo quadr ático se 

adequou melhor aos dados experimentais de Campo Mourão. 

Houve, na maioria das vezes, a concordãncia 

ent re os critérios, t ornando-se bem visível a adequação do 

modelo quadrático. Neste modelo, em 6 anos de experimenta-

-çao, obtiveram-se· os quat ro maiores valores para o coefici-

ente de determinação (R 2), quatro maiores valores do coefici

ente de determinação ajustado (�i), t rês menores valores dos 

quadrados médios des desvios de regressão mínimos e os 

três menores valores de AIC, s endo que houve coincidência qua 

se tot al nos res ultados dos crit érios ap licados. 
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Após o modelo quadrático, o modelo que me

lhor se adequou foi o da 2� aproximação de Mitscherlich. 

Estes resultados concordam com os encontra 

dos no trabalho de UDO (1983), quando a autora concluiu, em 

seus estudos, que o melhor ajuste foi oara o modelo quadrá

tico. 

5.2.2 - Ajustamento dos modelos aos dados exneri

mentais de Guarapuava 

Utilizando-se da Tabela 46 do Apêndice, des 

dobraram-se os graus de liberdade do calcário, levando em 

conta a regressao, para os modelos: quadrático, raiz quadr� 

da e 2� aproximação de Mitscherlich. 

5.2.2.1 - Modelo quadrático e raiz quadrada 

De maneira anãloga ao item 5.2.1.1, as esti 

mativas dos parâmetros dos modelos sao apresentadas nas Ta-

belas 10 e 11. 
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Tabela 10 - Estimativas dos parâmetros do rrodelo quadrático para os ex

i:::ierimentos de Guaranuava. Anos: 78/79 a 83/84. 

ANOS 

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

Â 

1. 204, 00

2.150,00 

2.385,00 

1.571,00 

1.633,00 

1. 7Tl, 00 

PARÂMETRO S 

Ê ê 

69,6333 -2,6342

140,6404 -5,3931

136,1011 -5,304R

103,1214 -3 ,8961

201,9488 -10,7096

228,9571 -10 ,0449

Tabela 11 - Estima.tivas dos narâmetros do rrodelo raiz quadrada oara os 

exi:::ierimentos de Guarapuava. Anos: 78/79 a 83/84. 

ANOS 

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

Â 

1.169, 00 

2.076, 00 

2.287, 00 

1.512, 00 

1.527 ,oo 

l.542, 00

PARÂMETRO S 

Ê ê 

206,9515 -22,8432

429,4135 -49,9340

455,4593 -58,5553

316,4763 -35,9164

796,0020 -164,1405

929,9405 -154,3310
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5.2.2.2 - Modelo da 2� aproximação de Mits

c herli c h  

- ~ 

Como este modelo e nao linear nos parame-

tros, as estimativas dos parâmetros podem ser obtidas da mes 

ma forma que no item 5.2.1.2, e as mesmas sao apresentadas na 

Tabela 12. 

Tarela 12 - Estimativas dos parârretros da 29 aoroximação de Mitscherlich, 

para os experim2ntos de Guaraouava. ,"lnos: 78/79 a 83/84. 

PAR.l'i.M E TRO 
ANOS IT* 

Ê ê R 

78/79 5 1.861,27 6,8356 0,0654 0,000083 

79/80 3 3.205,98 5,1127 0,0906 0,000057 

80/81 4 3.203,22 3,7447 0,1459 0,000012 

81/82 5 2.304,31 4, 7318 0,0997 0,000039 

82/83 91 11.252 ,60 5,4711 0,0130 0,000893 

83/84 4 2.956,88 1,0861 0,2903 0,000085 

xrr = 19

*IT = N9 de iterações necessárias para a converqência do m:xlelo.

Verifi cando a Tabela 12 e cornoarando com a 

Tabela 6, notou-se, oara os experimentos de Guaranuava, que 

o n6mero m�dio de iterações decresceu em relação aos exoeri

mentos de Campo M ourão, convergindo o modelo mais rapidarnen-

te. 
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Com estas estimativas dos narâmetros dos três modelos, 

pôde-se obter a análise de reqressão para os exr:,erimentos de Guaranuava. 

Na Tabela 13 são apresentados os resultados do teste F nara rearessao e 

desvios de regressao. 

Os valores do teste F oara reqressao e desvios de re

qressao sao sionificativos quando em,Keqados os mcx::lelos quadráticos e raiz 

quadrada. Para este conjunto de dados exoerimenta is existem concordância 

com os resultados obtidos Dor UDO (1983}, SILVA (1978) e outros. 

Tabela·13 - Valores do teste F nara regressão e desvios de regressão pa

ra os modelos: quadrático, raiz quadrada e 2� aproximação de 

Mitscherlich, com os experimentos de Guaraouava. 

ANOS 

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

Quadrático 

Regressão 

23,76** 

92,70** 

11,96** 

15,53** 

34,94** 

34
1
82** 

Desvios 
de Reg. 

0,79NS 

l ,67NS

0,78NS 

l,77NS 

0,87NS 

5,48** 

Raiz Quadrada 

Regressão 

23 
T 
75** 

93,49** 

12,78** 

15,86** 

31,31** 

42,70** 

Desvios 
de Reg. 

0,80NS 

l,14NS 

O ,23NS 

l,56NS 

3 ,29* 

0,23NS 

2q. Anroximação 
de Mitscherlich 

Reqressão 

15,97** 

63,20** 

8,60** 

10,75** 

23,20** 

28,58** 

Desvios 
de Reg. 

l,00NS 

0,40NS 

0,23NS 

2,05NS 

l,44NS 

0,18NS 

Aqui tamb�m sao anlicados  os  mesmos crit�

rios de  avaliação utilizado s oar a  o s  experimentos d e  Campo 

Mou rão, como o s  v al o r e s  d e  R 2
, �1• QMDRM, AIC e TP, como se

gue nas Tabelas 1 4  e 1 5. 
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Tabela 14 - Valores de R2
, R1, QMDRM e AIC para os rrodelos quadrático,

raiz quadrada e 2sl aproxinB.ção de Mitscherlich, com os exue

rimentos de Guarapuava. Anos: 78/79 a 83/84. 

ANOS 

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

MODEI.DS 

Quadrático 

Raiz quadrada 

2ª aprox. Mitscherlich 

Quadrático 

Raiz quadrada 

2ª aprox. Mitscherlich 

Quadrático 

Raiz quadrada 

2ª aprox. Mitscherlich 

Quadrático 

Raiz quadrada 

2ª aprox. Mitscherlich 

Quadrático 

Raiz quadrada 

2ª aprox. Mitscherlich 

Quadrático 

Raiz quadrada 

2ª aprox. Mitscherlich 

0,95 

0,95 

0,89 

0,97 

0,98 

0,99 

0,91 

0,97 

0,95 

0,85 

0,87 

0,72 

0,96 

0,86 

0,90 

0,81 

0,99 

0,99 

* AIC = n ln SQ Desv.Reg. + 2k

onde, n = n9 de pontos estimados; 

p_2 

A 

0,92 

0,92 

0,72 

0,95 

0,97 

0,97 

0,85 

0,95 

0,87 

0,75 

0,78 

0,30 

0,93 

0,77 

0,75 

0,68 

0,98 

0,99 

QMDRM AIC* 

10.105,77 67,91 

10.184,49 

12.702,36 

21. 520, 65 

14.698,00 

67 ,96 

68,85 

72,45 

70,16 

5.215,58 63,51 

70.589,97 79,57 

21.369,78 72,41 

20.895,60 71,�4 

75.853,76 80,01 

66.533,87 79,22 

87.815,40 80,49 

40.086,11 

150.446, 72 

65.703,60 

76,18 

84,11 

78, 71 

369.958,64 89,51 

15.818,96 70,60 

12.150,56 68,58 

k - n9 de parãmetros do modelo ajustado. 
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Tabela 15 - NC1IT1ero total de postos para os experirrentos de Guarapuava, 

quando ajustados pelos nodelos: quadrático, raiz quadrada, e 

pela 29 aproxi1nação d e  Mi tscherlich. 

p o s T o S* TOTAIS 
MODEI.D 

1 2 3 
DE 

N9 de experimentos 
POS'IDS 

Quadrático 3 1 2 11 

Raiz quadrada 1 4 1 12 

2� aprox. Mítscherlich 2 1 3 13 

*Posto 1 = Quadrado Médio de Desvio de Regressão Mâxirro:

Posto 2 = Quadrado Médio de Desvio de Regressão Interrrediário;

Posto 3 = Quadrado Médio de Desvio de Regressão Minirro.

Os resultados da Tabela 14 diferem dos en

contrados na Tabela 8, onde o modelo quadrático foi o que m� 

l h or se adaptou a os dados, seguido da 2� aproximação de Mi ts

cherlich. 

Neste  caso, para os e xperimentos de Guara

p uava, verifica-se ni t idamente que a 2� a pr oximação de Mi ts

cherlich ajustou-�e mel h or aos dados experimentai s, tendo um 

segundo mel hor ajust e  o modelo raiz quadrada. (Tabelas 14 e 15). 

Houve também nar a  estes resul t ados concor

dâncias entre os cri téri os utílizados para comparar os mode-

los. 
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5.3 - Cálculo do Ponto de Máximo 

5.3.1 - Cálculo do ponto de máximo oara os modelos: 

quadrático, raiz quadrada e 29 arroximação 

de Mitscherlich, com os dados experimentais 

de Campo Mourão 

Os pontos de máximo para o modelo quadráti

co variam entre 6,94 a 8,43 toneladas de calcário oor hecta

re {Tabela 16 e Figuras 1 a 6), com exceção do ano 81/82, no 

qual o ponto de máximo ultrapassou os limites estudados, o 

que é devido ã não significância do ajuste da regressao qua

drática. 

Para o modelo raiz quadrada, so houve ponto 

de máximo em 3 anos, variando entre 6,40 a 10,18 toneladas de 

calcário por hectare. Pode-se verificar que, através do em

prego deste modelo, dos 3 pontos de máximo encontrados, 2 de 

les encontram-se fora dos limites estudados. 

Estes resultados coincidem com os obtidos 

por UDO (1983), onde a autora não recomenda o emprego do mo-

delo raiz quadrada para curvas de resposta. 

Com a 29 aproximação de Mitscherlich, ape-

nas em 3 anos houve pontos de máximo, os quais variaram en

tre 7,02 a 8,54 toneladas de calcário oor hectare, não tendo 

nenhum dos oontos encontrados fora do limite estudado. 
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Assim, o mod elo quadrático foi o que aDre

sentou maior númer o d e  ca sos com máximo, o s  quais sa o muito 

próximos dos obtidos a través da 2 �  aor oximação de Mitscherli 

eh , qua ndo e sta p er mitiu a obtenção desse ponto. 

Tabela 16 - Valores dos pontos de má.xinD, em ton/ha, pa ra os m:::<lelos:qu� 

d rático, raiz quadrada e 2� auroximação de Mitscherlich, com 

os experirrentos de Camr.x:) Mourão. 

MODELO S 
ANOS 

Quadrático Raiz quadrada 2� Aproximação 
de Mitscherlich 

78/79 8,43 8,54 

79/80 6,94 6,40 

80/81 7,35 10,18 

81/82 43,68 

82/83 7,15 10,13 7,02 

83/84 8,32 8,83 



2.400 

o 

E 2.300· 

o 

., 1 2.200 

·::

o 2.100· 
'O 

o-, 
-�

-o' 

2_ooo 

/ 

--- MODELO QUADRÁTICO 

--- - - MODELO RAIZ QUAORAOA 

2o. APROXIMAÇÃO OE MITSCHERLICH 

* DADOS OBSERVADOS MODELO RAIZ QUADRADA 

+ OADOS OBSERVADOS MODELOS QUADRÁTICO E 2a. APROXIMAÇÃO 

/ 
/ 

? 

? 

DE MITSCHERLICH 
DADOS ESTIMADOS 
PMQ, PMM - PONTOS MÁXIMOS MODELOS QUADRÁTICO E 2a. 

APROXIM/IÇÃO DE MITSCHERLICH 

DEO, DEM - DOSES ECONÔMICAS MODELOS QUADRÁTICO E 2a. 
APROXIMAÇÃO OE MITSCHERLICH 

�066, 00 + 63,3120X - 3,7Ü90X2 

,uG'J, oo + c9,sG07lx n2�0 ,36 

5331 ,JS [ 1 - I0-0, DJ66 (X+15, 1 JJ IJ)] 10-0,000237(X+15, 113!,)2 

2 4 
1 

6 8 9 10 

Colcórlo ton/ho 

1,414 2 2,44 2,82 3,16 

ColcÓrlo ✓t;;n/ h.;-' 

f I G. 1 _ Produç�o de graos de soja (kg/ha), 

c111 funç�o de doses de calc�rio, en1 
Campo Mourio - PR. EHBRAPA-CHPSo 
Londrina - PR. 1973/1973. 

.75. 



o 
.e ' 
o> 

X 

E "'
o ·a

CJ) 

Q) 

:o 

"' o 
·::
o, 

Q) -o 
o 'ºo-:, -o 
o.. 

2.900 

2.700 

2.50<.l 

2.300 

2.100 

1.900 

. 

+ 

1.700 

o 

----0 · MODELO QUADRÁTICO 

--- --MODELO RAIZ QUADRADA 

· 2o. APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

'f DADOS OBSERVADOS MODELO RAIZ QUADRADA 

+ DADOS OBSERVADOS MODELOS QUADRÁTICO E 2o. APROXIMAÇÃO 
DE MITSCHERLICH

DADOS ESTIMADOS 
PMQ,PMv'- PTDS MAX. MODELOS QUADllÁTICO E "'QUADllADA 
DEQ - DOSE ECONÓMICA MOOE LO QUADRÂT ICO 
DE.,-,- DOSE ECONÔMICA MODELO _,-,QUADRADA 

I 
, 

I 
I 

I 

, 
I 

I 
/ 

/ 
/ 

DEQ PMQ 

DEv'��

-.:-.c.'.":�:._._. -----�;�< -- ·-1. 
/ .-+ 

I I 

/ I 

1 / / 
I' I 

/ / 
/ I 

I 
I 

I 
? 1 / 

/ 

/! 
? ·1 

? 

2 

F I C. 

ii\tJ2 ,00 + 7.51,:436X - 13,094flX2 

l))S,üü + 73fl,1154/x - 145,9005X 
., 

'.S96,?8[J _ 10-0,9'l09(X+0, 4%4_)]J00, 000 130(X+0, 4 �114) 2 

4 6 8 10 

Calcário ton/ho 

1,41 2 2,44 2,B2 3,16 

Colcório --ltonlha 

P1·od11ç�o de graos de soja (kg/ l,a) , 
P111 função de doses de ca 1 cár i o, e1n 

C ,rn, p o Mo II r ão - P R • EM B RAP/\ - C I' P S o -
Londrina - Pi1. 1'.)79/1'.)00. 

.76. 



' 

e, 
.>C 

E 

"ô 
(J) 

., 
'O 

3.7 

3.400· 

3.100 

0 
2.800 

10 

:, 
"O 

� +• 

Cl.. 
2.500 

I 

-- MODELO QUADRÁTICO 

----- MODELO RAIZ QUADRADA 

-·-·-·2a. APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

• DADOS OBSERVADOS MODELO RAIZ QUADRADA 

+ DADOS OBSERVADOS MODELOS QUADRÁTICO E 

i 

Í 

. I 

.' I 

, 

2o; APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 
DADOS ESTIMADOS 
PMQ- PTO MAX. MODELO QUADRÁTICO 
DEQ- DOSE ECON. MODELO QUADRÁTICO 
OE.,...- DOSE ECON. MODao ,r, QUADRADA 

.......... 
,· 

+ 

DEQ PMQ 
• DEv' 

I / 

:653,00 + 273,G0JSX - 1G,9642X2 

2577,00 + 654,5372/x - 102,5578X . , 
, 

I 

? 3Go3,0111 _ 10-o,:416(X+2, 2 707}]100, 00J0l "(X+2,�707}• 

2 4 6 8 10 

Calcário ton/ho 

1,41 2 2 44 2,82 3,16 

Calcário� ton/ho
1 

1 1 G. 3. Prod,1ção çe grãos de soja (kg/ha}, 

cn função de doses de calcário, em 

Campo Mourão - PR. EMBRAPA-C�PSo 

Londrina - Pn. 1930/l')fll. 

. 77. 

R'=ü,94 



2.600 

2.400 

E 

0 2.200 
'õ' 

:g 2.000 
'12 
CP 

'8- 1.800 
:, 
'O 
o 

1.600, 

-- MODELO QUADRÁTICO 

-----MODELO RAIZ QUADRADA 

-·-·-·2a. APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

+ DADOS OBSERVADOS MODELO RAIZ QUADRADA 

+ DADOS OBSERVADOS MODELOS QUADRÁTICO E 2a. 
APROXIMAÇÃO OE MITSCHERLICH 

• DADOS ESTIMADOS 

/ 
+ / 

I 

+ .,/ • 
I 

/ ,,.

✓ 

/ 
/ 

/ 
/ 

1/ / 

� 
,,,✓• 

/ 
/ + / • 

/ 
/ 

I 

I 

I 

16116,00 + 95, 1535X - 1, 0Ü92X2 

? 1651,,00 + u,0182/x + ílo,1,52ox R''di,93 

2 

? _ :'662,90 [I _ 10-0, 0 330(X+l l ,57=5) ]l00, 000131 (X+l 1,5725)'' 

4 6 

ColcÓrlo ton/ho 
8 

1,-11 2 2,44 2,82 3,lfJ 

ColcÓrlo --ft�n/h-;.;' 

10 

1i. Produção Je graos de soja (kg/ha), 
crn função de doses de: ca I cã ri o, cm 

Campo Hourio - PR. EHBRAPA�CHPSo -

londrina - PR. 1931/1902. 

. 78. 

ru�o,83 



o 
.e 

3.600 

3.400 

'- 3,200 

E 
., 

Õ 3.000 <f) 
., 
'O 

� "' 2.8 

., 
'O 

o 'º 
0-
::, 

'O 
2.600 

11-+ 
2.400 

I / 

I I 

li 

ti 
I 

-- MOOELO QUADRÁTICO 

-----MODELO RAIZ QUADRADA 

- -·-·2a. APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

� DADOS OBSERVADOS MODELO RAIZ QUADRADA 

+ DADOS OBSERVADOS MODELOS QUADRÁTICO E 2a. 
APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

DADOS ESTIMADOS 
PMQ, PMM- PTO MAX. MOO. QUAD. E 2a. APROX. MITSCHERLICH 
DEQ-DOSEECONÔMICA MOD.QUAD,-OiM- llos;;; ECOIJ. MOD· 3.,;., flPRO� MLrscHeu. 
DE v'- DOSE ECOM. MOO. -r' QUAllílA DA 

I 

/ 

I 

i 

I 

1 

/ 
/ 

I 
I 

/ 

? 

/ 

/ 
I 

/ 
I 

I 
/ 

I 
I 

DEO 
PMQ + • 

;ww ,-- _;" 

--- -r,�i
::

-----. + - ,\. • •· 
,-/ / OEM 

I 

/ 

.. 

/ 
/ 

I 
/ 

I 

::1, 79, ºº + 279,2D2GX - 19,5279X2 

? :4n,oo + 6iD,5724,IX - 97, 1DD4X R2"º ,97 

., 

? � ,,03s,:3 [I _ 10-D, 11D11 (X+3,7271)]l0-0,000350(X+3,7271)7 

2 4 6 8 10 
Calcário ton/ho 

1,41 2 2,44 2,82 3,16 

ColcÓrlo �ton/ha
1 

FIG. 5' P rodu ç"'ão de graos de soja (kg/ha), 

. 79. 



3.300 

o 3.100 

E 
., 

o 2.900 

'2 2.700 
e,, 

'º 

2.500 

2. 

--MODEL O QUADílATICO 

* 

F I G. 

- MODELO ílAIZ OUADílADA 
--2 a. APílOXIMAÇ ÃO 14TSCHE RLIC fl 

DADOS OBSEllVADOS MODELO ílAIZ QUAOílADA 
DA DOS OBSEllVAOOS MODELOS QUADRATJCO E 2a_ 

APílOX IMAÇAO DE MITSCHERL JCH 
DADOS E S TIMADOS 
PMO, PMM- PTOS MAX. MODELOS QUAOílATICO E 2o. 

2 

APílOX. MITSCHEílLICH 
DEO-DOSE ECON NOMODELO OUADílATICO 
DEM- DOSE ECON. 2a .. APílOX. MITSCHEílLICH 

2332, 00 + 3 0 1,257:/x R2�0,94 

1,07J,00 [l _ l , 0692 (X+5,3904)]lu- 0 , 000281(X+5,3J34)2 

4 6 

Cotcárto ton/ho 
8 

1,41 2 2,44 2,82 3,1!? 

Cotc6rio � ton/ho' 

10 

•· Produçio de gr�os de soja (kg/ha), 
em funçio de doses de calcirio, em 

Campo Mourio - PR. El1BRAPA-CNPSo 
londrina - PR. 1983/19G4. 

. 2JJ. 

R' O, 911 



81. 

5.3.2 - Cálculo do ponto de máximo para os modelos: 

quadrático, raiz quadrada e 29 aproximação 

de Mitscherlich, para os experimentos deGua 

rapuava 

Os pontos de máximo oara o modelo quadráti

co variam entre 9,43 a 13,23 toneladas de calcário oor hecta 

re (Tabela 17 e Figuras 7 a 12), e oara a 29 aproximação de 

Mitscherlich variam de 6,93 a 13,69 toneladas de calcário por 

hectare. Os pontos de máximo para os dois modelos são bemoró 

ximos, com exceção do ano agrícola 83/84, onde obteve-se um 

ponto de máximo discrepante para a 29 aproximação de Mits

cherlich. Verifica-se que os pontos de máximo para o modelo 

raiz quadrada, na maior parte dos casos são bem superiores 

aos outros dois modelos estudados, confirmando os resultados 

obtidos por UDO (1983}. 
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Tabela 17 - Valores dos pontos de :má,'<imo, em ton/ha, para os rrodelos: 

quadrático, raiz quadrada e 29 aproxirração de Mitscherlich, 

para os experimentos de Guaranuava. 

M. O D E L O S

ANOS 
29 Aproximação 

Quadrático Raiz quadrada 
de Mitscherlich 

78/79 13,21 20,52 13 ,22 

79/80 13,03 18,48 13 ,os 

80/81 12,83 15,12 13,49 

81/82 13,23 19,41 13,69 

82/83 9,43 5,88 8,51 

83/84 11,40 9,08 6,93 
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5.4 - Determinação da Dose Econômica 

5.4.1 - Determinação da dose econômica aconselhável 

para os experimentos de Camoo Mourão e de 

Guarapuava 

A determinação das doses econômicas utili

zando os modelos quadrático, raiz quadrada e a 2� aproxima

ção de Mitscherlich, fez-se através da função da receita lí

quida, cujos detalhes estão contidos no item 4.2.8. 

L 

L 

é)L 

3X 

V 

F l 

é)L 

clX 

5.4.1.1 - Modelo quadrático 

= VY - F
1

X 

= V(A + BX + cx 2 l

V(B 2CX) F= + -
1 

= (B + 2CX) - 1 = 

5.4.1.2 ... Modelo 

B 
= V(--+ C) 

2/x 

- F - F X
o 1 

o 

raiz quadrada 

[5.4.1.1.a] 



3L 
= o 

3X 

(� + C) - 1 = O 
2 ✓x

90. 

[5.4.1.2.a] 

5.4.1.3 - 2� aproximaçâo de Mitscherlich 

clL 
= :!._ A(LlO) 10-k(Xi+b) 2 

3X Fl

l-2k(X�+b) [1 - 10-c(X!+b) ] +
l 

1+ e l�-c (Xf+b) >-la O [5.4.1.3.a] 

O valor da abcissa X� que satisfaz às equa
i 

çoes [5.4.1.1.a], [5.4.1.2.a] e [5.4.1.3.a] foi determinado 

atrav�s do processo de acréscimos finitos de Cauchy, a par

tir de pontos próximos aos pontos máximos, até obter-se 

3L 

3X 
= o ..

Os cálculos das doses econômicas para os 

dois locais foram obtidos utilizando a relaçâo V 

sâo apresentados nas Tabelas 18 e 19. 

= 0,075, e 
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Tabela 18 - Valores das doses econômicas, em ton�,a, nara os m::.xlelos: 

quadrático, raiz quadrada e 2'? aproxirração de Ivlitscherlich, 

para os experimentos de Campo Mourão. 

MODELO S 

ANOS 
2'? aproxima.ção 

Quadrático Raiz quadrada 
de Mitscherlich 

78/79 6,67 6,61 

79/80 6,57 6,16 

80/81 6,99 9,77 

81/82 37,56 

82/83 6,81 9,69 6,45 

83/84 7,81 7,98 

Tabela 19 - Valores das doses econômicas, em ton/ha, para os m::.xlelos: 

quadrático, raiz quadrada e 2� aproxima.ção de .Mitscherlich, 

para os e,'(J:)erirnentos de Guarapuava. 

ANOS 

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

Quadrático 

10,68 

11,80 

11,57 

11,52 

8,80 

10,73 

MODELO S 

Raiz quadrada 

17,96 

17,36 

14,25 

17,81 

5,68 

8,82 

2st aproxima.ção 
de Mitscherlich 

9,32 

10,37 

8,82 

9,65 

7 ,96 

5,69 
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A partir das Tabelas 18 e 19 verifica-seque 

as doses econômicas obtidas nara os modelos quadrático e 2ª 

aproximação de Mitscherlich, com os dados experimentais de 

Campo Mourão, encontram-se próximas das doses recomendadasoe 

lo método de Saturação de Bases (70%), conforme estudos de 

PALHANO et al1:i (1984) (Tabela l). As doses econômicas para 

o modelo raiz quadrada foram mais altas em relação aos dois

modelos anteriores, portanto, com este modelo o estudo econô 

mico é prejudicado, discordando dos resultados encontrados 

por PESEK e HEADY (1956) e concordantes com COSTA (1977). 

Para os experimentos de Guaranuava, confir 

ma-se novamente os resultados encontrados em Campo Mourão p� 

ra os modelos quadrático e 2ª aproximação de Mitscherlich.Os 

valores das doses econômicas para estes experimentos, utili

zando os dois modelos, encontram-se oróximos das doses reco� 

mendadas pelo método de Saturação de Bases (70%), de acordo 

com PALHANO et alii (1984). Nota-se, também, que houve boa 

resposta da aplicação de calcário para estes dados experime� 

tais, (Figuras 7 a 12) . 

Para o modelo raiz quadrada, obtiveram-se os 

valores das doses econômicas mais altos do que para os mode

los quadrático e 2ª aproximação de Mitscherlich, discordando 

dos resultados de PESEK e HEADY (1956} e concordantes com os 

resultados de COSTA (1977). 
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6. CONCLUSÕES

Atrav6s dos resultados obtidos com as metodo 

logias emnregadas, nas condições de condução desses exneri

mentos, pode-se tirar as seguintes conclusões: 

6.1 - Com os três modelos, nos dois locais, oara todos os 

anos agricolas, obtiveram-se valores altamente siq 

nificativos para a regressão. Para os modelos qua

drático e raiz quadrada, nos exnerimentos de Guara 

puava, oco�reram em dois anos valores de F sianifi 

cativos para o desvio de regressao. 

6.2 - Os crit�rios empregado s  para a comparaçao dos mode 

los matem�ticos foram consistentes quando comoara

dos com os crit�rios mais utilizados, havendo con

cordância entre os mesmos. 
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6.3 - Para os experimentos de Campo Mourão, o modelo que 

melhor se ajustou aos dados foi o quadrático e, em 

seguida, a 2ª aproximação de Mitscherlich. 

6.4 - Para os experimentos de Guarapuava, o modelo que 

melhor se ajustou aos dados foi a 2ª aproximação de 

Mitscherlich e, em seguida, o modelo raíz quadra-

da. 

6.5 - Na obtenção das estimativas dos Darâmetros para a 

20 aproximação de Mitscherlích, utilizando-se os 

dados experimentais de Guarapuava, obteve-se um nu 

mero de iterações bem menor do que nos exnerímen

tos de Campo Mourão. 

6.6 - O modelo raiz quadrada não é aconselhável devido ao 

fato de seu ponto de máximo acontecer, al0umas ve

zes, acima das doses de calcário estudadas. 

6.7 - Em geral, as doses econômicas determinadas nara os 

modelos quadráticos e 2ª aproximação de Mitscher

lich, estão próximas das doses de calcário recomen 

dadas para elevar a saturação de bases a 70%, mét� 

do esse recomendado nos Estados de São Paulo e Pa-

rana. 
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Tabela 20 - Valores iniciais utilizados para o ajustamento da 2� aproxi

mação da equação de Mítscherlich, aos dados exoeri.rrentais de 

ANO 

78/79 

79/80 

80/81 

81/82 

82/83 

83/84 

Campo Mourão. 

A 
o 

5.200 

4.000 

4.000 

4.000 

4.100 

4.000 

PARÂMETROS 

b e 
o o o 

15,03 0,020 0,000230 

7,50 0,042 0,005000 

11,00 0,500 0,050000 

7,50 0,042 0,000500 

3,80 0,110 0,000350 

5,40 0,060 0,000280 

Tabela 21 - Valores iniciais utilizados para o ajustamento da 2� aoroxi-

mação da equação de Mitscherlich, aos dados exoeri.rrentais de 

Guarapuava. 

PA RÂMETROS 
ANO 

A b e 
o o o o 

78/79 1.900 6
.,.
80 0,070 0,000090 

79/80 3.200 5,00 0,090 0,000060 

80/81 3.000 3,80 0,140 O ,000020 

81/82 2.300 4 ,80 0,090 0,000039 

82/83 2.300 5,00 O ,080 O ,000040 

83/84 2.900 1,10 O ,290 0,000086 
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Tabela 22 - Resultados de produção de soja, em kg/ha, referentes ao exne 

rirnento com calagem e.m Cam:x) Mourão. Ano 78/79. 

NfvEIS DE BLOC 
CAI.CÁRIO 
(ton/ha) 1 2 

o 2.330 2.057 

2 2.308 2.177 

4 2.442 2.417 

6 2.462 2.236 

8 2.275 2.375 

10 2.534 2.317 

os 

3 

1.901 

2.035 

2.208 

2.113 

2.328 

2.138 

4 

2.023 

2.021 

2.185 

2.406 

2.280 

2.356 

MÉDIAS 

2.077,75 

2.135,25 

2.313,00 

2.304,25 

2.314,50 

2.336,25 

Tabela 23 - Resultados de produção de soja, em kq/ha, referentes ao exne 

rimento com calagcrn em Campo Uburão. Ano 79/80. 

NfvEIS DE BL 
CALCÁRIO 
(ton/ha) 1 2 

o 1.969 2.197 

2 2.937 3.126 

4 2.589 2. 773

6 2 .. 597 2.933 

8 2.842 2.558 

10 2.743 2.524 

o e os

3 

1.363 

1.978 

3.001 

2.262 

2.614 

2.709 

4 

1.419 

2.326 

2.206 

2.524 

2.692 

2.756 

MÉDIAS 

1.737,00 

2.591,75 

2.642,25 

2.579,00 

2 .676 ,50 

2.683,00 



107. 

Tabela 24 - Resultados de produção de soja, em kg�1a, referentes ao exoe 

rimento com calagem em Campo Mourão. Ano 80/81. 

NívEIS DE BLOC os

CALC'.ÁRIO MÉDIAS 

{tonma) 1 2 3 4 

o 2.817 2.877 2.237 2.383 2.578,50 

2 3.503 3.257 3.173 3.307 3.310,00 

4 3.500 3.560 3.343 3.280 3.420,75 

6 3.643 3.643 3.423 3.583 3.573,00 

8 3.997 3.393 3.657 3.720 3.691,75 

10 3.496 3.590 3.490 3.693 3.567,25 

Tabela 25 - Resultados de produção de soja, em kgma, referentes ao exoe 

rimento com calagem em Campo .Mourão. Ano 81/82. 

NívEIS DE B L ocos

CALCÁRIO MÉDIAS 

(ton/ha) 1 2 3 4 

o 1.833 2.000 1.116 1. 709 1.664,50 

2 2.000 1.976 1.383 1.643 1. 750 ,50

4 2.600 1.909 2.126 1.949 2.146,00 

6 2�276 2.256 1.689 2.100 2.080,25 

8 2.486 2.533 2.300 2.130 2.362,25 

10 2.823 2.466 2.429 2.243 2.490,25 



108.  

Tabela 26 - Resultados de produção de soja, em kg/ha, referentes ao� 

rimento com calagem em Cél.fílfX) Mourão. Ano 82/83. 

NÍVEIS DE BLOCOS 
CALCÁRIO MÉDIAS 

(ton/ha) 1 2 3 4 

o 2.440 2.431 2.397 2.496 2.441,00 

2 3.382 3.226 2.600 2.885 3.023,25 

4 3.500 3.117 3.223 3.426 3.316,50 

6 3.163 3.543 3.334 3.394 3.358,50 

8 3.526 3.595 3.454 3.394 3.492,25 

10 3.455 2.533 3.844 3.477 3.327,25 

Tabela 27 - Resultados de produção de soja, em kq/ha, referentes ao e� 

rimento com calagem em Campo Mourão. Ano 83/84. 

NÍVEIS DE BLOC os

CALCÁRIO MÉDIAS 

(ton/ha) 1 2 3 4 

o 2.323 2.237 2.403 2.340 2.325,75 

2 2.803 3.063 2.360 2.470 2.658,25 

4 3.103 3.147 3.030 2.993 3.068,25 

6 �.247 2.900 3.057 3.373 3.144,25 

8 3.273 2.957 3.207 3.130 3.141,75 

10 3.293 3.350 3.240 3.017 3.225,00 



109. 

Tabela 28 - Resultados de produção de soja, em kq/ha, referentes ao� 

rj11ento com calagem em Guarapuava. Ano 78/79. 

NívEIS DE B LOCOS 
CALCÁRIO MÉDIAS 
(ton/ha) 1 2 3 4 

o 1.111 1.287 1.139 1.167 1.176 ,00 

3 1.481 1.509 1.528 1.306 1. 456 ,00

6 1.639 1.444 1.528 1.315 1.481,50

9 1.676 1.509 1.620 1. 713 1.629,50

12 1.778 1. 759 1.398 1.667 1.650 ,50

18 1.620 1.694 1.583 1.537 1.608 ,50

Tal,ela 29 - Resultados de produção de soja, em kg/ha, referentes ao expe 

rimento com calagem em Guarapuava. Ano 79/80. 

NívEIS DE BL o e os

CALCÁfilO MÉDIAS 
(ton/ha) 1 2 3 4 

o 2.074 2.158 2.186 1.953 2.092,75 

3 2.719 2.644 2.542 2.523 2.607,00 

6 3.074 2.831 2.859 2.598 2.840,50 

9 2.878 2.999 2.981 2.841 2.924,75 

12 3.252 3 .037 2.925 2.915 3.032,25 

18 3.084 2. 738 3.084 2.915 2.955,25 



1 1 0. 

Tabela 30 - Resultados de produção de soja, em kg/ha, referentes ao e� 

rimento com calagem em Guarapuava. Ano 80/81. 

NÍVEIS DE B L ocos 

CALCÁRIO MÉDIAS 

(ton/ha) 1 2 3 4 

o 2.489 2.322 2.411 1.967 2.297,25 

3 3.489 2.800 2.511 2.533 2.833,25 

6 3.178 3.878 3.133 2.411 3.150,00 

9 3.122 2.989 3.300 2.933 3.086,00 

12 3.311 3.344 3.011 3.011 3.169,25 

18 3.433 2.944 3.089 3.178 3.161,00 

Tabela 31 - Resul"t,:.ci.dos de produção de soja, em kg/ha, referentes ao e� 

rünento com calagem em GuaraDuava. Ano 81/82. 

NívEIS DE 
CALCÁRIO 
(ton/ha) 1 

o 1.525 

3 1.799 

6 2.033 

9 .2 .199 

12 1.822 

18 2.277 

BLOCO 

2 3 

1.244 1.666 

2.055 1.811 

1.955 1.999 

2.166 2.688 

2.055 2.644 

1.888 2.333 

4 

1.666 

1.977 

2.066 

2.255 

1.811 

2.322 

MÉDIAS 

1. 525 ,25 

1. 910 ,50

2.013,25

2.327,00

2.083,00

2.205,00



111. 

Tabela 32 - Resultados de produção de soja, em kg/ha, referentes ao exoe 

rirrento com calagem ern Guarapuava. Ano 82/83. 

NÍVEIS DE 
CALCiiRIO 

(ton/ha) 

o 

3 

6 

9 

12 

18 

Tabela 33 -

NÍVEIS DE 
CALCÁRIO 

{ton/ha) 

o 

3 

6 

9 

12 

18 

1.550 

2.287 

2.312 

2.325 

2.675 

1.675 

BLOCOS 

2 

1.600 

2.375 

2. 725

2.725 

2.437 

2.425 

3 

1. 787

2.350 

2.425 

2.650 

2.475 

1.875 

4 

1.362 

2.055 

2.300 

2.262 

2.662 

1.225 

MÉDIAS 

1.574,75 

2.266,75 

2.440,50 

2.490,50 

2.562,25 

1.800,00 

Resultados de produção de soja, em kq/ha, referentes ao exoe 

rirrento com calagem em Guarapuava. Ano 83/84. 

B L oc os

MÉDIAS 

1 2 3 4 

1. 770 1.120 1.685 1.527 1. 525, 50

2.600 2.925 3.333 2.194 2.763,00 

2.985 2.766 3.018 2.732 2.875,25 

3.085 2.796 3.064 2.537 2.870,50 

2.660 3.212 2.907 2.916 2.923,75 

2.660 2.962 2.962 2.342 2.731,50 



112. 

Tabela 34 - Quadro da análise de variância para os dados experirrentais de 

Campo Mourão. Ano 78/79. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratanentos .5 245.155,33 49.031,06 5,28** 

Blocos 3 230.861,33 

Resíduo l.5 139.226,66 9.281,77 

Total 23 615.243,32 

Tabela 35 - Quadro da análise de variância para os dados experirrentais de 

Campo Mourão. Ano 79/80. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos .5 2. 721. 357 ,33 544 .271, 46 6,06** 

Blocos 3 661.857 ,83

Resíduo 1.5 1.34.5.064,66 89.670,97 

Total 23 4.728.279,82 



113. 

Tabela 36 - Quadro da análise de variância 9ara os dados e.xoerirnentais de 

Campo Mourão. Ano 80/81. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos 5 3.261.015,37 652.203,07 23,14** 

Blocos 3 232.669,12 

Resíduo 15 422.730,12 28.182,00 

Total 23 3.916.414,61 

Tabela 37 - Quadro da análise de variância para os dados e:xperirrentais de 

Campo Mourão. Ano 81/82. 

e. Variação

Tratamentos 

Blocos 

Resíduo 

Total 

G.L.

5 

3 

15 

23 

S.Q. Q.M. F 

2.134.020,70 426.804,14 10,45** 

893.948,79 

612.195,45 40.813,03 

3.640.164,94 



114. 

Tabela 38 - Quadro da análise de variância oara os dados experirrentais de 

Campo Mourão. Ano 82/83. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratarrentos 5 2.951.673, 70 590.334,74 6,28** 

Blocos 3 90.910,45 

Resíduo 15 1.409.961, 79 93.997,45 

Total 23 4 .452. 545 ,94 

Tabela 39 - Quadro da análise de variância para os dados experirrentais de 

Campo Mourão. Ano 83/84. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos 5 2.543.194,20 508.638,84 13 ,91 ** 

Blocos 3 66. 714, 45

Resíduo 15 548.377,29 36.558,48 

Total 23 3.158.285,94 



115. 

Tabela 40 - Quadro da análise de variância para os dados exoerimentais de 

Guarapuava. Ano 78/79. 

e. Variação

Tratamentos 

Blocos 

Resíduo 

Total 

G.L.

5 

3 

15 

23 

S.Q. Q.M. F 

633. 785 ,33 126.757,06 9,98** 

43.742,33 

190.475,66 12.698,37 

868.003,32 

Tabela 41 - Quadro da análise de variância para os dados experimentais de 

Guarapuava. Ano 79/80. 

e. Variação

Tratarrentos 

Blocos 

Resíduo 

Total 

G.L.

5 

3 

15 

23 

S.Q. Q.M. F 

2.450.283,83 490.056,76 38,08** 

152.189,83 

193.010,16 12.867,34 

2.795.483,82 



116. 

Tabela 42 - Quadro da análise de variância para os dados experimentais de 

Guarapuava. Ano 80/81. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos 5 2.363.195,70 472.639,14 5,25** 

Blocos 3 819 .914 ,12 

Resíduo 15 1.348 .930 ,12 89.928,67 

Total 23 4.532.039,94 

Tabela 43 - Quadro da análise de variância para os dados exi,erimentais de 

Guarapuava. Ano 81/82. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos 5 1. 554. 934 ,83 310.986,96 7,27** 

Blocos 3 303.283,33

Resíduo 15 641. 009 ,16 42.733,94 

Total 23 2.499.227,32 



117. 

Tabela 44 - Quadro da análise de variância para os dados exoerimentais de 

Guarapuava. Ano 82/83. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratamentos 5 3.312.556,37 662.511,27 14,50** 

Blocos 3 536.085,79 

Resíduo 15 685. 302 ,45 45.686,83 

Total 23 4.533.944,61 

Tabela 45 - Quadro da análise de variância para os dados ex:perirrentais de 

Guarapuava. Ano 83/84. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Tratarrentos 5 5.803.293,33 1.160. 658, 66 17,22** 

Blocos 3 621.397,50 

Resíduo 15 1.010 .909 ,00 67.393,93 

Total 23 7.435.599,83 



118. 

Tabela 46 - Valores do teste F para calcário, e C.V. (%} dos experimentos 

de Campo Mourão e Guarapuava, no período de 78/79 e 83/84. 

ANO CAMl?O MOURÃO GUARAPUAVA 
c.v. (%} F C.V. (%) 

78/79 5,28** 4 ,29 9,98** 7,51 

79/80 6,07** 12,05 38,08** 4,14 

80/81 23,14** 5,00 5,25** 10 ,17 

81/82 10,46** 9,70 7,28** 10,28 

82/83 6,28** 9,70 14,50** 9,76 

83/84 13,91** 6,43 17,22** 9,93 



119. 

Tabela 47 - Análise de regressão para os dados exper:í.mentais de Campo 

Mourão, utilizando o modelo quadrático. Ano 78/79. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 223.895, 77 111.947,88 12,06** 

Desv.Regressão 3 21.259,55 7.086,52 0,76NS 

(Calcário) (5) 245.155,:32 49.031,06 5,28** 

Blocos 3 230.861,33

Resíduo 15 139.226,66 9.281,77 

Total 23 615.243,31 

Tabela 48 - Análise de regressao para os dados exper:í.mentais de Camrx) 

Mourão, utilizando o ITDdelo <]Uadrático. Ano 79/80. 

c. Variação G.L. S.Q. Ç).M. F 

Regressão 2 2.166.110,68 1. 083 .055 ,34 12,08** 

Desv.Regressão 3 555.246,64 185.082,21 2,06NS 

(Calcário) (5) 2.721.357,33 544.271,46 6,07** 

Blocos 3 661.857,83 

Resíduo 15 1.345.064,66 89.670,97 

Total 23 4.728.279,81 



120. 

Tabela 49 - Análise de regressao para os dados experinentais de Campo 

.Mourão, utilizando o modelo quadrático. Ano 80/81. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 3.085.206,92 1.542.603,46 54,74** 

Desv.Regressão 3 175.808,44 58.602,81 2,08NS 

(Calcário) (5) 3.261.015,36 652.203,07 23,14** 

Blocos 3 232.669,12 

Resíduo 15 422.730,12 28.182,00 

Total 23 3.916.414,60 

Tabela 50 - Análise de regressao para os dados experinentais de Camoo 

Mourão, utilizando o modelo quadrático. Ano 81/82. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 1. 990. 798 ,08 995.399,04 24,30** 

Desv.Regressão 3 143.222,62 47.740,87 l,17NS 

(Calcário) (5) 2.134.020,70 426.804,14 10,46** 

Blocos 3 893.948,79 

Resíduo 15 612.195,45 40.813,03 

Total 23 3.640.164,94 



121. 

Tabela 51 - Análise de regressao para os dados experimentais de camr::o 

Mourão, utilizando o modelo quadrático. Ano 82/83. 

e. Variação G.L. s .Q. Q.M. F 

Regressão 2 2.886.993,85 1.443.496,92 15,35** 

Desv.Regressão 3 64.679,85 21. 559 ,95 0,22NS 

(Calcário) (5) 2.951.673, 70 590.334,74 6,28** 

Blocos 3 90.910,45 

Resíduo 15 1.409.961, 79 93.997,45 

Total 23 4.452.545,94 

Tabela 52 - Análise de regressao para os dados experimentais de Camco 

Mourão, utilizando o modelo quadrático. Ano 83/84. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 2.472.213,58 1.236 .106, 79 33,81** 

Desv.Regressão 3 70.980,62 23.660,20 0,64NS 

(Calcário) (5) 2.543.194,20 508.638,84 13,91** 

Blocos 3 66.714,45 

Resíduo 15 548.377 ,29 36.558,48 

Total 23 3.158.285,94 



122. 

Tabela 53 - Análise de regressao para os dados experin1eDtais de Campo 

Mourão, utilizando o rncdelo raiz quadrada. Ano 78/79. 

e. Variação

Regressão 

Desv.Regressão 

(Calcário) 

Blocos 

Resíduo 

Total 

G.L.

1

4

(5) 

3 

15 

23 

S.Q. Q.M. F 

211.163,56 211.163 ,56 22,75** 

33.991,76 8.497,94 0,91NS 

245.155,32 49.031,06 5,28** 

230.861,33 

139.226,66 9.281,77 

615.243,31 

Tabela 54 - Análise de regressao para os dados exoerimentais de Ca.rrn::x) 

Mourão, utilizando o modelo raiz quadrada. Ano 79/80. 

e. Variação

Regressão 

Desv.Regressão 

(Calcário} 

Blocos 

Resíduo 

Total 

G.L.

2 

3 

(5) 

3 

15 

23 

S.Q. Q.M.. F 

2.632.916,92 1.316.458,46 14,68** 

88.440,41 29 .480 ,13 O ,32NS 

2. 721.357 ,33 544.271,46 6,07** 

661.857,83 

1.345.064,66 89.670,97 

4.728.279,82 



123.  

Tabela 55 - Análise de  regressão para os dados exnerirnentais de Carru::::o 

Mourão, utilizando o mod.elo raiz quadrada. Ano 80/81. 

e. Variação

Regressão 

Desv.Regressão 

(Calcário) 

Blocos 

Resíduo 

Total 

G.L.

2 

3 

(5) 

3 

15 

23 

S.Q. Q.M. F 

3.208.166,11 1.604 .083 ,05 56,91** 

52.849,25 17.616,41 O ,62NS 

3.261.015,36 652.203,07 23,14** 

232.669,12 

422.730,12 28.182,00 

3.916.414,60 

Tabela 56 - Análise de regressao pa.ra os dados experimentais de Campo 

Mourão, utilizando o modelo raiz quadrada. Ano 81/82. 

c. Variação

Regressão 

Desv.Regressão 

(Calcário) 

Blocos 

Resíduo 

Total 

G.L. 

2 

3 

( 5) 

3 

15 

23 

S.Q. Q.M. F 

1. 988. 380, 84 994.190,42 24,36** 

145.639,86 48.546,62 l,19NS 

2.134.020,70 426.804,14 10,46** 

893.948,79 

612.195,45 40.813,03 

3.640.164,94 



124. 

Tabela 57 - Análise de reqressao para os dados experbrentais de Camno 

Mourão, utilizando o modelo raiz quadrada. Ano 82/83. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 2.853.149,39 1.426.574,69 15,17** 

Desv.Regressão 3 98.524,31 32.841,43 O ,35NS 

(Calcário) { 5) 2.951.673,70 590.334,74 6,28** 

Blocos 3 90.910,45 

Resíduo 15 1.409. 961, 79 93.997,45 

Total 23 4.452.545,94 

Tabela 58 - Análise de regressao para os dados experi.rrentais de Campo 

Mourão, utilizando o modelo raiz quadrada. Ano 83/84. 

c. Variação

Regressão 

Desv.Regressão 

(Calcário) 

Blocos 

Resíduo 

Total 

G.L.

1 

4 

( 5} 

3 

15 

23  

s .(). Q.M. F 

2.388.163,08 2.388.163,08 65,32** 

155.031,12 38.757,77 l,06NS 

2.543.194,20 508.638,84 13,91** 

66.714,45 

548.377,29 36.558,48 

3.158.285,94 



125. 

Tabela 59 - Equações de regressão para o modelo quadrátíco com os dados 

de Campo Mourão. 

ANO EQUAÇÕES ESTIMADAS

78/79 y = 2.066,00 + 63,9120 X - 3, 7890 x
2

79/80 y = 1.892 ,00 + 251,2486 X - 18,0948 x
2

80/81 y = 2.658,00 + 278,8035 X - 18,9642 X2

81/82 y = 1.646,00 + 95,1535 X - 1,0892 x2

82/83 y = 2.479,00 + 279,2826 X - 19,5279 x
2

83/84 y = 2.325,00 + 215,3361 X - 12,9296 X2



126. 

Tabela 60 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, CDm os da

dos experimentais de Campo Mourão. Ano 78/79. 

MODEID QUADRÁTICO 

Y Observado Y Estim:3.do Desvios 

2.078,00 2.066,00 12,00 

2.135,00 2.179,00 -44,00

2.313,00 2.261,00 52,00

2.304,00 2.313,00 -9,00

2.314,00 2.335,00 -21,00

2.336,00 2.326,00 10,00

Tabela 61 - Valores dos Y observados, Y estimados e desvios, com os da-

dos experinentais de Campo Mourão. Ano 79/80. 

MODEID QUADRÁTICO 

Y Obse1.-vado Y Estimado Desvios 

1. 737 ,00 1.892 ,00 -155,00

2.592,00 2.322,00 270,00

2.642,00 2.608,00 34,00 

2.579,00 2.748,00 -169,00

2.676,00 2.744,00 -68,00

2.683,00 2.595,00 88,00



127. 

Tabela 62 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da-

dos e.'q?erirnentais de Campo Mourão. Ano 80/81. 

MODEW QUADRÁTICO 

Y Observado Y Estimado Desvios 

2.578,00 2.658,00 -80,00

3.310,00 3.140,00 170,00 

3.421,00 3.470,00 -49,00

3.573,00 3.648,00 -75,00

3.692,00 3.675,00 17,00

3.567,00 3.550,00 17,00

Tabela 63 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Ca:rnrx) .Mourão. Ano 81/83. 

MODEW QUADRÁTICO 

Y Observado Y Estimado Desvios 

1.664 ,oo 1.646 ,00 18,00 

1.751,00 1.832 ,oo -81,00

2.146,00 2.010,00 136,00 

2.080,00 2.178,00 -98,00

2.362,00 2.338,00 24,00

2.490,00 2.489,00 1,00 



128. 

Tabela 64 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Campo Mourão. Ano 82/83. 

MODEID QUADRÁTICO 

Y Observado y Estimado Desvios 

2.441,00 2.479,00 -38,00

3.023,00 2.960,00 63,00

3.317,00 3.284,00 33,00

3.358,00 3.452,00 -94,00

3.492,00 3.464,00 28,00

3.327,00 3.319,00 8,00 

Tabela 65 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Carrpo Mourão. Ano 83/84. 

MODEID QUADRÁTICO 

Y Observado Y Estimado Desvios 

2.326,00 2.325,00 1,00 

2.658,00 2.703,00 -45,00

3.068,00 2.979,00 89,00

3.144,00 3.151,00 -7,00

3.142,00 3.220,00 -78,00

3.225,00 3.185,00 40,00



129. 

Tabela 66 - F,quações de regressao para o rrodelo raiz quadrada, com os da

dos experi.rrentais de CêlITll:X) Mourão, no neríodo de 78/79 a 83/ 

84. 

ANO EQUAÇÕES ESTIMADAS 

78/79 y = 2.069,00 + 89,5807/x 

79/80 y = 1. 756 ,oo + 738, 1154/x - 145,900 sx

80/81 y = 2.577,00 + 654,5372/x - 102,5578X 

81/82 y = 1.654 ,00 + 13 ,0182/x + 80,4520X 

82/83 y = 2.423,00 + 618,5724/x - 97,1804X 

83/84 y = 2.332,00 + 301,2572/x 



130. 

Tabela 67 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios,com os da

dos experimentais de Campo Mourão. Ano 78/79. 

MODELO RAIZ QUADRADA 

Y Observado Y Estimado Desvios 

2.078,00 2.069,00 9,00 

2.135,00 2.196,00 -61,00

2.313,00 2.249,00 64,00

2.304,00 2.289,00 15,00

2.314,00 2.323,00 -9,00

2.335,00 2.353,00 -18,00

Tabela 68 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experim2ntais de Campo Mourão. Ano 79/80. 

MODELO RAIZ QUADRADA 

y Observado Y Estimado Desvios 

l. 737 ,00 1. 756 ,00 -19,00

2.592,00 2.508,00 84,00

2.642,00 2.649,00 -7,00

2.579,00 2.689,00 -110,00

2.677,00 2.677,00 0,00 

2.683,00 2.631,00 52,00 



131. 

Tabela 69 - Valores dos Y observados, Y estima.dos e Desvios, com os da

dos experimentais de Campo Mourão. Ano 80/81. 

MODEI.D RAIZ QUADRADA 

Y Observado Y Estimado Desvios 

2.578,00 2.577,00 1,00 

3.310,00 3.297,00 13,00 

3.421,00 3.475,00 -54,00

3.573,00 3.564,00 9,00

3.692,00 3.607,00 85,00

3.567,00 3.621,00 -54,00

Tabela 70 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Campo Mourão. Ano 81/82. 

MODEID RAIZ QUADRADA 

Y Observado Y Estimado Desvios 

1. 665 ,00 l.654 ,00 11,00 

1. 750 ,00 l.833,00 -83,00

2.146,00 2.002
.,
00 144,00 

2.080,00 2.169,00 -89,00

2.362,00 2.335,00 27,00

2.490,00 2.500,00 -10,00
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Tabela 71 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experirrentais de Campo Mourão. Ano 82/83. 

M)DEI.D RAIZ QUADRADA 

Y Observado y Estimado Desvios 

2.441,00 2 .423,00 18,00 

3.023,00 3.104,00 -81,00

3.317,00 3.272,00 45,00

3.359,00 3.356,00 3,00 

3.492,00 3.396,00 96,00 

3.327,00 3 .408 ,00 -81,00

Tabela 72 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experirrentais de Campo Mourão. Ano 83/84. 

t,l(])EI.D RAIZ QUADRADA 

Y Observado Y Estimado Desvios 

2.326,00 2.332,00 -6,00

2.658,00 2.758,00 -100,00

3.068,00 2.934,01 134,00

3.144,00 3.070,00 74,00 

3.142,00 3.184,00 -42,00

3.225,00 3.285,00 -60,00



133. 

Tabela 73 - Análise de regressao para os dados experirrentais de Glk,rap� 

va, utilizando o modelo quadrático. Ano 78/79. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 603.468,0l 301. 734 ,00 23,76** 

Desv.Regressão 3 30.317,31 10.105,77 0,79NS 

(Calcário) (5) 633.785,32 126.757,07 9,98** 

Blocos 3 43.742,33

Resíduo 15 190.475,66 12.698,38 

Total 23 868.003,31 

Tabela 74 - Análise de regressao oara os dados exoerirrentais de Guarapua 

va, utilizando o rrodelo quadrático. Ano 79/80. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 2.385.721,85 1.192.860 ,92 92,70** 

Desv.Regressão 3 64.561,97 21.520 ,65 l,65NS 

(Calcário) (5) 2.450.283,82 490.056,77 38,08** 

Blocos 3 152.189,83

Resíduo 15 193.010,16 12.867,34 

Total 23 2.795.483,81 



134. 

Tabela 75 - Análise de regressão para os dados experimentais de Guaranua 

va, utilizando o modelo quadrático. Ano 80/81. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 2.151.425, 78 1.075. 712,89 11,96** 

Desv.Regressão 3 211. 769 ,92 70.589,97 0,78NS 

(calcário) (5) 2.363.195,70 472.639,14 5,25** 

Blocos 3 819.914,12 

Resíduo 15 1. 348. 930 ,12 89.928,67 

Total 23 4.532.039,94 

Tabela 76 - Análise de regressao para os dados experimentais de Guarapua 

va, utilizando o modelo quadrático. Ano 81/82.

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 1.327 .373,53 663.686,76 15,53** 

Desv.Regressão 3 227.561,30 75.853,76 l,77NS 

(calcário) ( 5) 1. 554 .934 ,83 310.986,96 7,28** 

Blocos 3 303.283,33 

Resíduo 15 641.009 ,16 42.733,94 

Total 23 2.499.227,32 



135. 

Tabela 77 - Análise de regressao para os dados experimentais de Guarapua 

va, utilizando o rrod.elo quadrático. Ano 82/83. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 3.192.298,01 1.596.149,00 34,94** 

Desv. Regressão 3 120.258,35 40.086,11 0,87NS 

(calcário) (5) 3.312.556,36 662.511,27 14,50** 

Blocos 3 536.085,79

Resíduo 15 685.302,46 45.686,83 

Total 23 4.533.944,61 

Tabela 78 - Análise de regressao para os dados experimentais de Guarapu� 

va, utilizando o rrod.elo quadrático. Ano 83/84.

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 4.693.417,41 2.346.708,70 34,82** 

Desv. Regressão 3 1.109.875,92 369.958,64 5,48** 

(Calcário) (5) 5.803.293,33 1.160.658,66 17,22** 

Blocos 3 621.397 ,50

Resíduo 15 1. 010. 909 ,00 67.393,93 

Total 23 7.435.599,83 
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Tabela 79 - Análise de regressao para os dados experimentais de Guarapua 

va, utilizando o modelo raiz quadrada. Ano 78/79. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 603.231,85 301.615 ,92 23,75** 

Desv.Regressão 3 30.553,47 10.184,49 0,80NS 

(Calcário) (5) 633.785,32 126.757,07 9,98** 

Blocos 3 43.742,33

Resíduo 15 190.475,66 12.698,38 

Total 23 868 .004 ,31 

Tabela 80 - Análise de regressao para os dados eÀverimentais de Guarapu� 

va, utilizando o nruelo raiz quadrada. Ano 79/80. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 2.406.189,82 1. 203. 094, 91 93,49** 

Desv.Regressão 3 44.094,00 14.698,00 l,14NS 

(Calcário) (5) 2.450.283,82 490.056,77 38,08** 

Blocos 3 152.189,83

Resíduo 15 193.010,16 12.867,34 

Total 23 2.795.483,81 



137. 

Tabela 81 - Análise de regressao para os dados experimentais de Guarapu� 

va, utilizando o m::x:1.elo raiz quadrada. Ano 80/81. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 2.299.086,36 1.149.543,18 12,78** 

Desv.Regressão 3 64.109,34 21. 369, 78 0,23NS 

(Calcário) (5) 2.363.195,70 472 .639 ,14 5,25** 

Blooos 3 819.914,12

Resíduo 15 1.348.930,12 89.928,67 

Total 23 4.532.039,94 

Tabela 82 - Análise de regressão para os dados experi.rrentais de Guarapu� 

va, utilizando o m::x:l.elo raiz quadrada. Ano 81/82. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 1.355.333,19 677.666,59 15,86** 

Desv.Regressão 3 199.601,63 66.533,87 l,56NS 

(Calcário) (5) 1.554.934,82 311.043,14 7,27** 

Blocos 3 303.283,33

Resíduo 15 641.211,03 42.747,40 

Total 23 2.499.429,18 



138.  

Tabela 83 - Análise de regressao para os dados experimentais de Guarapua 

va, utilizando o rrodelo raiz íflladrada. Ano 82/83. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 2.861. 216, 18 1.430 • 608 
I 
09 31,31** 

Desv.Regressão 3 451.340 ,18 150 .446, 72 3,29** 

{Calcário) ( 5) 3.312.556,36 662.511,27 14,50** 

Blocos 3 536.085,79 

Resíduo 15 685.302,46 45.686,83 

Total 23 4.533.944,61 

Tabela 84 - Análise de regressao para os dados experimentais de Guaraoua 

va, utilizando o rrodelo raiz quadrada. Ano 83/84. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 2 5.755.836,44 2.877.918,22 42,70** 

Desv.Regressão 3 47.456,88 15.818,96 O ,23NS 

(Calcário) (5) 5.803.293,32 1.160. 658, 66 17 ,22** 

Blocos 3 621.397,50 

Resíduo 15 1.010 .909 ,00 67.393,93 

Total 23 7.435.599,82 



139. 

Tabela 85 - Equações de regressão para o modelo quadrático, para os da

dos de Guaranuava. 

ANO EQUAÇÕES ESTIMADAS 

78/79 Y = 1.204,00 + 69,6333X - 2,6342X2

79/80 Y = 2.151,00 + 140,6404X - 5,3931X2

80/81 y = 2.386,00 + 136,lOllX - 5 ,3048X2

81/82 y = 1. 571,00 + 103,1214X - 3 ,8961X2 

82/83 y = 1.634,00 + 201,9488X - 10, 7096X2

83/84 y = L 778,00 + 228,9571X - 10,0449X2



140. 

Ta.bela 86 - Valores dos Y observados, Y estirrados e Desvios, com os da

dos experimentais de Guarapuava. Ano 78 /79 • 

MODEI.D QUADRÁTICO 

Y Observado y Estimado Desvios 

1.176,00 1.204 ,00 -28,00

1.456,00 1.389 ,00 67,00

1.482,00 1.527 ,00 -45,00

1. 629 ,00 1.617,00 12,00

1.650, 00 1.660,00 -10,00

1. 608 ,00 1.604 ,00 4,00

Ta.bela 87 - Valores dos Y observados, Y estirrados e Desvios, com os da

dos e.,.xperimentais de Guarapuava. Ano 79/80. 

MODEI.D QUADRÁTICO 

Y Observado y Estimado Desvios 

2.093,00 2.151,00 -58,00

2.607,00 2.524,00 83,00

2.840,00 2.800,00 40,00

2.925,00 2.980,00 -55,00

3.032,00 3.062,00 -30,00

2.955,00 2.935,00 20,00



141. 

Tabela 88 - Valores dos Y observados, Y estirrados e Desvios, com os da

dos experimentais de Guarapuava. Ano 80/81. 

IDDEIO QUADRÁTICO 

Y Observado Y Esti.rrado Desvios 

2.297,00 2.386,00 -89,00

2.833,00 2.746,00 87,00

3.150,00 3.011,00 139,00 

3.086,00 3.181,00 -95,00

3.169,00 3.255,00 -86,00

3.161,00 3.117,00 44,00

Tabela 89 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Guarapuava. Ano 81/82. 

MODEID QUADRÁTICO 

Y Observado y Estim:i.do Desvios 

1.525,00 1.571,00 -46,00

1.911,00 1.846,00 65,00

2.013 ,00 2.050,00 -37,00

2.327,00 2.184,00 147,00 

2.083,00 2.248,00 -165,00

2.205,00 2.165,00 40,00



142. 

Tabela 90 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Guarapuava. Ano 82/83. 

MODEID QUADRÁTICO 

y Observado y Estirrado Desvios 

1.575,00 1.634,00 -59,00

2.267,00 2.143,00 123,00 

2.441,00 2.460,00 -19,00

2.490,00 2.584,00 -94,00

2.562,00 2.515,00 47,00

1.800 ,00 1. 798 ,00 1,00 

Tabela 91 - Valores dos Y observados, Y estirrados e Desvios, com os da

dos experimentais de Guarapuava. Ano 83/84. 

MODEID QUADRÁTICO 

Y Observado y Estimado Desvios 

1. 526 ,00 1. 778 ,00 -252,00

2.763,00 2.374,00 389,00

2.875,00 2.790,00 85,00 

2.871,00 3.025,00 -154,00

2.924,00 3.079,00 -155,00

2.731,00 2.644,00 87,00



143. 

Tabela 92 - Equações de regressão para o mx1elo raiz quadrada, com os da 

dos experimentais de Guarapuava. 

ANO EQUAÇÕES ESTIMADAS 

78/79 y - 1.167 ,00 + 206,9515/x - 22,8432X

79/80 y = 2.076,00 + 429,4135/x - 49,9340X 

80/81 y = 2.287,00 + 455.4593/x - 58,5553X 

81/82 y = 1. 513 ,00 + 316,4763/x - 35,9164X 

82/83 y = 1. 527 ,00 + 796,0020/x - 164,1405X 

83/84 y = 1.542,00 + 929,9405/X - 154,3310X 



144. 

Tabela 93 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Guarapuava. Ano 78/79. 

MODELO RAIZ QUADRADA 

Y Observado Y Estimado Desvios 

1.176,00 1.170, 00 6,00 

1.456 ,00 1.459 ,00 -3,00

1.481,00 1.539,00 -58,00

1.629 ,00 1.585,00 44,00

1. 651,00 1.612,00 39,00

1.608,00 1.636, 00 -28,00

Tabela 94 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Guarapuava. Ano 79/80. 

MODEID RAIZ QUADRADA 

Y Observado y Estimado Desvios 

2.093,00 2.076,00 17,00 

2.607,00 2.670,00 -63,00

2.840,00 2.828,00 12,00

2.925,00 2.915,00 10,00

3.032,00 2.964,00 68,00

2.955,00 2.999,00 -44,00



145. 

Tabela 95 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Guarapuava. Ano 80/81. 

MODElD RAIZ QUADRADA 

Y Observado y Esti.rredo Desvios 

2.297,00 2�287,00 19,00 

2.833,00 2.901,00 -68,00

3.150,00 3.052,00 98,00

3.086,00 3.127,00 -41,00

3.169,00 3.163,00 6,00

3.161,00 3.166,00 -5,00

Tabela 96 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experirnentais de Guuraouava. Ano 81/82. 

MODEID RAIZ QUADRADA 

Y Observado y Estimado Desvios 

1.525,00 1. 513 ,00 12,00 

1. 910 ,00 1. 953 ,00 --43,00 

2.013,00 2.072,00 -59,00

2.328,00 2.139,00 189,00 

2.083,00 2.178,00 -95,00

2.205,00 2.209,00 -4,00



146. 

Tabela 97 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos exoerimentais de Guaraouava. Ano 82/83. 

MODEID RAIZ QUADRADA 

Y Observado Y. Estimado Desvios 

1.575,00 1.527 ,00 48,00 

2.267,00 2.413,00 -146,00

2.440,00 2.492,00 -52,00

2.491,00 2.438,00 53,00

2.562,00 2.315,00 247,00 

1.800 ,00 1. 949 ,00 -150,00

Tabela 98 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Guarapuava. Ano 83/84. 

MODEID RAIZ QUADRADA 

Y Observado Y Estimado Desvios 

1.525,00 1. 542, 00 -17,00

2.763,00 2.690,00 73,00

2.875,00 2.894,00 -19,00

2.870,00 2.943,00 -73 ,00

2.294,00 2.9ll,OO 13,00

2.732,00 2.709,00 23,00



147. 

Tabela 99 - Análise de regressao para os dados experimentais de Campo :r.bu 

rão, utilizando a 2� anroximação de Mitscherlich. Ano 78/79. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 3 224 .041, 89 74.680,63 8,04** 

Desv.Regressão 2 21.113 ,44 10.556,72 l,13NS 

(Calcário) (5) 245.155,33 49.031,06 5,28** 

Blocos 3 230.861,33

Resíduo 15 139.226,66 9.281,77 

Total 23 615.243,32 

Tabela 100 - Análise de regressão para os dados experimentais de Campo Mo� 

rão, utilizando a 2� aproximação de Mitscherlich. Ano 79/80. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 3 2.705.366,45 901. 788,81 10 ,05** 

Desv.Regressão 2 15.990,88 7.995,44 0,09NS 

(Calcário) (5) 2. 721.357 ,33 544.271,46 6,06** 

Blocos 3 661.857 ,83

Resíduo 15 1. 345. 064, 66 89.670,97 

Total 23 4.728.279,82 



148. 

Tabela 101 - Análise de regressao para os dados experirrentais de Campo Mo� 

rão, utilizando a 2� aproximação de Mitscherlich. Ano 80/81. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão ..., 

,) 3.190.013,77 1.063.337 ,92 37,73** 

Desv.Regressão 2 71.001,60 35.500,80 l,26NS 

(Calcário) (5) 3.261.015,37 652.203,07 23,14** 

Blocos 3 232.669,12

Resíduo 15 422.730,12 28.182,00 

Total 23 3.916.414,61 

Tabela 102 - Análise de regressao para os dados exr.>erimentais de Campo Mou 

rão, utilizando a 20 aproximação de Mitscherlich. Ano 81/82. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 3 1.990.929,10 663.643,03 16,26** 

Desv.Regressão 2 143.091,60 71. 545, 80 l,75NS 

(Calcário) (5) 2.134.020,70 462.804,14 11,34** 

Blocos 3 893.948,79

Resíduo 15 612.195,45 40.813,03 

Total 23 3.640.164,94 
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Tabela 103 - Análise de regressao para os dados experimentais de Camp:) Mo� 

rão, utilizando a 2� aproximação de Mitscherlich. Ano 82/83. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 3 2.913.700,82 971.233 ,60 10,33** 

Desv.Regressão 2 37.972,88 18.986,44 0,20NS 

(Calcário) (5) 2.951.673,70 590.334,74 6,28** 

Blocos 3 90.910,45

Resíduo 15 1.409. 961, 79 93.997,45 

Total 23 4.452.545,94 

Tabela 104 - Análise de regressao para os dados experimentais de Campo Mo� 

rão, utilizando a 2i?- anroximação de Mitscherlich. Ano 83/84. 

c. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 3 2.482.143,00 827.381,00 22,63** 

Desv.Regressão 2 6 1. 051,20 30.525,60 0,83NS 

(Calcário) (5) 2.543.194,20 508.638,84 13,9l*·k 

Blocos ,.., 66.714,45 _) 

Resíduo 15 548.377 ,29 36.558,48 

Total 23 3.158.285,94 
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Tabela 105 - Equações de regressão para a 2s;t aproximação de :t--litscherlich, 

com os dados experimentais de Camoo Mourão. 

ANOS I'I' 

78/79 34 

79/80 30 

80/81 28 

81/82 33 

82/83 12

83/84 15 

y = 

EQUAÇÕES ESTIMADAS 

S. 331,85 [l - 10
-0, 0166 (X+lS, 1134)]

y = 2 _ 596,78[l - l0-0, 9909(X+0, 4843)]

y = J. 603 ,0l [l - 10-0, 2415 (X+2, 2707)]

y :::: 2 .662, 90 [l- 10-0 , 0337 (X+ll , 5725))

y == 4 . 033, 23 [ l - 10-0, 1103 (X+3, 7270)]

y = 4 . 078, 00 [l - 10-0, 069 2 (X+S, 3984)]

10
-0,000237(X+l5,1134) 2

100,000130(X+0,4843) 2 

100,000012(X+2,2707) 2 

100,000130(X+ll,5725) 2 

10-0,000357(X+3,7270) 2 

10
-0,000280(X+S,3984) 2
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Tabela 106 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Campo Mourão. Ano 78/79. 

2? APROXD'lAÇÃO DE M.ITSCHERLICH 

Y Observado y Estirna.do 

2.078,00 2.065,00 

2.135,00 2.181,00 

2.313,00 2.262,00 

2.304,00 2.312,00 

2.314,00 2.333,00 

2.336,00 2.327,00 

Desvios 

13,00 

-46,00

51,00

-8,00

-19,00

9,00

Tabela 107 - Valores dos Y observados, Y estinudos e Desvios, com os da

dos experimentais de Campo Mourão. Ano 79/80. 

2 i? APROXD'lAÇÃO DE MITSCHERLICH 

Y Observado y Estimado Desvios 

1.737,00 1. 737 ,00 0,00 

2.592,00 2.593,00 -1,00

2.642,00 2.612,00 30,00 

2.579,00 2.630,00 -51,00

2.677,00 2.654,00 23,00

2.683,00 2.684,00 -1,00



152. 

Tabela 108 - Valores dos Y observados, Y estinBdos e Desvios, com os da

dos experunentais de Campo Mourão. Ano 80/81. 

2? APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

Y Observado Y Estima.do Desvios 

2.578,00 2.584,00 -6,00

3.311,00 3.270,00 41,00 

3.421,00 3.497,00 -76,00

3.573,00 3.574,00 -1,00

3.692,00 3.602,00 90,00 

3.567,00 3.615,00 -48,00

Tabela 109 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experfaientais de Camno Mourão. Ano 81/82. 

2<'? APROXIM.A.ÇÃO DE MITSCHERLICH 

y Observado y Estimado Desvios 

1. 664 ,00 1.645,00 19,00 

1.751,00 1.835,00 -85,00

2.146,00 2.010,00 136, 00 

2.080,00 2.177,00 -97,00

2.362,00 2.335,00 27,00

2.490,00 2.490,00 0,00 
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Tabela 110 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Campo Mourão. Ano 82/83. 

2<';1 APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

Y Observado y Estimado Desvios 

2.441,00 2.443,00 -2,00

3.023,00 3.014,00 9,00

3.316,00 3.305,00 11,00 

3.358,00 3.420,00 -62,00

3 .492 ,00 3.423,00 69,00

3.327,00 3.352,00 -25,00

Tabela 111 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Campo Mourão. Ano 83/84. 

2� APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

y Observado y Estimado Desvios 

2.326,00 2.309,00 17,00 

2.658,00 2. 725,00 -67,00

3.068,00 2.990,00 78,00

3.144,00 3.140,00 4,00 

3.142,00 3.202,00 -60,00

3.225,00 3.197,00 28,00
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Tabela 112 - Análise de regressao para os dados experimentais de Guaranua 

va, utilizando a 2q. aproxirra.ção de Mitscherlich. Ano 78/79. 

e. Variação G.L.

Regressão 3

Desv.Regressão 2

(Calcário) ( 5) 

Blocos 3 

Resíduo 15 

Total 23 

S.Q. 

608.434,15 

25.404,72 

633.838,87 

43.742,33 

190.475,66 

868.056,86 

Q.M.

202.811,38 

12.702,36 

126.757,06 

12.698,37 

F 

15,97** 

l,OONS 

9,98** 

Tabela 113 - l\nálise de regressão para os dados experirrentais de Guarapua 

va, utilizando a 2� aproximação de Mitscherlich. Ano 79/80. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 3 2.439.852,67 813.284,22 63,20** 

Desv.Regressão 2 10.431,16 5.215,58 0,40NS 

(Calcário) (5) 2.450.283,83 490.056,76 38,08** 

Blocos 3 152.189,83 

Resíduo 15 193.010,16 12.867,34 

Total 23 2.795.483,82 
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Tabela 114 - Análise de regressao para os dados experimentais de Guarapua 

va, utilizando a 2� aproximação de Mitscherlich. Ano 80/81. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 3 2.321.404,50 773.801,50 8,60** 

Desv. Regressão 2 4 1. 791,20 20.895,60 0,23NS 

(Calcário) (5) 2.363.195,70 472.639,14 5,25** 

Blocos 3 819.914,12 

Resíduo 15 1.348.930,12 89.928,67 

Total 23 4.532.039,94 

Tabela 115 - Análise de regressao para os dados experimentais de Guaraoua 

va, utilizando a 2� aproxima.ção de Mitscherlich. Ano 81/82. 

e. Variação G.L.

Regressão 3

Desv.Regressão 2

(Calcário) (5) 

Blocos 3 

Resíduo 15 

Total 23 

S.Q. 

1.378. 304, 03 

176.630,80 

1.554.934,83 

303.283,33 

641. 211,03

2 .499. 429, 19 

Q.M.

459.434,67 

87.815,40 

310.986,96 

42.747,40 

F 

10,75** 

2,05NS 

7,27** 
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Tabela 116 - Análise de regressao pra os dados experbrentais de Guarapua 

va, utilizando a 2? aproximação de Mitscherlich. Ano 82/83. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 3 3.181.149,17 1.060.383,05 23, 20** 

Desv.Regressão 2 131.407 ,20 65.703,60 l,44NS 

(Calcário) ( 5) 3.312.556,37 662.511,27 14,50** 

Blocos 3 536.085,79 

Resíduo 15 685.302,46 45.686,83 

Total 23 4.533.944,62 

Tabela 117 - Análise de regressão para os dados experirrentais de Guaranua 

va, utilizando a 2? aproximação de Mitscherlich. Ano 83/84. 

e. Variação G.L. S.Q. Q.M. F 

Regressão 3 5.778.992,21 1.926.330,73 28,58** 

Desv.Regressão 2 24.301,12 12.150,56 0,18NS 

(Calcário) (5) 5.803.293,33 1.160.658,66 17,22** 

Blocos 3 621. 397, 50

Resíduo 15 1.010. 909 ,00 67.393,93 

Total 23 7.435.599,83 
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Tabela 118 - Equações de regressão para a 20 aproximação de Mitscherlich, 

com os dados experimentais de Guarapuava. 

ANO IT EQUAÇÕES ESTIMADAS 

78/79 5 y = l.8611 27[l-l0
-0,0654 {X+6,8356)] 10

-0,000083(X+6,8356) 2

79/89 3 y = 3 . 205 
1 98 [l - 10-0, 0906 (X+5, 1127)

] 10-0,000057(X+5,1127) 2

80/81 4 y = 3 . 203 122 [l - 10-0 ,1459 (X+3 , 7446)] 10-0,000012(X+3,7446) 2

81/82 5 y = 2 . 304 131 [l - 10
-0 , 0997 (X+4, 7318)] 10

-0,000039(X+4,7318) 2 

82/83 91 y == ll. 252, 60 [l _ 10-0 , 0130 (X+S ,4 711) 
J 10

-0,000893(X+S,4711) 2 

83/84 4 y = 2 _956,SS[l- l0-0 , 2903(X+l, 0861)] 10
-0,000085(X+l,0861) 2 
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Tabela 119 - Valores dos Y observados, Y estirrados e Desvios, com os da

dos experimentais de Guarapuava. Ano 78/79. 

2é.?- APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

Y Observado y Estimado Desvios 

1.176, 00 1.186,00 -10,00

1.456,00 1. 412, 00 44,00

1.481,00 1.542,00 -61,00

1. 629 ,00 1. 610 ,00 19,00

1.651,00 1.637 ,00 14,00

1.608,00 1. 614 ,00 -6,00

Tabela 120 - Valores dos Y observados, Y estirrados e Desvios, com os da

dos experimentais de GuaraDuava. Ano 79/80. 

2é.?- APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

Y Observado Y Estimado Desvios 

2.093,00 2.096,00 -3,00

2.607,00 2.594,00 13,00 

2.840,00 2.844,00 -4,00

2.925,00 2.958,00 -33,00

3.032,00 2.997,00 35,00

2.955,00 2.963,00 -8,00
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Tabela 121 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experimentais de Guarapuava. Ano 80 /81. 

2� APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH

Y Observado y Estimado Desvios 

2.297,00 2.292,00 5,00 

2.833,00 2.867,00 -34,00

3.150,00 3.073,00 77,00

3.086,00 3.144,00 -58,00

3.169,00 3.164,00 5,00

3.161,00 3.156,00 5,00 

Tabela 122 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos experirn2ntais de G.1arapuava. Ano 81/82. 

2� APROXHlAÇÃO DE MITSCHERLICE

y Observado y Estimado Desvios 

1.525,00 1. 524 ,00 1,00 

1.910,00 1. 903 ,00 7,00 

2.013,00 2.086,00 -73,00

2.327,00 2.168,00 159 ,00 

2.083,00 2.197,00 -114,00

2.205,00 2 .185 ,00 20,00
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Tabela 123 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos exoerirrentais de Guarapuava. Ano 82/83. 

2� APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

y Observado y EstinB.do Desvios 

1.575,00 1. 602, 00 -27,00

2.267,00 2.179,00 88,00

2.440,00 2.499,00 -58,00

2.490,00 2.576,00 -86,00

2.563,00 2.449,00 114,00 

1.800 ,00 1. 831,00 -31,00

Tabela 124 - Valores dos Y observados, Y estimados e Desvios, com os da

dos exoerimentais de Guarapuava. Ano 83/84. 

2� APROXIMAÇÃO DE MITSCHERLICH 

y Observado y Estima.do Desvios 

1.525,00 1. 526, 00 -1,00

2.763,00 2.755,00 8,00

2.875,00 2.902,00 -27,00

2.870,00 2.895,00 -25,00

2.924,00 2.858 ,00 66,00

2.731,00 2.752,00 -21,00
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10 '****************************************************************** 
20 
30 ' 1JUSTAMENTD DA SEGUNDA LEI DE MITSCHERLICH 
40 ' 
50 ' 
60 
70 ' 

METDDO DE MARQLJARDT 

80 
M=No.DE PARAMETROS 

90 '****************************************************************** 
95 PRINT CHR$(12) 
100 M=4 

110 INPUT "!W(,L O NUf·íERO DE D8�iEfllH1CDES" ;N

13 0 D Hl 13 ( f'l ) , B D (M ) , 1 3l ( l'i ) , D U·1) , D 1 U,1) , F (n ) , G ( �1) , X ( N ) , Y ( N ) 
140 DIM HCM,M),H1(M,M) 
150 PIUNT "1:::NTP.r:: COM 0'.3 l:) t1Rl:::S X,.Y" 
160 FOR J=l TO N

170 PRINT J, 
180 INPUT X(Jl,Y(J) 
190 NEXT J 
200 PfUNT "ESTHl{'IT1 1)AS INIClhIS DOS P {'IRMlETfWS 11 

210 FOR 1=1 TOM 
220 PHHIT "b(";I;")==", 
230 INPUT B(I)

240 NEXT I 
250 ' IT=No. DA ITERACAO 
260 I T==0 
270 ,J�3==0 
2trn íl==.Dl 
290 ' INICIA A ITERACAO 
�mo sn::cc,i 
310 FOR !=1 TOM 
320 FOR J=l TOM 
330 H(I,J)==0 
340 NEXT �' 
350 G C I) =0 
360 NEXT I 
370 ' DBTENCAO DE H,G,SQ=S(Bl 
380 B1=B(ll*LOGC10) 
390 FOR J=l TO N 
1t00 Z==X(J)+B(2) 
410 LJ==Hl''(-El(3hZ) -
420 V=l-U 
430 W=10"'(-El(4)*Z*Z) 
1
t

1t0 F ( 1) =\)õt'l,J

450 F(2l=B1*W*(B(3)*U-2*B(4)*Z*V) 
460 F(3l=B1*Z*U*W 
470 F(4)=-Ell*Z*Z*W*V 
480 E=YCJ)-B(l)*F(ll 
'i90 SQ::::SQ+E"'2 
500 FOR I=l TOM 
510 FOR K=I TOM 
520 HCI,Kl=H(I,Kl+2*F<I>*F(Kl 
53rl NEXT f(

540 GCI)=G(Il-2*E*F(Il 
550 NEXT I 
560 NEXT ,J 
570 FOR I=l TO M-1 
580 FOR J=I+l TOM 
590 HCJ,Il=HCI,J) 
600 NEXT J 
610 NEXT I 
620 Gm:;us u HJ

630 ' CALCULA NOVAS ESTIMATIVAS 
640 D=0 



650 fl0=2''-J0 

660 FOR I=l TOM 

670 DO) ==l1 

680 FOR J=1 TOM 

690 DCil=D(I)-Hl(I,Jl*G(J) 
70(1 NEXT J 
710 B8CI>=BCI)+P0*D(Il 
720 D=D+D(Il*G(I) 
730 NEXT I 
740 IF D<0 THEN 780 
750 Q:::=:!.D*C� 
760 GOSUB 131D 

770 GOTO ,\1,0 

780 S0=0 

790 FOR J=i TO N 

800 Z=XUl+B0C2) 
810 E�Y(J)-80(1)*(1-10A(-80(3)*Z))*10A(-80(4)*ZA2) 
820 S0=S0+EA2 

830 NEXT J 
�Vt0 IT=IT+l 
850 GOSUfl 1 é:-80 

860 ' TESTA FINALIZACAO 

870 FOR I=i TOM 
880 D1CI>=ABSC80(I)-BCI)) 

890 IF D1(1)>10A -4*(B(I)+10A-3) THEN 930 

900 NE=:XT I 
910 GOTO Hl10 

920 ' PREPARA NOVA ITERACAO 

930 PR.INT "ITERAChO:";IT 

940 FOR 1=1 TOM 

950 B<I)=B0(I) 

960 PRINT "B(";I;"),,";B(I) 
970 NEXT I 

980 PRINT "!3Q=" ,S0 
9n) GOHl 3Dr) 
1000 ' CALCULA ELEMENTOS PARA A ANALISE 

1010 f')1::0 
1020 M2=0 

1030 FOR J=l TO N 

1040 trl1=fU+YCJl 

1050 M2=M2+Y(J)*Y(J) 

1060 NEXT J 

1070 C=�111,fU/N 
108fl ST=,M2--C 

1090 SR=ST--f30 

1100 MR::::SR/<f'l-l) 

1110 M0==S0/ (N-M) 

1120 F:::,f'1Rni0 

1130 ME=N:L/N 

1140 CV=SQR(M0)/ME*100 
1150 C1 =0SR/ST 

1160 CD=Cl-CM-1)*(1-Cl)/(N-M> 
1170 ' IMPRIME RE\3ULTt1D0\3 
1180 LPRINT "ITER?1CDE�-;:";IT 

11 <?0 LPRINT "ESTH1r\THh'1S DOS PARtlr1ETHOS" 
1200 FDR I=l TOM 
1210 LPRIN T "13(";I;")=";B0(U 

1220 NEXT I 

1230 LPRINT "i"1Nr'1LISE " 
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1240 LPR HH II SílDE SV=="; S0 
1250 LPRINT " íli'lDESV="; f'HJ 
1260 LPRINT II F==";F;"(";f'1-1, 11E";N-M;"GRt1US DE LIBERD{1DU 11 

1270 LPRINT " C. DET. ="; CD
12f,0 LPRINT II C.\)AR. ==";CV 
1282 'IF 80(4){0 THEN 1288 
1283 'GOSUB 30fl(1 
1284 'PRINT "Xfü')X==";Xf•1 
1285 ''PRHH "Yf'lf�X=="; YM 
1286 'GOTO 1290 
1288 'PRINT "NAO TEM MAXIMO" 
1290 END 
1300 ' SUBROTINA PARA INVERTER H. INVERSA=Hl 
1310 FOR I=l TOM 
1320 IF H(l,Il=0 THEN H(I,I)=Q ELSE H<I,I)=(l+Q)*H(I,I) 
1330 FOR J=l TOM 
l31t0 H1(I,J)=0 
1350 NEXT J 
1360 H1(I,I)=l 
1370 NEXT I 
1380 FOR I=l TOM 
f390 FOR J=I TOM 
1400 IF H(J,I><>0 THEN 1440 
141.0 NEXT J 
1420 PRINT "�1ATRIZ SINGUL{:1R" 
1430 GOTO 200 
1440 FOR K=l TOM 
1450 S::::H(I,K) 
1460 H<I,Kl=H(J,K) 
1470 H(J,K)=S 
148(? f;==H 1 <I , f;) 
1'190 H1U,K)=H1(J,}O 
15fJ0 Hl <J, f() ==S 
1510 NEXT }< 
1520 T=1/H(l,I) 
1530 FOR K=l TOM 
1540 HCI,Kl=T*H(I,Kl 

·1550 H1(I,Kl=T*Hl(I,K>
1560 NEXT K
1570 FOR L=1 TOM
1580 IF L=I THEN 1640
1590 T==-H(L,I)
1600 FOR K=l TOM
1610 HCL,K)=HCL,K)+T*H(I,K)
1620 H1CL,K)=H1(L,K)+T*Hl(I,K>
1630 NEXT K
1640 NEXT L
1650 NEXT I
1660 RETURN
1670 ' OBTENCAO DE SOMA DE QUADRADOS ACEITAVEL
1680 P=D*P0�2/C2*(SQ-S0+P0*D))
1690 J1=0
1700 IF S0<SQ THEN 2010
1710 0=10*íl
1720 IF .75*P0<P THEN P2=.75*P0 ELSE P2=P
1730 IF .25*P0>P2 THEN P1=.25*P0 ELSE P1=P2
1740 IF P1<=10�-7 THEN 1960
1750 .J0=J0+1
1760 FOR I=l TOM
1770 81(I)=B(I)+P1*D(I)
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1780 

1790 

1800 

1810 

1820. 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
19.80 
1990 
2000 

2010 
2020 

,2030 
2040 
2050 

2060 
2070 
2080 

2090 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
3050 

3060 
3070 

3080 

3090 

3100 

·3110
3120

3130

NEXT I 

S1=0 

FOR J=1 TO N 

Z=XCJ)+B1(2) 

E =Y(J)-B1(1)*(1-10A(-B1(3)*Z))*10A(-81(4)*ZÀ2) 

S1=S1+EA2 

NEXT J 
IF Sl<S□ THEN 1910 
IF Jl=l THEN RETURN 
P0=P1 
P=D*P1A 2/(2*(SQ-S1+P1*D)) 
GOTO 1720 
FOR 1=1 TOM 
80(1)=81(1) 
NEXT I .  
S0=S1 
RETURN 
FOR I=1 TOM 

B0(I)=BCI) 
NEXT I 

S0=SQ 

GOTO 1010 

J0=INTCJ0/2) 
IF P<=O THEN P=2*P0 
IF Q(=10A-7 THEN íl=10A-7 ELSE íl=.l*Q 

IF P<1000 THEN Pl=P ELSE P1=1000 
IF A8S(P1-P0l<=.1*P0 THEN RETURN 

J1=1 
SQ=S0 
GOIO 1760 

'' DETERMINA O MAXIMO 
'R=(XCl)+XCN)l/2 
'A1=(80(3)+2*B0(4)*(R+80(2)))*10�(-B0(3l*(R+B0(2))) 

'A2=2*B0(4)*(R+B0(2l) 
'A3=1-10A (-B0(3)*(R+B0(2))) 
'NU=A1-A2 
'DE=-2*80(4l*A3-80(3)*LOGC10)*A1 

'R0=R-NU/DE 
'IF ABS(R0-R)<.0001 THEN 3100 

'R=R0 

'GOTO 3010 

'XM=R0 
'Z=XM+B0(2) 
'YM=B0(1)*(1-10A(-B0(3)*2))*10�(-80(4)*Z�2) 

'RETURN 
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C CALCULO DO HI\XIMO DA PUNÇl\O 
C Y=A*(l-lü**(-C+(X+B))*l0**(-K*(X+B)**2) 
e 

DIMENSION Z(20), Y(20) 
e ENTRADA DOS VALORES ALEATORIOS A ,B 'e ,K' DELTA DA HJNÇAO ACIMA 

10 READ(5,l) N, AO,BO,CO,PKO,DELTA 
1 FORMAT(Il,4Fl5.10,F4,2) 

C ENTRADA DOS VALORES DE X 
READ(5,2) (Z(I) ,I=l,N) 

2 FORMAT(F2.0) 
WRITE(7 ,3) (Z(I) ,1=1 ,N) ,DELTA 

3 FORr,,lATC// ,6F3.0, 1 DELTA= 1 ,F4. 2) 
MUTE ( 7, 5) N, AO ,BO ,CO, PK= 

. 1 6 S. 

5 FORMAT C'N=' ,n, 1 A= 1 ,Fl5.10, 1 J3=,F1s.10, 1 C=' ,Fl5.10,' K=' ,F1s. 
110) 

t1=N+l 
DO 42 1=1,M 
Y(I) =AO* Cl-10** (-co-k (Z (I) +BO))) *1 O** (-PKO* (Z (I) +BO) ** 2) 
J=I+l 
Y (J) =AO-A-Cl-l0H (-CO* (Z (J) +BO))) *10** (-PK= ;'e (Z (J) +BO) **2) 
IF (Y(J)-Y(I) 20,20,42 

20 WRITE(7,8) I,J 
8 FORMAT(lX, 'TROCA DE SINAL PARA 1= 1 ,12, 1 E J= 1 ,I2) 

X=Z(I) 
32 Yl=AO*(1-10**(-CO*(X*BO)))*10**(-PKO*(X+BO)**2) 

X=X+DELTA 
Y2=,f'...0* Cl-10** (-C= ;lc (X+BO))) *l0H (-PKO* (X+BO) **2) 
DIF=Y2-Yl 
IF(DIF) 35,33,35 

33 WRITE(7,9) Yl,Y2,X,DIF 
9 FORJILL\T ( 1 Yl=' ,FlS.8, l Y2=' ,FlS.8, l X= 1 F15.8, 1 DIF=' ,FlS.8) 

35 TEST=ABS (DIF) 
IF (TEST-0. 0000001) 4 3 ,43, 30 

30 IF (DIF) 41,41,32 
41 X=X-DELTA 

DELTA=DELTA/2 
GO TO 32 

42 CONTINUE 
43 STOP 

END 




