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RESUMO 

 

CAMARGOS, José Lucas de, M. sc. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, Fevereiro de 2017. Modelagem do crescimento e produção florestal com 

número variável de parcelas mensuradas. Orientador: Marcio Leles Romarco de 

Oliveira. 

 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da redução de parcelas em 

algumas medições de inventário florestal contínuo na modelagem do crescimento e 

produção de um povoamento de Eucalyptus sp. O modelo de Clutter foi utilizado na 

modelagem do crescimento e da produção florestal, a partir de dados selecionados de 374 

parcelas distribuídas em 172 talhões. Foram utilizadas três alternativas de modelagem: 

sem estratificação do povoamento, com estratificação do povoamento e um conjunto de 

30 simulações. Estas simulações foram amostras de 40 parcelas aleatórias cada, sem 

estratificação, com o objetivo de possibilitar uma análise geral dos efeitos do fenômeno 

estudado. Em todas as alternativas, foi realizada a modelagem do crescimento e da 

produção sem considerar reduções nas medições de inventário florestal contínuo e 

considerando três situações de redução. As situações consideradas foram medições de 

25%, 50% e 75% das parcelas do inventário florestal contínuo nas medições dois e quatro, 

e 100% nas medições um, três e cinco. Esta mesma metodologia foi repetida, porém com 

a utilização do modelo de regressão não linear Logístico, acrescido de um fator de 

correção. Ambos os modelos apresentaram boa precisão para a predição e projeção do 

volume do povoamento em idades futuras. O modelo Logístico com fator de correção, 

entretanto, foi mais preciso que o modelo de Clutter. Para ambos os modelos foi 

constatado que não houveram perdas significativas de precisão acarretadas pelas reduções 

no número de parcelas em algumas medições do inventário florestal contínuo. Para a 

modelagem do crescimento e da produção, é recomendado que estas reduções sejam 

criteriosas e que preferencialmente a última medição não seja reduzida. 

 

Palavras-chave: Modelo de Clutter. Modelo Logístico. Regressão em Dois-Estágios. 
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ABSTRACT 

 

CAMARGOS, José Lucas de, M. sc. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri, February, 2017. Modeling forest growth and yield with a variable number of 

measured plots. Advisor: Marcio Leles Romarco de Oliveira. 

 

 This study had as object to evaluate the influence of the reduction of plots at some 

measurements of continuous forest inventory in the growth and yield modeling of a 

Eucalyptus sp. forest stand. The Clutter model was used in forest growth and yield 

modeling, using selected data of 374 distributed plots in 172 forest compartments. It were 

used three modeling alternatives: without stratification of the forest stand, with 

stratification of the forest stand and a set of 30 simulations. These simulations were 

samples of 40 plots each one, without stratification, objectifying a general analysis about 

the studied phenomenon. To all the alternatives, it was made the forest growth and yield 

modeling without considering reductions in continuous forest inventory measurements 

and considering three reduction situations. The considered situations were measurements 

of 25%, 50% and 75% of the continuous forest inventory plots in the measures two and 

four, and 100% in the measures one, three and five. This same methodology was repeated, 

but using the Logistic nonlinear regression model, plus a correction factor. Both models 

had good precision to predicting and projecting the forest stand volume at future ages. 

The Logistic model with a correcting factor, however, had best precision than the Clutter 

model. For both models it was found that there was not significant losses of accuracy 

caused by reductions in the number of plots at some continuous forest inventory 

measurements. To forest growth and yield modeling, it is recommended for these 

reductions to be judicious and preferably the last measurement to not be reduced. 

 

Key-words: Clutter Model. Logistic Model. Two-Stage Regression. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Uma floresta é uma estrutura dinâmica, composta por uma grande quantidade de 

indivíduos. O crescimento de florestas é um fenômeno muito complexo, pois o crescimento 

de um único indivíduo já é algo não trivial. Não é algo que pode ser expresso por uma relação 

matemática simples e direta, como uma proporção. 

A modelagem do crescimento é uma importante ferramenta do manejo florestal, 

porque possibilita a predição da produção futura e obtenção de estimativas consistentes a 

partir de características atuais da floresta. A modelagem do crescimento e produção é 

feita com o uso de técnicas matemáticas e estatísticas, sendo grande a variedade de 

métodos empregados. Embora seja observada uma expansão no uso de ferramentas de 

Inteligência Artificial nos últimos anos (SILVA et al., 2009; GÖRGENS et al., 2015), o 

ajuste de modelos de regressão ainda é a técnica mais comumente empregada. 

Teoricamente, a produção futura em volume depende da idade do povoamento, da 

capacidade produtiva e da densidade do povoamento (LEITE et al, 2001). Os modelos de 

crescimento e produção são empregados de modo a expressar a produção em função do 

tempo e, em modelos mais acurados, em função também de variáveis que possuem 

relação com a produção florestal. Exemplos dessas outras variáveis são o índice de local, 

normalmente determinado pela altura dominante e a área basal. 

Os dados utilizados na modelagem do crescimento são oriundos de inventário 

florestal contínuo. Em geral, a primeira medição de parcelas em um povoamento florestal 

equiâneo ocorre entre dois e três anos. A partir de então, estas unidades amostrais serão 

mensuradas anualmente até que ocorra o corte final (CAMPOS e LEITE, 2013). 

Tendo isto em consideração, surge como questão qual seria o efeito de diferentes 

números de parcelas sendo mensuradas na precisão da modelagem do crescimento. Mais 

especificamente, de que forma seria alterada a precisão de modelos de crescimento e de 

produção se todas as parcelas forem medidas em alguns anos, e apenas uma porcentagem 

destas forem medidas em outros. Em situações de falta de recursos financeiros, por 

exemplo, esta informação seria de grande utilidade. 

Esta informação é de grande importância para o planejamento do inventário 

florestal, e consequentemente para a modelagem do crescimento e da produção. Dotado 

do conhecimento teórico a respeito da amostragem e da modelagem, o manejador florestal 

tem condições de fazer escolhas que resolvam problemas inesperados no plano prático. 
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Este trabalho tem como finalidade obter esta informação, através de um estudo de 

modelos de crescimento e produção obtidos a partir de simulações que representem 

situações em que uma porcentagem da rede de parcelas permanentes não são medidas. 

 Idealmente, todas as parcelas de um inventário florestal contínuo devem ser 

medidas em todas as medições. Mas em algumas situações pode ser que haja 

impossibilidade de medir todas estas parcelas em uma medição. Pode acontecer, por 

exemplo, que a empresa passe por um ano de crise financeira e seja obrigada a reduzir 

custos. Seria então necessário diminuir a intensidade amostral do inventário florestal 

contínuo em uma medição, e em períodos em que essa redução nos recursos não fosse 

mais necessária, as demais parcelas voltassem a ser mensuradas. Assim, um estudo sobre 

a consequência nesta redução na intensidade amostral em algumas medições de inventário 

florestal contínuo se faz necessário. 

Estes estudos se fazem ainda mais necessários se for considerado o fato que 

investimentos em povoamentos florestais são à longo prazo, sendo que seu horizonte de 

planejamento dificilmente é inferior a sete anos. O manejador florestal deve estar 

preparado para adversidades. Este estudo visa produzir informações que auxiliem nas 

tomadas de decisões. 

 Deve ser ressaltado também que, na prática, o que ocorre é uma situação muito 

parecida com esta variação no número de parcelas em medições de inventário florestal 

contínuo. É comum na análise de bancos de dados de inventário florestal verificar que 

algumas parcelas não possuem valores para todas as medições, ou que em algumas 

medições novas parcelas são inseridas. É necessário então estudar o efeito desta variação 

no número de parcelas de medições. 

 Este trabalho foi dividido em três capítulos. O Capítulo 1 apresenta uma revisão 

de literatura a respeito de modelos de crescimento e produção florestal e os processos de 

estimação de parâmetros dos mesmos. O Capítulo 2 trata-se da modelagem do 

crescimento e produção florestal com número variável de parcelas mensuradas, utilizando 

o modelo de Clutter (1963). O Capítulo 3 consiste na modelagem do crescimento e 

produção florestal com número variável de parcelas mensuradas, utilizando o modelo 

Logístico (DRAPER e SMITH, 1998) com o fator de correção proposto por Oliveira 

(2007). 
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CAPÍTULO I: REVISÃO DE LITERATURA 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

 A análise de regressão ainda é a ferramenta mais utilizada para a modelagem do 

crescimento e da produção florestal. Embora modelos lineares sejam os mais comuns, 

algumas técnicas mais elaboradas também são utilizadas. Certos modelos são compostos 

por sistemas de equações, e estas devem ser ajustadas simultaneamente. E alguns modelos 

são formados por relações não lineares entre as variáveis explicadas e explicativas. 

 A estimação de parâmetros de modelos de regressão é um tópico frequentemente 

discutido em livros mais gerais de estatística. Todavia, informações sobre estimação de 

parâmetros para modelos de regressão compostos por sistemas de equações ou modelos 

não lineares geralmente são encontradas em obras mais específicas e em trabalhos 

dedicados ao tema. 

Tendo em vista a sua importância para a modelagem do crescimento e da produção 

de florestas, o modelo de Clutter (1963) e o modelo Logístico (DRAPER e SMITH, 1998 

são apresentados neste trabalho. O uso de técnicas de regressão em multiestágios e 

técnicas de variáveis instrumentais é discutido, e o problema de identificação de 

parâmetros em sistemas de equações é exemplificado. A estimação de parâmetros para 

modelos de regressão não lineares, entre outros tópicos, também é comentada. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Modelagem do crescimento e da produção 

 

 A modelagem do crescimento e da produção florestal é uma ferramenta 

importante para a tomada de decisão de um gestor florestal. Por meio destes modelos o 

manejador florestal pode predizer a produção de povoamentos em um tempo futuro, 

podendo desta forma planejar as atividades do empreendimento e o gerenciamento destes 

recursos. Através de modelos de crescimento o manejador pode descrever a dinâmica de 

uma floresta, o que possibilita a obtenção de estimativas coerentes para a produção em 

um período futuro. 

 Um modelo de crescimento é uma forma de expressar uma relação entre variáveis 

biológicas de maneira matemática (ZILL, 2003). Existem diversas formas de ajustar 

modelos de crescimento e produção através de técnicas matemáticas e estatísticas. A 

análise de regressão, linear ou não linear, ainda é a ferramenta mais utilizada no ajuste de 

modelos de crescimento e de produção (CASTRO et al. 2013). A partir de valores 

observados, obtidos de dados de inventário florestal, os modelos são ajustados e 

equações, que são uma generalização destas observações, são obtidas. 

 Uma característica desejável de modelos de crescimento e de produção é que eles 

sejam biologicamente consistentes. A relação funcional descrita por estes modelos deve 

fazer sentido quando analisada criticamente, até porque estes modelos tentam descrever 

matematicamente um fenômeno complexo observado no mundo real. Por exemplo, em 

um modelo em que a produção de uma floresta é a função da idade da mesma, o 

fundamento biológico é que quanto maior a idade, maior a produção. Este modelo deve, 

então, ser uma relação funcional em que a produção é diretamente proporcional à idade 

(CAMPOS e LEITE, 2013). 

 A metodologia para construção de um modelo de crescimento e produção consiste 

na definição do problema, na obtenção de dados, na construção do modelo matemático, 

na aplicação de testes de validação do modelo e na sua aplicação (OLIVEIRA, 2007). 

 Inúmeras são as variáveis explicativas do crescimento florestal, mas relativamente 

poucas são viáveis de serem mensuradas. São variáveis comumente mensuradas em 

inventário florestal contínuo de florestas equiâneas: a idade daquele povoamento, 

diâmetro de todos os indivíduos da amostra, altura de alguns indivíduos, e altura dos 

indivíduos dominantes (CAMPOS e LEITE, 2013). A partir destas variáveis, que são de 
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mensuração viável, outras variáveis são estimadas, como a área basal e o volume das 

unidades amostrais. 

 O inventário florestal é o processo através do qual os valores de tais variáveis para 

uma população são obtidos. O inventário florestal contínuo nada mais é do que um 

conjunto de inventários em diferentes ocasiões realizados em mesmas unidades de 

amostra. Após alguns inventários (medições) têm-se valores de diâmetro, altura, volume, 

etc. medidos ao longo do tempo. Ou seja, obtêm-se uma tendência do crescimento daquela 

população. 

 O processo de modelagem do crescimento e produção consistirá em, através desta 

tendência obtida de desenvolvimento para esta floresta, gerar equações que possam 

predizer a produção em um período futuro. A precisão de tais equações dependerá da 

qualidade dos dados de inventário e da capacidade do modelo escolhido em representar o 

povoamento florestal em estudo (SOARES et al. 1995). Embora os modelos lineares 

sejam de ajuste mais fácil, muitas vezes é necessário que seja empregado um modelo não 

linear porque estes apresentam uma maior flexibilidade (FEKEDULEGN et al. 1999). 

 Como resultado final do processo de modelagem do crescimento e da produção, é 

esperada a obtenção de estimativas da produção futura que possuam uma diferença 

pequena com relação aos valores reais de produção. Quanto menor esta diferença, melhor. 

Ou seja, quanto menor a diferença entre a produção estimada e observada, mais preciso é 

o modelo de crescimento e produção. 

 

2.2. Técnicas de modelagem 

 

 Diversas são as técnicas disponíveis para a modelagem do crescimento e da 

produção de florestas. Estas técnicas baseiam-se em métodos matemáticos e estatísticos 

para relacionar variáveis mensuráveis em uma população florestal com o seu crescimento 

e consequente produção. Ou seja, utilizar variáveis explicativas do crescimento e da 

produção para obter generalizações que permitam a predição dos mesmos em um período 

futuro. Algumas técnicas são mais apropriadas para determinadas situações. 

 São exemplos de técnicas de modelagem do crescimento e da produção em nível 

de povoamento o ajuste de modelos de regressão linear (OLIVEIRA, 2007) e não linear 

(CORDERO E VELLILA, 2004) e o ajuste e emprego de Redes Neurais Artificiais 

(CASTRO et al. 2015). Exemplos de técnicas para modelagem da distribuição diamétrica 

de povoamentos florestais são o uso de cadeias de Markov (MENON et al. 2010) e o 



 

7 

 

ajuste de funções de densidade de probabilidade (NOGUEIRA, 2003). Há também a 

modelagem em nível de árvores individuais (CASTRO, 2011) e (MARTINS, 2011). 

 Um aspecto interessante dos modelos de regressão que os torna, geralmente, 

preferíveis a outras técnicas para a modelagem do crescimento e da produção florestal, 

principalmente quando comparados às heurísticas, é que seus parâmetros são 

interpretáveis. Embora técnicas de Inteligência Artificial como Redes Neurais possam 

apresentar um melhor desempenho principalmente ao predizer fenômenos futuros, seus 

parâmetros são quase sempre não-interpretáveis de um ponto de vista biológico (PENG e 

WEN, 1999). Já com relação aos modelos de regressão, a sua estrutura é embasada em 

algum fundamento da realidade (BORDERS, 1989). Embora sejam mais simples 

estruturalmente porque possuem menos parâmetros, cada um de seus parâmetros possui 

uma razão para compor este modelo. Cada um de seus parâmetros possui uma justificativa 

embasada na realidade. No caso de modelos de crescimento e de produção ajustados por 

técnicas de regressão, cada um de seus coeficientes possui um fundamento biológico 

(SOARES et al. 1995). 

 

2.2.1. Redes Neurais e outras heurísticas 

 

 De um modo geral, técnicas heurísticas apresentam um melhor desempenho na 

predição de fenômenos futuros. Segundo Castro et al. (2015), as camadas ocultas das 

Redes Neurais podem extrair padrões não lineares dos dados. 

Redes Neurais são mais acuradas que outras técnicas estatísticas, particularmente 

quando o problema em questão é pouco entendido ou mal interpretado. Redes Neurais 

não requerem um conhecimento a priori do processo subjacente ou suposições acerca da 

estrutura da função alvo (PENG e WEN, 1999). 

Uma das vantagens das ferramentas de Inteligência Artificial é que, em geral, as 

mesmas não são sensíveis a colinearidade, normalidade ou linearidade (GÖRGENS et al. 

2015). Por outro lado, a obtenção da arquitetura adequada da Rede Neural depende de 

inúmeras tentativas, a fim de gerar resultados satisfatórios, uma vez que este processo é 

aleatório, ou seja, o número de neurônios por camadas não se baseia em nenhum critério, 

apenas em tentativa (SILVA, 2009). 

Redes Neurais são geralmente tratadas como sendo caixas-pretas, porque os pesos 

são não-interpretáveis devido a presença de camadas ocultas e por causa da não-

linearidade da função de ativação. Elas não são autoexplicativas; não há testes padrões 
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que possam medir o grau de variabilidade nas saídas explicadas por estas entradas ou 

nível de significância dos preditores (PENG e WEN, 1999). Esta é uma das razões que 

manejadores florestais são menos propensos a usar RNA em detrimento de um 

procedimento mais familiar e melhor entendido, tal como análise de regressão. 

 

2.3. Modelos de crescimento e de produção 

 

Os modelos em nível de povoamento expressam a produção por unidade de área, 

independentemente da classe de tamanho da árvore (CAMPOS e LEITE, 2013). Para seu 

ajuste, esta informação sobre o tamanho de cada indivíduo não é necessária. Os valores 

médios de unidades amostrais são utilizados. Por outro lado, para os modelos em nível de 

árvore individual dados específicos de cada indivíduo dentro do povoamento são 

requeridos, e dependendo do modelo dados sobre a distribuição espacial dos mesmos 

também são necessários (CLUTTER et al. 1983). 

 Como alternativa entre a utilização de modelos em nível de povoamento e 

modelos de árvore individual, encontram-se os modelos de distribuição diamétrica, que 

proporcionam conhecimento detalhado sobre a estrutura diamétrica do povoamento, 

permitindo a análise de multiprodutos, simulação de desbastes e uma consistente 

avaliação econômica, sem aumento significativo na complexidade dos modelos (Binoti 

et al, 2015). 

Modelos tradicionais de volume são construídos com a adoção da área basal como 

uma medida de densidade da população e a altura dominante como uma medida de 

qualidade do local (GÖRGENS et al. 2015). 

 Um grande número de variáveis pode teoricamente aumentar a precisão dos 

modelos de crescimento e produção, mas modelos com menos variáveis são muito mais 

fáceis de interpretar. Segundo Görgens et al. (2015), é então importante desenvolver 

modelos com cautela, principalmente porque modelos de predição devem ser válidos para 

condições gerais, e graus de liberdade não devem ser irracionalmente descartados. Além 

disto, conjuntos grandes de variáveis preditoras frequentemente expressam fortes 

intercorrelações, o que pode levar a predições instáveis. 

 Para modelos mais gerais há a necessidade de uma maior estratificação para a 

modelagem do crescimento e da produção (RABELO, 2014). É desejável que os modelos 

de crescimento e produção apresentem três características básicas: compatibilidade, 

consistência e flexibilidade (GÖRGENS et al., 2007). 
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 Modeladores do crescimento florestal, geralmente, são aptos a definir modelos de 

crescimento e produção baseados em uma teoria subjacente do crescimento relativamente 

estável. Como destacado por Borders e Bailey (1986), isto não sugere que 

aprimoramentos adicionais na teoria do crescimento não possam ser feitos, mas que de 

fato há uma grande quantidade de trabalhos empíricos e teóricos passados disponíveis 

para uso na geração de sistemas de modelos de crescimento e produção. 

 

2.4. Classificação da capacidade produtiva 

 

A classificação da capacidade produtiva é um dos elementos do manejo florestal. 

Segundo Dias et al. (2005 b), a avaliação do potencial de produção de um local é utilizada 

como base para a predição do crescimento de povoamentos manejados, especialmente 

florestas plantadas, para que se faça o planejamento do investimento e da produção. No 

contexto de manejo florestal, qualidade de sítio pode ser definida como “o potencial de 

produção de madeira de um local para uma espécie particular ou um tipo de floresta” 

(CLUTTER et al. 1983). 

 Para muitas espécies, áreas de boa qualidade de site são também áreas onde as 

taxas de crescimento em altura são altas. Em outras palavras, para estas espécies o 

potencial de produção em volume e o crescimento em altura são positivamente 

correlacionados (CLUTTER et al. 1983). Por este motivo, uma característica do 

povoamento que é comumente usada como representativa da capacidade produtiva é a 

altura dominante média. A capacidade produtiva pode ser classificada de maneira 

qualitativa (classes produtivas superior, média e inferior, por exemplo) ou de maneira 

quantitativa. 

De acordo com Clutter et al. (1983), a utilidade prática da correlação entre volume 

potencial e crescimento em altura de troncos deriva do fato que o padrão de 

desenvolvimento em altura das árvores mais largas em um povoamento equiâneo é pouco 

afetado pela densidade deste povoamento, ao contrário do desenvolvimento em diâmetro. 

Para espécies em que o crescimento em altura é significantemente influenciado pela 

variação na densidade, a estimação da qualidade de site a partir de dados de altura do 

povoamento irá gerar resultados pobres ao menos que procedimentos adequados possam 

ser idealizados para ajustar a relação para refletir o efeito da densidade. Entretanto, para 

muitas espécies florestais importantes, o crescimento em altura é pouco afetado pela 

variação na densidade, e procedimentos de estimação de qualidade de site baseados em 
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dados de altura de povoamentos florestais são as técnicas mais comumente usadas para 

avaliar a produtividade de locais. 

 Outro fator que justifica a escolha da altura como uma medida da capacidade 

produtiva é sua maior flexibilidade à certas intervenções no povoamento quando 

comparada com o diâmetro. Segundo Clutter et al. (1983), experiências empíricas de 

experimentos de desbaste indicam que para muitas espécies comercialmente importantes 

o crescimento em altura não é grandemente afetado pela manipulação da densidade do 

povoamento. A altura média do povoamento pode ser modificada pelo desbaste, 

dependendo do método de desbaste, mas dentro de grandes limites de densidade de 

povoamento, o crescimento em altura parece ser não afetado, especialmente quando a 

comparação é restrita a árvores dominantes e codominantes. 

A maneira mais adequada de expressar o índice de local é relacionar a altura 

dominante com a idade das árvores. Para isso, é necessário definir um modelo que 

represente a relação altura com a idade, bem como definir o comportamento da família 

de curvas geradas de um modelo (DIAS et al. 2005b). 

Existem diversas formas de quantitativamente classificar a capacidade produtiva, 

sendo que o método da curva-guia é o mais utilizado. Neste método, um modelo da altura 

dominante em função da idade é ajustado. Este modelo então é usado para calcular o valor 

de altura dominante em uma idade índice, que é determinada pelo manejador. O site 

(índice de local), variável que representa a capacidade produtiva, é o valor da altura 

dominante nesta idade índice. Conforme Görgens (2007), o índice de local já aborda a 

variação da altura dominante, dispensando a utilização de modelos para predizê-la. 

A maioria dos métodos baseados em altura para a avaliação da qualidade de local 

envolvem o uso de curvas índices de site. Qualquer conjunto de curvas de índice de local 

é simplesmente uma família de padrões de desenvolvimento em altura com símbolos 

qualitativos ou números associados às curvas para propósitos de referência. O método 

mais comum de referenciamento usa a altura alcançada a uma idade de referência 

especificada. Esta idade de referência, a idade índice ou idade base, é comumente 

selecionada para estar próxima a idade de rotação. Todavia, para muitas famílias de 

curvas de desenvolvimento em altura, faz pouca diferença prática qual idade é selecionada 

como a idade índice (CLUTTER et al., 1983). 

Segundo Clutter et al. (1983), parcelas temporárias podem gerar equações de 

índice de local menos precisas, mas o uso de tais dados envolve a suposição de que todo 

o intervalo de índices de local está bem representado em todas as classes de idade dentro 
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da amostra. Isto geralmente não é observado para povoamentos equiâneos. Se esta 

suposição for falsa, a equação de predição resultante poderá ser, geralmente, seriamente 

enviesada. Parcelas permanentes provêm os melhores dados para ajuste de equações de 

índice de local. Dados de parcelas permanentes são mais caros, e estes dados não se 

tornam disponíveis até um certo número de anos após as parcelas serem inicialmente 

estabelecidas (Clutter et al., 1983). 

Em estudo realizado por Dias et al. (2005b), que teve por objetivo comparar 

diferentes métodos de classificação da capacidade produtiva, o método da curva-guia foi 

considerado o mais eficiente para construção de curvas de índice de local para 

povoamentos de eucalipto desbastados. Para Castro et al. (2016), a escolha de um método 

de classificação da capacidade produtiva em detrimento do outro se deu pelo menor erro-

padrão da média relativo encontrado e pela facilidade de cálculo e de construção das 

curvas de índices de local. O método escolhido por este autor foi, então, o método da 

curva-guia. 

 A classificação da capacidade produtiva geralmente requer a estratificação do 

povoamento florestal. Uma equação de site é gerada por estrato, representando a variação 

da altura dominante para aquela condição em função do tempo. 

 O uso de índices de local como representantes da capacidade produtiva tem como 

vantagem gerar uma representação numérica do potencial produtivo das áreas, ao invés 

de uma representação qualitativa. Esta representação numérica é interessante porque 

permite sua inclusão de maneira direta em modelos de regressão lineares ou não-lineares. 

A capacidade produtiva de um local influencia na precisão de modelos de 

crescimento e de produção. Em estudo realizado por Soares et al. (1998), quanto menor 

foi a capacidade produtiva, maior foi a amplitude do intervalo de previsão para os seus 

modelos ajustados, e com o aumento da idade, este intervalo de previsão diminuiu. Uma 

explicação para este fenômeno é que em condições extremas (neste caso menores 

capacidades produtivas e menores idades), a variabilidade é maior, portanto o intervalo 

de previsão também é maior. 

 

2.5. Modelo de Clutter 

 

 O modelo de Clutter foi desenvolvido em 1963. É o modelo do tipo povoamento 

total mais difundido no Brasil (CAMPOS e LEITE, 2013). A teoria por trás deste modelo 

é que o crescimento e a produção devem ser considerados de forma simultânea. O modelo 
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de Clutter é dito simultâneo, e simultâneo possui dois significados válidos neste contexto. 

O primeiro significado é que este modelo é composto por um sistema de duas equações 

simultâneas (uma para produção em volume e outra para área basal). Além disto, na 

dedução destas equações foram utilizadas suas derivadas, que representam a variação da 

produção em relação ao tempo (o crescimento). Ou seja, as equações do modelo de 

Clutter, que são equações de produção, contêm, implicitamente, o crescimento. 

Segundo Soares et al. (1998), os modelos de Buckman (1962) e Clutter (1963) 

introduziram o princípio de compatibilidade entre o crescimento e a produção. Até a 

publicação desses trabalhos, o crescimento e a produção eram obtidos 

independentemente, de tal forma que o somatório dos incrementos não era compatível 

com a produção final de um período de tempo. 

De acordo com Campos e Leite (2013), este é um modelo do tipo povoamento 

total, de densidade variável, compatível, explícito e consistente. É do tipo povoamento 

total, porque a variável estimada é o volume por unidade de área, independentemente da 

classe de tamanho da árvore. É do tipo densidade variável porque permite estimar a 

produção para diferentes níveis de área basal inicial. Tem característica compatível, pois 

a equação de crescimento quando integrada fornece a equação de produção, e a derivada 

desta resulta na equação de crescimento. Trata-se de um modelo explícito, porque a 

produção em volume é calculada diretamente. É consistente, pois as estimativas podem 

ser obtidas projetando-se a área basal ano a ano, ou diretamente de um para qualquer 

outro ano, com intervalos irregulares e, ainda, porque, ao estimar a produção em área 

basal para uma mesma idade, resulta em valores idênticos àqueles observados. 

O trabalho de Clutter (1963) começou a desenvolver modelos analíticos 

compatíveis para crescimento e produção de Pinus taeda. Tais modelos são definidos 

como compatíveis quando o modelo de produção pode ser obtido pela soma do 

crescimento predito através de períodos de crescimento apropriados ou, mais 

precisamente, quando a forma algébrica do modelo de produção pode ser derivada pela 

integração matemática do modelo de crescimento. Segundo Clutter (1963), o benefício 

mais óbvio no uso de modelos compatíveis é a consistência que poderia ser obtida em 

análises distintas de crescimento e produção. 

 Um problema com o modelo de Clutter é que, por expressar a produção em função 

das idades atual e futura (a idade um e a idade dois), este modelo reduz o número total de 

medições de cada parcela para ajuste do modelo em um. Ou seja, se um mesmo banco de 

dados for usado para ajustar o modelo de Clutter e outro modelo que não dependa desta 
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distinção de idades, o Modelo de Clutter estará sendo ajustado, na realidade, com um 

menor número de graus de liberdade. Dependendo das condições deste banco de dados, 

o ajuste do modelo de Clutter pode até mesmo ser inviável. Devido a limitações no seu 

banco de dados, Oliveira (2007) pôde ajustar o modelo de Clutter para somente oito de 

seus 25 estratos, devido à falta de medições representativas em todos os estratos. 

 Por ser composto por um sistema de equações em que a variável dependente 

volume em uma idade futura é uma função da variável área basal em uma idade futura, 

determinada pela outra equação do sistema, ocorre que o modelo de Clutter apresenta 

uma relação de correlação entre a variável volume em uma idade futura e o componente 

de erro da equação que determina área basal em uma idade futura. Este tipo de correlação 

é denominada “cross-equation correlation” (correlação entre equações cruzadas) 

(BORDERS, 1989). Isto é intuitivamente razoável porque, por exemplo, se a área basal é 

superestimada para um povoamento é esperado que o volume também seja 

superestimado. 

O ajuste deste modelo não pode ser pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários porque isto leva a estimativas tendenciosas. O modelo de Clutter deve ser 

ajustado através de um método que seja capaz de transpor o viés de erros correlacionados. 

É comum que este modelo seja ajustado através do uso de regressão em multiestágios, 

sendo que o método de mínimos quadrados em dois estágios apresenta capacidade para 

obtenção de estimativas de parâmetros não enviesadas para este modelo. 

 O método dos mínimos quadrados em dois estágios utiliza variáveis instrumentais 

para obter estimadores de mínimos quadrados que minimizem a função de erro levando 

em conta que os termos de erro das equações são correlacionados. Este método permite 

que estas variáveis instrumentais sejam as mesmas para todas as equações do sistema ou 

que sejam variáveis diferentes para cada uma das equações. Para o ajuste do modelo de 

Clutter, é usual considerar que as variáveis instrumentais sejam as mesmas para ambas as 

equações do sistema. 

 

2.5.1. Origem do modelo de Clutter 

 

 Na criação de seu modelo, Clutter (1963) utilizou como base uma modificação da 

equação de produção sugerida por Schumacher (1939) (equação 1) 

 

ln(𝑉) = 𝛽0 + 𝛽1𝑆 + 𝛽2 ln(𝐵) + 𝛽3𝐼
−1                                                                                   (1) 
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em que: V=volume, S=site, B=área basal e I=idade. Diferenciando esta equação com 

relação à idade, e levando em conta que B é também uma função da idade, obtêm-se a 

expressão de crescimento (equação 2) 

 

𝑑𝑉

𝑑𝐼
= 𝛽2𝑉𝐵

−1
𝑑𝐵

𝑑𝐼
− 𝛽3𝑉𝐼

−2                                                                                                      (2) 

 

em que: dV/dI=taxa de variação do volume com respeito à idade ou taxa de crescimento 

instantâneo em volume e dB/dI=taxa de variação da área basal em relação à idade ou taxa 

de crescimento instantâneo em área basal. 

 Embora a equação (2) expresse o a taxa de crescimento em volume, ela tem pouca 

aplicação prática porque envolve também a taxa de crescimento em área basal, 

informação que em geral não está disponível. Para modificar esta equação de modo que 

seja mais facilmente aplicável, uma equação que expresse a relação entre o crescimento 

em área basal e idade, site e área basal era necessária. A partir de análises gráficas de 

resultados de estudos anteriores, uma interpretação matemática desta relação foi 

elaborada, resultando na equação 3. 

 

ln(𝐵) = 𝛼0 + 𝛼1𝑆 + 𝛼2𝐼
−1 + 𝛼3 ln(𝐵1) 𝐼

−1 + 𝛼4𝑆𝐼
−1                                                       (3) 

 

em que: 𝐵1=área basal em uma idade inicial. A diferenciação da equação (3) com relação 

à idade resulta na expressão de crescimento em área basal (equação 4). 

 

𝑑𝐵

𝑑𝐼
= −𝐵𝑙𝑛(𝐵)𝐼−1 + 𝛼0𝐼

−1𝐵 + 𝛼1𝐵𝑆𝐼
−1                                                                              (4) 

 

Substituindo a equação (4) na equação (2), e após algumas simplificações algébricas, 

obtêm-se a equação de crescimento em volume (5). 

 

𝑑𝑉

𝑑𝐼
= −𝛽2𝑉𝑙𝑛(𝐵)𝐼

−1 + 𝛽2𝛼0𝑉𝐼
−1 + 𝛽2𝛼1𝑉𝑆𝐼

−1 − 𝛽3𝑉𝐼
−2                                             (5) 

 

Utilizando a equação de crescimento (4), é possível obter a equação de produção em área 

basal (6). Para tal, basta considerar a equação (4) uma equação diferencial e, após sua 
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solução, considerar os intervalos de 𝐵1 a 𝐵2 (da área basal inicial até uma área basal 

futura) e 𝐼1 a 𝐼2 (de uma idade inicial até uma idade futura). Após esta solução e algumas 

simplificações, a equação resultante (6) é uma expressão de projeção da área basal. 

 

ln(𝐵2) = (
𝐼1
𝐼2
) ln(𝐵1) + 𝛼0 (1 −

𝐼1
𝐼2
) + 𝛼1 (1 −

𝐼1
𝐼2
) 𝑆                                                          (6) 

 

 Para a obtenção da equação de produção em volume, é necessário levar em conta 

que ln(B) na equação (5) é uma função da idade, e que sua forma é especificada pela 

equação (6). Considerando a equação (5) uma equação diferencial e, após a sua solução, 

considerando os intervalos de 𝑉1 a 𝑉2 (do volume inicial até um volume futuro) e 𝐼1 a 𝐼2 

(de uma idade inicial até uma idade futura), a equação resultante (7) é uma expressão de 

projeção do volume. 

 

ln(𝑉2) = 𝛽0 + 𝛽1 (
1

𝐼2
) + 𝛽2𝑆 + 𝛽3 ln(𝐵2)                                                                             (7) 

 

 As equações (6) e (7) são a forma estrutural do modelo de Clutter, mas não são 

exibidas desta forma no trabalho original de 1963. Somente no trabalho de Sulivan e 

Clutter (1972) é que este modelo é apresentado pela primeira vez desta maneira, com 

estas simplificações e na forma de duas equações (a forma estrutural do modelo). 

O logaritmo de base “e” foi utilizado para simplificar várias derivações 

matemáticas. Segundo Clutter (1963), o uso de ln(Volume) ao invés de Volume como a 

variável dependente geralmente é mais compatível com as pressuposições estatísticas 

feitas em análise de regressão (linearidade, normalidade, aditividade e homogeneidade de 

variância). 

 A ideia de Clutter para a criação de modelos de crescimento e produção é, a partir 

de expressões de predição, derivar expressões de crescimento e, a partir destas, originar 

expressões de projeção considerando idades inicial e futura. Borders e Bailey (1986) 

utilizam este procedimento para gerar um modelo compatível de crescimento e produção. 

Cordero e Velilla (2004) também utilizaram este procedimento para criar um modelo não 

linear de crescimento e de produção composto por um sistema de equações para 

Eucalyptus globulus. Neste trabalho, uma equação não linear para expressar a altura das 
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árvores foi utilizada. Mais detalhes acerca do desenvolvimento de modelos compatíveis 

de crescimento e de produção podem ser encontradas em Clutter et al. (1983). 

 É importante ressaltar que, no desenvolvimento de seu modelo, Clutter não 

considerou a variável índice de local (site) como sendo uma função da idade. Por outro 

lado, por exemplo, Borders e Bailey (1986) utilizaram a variável altura dominante ao 

invés de índice de local. Neste caso, eles consideraram a altura dominante uma função da 

idade, e levaram isto em consideração na derivação de seu modelo. 

 

2.6. Estimação de parâmetros 

 

 A estimação de parâmetros é o passo final da modelagem do crescimento e da 

produção. Antes desta etapa, conhecimento teórico sobre a teoria do crescimento deve ser 

aplicado no desenvolvimento do modelo de crescimento e de produção, e dados de 

unidades amostrais remedidas ao longo de um intervalo de tempo devem ser obtidos. 

Sabe-se que dados obtidos por medições repetidas em um mesmo indivíduo 

possuem erros correlacionados. Na prática, estas correlações são frequentemente 

ignoradas. Segundo Sullivan e Clutter (1972), estimativas de parâmetros que são obtidas 

pelo procedimento de mínimos quadrados ordinários podem ser não-enviesadas, mas têm 

variâncias maiores que se fosse o caso contrário. Além disso, a variância estimada é 

enviesada “para baixo”, o que leva a um erro residual subestimado Ainda assim, trabalhos 

anteriores mostram que auto correlação (resultante de remedições da mesma unidade 

amostral através do tempo) não (para todos os propósitos práticos) afetou adversamente 

estimativas de parâmetros por mínimos quadrados (BORDERS e BAILEY, 1986). 

Em um modelo de várias equações, os parâmetros em qualquer uma destas 

equações não são independentes daqueles em outras equações do sistema. Segundo 

Borders e Bailey (1986), cada equação em um sistema descreve uma relação diferente 

entre um conjunto diferente de variáveis no sistema, mas todas estas relações são 

pressupostas de ocorrerem simultaneamente. Ao menos que esta dependência seja de 

alguma forma reconhecida no processo de estimação, as equações não serão 

numericamente consistentes quando as estimativas de parâmetros forem inseridas no 

modelo (SULLIVAN e CLUTTER, 1972). 

Deve ser notado que observações utilizadas para estimar parâmetros devem ser 

interdependentemente e identicamente distribuídas. Todavia, componentes de erro para 
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as diferentes equações no sistema podem exibir correlações contemporâneas (BORDERS 

e BAILEY, 1986). 

Em um sistema de equações que possui apenas regressores exógenos, o estimador 

de mínimos quadrados ordinários é eficiente, enquanto os erros não forem 

contemporaneamente correlacionados (HENNINGSEN e HAMANN, 2007). Todavia, o 

método de mínimos quadrados ordinários pode ser enviesado quando ocorrem 

interdependências entre variáveis endógenas no lado direito e o erro estocástico, 

chamadas correlações em “equações cruzadas” (CORDERO e VELILLA, 2004). 

Segundo Henningsen e Hamann (2007), muitos modelos teóricos que são 

estimados econometricamente consistem em mais de uma equação. Os termos de erro 

dessas equações são provavelmente correlacionados, porque fatores não considerados que 

influenciam o termo de erro em uma equação provavelmente influenciam os termos de 

erro nas outras equações também. Ignorar esta correlação contemporânea e estimar estas 

equações separadamente leva a estimativas ineficientes dos coeficientes. Estes modelos 

podem conter variáveis que aparecem no lado esquerdo em uma equação e no lado direito 

de outra equação. A endogeneidade destas variáveis não deve ser ignorada. Este viés de 

simultaneidade pode ser corrigido aplicando uma estimação de “mínimos quadrados em 

dois estágios” (2SLS) para cada equação. 

Variáveis que ocorrem no lado esquerdo das equações (LHS) são denominadas 

variáveis endógenas e são supostas a serem determinadas pela estrutura do modelo. Estas 

variáveis endógenas podem também aparecer como variáveis preditores no lado direito 

de outras equações do sistema. Todas as outras variáveis são denominadas exógenas ou 

pré-determinadas (seus valores são conhecidos e não são determinados pela estrutura do 

sistema) (BORDERS e BAILEY, 1986). 

Variáveis endógenas podem ocorrer tanto no lado esquerdo quanto no lado direito 

de uma equação (BORDERS e BAILEY, 1986). Variáveis endógenas são determinadas 

pelo sistema e portanto são estocásticas, então a pressuposição básica dos mínimos 

quadrados ordinários (OLS) pode ser violada. Em OLS, variáveis no lado direito são 

pressupostas a serem não correlacionadas com os termos de erro, e de fato eles são 

geralmente supostos a serem constantes conhecidas. Quando variáveis estocásticas 

aparecem em equações de regressão como variáveis predeterminadas no lado direito, 

pode não haver mais interdependência entre o regressor e o componente de erro 

estocástico desconhecido. Por causa disto, estimativas de parâmetros por OLS podem se 
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mostrar enviesadas e inconsistentes, um fenômeno comumente chamado viés de mínimos 

quadrados. 

O sistema de equações simultâneas é chamado de forma estrutural do modelo 

(BORDERS e BAILEY, 1986). A forma estrutural representa os verdadeiros 

relacionamentos subjacentes, não é meramente uma coleção de modelos de regressão 

empíricos. Os relacionamentos a priori sobre os quais a forma estrutural é baseada irão 

ditar que certas variáveis endógenas e predeterminadas são ausentes de algumas equações 

e que certas variáveis terão os mesmos valores de parâmetros. 

A estimação de parâmetros é o passo final no processo de construção de modelos. 

Antes deste passo, muito tempo e esforço devem ser empreendidos na coleta de dados e 

desenvolvimento teórico sobre o qual modelos matemáticos são baseados. Na verdade, 

ganhos na habilidade preditiva são muito mais devido a bancos de dados apropriados e 

boa teoria sobre o crescimento do que devido a um procedimento de estimação de 

parâmetros teoricamente bom. Como destacado por Borders (1989), a adoção de métodos 

matemáticos e estatísticos mais poderosos não é uma panacea. 

 

2.6.1. Identificabilidade de um modelo 

 

 Idenfificabilidade é uma propriedade que um modelo deve satisfazer para que 

inferências precisas sejam possíveis. Um modelo é identificável se é teoricamente 

possível alcançar os verdadeiros valores dos parâmetros deste modelo após a obtenção de 

um infinito número de observações (REIERSØL, 1950). Matematicamente, isto significa 

que valores diferentes de parâmetros devem gerar distribuições de probabilidade 

diferentes dos valores observados. 

 O problema de identificação de parâmetros é a inabilidade em identificar os 

valores de um ou mais parâmetros em uma regressão. Este problema pode ocorrer na 

estimação de modelos compostos por múltiplas equações, em que estas equações têm 

variáveis em comum (REIERSØL, 1950; KOOPMANS, 1949). A identificabilidade é 

uma propriedade do modelo, não de um estimador ou de um procedimento de estimação 

(CASELLA e BERGER, 2010). 

 A questão da identificação de parâmetros é ilustrada por Koopmans (1949). Seja 

o sistema de equações (8) e (9): 

 

𝑞 + 𝛼𝑝 + 휀 = 𝑢                                                                                                                             (8) 
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𝑞 + 𝛾𝑝 + 𝜂 = 𝑣                                                                                                                             (9) 

 

Este sistema é representado na figura 1. Os diagramas A e B são idênticos, e representam 

valores observados das duas grandezas p e q. Uma estrutura compatível com estas 

observações pode ser obtida selecionando arbitrariamente dois coeficientes de inclinação 

α e γ. Por cada ponto S(p, q) dos diagramas podem ser desenhadas duas linhas retas com 

inclinações dadas por estes coeficientes. Estas retas irão interceder os eixos das grandezas 

p e q nas distâncias (–η+v) e (–ε+u) da origem, respectivamente, supondo que os 

coeficientes de inclinação α e γ sejam os corretos. Suponha que este seja o caso na figura 

1A. Os termos η e ε serão determinados a partir destes coeficientes. 

 

 

Figura 1. Ilustração do problema de identificação de parâmetros (adaptado de 

KOOPMANS, 1949). 

 

 Todavia, nada na situação considerada nos permite distinguir entre os coeficientes 

de inclinação “corretos” na figura 1A de qualquer outro conjunto de coeficientes de 

inclinação, como os ilustrados em 1B. Qualquer um destes conjuntos, complementado 

pelos valores correspondentes de η e ε, dos interceptos, representa outra hipótese 

estatística, tão aceitável quanto, acerca da formação das variáveis observadas. Ou seja, 

uma mesma distribuição é gerada a partir de conjuntos diferentes de parâmetros.  

 Identificação tem a ver com a habilidade de obter estimativas únicas de parâmetros 

nas equações estruturais (BORDERS e BAILEY, 1986). Sem restrições a priori nos 

parâmetros nas equações individuais do sistema, todas as k equações serão idênticas e 

cada uma conterá k+m variáveis. Assim, nenhuma equação será identificável porque 

todas elas serão a mesma. Todavia, modeladores sabem a priori que cada modelo não irá 
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conter os mesmos regressores e consequentemente põem restrições nos parâmetros em 

cada equação do sistema. Estas podem ser restrições “zero” que deletam certas variáveis 

de certas equações restringindo seus parâmetros a ter o valor de zero. Podem haver 

restrições que certos parâmetros em uma equação têm um dado relacionamento, como 

serem iguais uns aos outros, ou podem haver restrições entre equações que restringem 

certos parâmetros em equações diferentes do sistema a terem específicos relacionamentos 

a priori. 

 Deve ser notado que a não-linearidade de variáveis e/ou parâmetros assim como 

restrições entre equações complicam o processo de identificação (BORDERS e BAILEY, 

1986). Isto pode ser exemplificado a partir das seguintes equações 

 

𝑌1 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑌2 + 휀1, 휀1~𝑁(0, 𝜎1
2)                                                                         (10) 

𝑌2 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 휀2, 휀2~𝑁(0, 𝜎2
2)                                                                         (11) 

𝑌3 = 𝛾0 + 𝛾1𝑌1 + 𝛾2𝑌2 + 휀3, 휀3~𝑁(0, 𝜎3
2)                                                                           (12) 

𝑋1 = 𝛿0 + 𝛿1𝑋2 + 휀4, 휀4~𝑁(0, 𝜎4
2)                                                                                       (13) 

 

 Suponha que um sistema de equações seja formado pelas equações (10) e (11). 

Este é um sistema da mesma forma que o modelo de Clutter. A variável 𝑌2 é endógena, 

mas aparece no lado direito da equação (10). Portanto a variável 𝑌1 é correlacionada com 

seu termo de erro (휀2). A variável exógena 𝑋1 aparece em ambas as equações, assim como 

site aparece em ambas as equações do modelo de Clutter. Mesmo com estas 

características, não existem muitas “relações cruzadas” entre as equações, visto que são 

apenas duas equações neste sistema. Por isto, mínimos quadrados em dois estágios 

(2SLS) seria um método de estimação adequado para ajustar este sistema de equações. 

Todavia, a identificação de parâmetros poderia facilmente ser prejudicada com a adição 

de novas equações, como por exemplo a equação 13. Também poderia ser prejudicada 

com a adição de restrições. Por exemplo, como a variável 𝑋1 aparece em ambas as 

equações, a restrição 𝛼1=𝛽1 seria plausível. Em qualquer destes casos, talvez 2SLS não 

seria mais adequado para ajustar este sistema; mínimos quadrados em três estágios 

(3SLS) poderia ser uma solução. 

 Suponha agora um sistema de equações formado por (10), (11) e (12). Claramente, 

existem agora muito mais “relações cruzadas” entre as equações, e consequentemente um 

problema maior de identificação de parâmetros. Além do que foi mencionado 
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anteriormente, a nova equação introduzida, a equação (12), é dependente das outras duas 

equações deste sistema (que já possuíam dependências entre si). O problema pode ser 

descrito, a grosso modo, como que se a variável 𝑌3 dependesse uma vez da variável 𝑌1 e 

duas vezes das variáveis 𝑌2 e 𝑋1. 𝑌3 é correlacionada com os termos de erro das duas 

outras equações, (10) e (11). Se a equação (13) entrasse neste sistema, o problema seria 

exponencialmente maior. Em uma situação destas, é possível que o sistema não seja 

identificável no fim das contas. 

 

2.7. Regressão em multiestágios 

 

 Em um sistema de equações, variáveis que aparecem no lado esquerdo (LHS) são 

variáveis endógenas porque são determinadas dentro do sistema de equações. Variáveis 

que não aparecem no LHS são referidas como predeterminadas e podem tanto ser 

endógenas cujos valores são determinados em outras equações ou variáveis cujos valores 

são determinados independentemente do sistema (variáveis exógenas). Mínimos 

quadrados em dois estágios (2SLS) e mínimos quadrados em três estágios (3SLS) podem 

ser usados para obtenção de estimadores de parâmetros consistentes (2SLS) e 

assintoticamente eficientes (3SLS) (BORDERS, 1989). Se mínimos quadrados ordinários 

(OLS) fossem usados para estimar parâmetros em um sistema de equações simultâneas, 

os estimadores poderiam ser inconsistentes devido as correlações entre as variáveis 

endógenas que aparecem no lado direito (RHS) e o componente de erro da variável 

endógena do LHS. 

Essencialmente, 2SLS substitui as variáveis endógenas do RHS por valores 

preditos destas variáveis obtidos ao regredir cada variável endógena com todas as 

variáveis predeterminadas que aparecem em todo o sistema de equações. Essas variáveis 

endógenas do RHS preditas são não-correlacionadas com os componentes de erro das 

variáveis endógenas do LHS, e as estimativas de parâmetros resultantes são enviesadas, 

mas consistentes (BORDERS, 1989). Mínimos quadrados em três estágios vai um passo 

além e usa a estrutura de mínimos quadrados generalizados de Zellner e Theil (1962) para 

considerar as correlações entre componentes de erro das várias equações. 

De acordo com Borders e Bailey (1986), mínimos quadrados em dois estágios 

(2SLS) resultam em estimativas de parâmetros únicas e consistentes para amostras de 

tamanho grande. Para qualquer modelo em um sistema, 2SLS leva todas as variáveis 

predeterminadas em consideração; porém, somente as variáveis endógenas que aparecem 
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no dado modelo são consideradas. 3SLS toma todas as interdependências do sistema 

inteiro em conta na estimação dos parâmetros. Como resultado desta diferença entre 2SLS 

e 3SLS, 2SLS é conhecida como uma técnica de informação limitada e 3SLS como uma 

técnica de informação inteira (toda a informação disponível é utilizada). Os estimadores 

3SLS resultantes podem ser demonstrados como sendo consistentes, assintoticamente 

normalmente distribuídos e assintoticamente eficientes, ou seja, 3SLS produzirá 

estimadores consistentes e eficientes para amostras de tamanho grande. 

Como parte do procedimento de 3SLS, o procedimento 2SLS usa todas as 

variáveis predeterminadas na regressão de primeiro estágio para remover a 

endogeneidade das variáveis endógenas RHS e então remover o viés de mínimos 

quadrados (BORDERS, 1989). O procedimento 3SLS difere do 2SLS por levar em conta 

correlações contemporâneas entre componentes de erro estocásticos das equações do 

sistema. 

 No caso de sistemas sobre identificados de equações lineares interdependentes, 

2SLS deveria ser utilizado porque, se a forma estrutural é especificada corretamente, este 

irá produzir estimadores eficientes e consistentes para amostras de tamanho grande 

(BORDERS E BAILEY, 1986). 

 Embora uma discussão teórica sobre o uso de técnicas de regressão em 

multiestágio seja aqui apresentada, detalhes e as formas matemáticas destes estimadores 

serão omitidos. Uma explicação completa sobre os estimadores de mínimos quadrados 

em dois e em três estágios é apresentada em Zellner e Theil (1962). 

 

2.7.1. Técnicas de variáveis instrumentais 

 

Mínimos quadrados em dois e em três estágios (2SLS e 3SLS) são técnicas que 

utilizam variáveis instrumentais. De acordo com Borders (1989), o objetivo de uma 

técnica de variáveis instrumentais é substituir variáveis que aparecem no lado direito em 

um sistema de equações (RHS) que possam ser correlacionadas com os termos de erro 

por “instrumentos” que sejam altamente correlacionados com as variáveis RHS 

observadas mas não-correlacionados com componentes de erro. 

Instrumentos são conjuntos de variáveis auxiliares não presentes no sistema de 

equações, utilizadas para eliminar a endogeneidade associada com as variáveis endógenas 

do sistema. Estes instrumentos não são correlacionados com o termo de erro e são 

altamente correlacionados com as variáveis endógenas. Existem outras técnicas de 
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variáveis instrumentais como, por exemplo: Full information of maximum likelihood 

(FIML), Seemingly Unrelated Regression (SUR) e Generalized Method of Moments 

(GMM). 

2SLS, 3SLS e FIML têm a vantagem de usar instrumentos escolhidos pelo 

modelador que possam dar uma maior correlação com as variáveis endógenas que SUR 

e GMM porque estes últimos métodos usam instrumentos escolhidos por padrão. Por 

outro lado, de acordo com Cordero e Velilla (2004), nem sempre é fácil para o modelador 

selecionar instrumentos adequados. A qualidade de ajuste e a eficiência de parâmetros 

dependem dos instrumentos selecionados e podem diferir grandemente entre um conjunto 

particular de instrumentos. Se o modelador não tem um conjunto bom de instrumentos 

para selecionar, SUR ou GMM são melhores. Uma dificuldade para métodos de variáveis 

instrumentais é que vieses grandes de amostras finitas podem ocorrer quando estes 

instrumentos são fracos. 

Conforme Borders (1989), quando podemos escolher entre muitos instrumentos, 

simplesmente selecionamos o instrumento (ou combinação de instrumentos) que tenha a 

maior correlação com a variável RHS que é correlacionada com o componente de erro. 

As variáveis instrumentais podem ser diferentes para cada equação ou idênticas 

para todas as equações. Todavia, elas não devem ser correlacionadas com os erros da 

equação correspondente (HENNINGSEN e HAMANN, 2007). A única razão para usar 

instrumentos diferentes para equações diferentes é uma correlação dos instrumentos de 

uma equação com os erros de outra equação. Caso contrário, pode-se usar todos os 

mesmos instrumentos para todas as equações. 

Finalmente, uma estimação não enviesada de 2SLS requer somente que as 

variáveis instrumentais e os termos de erro de cada equação não sejam correlacionados. 

Já o estimador 3SLS só é consistente se todos os termos de erro e todas as variáveis 

instrumentais não sejam correlacionados (HENNINGSEN e HAMANN, 2007). 

Uma discussão detalhada sobre técnicas de variáveis instrumentais e sua 

aplicabilidade é apresentada por Hausman (1974). 

 

2.8. Modelos não lineares de crescimento e de produção 

 

 Em algumas situações, certos fenômenos não podem ser adequadamente descritos 

por funções de resposta lineares. Isto é plausível de ocorrer quando se tratando da 

modelagem do crescimento e da produção. Fenômenos biológicos são ótimos exemplos 
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da não-linearidade na natureza. O crescimento de organismos vivos, na maioria dos casos, 

não é constante. É em geral pronunciado em algumas fases da vida deste organismo, e 

quase inexistente em outras. Assim, um modelo não linear pode ser uma alternativa 

melhor para a modelagem destes fenômenos. 

Existem algumas diferenças entre os modelos lineares e não lineares de regressão. 

Uma diferença importante dos modelos de regressão não lineares é que o número de 

parâmetros da regressão não é necessariamente diretamente relacionado ao número de 

variáveis X no modelo (KUTNER et al. 2005). Por exemplo, o modelo logístico possui 

apenas uma variável predeterminada. Se este fosse um modelo linear, possuiria dois 

parâmetros (contando com o parâmetro de interseção). Todavia, este modelo não linear 

possui três parâmetros. 

Outra diferença é que os resíduos não necessariamente somam a zero para 

mínimos quadrados não lineares. A soma de quadrados do resíduo SSE mais a soma de 

quadrados da regressão SSR não necessariamente originam a soma de quadrados total 

SSTO. Consequentemente, o coeficiente múltiplo de determinação R²=SSR/SSTO não é 

uma estatística descritiva significante para a regressão não-linear (KUTNER et al. 2005). 

Assim, ao interpretar gráficos de resíduo para regressão não linear, deve ser lembrado que 

estes resíduos não necessariamente somam zero. 

Além disto, os modelos de regressão não lineares são menos flexíveis a 

modificações do que os modelos lineares. Conforme Draper e Smith (1998), a forma 

funcional de muitos modelos não lineares é menos adequada para adição ou deleção de 

variáveis preditivas e efeitos de curvatura e interação na maneira direta que é praticável 

para modelos de regressão lineares. 

Algumas funções de resposta não lineares podem ser linearizadas por uma 

transformação, geralmente envolvendo o uso de logaritmos. Estas funções são chamadas 

funções de resposta intrinsicamente lineares (KUTNER et al. 2005). Porém, o fato de uma 

função de resposta ser intrinsicamente linear não necessariamente implica que regressão 

linear é apropriada. A razão é que a transformação para linearizar a função de resposta irá 

afetar o termo de erro no modelo. Então, é necessário estudar qualquer modelo de 

regressão não linear que tenha sido linearizado por adequação; pode ser que o modelo de 

regressão não linear seja preferível à sua versão linearizada. 

De acordo com Draper e Smith (1998), ao contrário da regressão linear, 

geralmente não é possível encontrar expressões analíticas para os estimadores de mínimos 

quadrados ou de máxima verossimilhança para modelos de regressão não linear. Ao invés 
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disto, procedimentos de busca numérica devem ser utilizados com ambos estes métodos 

de estimação, requerendo computações intensivas. A análise de modelos de regressão não 

linear é portanto geralmente feita utilizando programas de computador. 

Quando modelos de crescimento não-lineares são usados para séries de dados 

temporais, há a possibilidade de que os termos de erro sejam correlacionados, assim como 

o que ocorre com modelos lineares. Segundo KUTNER et al. (2005), variâncias de erro 

não iguais são frequentemente presentes quando modelos de crescimento não lineares 

com assíntotas são ajustados. Tipicamente, as variâncias de erro para casos na vizinhança 

da assíntota diferem das variâncias de erro para os outros casos. 

Inferências acerca dos parâmetros de regressão em regressão não linear são 

geralmente baseadas na teoria de grandes amostras (KUTNER et al. 2005). Esta teoria 

nos diz que os estimadores de mínimos quadrados e de máxima verossimilhança para 

modelos de regressão não-linear com erros normais, quando a amostra é grande, são 

aproximadamente normalmente distribuídos e praticamente não enviesados, e têm 

praticamente variância mínima. Esta teoria de amostras grandes também é aplicável 

quando os termos de erro não são normalmente distribuídos. Os procedimentos de 

inferência acerca de parâmetros, quando aplicados para regressão não linear, são somente 

aproximações, para ser exato, mas a aproximação é frequentemente muito boa. Para 

alguns modelos de regressão não linear, o tamanho da amostra pode ser pequeno para que 

a aproximação de amostras grandes seja boa. Para outros modelos, porém, o tamanho 

necessário da amostra pode ser um tanto quanto grande. 

 Deve ser ressaltado que a escolha de um modelo deve ser baseada na capacidade 

do mesmo em descrever a forma dos dados utilizados. O uso de modelos que não são 

adequados para determinados conjuntos de dados pode acarretar em alguns problemas. 

Para modelos lineares estes problemas são menos evidentes. Os modelos lineares sempre 

podem ser ajustados para qualquer conjunto de dados, desde que graus de liberdade 

suficientes sejam fornecidos. Porém se o modelo escolhido não descrever bem estes 

dados, suas estatísticas de qualidade de ajuste serão pobres, assim como sua precisão. Por 

exemplo, os coeficientes de correlação e de determinação terão valores baixos, o erro 

quadrático terá valor alto e alguns parâmetros podem ser não significativos 

estatisticamente. Para modelos não lineares um problema mais sério pode ocorrer: o ajuste 

deste modelo pode não convergir para um valor de erro mínimo, seja este mínimo local 

ou absoluto. Assim, o modelo simplesmente não é ajustado para estes dados. 
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2.9. Modelo Logístico 

 

 O modelo Logístico (NELDER, 1961; OLIVER, 1964) é originado a partir da 

resolução da equação diferencial de crescimento logístico. É utilizado na modelagem dos 

mais diversos fenômenos de crescimento biológico, desde o crescimento de colônias de 

bactérias até o desenvolvimento de grandes mamíferos. Quando usado na modelagem do 

crescimento e produção de povoamentos florestais, o modelo logístico expressa a 

produção deste povoamento em função de sua idade. Ou seja, a produção é expressa em 

função de apenas uma variável explicativa sendo, portanto, um modelo de uso 

relativamente simples, mesmo que não linear. 

 Conforme Draper e Smith (1998), seja a equação diferencial de crescimento 

logístico (equação 14). 

 

𝑑𝑤

𝑑𝑡
=
𝑘𝑤(𝛼 − 𝑤)

𝛼
                                                                                                                     (14) 

 

em que: w é o tamanho de algum organismo ou população em algum momento t, k é uma 

taxa de crescimento constante e α é o tamanho máximo alcançável. Ou seja, a variação 

do tamanho, o crescimento, representado por dw/dt, é diretamente proporcional ao 

tamanho atual e reduz conforme o organismo ou população se aproxima de seu tamanho 

máximo alcançável. Esta é uma equação diferencial não linear de primeira ordem. Após 

sua resolução, a equação (15) é obtida. 

 

𝑤 =
𝛼

1 + 𝛽𝑒−𝑘𝑡
                                                                                                                          (15) 

 

em que: β é um coeficiente obtido como constante de integração. É fácil perceber que α, 

o tamanho máximo alcançável, é a assíntota horizontal desta equação. O modelo 

Logístico é um modelo de regressão análogo à equação (15). Para o caso da modelagem 

do crescimento e da produção de povoamentos florestais, sua forma é expressa pela 

equação (16). 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =
𝛽0

1 + 𝛽1𝑒−𝛽2𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒
+ 휀                                                                                            (16) 
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sendo o volume em m³/ha e a idade em meses. 𝛽𝑖 são os parâmetros do modelo, e ε é o 

termo de erro aleatório. 

 Um problema com o modelo Logístico é que, como expressa a produção como 

uma função apenas da idade (um modelo de predição), quando empregado este modelo 

irá sempre resultar no mesmo valor de produção para uma determinada idade, sem levar 

em conta a capacidade produtiva do local. Ou seja, se uma mesma equação for utilizada 

para dois locais que possuam capacidades produtivas diferentes, o modelo expressará uma 

mesma produção para estes dois locais. 

 

2.10. Método de Gauss-Newton 

 

 O ajuste de modelos de regressão não-lineares se dá através de algoritmos 

iterativos. Existem diferentes algoritmos, sendo que o mais simples é o algoritmo Gauss-

Newton. Este algoritmo faz uma aproximação do método dos mínimos quadrados 

ordinários para o ajuste de modelos não-lineares. O algoritmo não faz uma aproximação 

linear do modelo não linear; a aproximação linear é de uma função de erro para o modelo 

não linear. O objetivo deste algoritmo é minimizar a função de erro através de um 

processo iterativo, e a convergência depende em muito de uma boa escolha de valores 

iniciais para os parâmetros do modelo. O conhecimento de algumas propriedades do 

modelo ajuda nesta escolha de valores iniciais, e o seu estudo é um ponto de partida ideal 

para esta investigação. 

A escolha de valores iniciais é muito importante com o método de Gauss-Newton 

porque uma escolha ruim pode resultar em convergência lenta, convergência para um 

mínimo local, ou mesmo divergência. Bons valores iniciais irão geralmente resultar em 

convergência mais rápida, e se múltiplos mínimos existirem, levarão a uma solução que 

seja o mínimo global ao invés do mínimo local (KUTNER et al. 2005). Convergência 

rápida, mesmo quando as estimativas iniciais são distantes da solução de mínimos 

quadrados, geralmente indica que o modelo de aproximação linear é uma boa 

aproximação para o modelo de regressão não linear. Convergência lenta, por outro lado, 

especialmente quando as estimativas iniciais são razoavelmente próximas da solução de 

mínimos quadrados, geralmente indica que o modelo de aproximação linear não é uma 

boa aproximação para o modelo não linear. 

Conforme KUTNER et al. (2005), uma variedade de métodos estão disponíveis 

para a obtenção de valores iniciais para os parâmetros de regressão. Frequentemente, 
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estudos anteriores relacionados podem ser utilizados para providenciar bons valores 

iniciais para os parâmetros de regressão. Outra possibilidade é selecionar p observações 

representativas, configurar a função de regressão para cada uma das p observações (e 

portanto ignorar o termo de erro), resolver as p equações para os p parâmetros, e usar as 

soluções como os valores iniciais, supondo que eles levam a razoavelmente bons ajustes 

para os dados observados. 

Detalhes teóricos sobre o método de Gauss-Newton, bem como a definição de 

seus estimadores, podem ser encontrados em Levenberg (1944). Uma versão modificada 

do algoritmo, recomendada para casos em que há problemas de convergência, é exposta 

por Hartley (1961).  
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CAPÍTULO II 

 

MODELAGEM DO CRESCIMENTO E DA PRODUÇÃO FLORESTAL 

UTILIZANDO O MODELO DE CLUTTER COM NÚMERO VARIÁVEL DE 

PARCELAS MENSURADAS 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

 O modelo de Clutter (1963) é o modelo de crescimento e produção do tipo 

povoamento total mais difundido no Brasil (CAMPOS e LEITE, 2013). Muitos são os 

trabalhos que utilizam este modelo para a modelagem do crescimento e produção de 

espécies florestais. Soares et al. (1998) discorreram sobre a construção de intervalos de 

confiança para previsões a partir do modelo de Clutter. Leite et al. (2001) modelaram o 

crescimento e a produção de um povoamento de Pinus taeda utilizando o modelo de 

Clutter. Dias et al. (2005) utilizaram o modelo para a modelagem de povoamentos 

desbastados de eucalipto. Görgens et al. (2007) estudaram a flexibilidade deste modelo 

em captar modificações na tendência de crescimento de povoamentos de eucalipto 

submetidos a desbaste. Oliveira (2007) comparou o modelo de Clutter e algumas 

modificações no mesmo com outros modelos para a modelagem do crescimento e da 

produção de povoamentos de eucalipto.  

Uma explicação para a popularidade deste modelo é que o trabalho original de 

Clutter (1963) foi um dos pioneiros em introduzir o conceito de compatibilidade em 

modelos de crescimento e de produção. Compatibilidade significa que o crescimento e a 

produção devem ser considerados de maneira simultânea. Um modelo é compatível 

quando a equação de crescimento é integrada e fornece a equação de produção, e esta 

quando derivada resulta na equação de crescimento (CAMPOS e LEITE, 2013). Se isto 

ocorre, análises individuais de crescimento ou produção levarão a valores 

correspondentes entre os mesmos, ou seja, compatíveis. Matematicamente, isto implica 

que a soma dos incrementos em um período (crescimento) será igual ao valor da produção 

ao final deste período. 

 O modelo de Clutter é composto por duas equações, uma que projeta a produção 

em área basal e outra que projeta a produção em volume. O termo de erro de uma equação 

é correlacionado com a variável dependente da outra, portanto o método de mínimos 

quadrados ordinários é ineficiente para o ajuste deste modelo (BORDERS, 1989). Por 
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consequência desta correlação, Furnival e Wilson (1971), citados por Borders (1989) 

determinaram que o método de Mínimos Quadrados em Dois Estágios é mais adequado 

para o ajuste deste modelo. 

Os dados utilizados para a modelagem do crescimento e da produção são, em 

geral, oriundos de inventários florestais contínuos. Estes inventários são compostos por 

redes de parcelas permanentes que têm por objetivo representar o povoamento florestal. 

Estas parcelas são remedidas através do tempo, geralmente anualmente, para que uma 

tendência do desenvolvimento do povoamento seja obtida (CAMPOS e LEITE, 2013). 

 Surge então como questão, qual seria o efeito na precisão dos modelos de 

crescimento e de produção a presença de variações no número de parcelas nas medições 

de inventário florestal contínuo. Em situações de falta de recursos financeiros poderá ser 

necessário reduzir o número de parcelas mensuradas em algumas medições do inventário 

contínuo, sendo então importante um estudo que determine o quão impactante são estas 

reduções na eficiência da modelagem do crescimento e da produção. 

 Tendo em vista a importância do modelo de Clutter, este trabalho tem por 

finalidade utilizar este modelo para a modelagem do crescimento e da produção e, a partir 

destes ajustes, avaliar o efeito de medições com número variável de parcelas na precisão 

da modelagem do crescimento e da produção. 
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2- OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da redução no número de parcelas 

mensuradas em algumas medições de inventário florestal contínuo sobre a precisão da 

modelagem do crescimento e da produção, por meio do modelo de Clutter. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos foram: 

-Ajustar e avaliar o modelo de Clutter, considerando todas as parcelas mensuradas 

e considerando reduções em algumas medições no número de parcelas mensuradas no 

inventário florestal contínuo; 

-Ajustar e avaliar o modelo de Clutter por estratos, considerando todas as parcelas 

e por estratos considerando reduções em algumas medições no número de parcelas 

mensuradas no inventário florestal contínuo; 

-Ajustar e avaliar o modelo de Clutter para simulações, considerando todas as 

parcelas e considerando reduções em algumas medições no número de parcelas 

mensuradas no inventário florestal contínuo.  
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Descrição dos dados 

 

 Os dados utilizados neste trabalho provêm de um inventário florestal contínuo de 

primeira rotação de povoamentos de Eucalyptus sp., localizados em oito diferentes 

regiões no estado de Minas Gerais. No total, a área de estudo compreende 3164,82 

hectares, distribuídos em 172 talhões. 

Deste inventário florestal, foram selecionadas apenas as parcelas que possuíam no 

mínimo seis medições. No caso das parcelas que possuíssem mais de seis medições, foram 

consideradas apenas as seis primeiras medições destas parcelas. Foram então utilizadas 

neste estudo 374 parcelas de inventário florestal contínuo, mensuradas em seis ocasiões. 

Nestas parcelas e em cada ocasião foram estimadas as variáveis dendrométricas: área 

basal (B), volume (V), altura dominante média (Hd) e idade (I). 

 

3.2. Classificação da capacidade produtiva 

 

 Utilizando os valores de altura dominante média das parcelas, foi realizada a 

classificação da capacidade produtiva do povoamento utilizando o método da curva guia, 

conforme Clutter et al (1983). O modelo utilizado para a classificação da capacidade 

produtiva foi o modelo de Schumacher (1939) (equação 1): 

 

ln(𝐻𝑑) = 𝛽0 + 𝛽1 (
1

𝐼
) + 휀                                                                                                         (1) 

 

em que Hd = altura dominante (m), I = idade (meses), 𝛽𝑖= parâmetros do modelo e ε = 

termo de erro aleatório. 

 Para determinação do site foi utilizada a idade índice de 60 meses, por meio da 

equação (2). O site foi estimado para cada uma das parcelas e em cada medição. 

 

ln(𝑆) = ln(𝐻𝑑) + 𝛽1 (
1

60
−
1

𝐼
)                                                                                                (2) 

 

em que S = site (m). 



 

38 

 

 Para realizar a classificação da capacidade produtiva, os dados foram separados 

em oito estratos. Estes estratos foram definidos a partir das regiões em que estes 

povoamentos se localizam, ou seja, foi utilizada uma classificação administrativa. A 

tabela 1 apresenta algumas informações referentes a estes estratos. 

 

Tabela 01: Informações sobre os estratos utilizados para a classificação da capacidade 

produtiva. 

 

Estrato Área (ha) Talhões Parcelas 

1 130,14 7 22 

2 52,53 2 9 

3 461,78 17 46 

4 1039,98 64 130 

5 557,32 30 68 

6 265,08 15 37 

7 585,13 34 56 

8 72,86 3 6 

Total 3164,82 172 374 

 

3.3. Modelo utilizado 

 

Os dados das cinco primeiras medições do inventário florestal contínuo foram 

utilizados para a modelagem do crescimento e da produção desta floresta, enquanto que 

os dados da sexta medição foram utilizados para a validação destes modelos. Os modelos 

foram utilizados para estimar a produção em volume para a idade da sexta medição, sendo 

então os valores estimados; os dados da sexta medição do inventário florestal consistiram 

nos valores observados. Vale ressaltar, que dentro de uma mesma medição houveram 

parcelas de diferentes idades. 

 Para a modelagem do crescimento e da produção do povoamento florestal 

estudado, foi utilizado o sistema de equações que compõem o modelo de Clutter (1963). 
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{
 

 ln(𝑉2) = 𝛽0 + 𝛽1 (
1

𝐼2
) + 𝛽2𝑆 + 𝛽3 ln(𝐵2) + 휀𝑉                                                                    (3)

ln(𝐵2) = (
𝐼1
𝐼2
) ln(𝐵1) + 𝛼0 (1 −

𝐼1
𝐼2
) + 𝛼1 (1 −

𝐼1
𝐼2
) 𝑆 + 휀𝐵                                                 (4)

 

 

em que 𝑉2 = volume em uma idade de projeção (m³/ha), 𝐼1 e 𝐼2 = idades inicial e de 

projeção (meses), S = site (m), 𝐵1 = área basal em uma idade inicial (m²/ha), 𝐵2 = área 

basal em uma idade de projeção (m²/ha), 𝛼𝑖 e 𝛽𝑖= parâmetros do modelo, 휀𝑉 e 휀𝐵 = termos 

de erro aleatório. 

 Parâmetros que não foram significativos estatisticamente pelo teste t (KUTNER 

et al. 2004), a um nível de 95% de probabilidade, foram removidos do modelo. 

 

3.4. Variação no número de parcelas das medições 

 

 Foram consideradas três variações no número de parcelas nas medições do 

inventário florestal contínuo. O primeiro caso considerado foi que todas as parcelas 

fossem mensuradas na primeira medição, mas apenas 25% delas fossem mensuradas na 

segunda medição. Na terceira medição todas as parcelas seriam mensuradas novamente, 

mas na quarta medição novamente apenas 25% destas parcelas seriam mensuradas. Na 

quinta e última medição todas as parcelas seriam mensuradas novamente, ou seja, houve 

alternância de medições de parcelas, sendo medidas 100% em um ano e 25% no ano 

seguinte. As parcelas removidas nas medições foram selecionadas de maneira aleatória. 

Entretanto, parcelas que foram removidas na medição dois também foram removidas na 

quarta medição, enquanto que parcelas que foram mantidas na segunda medição foram 

também mantidas na quarta medição. 

 Os outros dois casos são semelhantes ao primeiro, a única diferença é que nestes 

casos os valores de parcelas mensuradas nas medições de número par seriam 50% e 75%. 

 Assim, em comparação com o caso padrão, em que todas as parcelas seriam 

mensuradas em todas as medições, o primeiro caso de variação representa uma redução 

total de 30% dos graus de liberdade para ajuste dos modelos. O segundo caso representa 

uma redução total de 20%, e o terceiro caso representa uma redução total de 10% dos 

graus de liberdade para ajuste dos modelos de crescimento e de produção. 
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Tabela 02: Situações consideradas para a variação no número de parcelas e percentagem 

de graus de liberdade (G.L.) utilizados para ajuste dos modelos, em comparação com o 

caso padrão (caso normal). 

 

  Parcelas mensuradas  

Caso Medição 1 Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 5 G.L. 

Normal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Variado 0,25 100% 25% 100% 25% 100% 70% 

Variado 0,50 100% 50% 100% 50% 100% 80% 

Variado 0,75 100% 75% 100% 75% 100% 90% 

 

 

3.5. Alternativas consideradas para a modelagem do crescimento e da produção 

 

 A primeira alternativa considerada foi o da modelagem do crescimento e produção 

com todo o banco de dados, sem nenhum critério de estratificação. Foi ajustado o modelo 

de Clutter usando todos os dados disponíveis. Em seguida, este modelo foi ajustado 

considerando variações no número de parcelas em cada medição. Foram consideradas 

três situações de variação; ou seja, nesta primeira etapa do trabalho foram ajustados 

quatro sistemas de equações do modelo de Clutter. 

 A segunda alternativa considerada foi o da modelagem do crescimento e da 

produção com todo o banco de dados, mas levando em conta um critério de estratificação. 

Foram considerados critérios para a estratificação os diferentes materiais genéticos e 

projetos, que representam as regiões em que os dados foram coletados. Também foi feita 

uma estratificação considerando apenas os projetos, sendo esta a mesma estratificação 

utilizada para a classificação da capacidade produtiva. Esta é uma estratificação de cunho 

administrativo, adotada em muitas situações. 

 Foi ajustado o modelo de Clutter usando todos os dados disponíveis, para todos 

os estratos. Em seguida este mesmo modelo foi ajustado considerando variações no 

número de parcelas em cada medição, também para todos os estratos. Foram consideradas 

três situações de variação; ou seja, nesta etapa do trabalho foram ajustados 8x4 = 32 

modelos. 

 A terceira alternativa considerada foi o da modelagem do crescimento e produção 

em amostras do banco de dados. Foram consideradas três variações no número de parcelas 
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do inventário florestal contínuo (tabela 2). Para cada situação de variação foram sorteadas 

amostras em que o número de parcelas variava em alguma das medições. Em todos os 

casos foram utilizadas 30 amostras de 40 parcelas, e para cada amostra foi ajustado o 

modelo de Clutter, considerando e não considerando a variação. Assim, foram então 

ajustados 30x3x2 = 180 modelos. 

 Há dois pontos chave que justificam estas simulações. O primeiro ponto é que este 

conjunto suficientemente largo de amostras possibilita uma análise livre de efeitos 

aleatórios. O número 30 foi escolhido porque, de acordo com o Teorema Central do 

Limite, em muitos casos de interesse prático para uma amostra de uma população com 

distribuição desconhecida igual ou maior que 30, uma aproximação normal é satisfatória 

(MONTGOMERY e RUNGER, 2007). Isto significa que para análises estatísticas em 

geral, 30 é um tamanho suficientemente satisfatório. Deve-se ressaltar que este valor é 

empírico. 

 O segundo ponto que justifica esta terceira alternativa é que o número de parcelas 

destas amostras é muito menor que o dos dois primeiros casos. Enquanto que nas 

alternativas um e dois foram usadas 374 parcelas, todas as amostras na terceira situação 

possuem 40 parcelas. Isto se mostrará importante porque, teoricamente, este menor 

número de parcelas se mostraria mais sensível a esta variação na intensidade das 

medições. 

 

3.6. Ajuste dos modelos de crescimento e de produção 

 

 Para o ajuste do modelo de Clutter, foi usado o pacote systemfit (HENNINGSEN 

e HAMMAN, 2007) do software R (R CORE TEAM, 2016). O pacote systemfit possui, 

dentre outras funcionalidades, ferramentas para ajustar modelos compostos por equações 

simultâneas através de métodos de regressão em multiestágios. 

 O método selecionado para ajuste dos modelos de Clutter neste trabalho foi o de 

mínimos quadrados em dois estágios. 

 

3.7. Avaliação dos modelos ajustados 

 

 Os modelos ajustados para estas alternativas de modelagem foram utilizados para 

estimar a produção em volume dos talhões na idade referente à sexta medição. Estes 

valores estimados foram comparados com os valores observados para avaliar a precisão 
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destes modelos. O efeito na variação do número de parcelas nas medições foi verificado 

a partir da comparação entre os valores das estatísticas de precisão dos casos em que não 

houve variações com os casos em que diferentes intensidades de variações foram testadas. 

Foi utilizado para tal comparação o erro percentual entre os valores observados e 

estimados: 

 

𝐸(%) =
(𝑌 − �̂�)

𝑌
∗ 100                                                                                                               (5) 

 

 Foram também utilizadas as seguintes estatísticas para avaliar o ajuste e a precisão 

destes modelos: 

a) Raiz quadrada do erro médio (RQEM): 

 

𝑅𝑄𝐸𝑀(%) =
100

�̅�
√∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                                                         (6) 

 

b) Erro médio absoluto (MAE): 

 

𝑀𝐴𝐸 =
∑ |𝑌𝑖 − �̂�𝑖|
𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                                                                                  (7) 

 

c) Coeficiente de correlação: 

 

𝑟𝑋𝑌 =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)𝑖

√∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑖𝑖

                                                                                            (8) 

 

d) Coeficiente de determinação: 

 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2
𝑛
𝑖=1

                                                                                                           (9) 

 

 Foram construídos gráficos de valores observados x valores estimados, dispersão 

de resíduo percentual e distribuição de resíduos para as variáveis volume e área basal, 

para a alternativa de modelagem do crescimento e da produção sem estratificação. Foram 



 

43 

 

também construídos gráficos para representar valores observados e estimados de volume 

para as simulações, bem como gráficos para representar as estatísticas de ajuste dos 

modelos destas simulações. Todas as figuras deste trabalho foram construídas com a 

utilização do pacote ggplot2 (WICKHAM, 2009) do software R (R CORE TEAM, 2016). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Modelos ajustados 

 

 Para todos os modelos ajustados neste trabalho o coeficiente referente ao termo 

de site na expressão para cálculo da área basal futura não foi significante estatisticamente, 

apresentando valores inferiores a 0,02. 

Assim, optou-se por modificar a expressão para cálculo da área basal futura, 

removendo o termo que possui a variável site na equação (4), ou seja, o parâmetro α1. 

 

4.2. Modelagem do crescimento e produção florestal sem estratificação 

 

 Na tabela 3 são apresentados os coeficientes dos modelos de Clutter ajustados 

nesta etapa do trabalho. Sem variação significa que o modelo foi ajustado utilizando todos 

os dados disponíveis. Os valores de 0,25, 0,50 e 0,75 indicam as porcentagens de parcelas 

das medições pares (2 e 4) utilizadas nos ajustes dos modelos. 

 

Tabela 03: Coeficientes dos modelos de Clutter ajustados sob diferentes situações de 

variação de número de parcelas, com e sem estratificação. Todos estes coeficientes são 

significativos a α = 0,05. 

 

Sem estratificação  Sem variação 0,25 0,5 0,75 

 𝛼0 3,537652 3,510664 3,518724 3,527999 

 𝛽0 1,975836 2,043298 2,007565 2,031858 

 𝛽1 -22,2636 -22,1652 -22,3616 -22,6761 

 𝛽2 0,034982 0,031759 0,033640 0,034240 

 𝛽3 0,982479 0,989777 0,985014 0,973363 

Estrato  Sem variação 0,25 0,5 0,75 

 𝛼0 3,386378 3,372211 3,37302 3,378042 

 𝛽0 2,933751 2,730563 2,954813 2,886541 

1 𝛽1 -27,6925 -25,2056 -27,2792 -27,0870 

 𝛽2 0,022025 0,021541 0,02193 0,022457 

     Continua... 
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Tabela 03, cont. 

Estrato  Sem variação 0,25 0,5 0,75 

1 𝛽3 0,817651 0,87707 0,808107 0,825927 

 𝛼0 3,500888 3,463076 3,476106 3,510520 

 𝛽0 1,764682 2,484914 2,066852 1,552216 

2 𝛽1 -14,4205 -20,5583 -17,2718 -11,2051 

 𝛽2 0,017689 0,011186 0,016768 0,019131 

 𝛽3 1,169414 1,010739 1,089399 1,214876 

 𝛼0 3,556080 3,524635 3,53015 3,551305 

 𝛽0 2,273091 2,556749 2,51354 2,259153 

3 𝛽1 -22,7072 -25,5300 -24,7296 -22,9503 

 𝛽2 0,02962 0,029033 0,029445 0,029232 

 𝛽3 0,921192 0,853219 0,857303 0,931969 

 𝛼0 3,520278 3,504790 3,504492 3,514369 

 𝛽0 2,146735 2,527211 2,347089 2,181668 

4 𝛽1 -25,2817 -26,5718 -26,5679 -25,3001 

 𝛽2 0,036672 0,033243 0,036126 0,036016 

 𝛽3 0,936261 0,847513 0,881653 0,930767 

 𝛼0 3,669123 3,661454 3,658065 3,659243 

 𝛽0 2,189407 2,466523 2,317112 2,331640 

5 𝛽1 -29,6152 -33,1643 -29,8560 -30,6353 

 𝛽2 0,039693 0,03764 0,036447 0,038943 

 𝛽3 0,904193 0,848543 0,889815 0,868599 

 𝛼0 3,557373 3,527402 3,541382 3,549706 

 𝛽0 1,567651 1,509857 1,480485 1,614781 

6 𝛽1 -16,7866 -17,6168 -17,4232 -17,1763 

 𝛽2 0,043732 0,045048 0,044089 0,044497 

 𝛽3 1,011806 1,027772 1,044270 0,992399 

 𝛼0 3,452415 3,383052 3,407429 3,420434 

 𝛽0 1,515829 1,088778 1,196754 1,550703 

7 𝛽1 -8,16452 -5,61863 -7,6999 -8,42641 

 𝛽2 0,054225 0,037258 0,038602 0,051302 

     Continua... 
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Tabela 03, cont.      

Estrato  Sem variação 0,25 0,5 0,75 

7 𝛽3 0,90651 1,189524 1,14766 0,92282 

 𝛼0 3,528024 3,482822 3,505225 3,500049 

 𝛽0 1,715645 1,469993 1,592482 1,628189 

8 𝛽1 -15,1863 -14,9732 -15,1717 -14,6263 

 𝛽2 0,036258 0,031426 0,035545 0,032902 

 𝛽3 1,006172 1,13142 1,056555 1,062374 

 

Na tabela 4 são apresentadas as estatísticas de ajuste e precisão para o modelo 

ajustado sem variação no número de parcelas das medições pares, bem como os valores 

destas estatísticas para os modelos ajustados com variação nestas medições. 

 

Tabela 04: Estatísticas de precisão para o modelo de Clutter ajustado para diferentes 

situações de variação de número de parcelas, para diferentes alternativas de modelagem, 

em que: MAE = erro médio absoluto; R² = coeficiente de determinação; RQEM = raiz 

quadrada do erro médio; RXY = coeficiente de correlação. 

 

Alternativa Estatística 
Sem 

variação 
0,25 0,5 0,75 

 MAE (m³/ha) 18,13669 19,37593 18,53004 18,67761 

Sem R² 0,8954 0,88156 0,89102 0,88983 

Estratificação RQEM (%) 7,88388 8,38911 8,04723 8,09105 

  RXY 0,97342 0,97199 0,973 0,97325 

 MAE (m³/ha) 17,38008 18,37797 17,82447 17,24245 

Com R² 0,89579 0,88782 0,89434 0,89691 

Estratificação RQEM (%) 7,869 8,16444 7,92381 7,8269 

  RXY 0,96552 0,9666 0,96823 0,96625 

 

 Na tabela 5 são apresentados os valores de volume total observado e volume total 

estimado pelo modelo ajustado sem variação no número de parcelas das medições pares, 

bem como os valores de volume total estimado pelos modelos ajustados com variação 

nestas medições. 
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Tabela 05: Volume observado e estimado pelo modelo ajustado de Clutter para diferentes 

situações de variação de número de parcelas, para diferentes alternativas de modelagem. 

 

Alternativa  Variação Sem variação 0,25 0,5 0,75 

 Volume observado (m³/ha) 286,39 

Sem Volume estimado (m³/ha) 302,39 302,97 302,43 302,89 

Estratificação Erro (%) -5,59 -5,79 -5,60 -5,76 

Com Volume estimado (m³/ha) 300,73 302,33 301,65 300,86 

Estratificação Erro (%) -5,01 -5,57 -5,33 -5,05 

Estrato Variação Sem variação 0,25 0,5 0,75 

 Volume observado (m³/ha) 258,44 

1 Volume estimado (m³/ha) 292,35 289,80 290,31 291,25 

  Erro (%) -13,12 -12,13 -12,33 -12,69 

 Volume observado (m³/ha) 248,29 

2 Volume estimado (m³/ha) 256,05 257,68 256,69 255,70 

  Erro (%) -3,12 -3,78 -3,38 -2,98 

 Volume observado (m³/ha) 309,14 

3 Volume estimado (m³/ha) 320,44 324,95 322,12 322,39 

  Erro (%) -3,65 -5,11 -4,20 -4,29 

 Volume observado (m³/ha) 309,48 

4 Volume estimado (m³/ha) 327,47 324,88 326,55 327,10 

  Erro (%) -5,81 -4,98 -5,52 -5,70 

 Volume observado (m³/ha) 300,47 

5 Volume estimado (m³/ha) 329,10 329,92 326,22 327,46 

  Erro (%) -9,53 -9,80 -8,57 -8,98 

 Volume observado (m³/ha) 293,92 

6 Volume estimado (m³/ha) 298,65 302,73 303,12 298,83 

  Erro (%) -1,61 -3,00 -3,13 -1,67 

 Volume observado (m³/ha) 216,65 

7 Volume estimado (m³/ha) 216,11 223,05 222,02 217,69 

  Erro (%) 0,25 -2,95 -2,48 -0,48 

 Volume observado (m³/ha) 315,17 

8 Volume estimado (m³/ha) 311,52 315,97 315,63 311,36 

  Erro (%) 1,16 -0,25 -0,15 1,21 
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Na figura 1 são exibidos os gráficos de qualidade de ajuste para as equações de 

volume dos modelos ajustados com e sem variações no número de parcelas das medições 

pares. 

 

 

 

Figura 01: Gráficos de Valores estimados x valores observados de volume, dispersão de 

resíduo percentual e distribuição de resíduos para: A) modelos ajustados com 100% das 

parcelas mensuradas nas medições pares; B) 25% das parcelas mensuradas; C) 50% das 

parcelas mensuradas e D) 75% das parcelas mensuradas nas medições pares. 
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Na figura 2 são exibidos os gráficos de qualidade de ajuste para as equações de 

área basal dos modelos ajustados com e sem variações no número de parcelas das 

medições pares. 

 

 

 

 

Figura 02: Gráficos de Valores estimados x valores observados de área basal, dispersão 

de resíduo percentual e distribuição de resíduos para: A) modelos ajustados com 100% 

das parcelas mensuradas nas medições pares; B) 25% das parcelas mensuradas; C) 50% 

das parcelas mensuradas e D) 75% das parcelas mensuradas nas medições pares. 
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4.3. Modelagem do crescimento e produção florestal com estratificação 

 

 Na tabela 3 são apresentados os coeficientes do modelo de Clutter ajustado para 

cada estrato. Sem variação significa que o modelo foi ajustado utilizando todos os dados 

disponíveis. Os valores de 0,25, 0,50 e 0,75 indicam as porcentagens de parcelas das 

medições pares (2 e 4) utilizadas nos ajustes dos modelos. 

 Na tabela 4 são apresentadas as estatísticas de ajuste e precisão para o modelo 

ajustado com estratificação sem variação no número de parcelas das medições pares, bem 

como os valores destas estatísticas para os modelos ajustados com estratificação com 

variação nestas medições. 

 Na tabela 5 são apresentados os valores de volume total observado e volume total 

estimado pelos modelos ajustados sem variação no número de parcelas das medições 

pares, bem como os valores de volume total estimado pelos modelos ajustados com 

variação nestas medições. São também apresentados na tabela 4 os valores de volume 

observado e estimado por estrato, bem como o erro percentual. 

 

4.4. Simulações 

 

 No apêndice A são apresentados os coeficientes do modelo de Clutter ajustado 

para cada uma das 30 simulações. Sem variação significa que o modelo foi ajustado 

utilizando todos os dados disponíveis. Os valores de 0,25, 0,50 e 0,75 indicam as 

porcentagens de parcelas das medições pares (2 e 4) utilizadas nos ajustes dos modelos. 

Na figura 3 são apresentados os valores de volume total observado e volume total 

estimado pelos modelos ajustados sem variação no número de parcelas das medições 

pares, bem como os valores de volume total estimado pelos modelos ajustados com 

variação nestas medições. Também são apresentados nestas figuras valores de volume 

total médio das simulações, tanto para situações sem variação como para situações em 

que houve variação no número de parcelas. 

Um resumo com as médias destes valores observados e estimados das 30 

simulações é apresentado na tabela 6. 
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Figura 03: Volumes observados e estimados por modelos ajustados com variação no 

número de parcelas e sem variação no número de parcelas, para as 30 simulações, 

considerando percentuais de 25%, 50% e 75 % de parcelas mensuradas nas medições 2 e 

4. 
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Tabela 6: Valores médios de volume observados e estimados para as 30 simulações. 

 

Volume (m³/ha) 
Variação 

 

 0,25 0,5 0,75 

Observado 290,38 285,84 287,60 

 
Sem 

Variação 

Com 

Variação 

Sem 

Variação 

Com 

Variação 

Sem 

Variação 

Com 

Variação 

Estimado 307,37 308,07 301,89 302,31 304,05 304,31 

Erro (%) -5,85 -6,09 -5,61 -5,76 -5,72 -5,81 

 

Nas figuras 4 a 7 são apresentadas as estatísticas de ajuste e precisão para o modelo 

ajustado sem variação no número de parcelas das medições pares, bem como os valores 

destas estatísticas para os modelos ajustados com variação nestas medições, para cada 

uma das 30 simulações. São também apresentados os valores médios destas estatísticas. 

 A tabela 7 apresenta um resumo com os valores médios destas estatísticas para as 

30 simulações. 

 

Tabela 7: Valores médios das estatísticas de ajuste e de precisão para as 30 simulações, 

em que: E = erro percentual; MAE = erro médio absoluto; R² = coeficiente de 

determinação; RQEM = raiz quadrada do erro médio; RXY = coeficiente de correlação. 

 

Estatística Sem 

variação 

0,25 Sem 

variação 

0,5 Sem 

variação 

0,75 

E(%) -5,9008 -6,1519 -5,6741 -5,8176 -5,7211 -5,8129 

MAE(m³/ha) 19,9417 21,3430 19,5751 20,5709 19,9753 20,3034 

RQEM(%) 8,2239 8,8056 8,3308 8,6998 8,3476 8,4906 

R² 0,8744 0,8569 0,8812 0,8709 0,8700 0,8652 

RXY 0,9705 0,9682 0,9715 0,9710 0,9703 0,9696 
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Figura 04: Valores de erro médio absoluto (MAE) para os modelos ajustados com 

variação no número de parcelas e sem variação no número de parcelas, para as 30 

simulações, considerando percentuais de 25%, 50% e 75 % de parcelas mensuradas nas 

medições 2 e 4. 
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Figura 05: Valores de raiz quadrada do erro médio (RQEM) para os modelos ajustados 

com variação no número de parcelas e sem variação no número de parcelas, para as 30 

simulações, considerando percentuais de 25%, 50% e 75 % de parcelas mensuradas nas 

medições 2 e 4. 
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Figura 06: Valores de coeficiente de determinação (R²) para os modelos ajustados com 

variação no número de parcelas e sem variação no número de parcelas, para as 30 

simulações, considerando percentuais de 25%, 50% e 75 % de parcelas mensuradas nas 

medições 2 e 4. 
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Figura 07: Valores de coeficiente de correlação (RXY) para os modelos ajustados com 

variação no número de parcelas e sem variação no número de parcelas, para as 30 

simulações, considerando percentuais de 25%, 50% e 75 % de parcelas mensuradas nas 

medições 2 e 4.  
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5- DISCUSSÃO 

 

5.1. Sobre os modelos ajustados 

 

 A remoção do termo de site da equação para a área basal futura foi necessária 

porque em nenhum dos ajustes este termo foi significativo estatisticamente, não 

apresentando valores superiores a 0,02. Além disto, em alguns casos este termo foi 

biologicamente inconsistente, apresentando valores negativos. Isto pode ser explicado 

devido à pouca variação nos valores da variável altura dominante para as parcelas deste 

povoamento. Em geral, para florestas plantadas de eucalipto, não existe muita diferença 

de altura entre os indivíduos dominantes e os não dominantes, em idades que não sejam 

muito distantes da idade média de rotação de tais povoamentos no Brasil (84 meses). Isto 

porque um ciclo tão curto em comparação com outras espécies florestais não possibilita 

que os efeitos da competição entre árvores resultem em distinções evidentes entre 

indivíduos. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Borders (1989), Dias et al. (2005), 

Görgens et al. (2007), Oliveira (2007). Cordero e Velilla (2004) encontraram este mesmo 

problema com um modelo diferente que também é composto por um sistema de equações 

simultâneas, onde o parâmetro ajustado associado à variável site não foi significativo. De 

acordo com Rabelo (2014), a não significância de α1 está associada a heterocedasticidade 

da variância. 

 

5.2. Sobre a modelagem do crescimento e produção florestal sem estratificação 

 

 Conforme apresentado pela tabela 5, houve pouca diferença de precisão entre o 

modelo ajustado utilizando todos os graus de liberdade disponíveis e os modelos 

ajustados considerando reduções neste número de graus de liberdade. 

 Analisando a equação (5), para o erro percentual, observa-se que seu numerador 

é a diferença entre valores observados e valores estimados. Se este valor de erro for 

positivo, significa que o valor observado é maior que o valor estimado; ou seja, o modelo 

resulta em estimativas que subestimam a produção real. Caso o numerador seja negativo, 

o valor estimado é maior que o valor observado; ou seja, este modelo superestima a 

produção real. Todos os valores de erro para o caso geral foram negativos. Isto significa 

que todos os modelos ajustados superestimaram o volume total. 



 

58 

 

 A raiz quadrada do erro médio (RQEM) e o erro médio absoluto (MAE) também 

são estatísticas de precisão. Quanto menor seu valor, mais preciso é o modelo. Para ambas 

as estatísticas o modelo ajustado com todos os graus de liberdade disponíveis apresentou 

um menor valor. Todavia, houve pouca diferença em relação aos modelos ajustados com 

reduções nos graus de liberdade. 

 Os coeficientes de correlação (r²) e determinação (RXY) são medidas de qualidade 

de ajuste. Quanto maior o seu valor, melhor foi o ajuste do modelo. O modelo ajustado 

com todos os graus de liberdade disponíveis apresentou os maiores valores para estas 

estatísticas, portanto foi o modelo que apresentou o melhor ajuste. Porém, assim como 

observado para as estatísticas de erro percentual (E%), raiz quadrada do erro médio 

(RQEM) e erro médio absoluto (MAE), houve pouca diferença com relação aos modelos 

ajustados considerando reduções no número total de graus de liberdade. 

Pelas figuras 1 e 2, as equações de área basal foram mais precisas que as equações 

de volume dos modelos ajustados. Entretanto, os resíduos das equações de volume 

possuíram distribuições normais mais simétricas que as equações de área basal. 

Em estudos sobre o modelo de Clutter realizados por Soares et al. (1998) e Leite 

et al. (2001), as equações que estimam a produção futura em volume mostraram-se mais 

precisas que as equações que estimam a produção futura em área basal, resultado oposto 

ao que foi encontrado neste trabalho. Todavia, nos trabalhos supracitados o termo de site 

da equação que estima a produção futura em área basal foi significativo estatisticamente, 

ao contrário do que foi observado neste estudo. Esta pode ser a causa desta diferença de 

resultados. Como houve pouca variação nos valores de altura dominante média das 

parcelas utilizadas para ajuste dos modelos deste trabalho, o termo de site foi removido 

das equações de área basal. Porém, o termo correspondente foi mantido nas equações de 

volume, porque foi significativo. Esta incoerência – o site não ser explicativo para a 

produção em área basal, mas ser explicativo para o volume – pode estar relacionado com 

a menor precisão das equações de volume em comparação com as equações de área basal.  

 

5.3. Sobre a modelagem do crescimento e produção florestal com estratificação 

 

 Inicialmente, a população foi estratificada a partir de dois critérios. Além de 

considerar a região em que o povoamento se localiza, foi também considerado o material 

genético destas árvores. Os estratos que apresentaram um número muito pequeno de 

parcelas foram agrupados, de modo que possuíssem um número suficiente de graus de 
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liberdade para ajuste dos modelos de crescimento e de produção. Assim, as 374 parcelas 

foram inicialmente separadas em 26 estratos. Porém, esta estratificação se apresentou 

ineficiente, porque alguns dos modelos ajustados apresentaram termos não significantes 

estatisticamente ou mesmo biologicamente inconsistentes. Por este motivo, a 

classificação de cunho administrativo foi utilizada, agrupando-se estas parcelas de acordo 

com a região em que os povoamentos se localizam, conforme a tabela 1. 

 É interessante notar, que mesmo com a estratificação, se considerarmos apenas os 

modelos ajustados utilizando todos os graus de liberdade disponíveis e sem as reduções, 

o ganho em precisão foi muito baixo, quase negligente. O erro apresentado pelo modelo 

ajustado sem estratificação, utilizando todos os dados, foi de -5,56%, enquanto que os 

modelos ajustados com estratificação, também utilizando todos os dados, apresentaram 

um erro de -5,0% (tabela 5). A estratificação não apresenta grandes efeitos sobre o modelo 

de Clutter. Isto pode ser explicado pela sua quantidade de parâmetros. Com a remoção do 

termo de site da equação de área basal, este modelo apresenta cinco variáveis explicativas 

(sendo que uma destas variáveis, a área basal em um tempo futuro, é endógena), e seis 

coeficientes. A curva desta função tem, então, muita flexibilidade. Isto é exemplificado 

pelos resultados deste trabalho: um único modelo ajustado sem estratificação apresentou 

precisão inferior, porém muito próxima, à um conjunto de oito modelos ajustados 

considerando um critério de estratificação. 

 Quanto ao erro percentual por estrato, para todos os modelos ajustados para todas 

as situações de variação (com e sem reduções no número de graus de liberdade total), 

estes apresentaram valores negativos. Ou seja, todos os modelos ajustados considerando 

a estratificação resultaram em superestimação das estimativas de volume. 

 A pouca influência da estratificação na precisão das estimativas também é 

mostrada nas demais estatísticas de ajuste e precisão (tabela 4). Assim como no caso geral 

sem estratificação, há pouca diferença de valores das estatísticas de raiz quadrada do erro 

médio (RQEM), erro médio absoluto (MAE), coeficiente de correlação (RXY) e 

coeficiente de determinação (r²) dos modelos ajustados sem reduções no número de graus 

de liberdade em relação aos modelos ajustados considerando reduções no número de 

graus de liberdade. Todavia é importante destacar que os modelos ajustados a partir de 

uma redução de 10% no número de graus de liberdade chegaram a apresentar estatísticas 

ligeiramente melhores que os modelos ajustados sem nenhuma redução. Mesmo que isto 

vá contra o que é esperado, esta diferença é desprezível. Estes desvios tão pequenos são 
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melhores atribuídos a efeitos aleatórios devido à seleção aleatória de parcelas para ajuste 

dos modelos do que a redução ou não de graus de liberdade propriamente dita. 

 

5.4. Sobre as simulações 

 

 Conforme a figura 3, em todas as simulações os volumes estimados tanto pelos 

modelos ajustados com todos os graus de liberdade disponíveis quanto pelos modelos 

ajustados com reduções neste número total de graus de liberdade foram superestimados. 

Os valores observados e estimados sempre foram muito parecidos, e apresentaram um 

desvio de aproximadamente -6,0% do valor observado, conforme a tabela 6. Assim como 

no caso geral sem estratificação e no caso geral com estratificação, para as simulações 

parece não haver grande influência na precisão causada por reduções nos graus de 

liberdade para ajuste dos modelos. 

 Conforme as figuras 4 a 7, os resultados obtidos para os casos gerais com e sem 

estratificação são também observados para as 30 simulações. Há pouca diferença entre os 

valores das estatísticas de ajuste e de precisão dos modelos ajustados com todos os graus 

de liberdade e dos modelos ajustados com reduções. Os valores médios do erro médio 

absoluto (MAE) e raiz quadrada do erro médio (RQEM) são ligeiramente menores para 

os modelos ajustados sem reduções no número de graus de liberdade, enquanto que os 

valores dos coeficientes de correlação (RXY) e determinação (R²) são ligeiramente 

maiores para estes modelos (tabela 7). Mas, assim como nos casos gerais de modelagem 

(com e sem estratificação), estas diferenças são negligenciáveis. 

 

5.5. Sobre a influência da redução de graus de liberdade na precisão dos modelos de 

crescimento e de produção 

 

 Analisando os três casos considerados neste trabalho, pode-se concluir que não 

houveram alterações significativas na precisão dos modelos de crescimento e de produção 

sob nenhuma redução no número de graus de liberdade para estes ajustes. Mesmo na 

maior das reduções, 30% do total dos graus de liberdade, o decréscimo de precisão foi 

negligenciável. Todavia algumas observações devem ser feitas. 

 Primeiro, estas reduções seguiram um critério que permitiu que as tendências de 

crescimento continuassem sendo captadas. Um modelo de regressão representa a média 

para um conjunto de observações, e o inventário florestal contínuo tem como um de seus 
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objetivos fornecer observações que representem uma tendência de crescimento. A 

distribuição de parcelas de modo a captar da melhor forma possível as características de 

uma área é tão importante quanto a remedição periódica das mesmas. A partir de uma 

sequência de medições das mesmas parcelas, a tendência de crescimento das mesmas é 

obtida. Neste trabalho, as reduções testadas foram selecionadas de modo que esta 

tendência não fosse fortemente afetada. Algumas parcelas sorteadas não foram 

consideradas em algumas medições; mas em outras medições todas as parcelas foram 

consideradas. 

E, ainda mais importante: a última medição considerada para ajuste dos modelos 

não sofreu qualquer redução (medição 5). Isto tem importância porque os valores 

estimados em uma idade futura têm maior correlação com os valores desta medição. Esta 

medição apresenta idades mais elevadas, próximas ao ponto em que o incremento médio 

anual é máximo. Isto significa que esta última medição é resultado de toda a tendência de 

crescimento do povoamento, e neste ponto a taxa de crescimento já se encontra reduzida. 

Obviamente seus valores serão os mais próximos aos valores observados da idade para o 

qual a projeção do crescimento será feita, mas além disto, devido a esta reduzida taxa de 

crescimento, grandes diferenças não serão observadas. 

A modelagem do crescimento e da produção pode, então, ser realizada com 

reduções nas observações. Porém é recomendado que estas reduções sejam criteriosas, e 

que a forma como tais reduções afetam a tendência observada de crescimento seja 

considerada. 
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6- CONCLUSÕES 

 

 O modelo de Clutter ajustado sem estratificação foi eficiente para a modelagem 

do crescimento e da produção do povoamento florestal, apresentando boa precisão. Não 

houve perda de precisão para este modelo quando ajustado com variações no número de 

parcelas mensuradas nas medições de inventário florestal contínuo. O modelo de Clutter 

ajustado com estratificação foi mais preciso que o modelo ajustado sem estratificação. 

Para esta alternativa também não houve efeito negativo na precisão devido a reduções no 

número de parcelas mensuradas nas medições de inventário florestal contínuo. 

 Para todas as 30 simulações utilizadas, o modelo de Clutter foi eficaz para a 

modelagem do crescimento e da produção. Não houve perda considerável de precisão 

para os modelos ajustados considerando reduções nas medições de inventário florestal 

contínuo. 

 A modelagem do crescimento e da produção de povoamentos florestais pode ser 

realizada com reduções no número de unidades amostrais mensuradas nas medições de 

inventário florestal contínuo, desde que estas reduções sejam criteriosas.  
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CAPÍTULO III 

 

MODELAGEM DO CRESCIMENTO E DA PRODUÇÃO FLORESTAL 

UTILIZANDO O MODELO LOGÍSTICO COM FATOR DE CORREÇÃO COM 

NÚMERO VARIÁVEL DE PARCELAS MENSURADAS 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

 Como o crescimento é um fenômeno biológico não linear, um modelo de 

regressão que seja não linear teoricamente pode captar melhor esta tendência do que um 

modelo linear. Os modelos de regressão lineares são os mais utilizados para a modelagem 

do crescimento e da produção de espécies florestais, e muitos destes modelos são 

originados a partir de transformações matemáticas que envolvem logaritmos aplicados a 

modelos não lineares. Embora na maioria das situações estes modelos sejam adequados, 

em algumas delas, o uso de modelos não lineares é a melhor alternativa para ganhos em 

precisão na modelagem. Entre os modelos não lineares que podem ser usados para estudar 

o crescimento e a produção florestal, se destaca o modelo Logístico (NELDER, 1961; 

OLIVER, 1964). 

 Apesar de teoricamente modelos não lineares terem maior capacidade de captar 

as tendências não lineares que o crescimento biológico apresenta, poucos são os trabalhos 

que utilizam formas não lineares de modelos para a modelagem do crescimento e da 

produção, quando comparados com o número de trabalhos em que modelos lineares ou 

linearizações são utilizadas. Isto pode ser explicado pelas dificuldades no ajuste de 

modelos não lineares em comparação com os modelos lineares. 

 Embora o modelo Logístico seja relativamente simples, visto que possui apenas 

uma variável preditora, o processo para seu ajuste é um tanto quanto complexo. Ao 

contrário da técnica de mínimos quadrados ordinários, utilizada para ajuste de modelos 

lineares, mínimos quadrados não lineares podem resultar em múltiplas soluções, e 

identificar aquela que minimiza a função de erro nem sempre é possível (KUTNER et al. 

2005). Outro problema pode surgir quando o ajuste do modelo não for possível por não 

ocorrer convergência (HARTLEY, 1961). Estas dificuldades tornam-se cada vez maiores 

à medida que o número de parâmetros do modelo aumenta (LEVENBERG, 1944). 

Contornar estes problemas depende em muito de escolhas de valores iniciais para os 
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parâmetros do modelo a ser ajustado. Por causa disto, este trabalho também enfoca na 

determinação destes valores para o modelo utilizado. 

 De acordo com Campos e Leite (2013), as principais fontes de dados para a 

modelagem do crescimento e da produção são os inventários florestais contínuos. Estas 

redes de parcelas permanentes têm como objetivo representar as condições médias de 

povoamentos florestais. Tendências de crescimento de povoamentos florestais são obtidas 

a partir de medições periódicas destas parcelas permanentes. 

 Surge então como questão, qual seria o efeito na precisão dos modelos de 

crescimento e de produção a presença de variações no número de parcelas nas medições 

de inventário florestal contínuo. Em situações de falta de recursos financeiros poderia ser 

necessário reduzir o número de parcelas mensuradas em algumas medições do inventário 

contínuo. 

 O modelo Logístico não é amplamente utilizado para a modelagem do 

crescimento e da produção florestal. Duas modificações deste modelo são apresentadas 

por Oliveira (2007), sendo que uma destas modificações foi utilizada por Rabelo (2014). 

É então conveniente avaliar a eficiência deste modelo na modelagem do crescimento e da 

produção. Diversidade em técnicas para modelagem é bem-vinda, porque nem sempre 

uma mesma técnica será a mais adequada para todas as situações. Um maior número de 

ferramentas proporciona condições para melhores resultados.  
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2- OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da redução no número de parcelas 

mensuradas em algumas medições de inventário florestal contínuo sobre a precisão da 

modelagem do crescimento e da produção, por meio do modelo Logístico com fator de 

correção. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos foram: 

-Ajustar e avaliar o modelo Logístico com fator de correção, considerando todas 

as parcelas mensuradas e considerando reduções em algumas medições no número de 

parcelas mensuradas no inventário florestal contínuo; 

-Ajustar e avaliar o modelo Logístico com fator de correção por estratos, 

considerando todas as parcelas e considerando reduções em algumas medições no número 

de parcelas mensuradas no inventário florestal contínuo; 

-Ajustar e avaliar o modelo Logístico com fator de correção para simulações, 

considerando todas as parcelas e considerando reduções em algumas medições no número 

de parcelas mensuradas no inventário florestal contínuo.  



 

68 

 

3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Descrição dos dados 

 

 Foram utilizados os mesmos dados do primeiro capítulo deste trabalho. Ou seja, 

dados de 374 parcelas de inventário florestal contínuo de Eucalyptus sp., distribuídas em 

174 talhões, provenientes de oito diferentes regiões no Estado de Minas Gerais, que 

totalizam uma área de 3164,82 hectares. 

Foram utilizadas parcelas que possuíam um mínimo de seis medições. Em cada 

ocasião foram estimadas as variáveis dendrométricas: área basal (B), volume (V), altura 

dominante (Hd) e idade (I). 

 

3.2. Estratificação 

 

O modelo logístico é mais flexível para a estratificação, porque este modelo requer 

menos graus de liberdade para seu ajuste em comparação com o modelo de Clutter (1963). 

Assim, foi possível a geração de mais estratos para este modelo do que para o modelo 

supracitado. Os dados foram divididos em estratos baseados no material genético e na 

região em que o povoamento estava localizado. Os estratos que, dentro de uma mesma 

região, apresentassem dados insuficientes para o ajuste ou que não exibissem uma 

tendência de crescimento bem definida, foram agrupados. Assim, ao final do processo de 

estratificação, foram obtidos 26 estratos. Suas informações são exibidas na tabela 1. 

 

Tabela 01: Informações sobre os estratos utilizados para a modelagem do crescimento e 

da produção. 

 

Estrato Área (ha) Talhões Parcelas 

1 40,72 2 8 

2 14,66 2 2 

3 74,76 3 12 

4 33,07 1 4 

5 19,46 1 5 

6 151,05 5 11 

7 144,70 6 12 

8 24,47 1 8 

   Continua... 
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Tabela 01, cont. 

Estrato Área (ha) Talhões Parcelas 

9 141,56 5 15 

10 19,88 2 3 

11 164,41 11 28 

12 27,43 2 4 

13 38,20 3 7 

14 502,03 28 57 

15 288,03 18 31 

16 26,09 1 4 

17 242,85 14 31 

18 263,48 12 30 

19 24,90 3 3 

20 27,02 2 9 

21 11,15 1 4 

22 154,06 9 18 

23 72,85 3 6 

24 315,44 17 28 

25 269,69 17 28 

26 72,86 3 6 

Total 3164,82 172 374 

 

3.3. Modelo utilizado 

 

As cinco primeiras medições do inventário florestal contínuo foram utilizadas para 

o ajuste dos modelos de crescimento e de produção, enquanto que a sexta medição foi 

utilizada como parâmetro para comparações (os valores observados). Os modelos 

ajustados foram utilizados para estimar a produção em volume na idade da sexta medição, 

e sua precisão foi calculada confrontando estes valores estimados com os valores 

observados. 

 Para a modelagem do crescimento e da produção foi utilizado, nesta etapa do 

trabalho, o modelo de regressão não-linear logístico (equação 1), na forma apresentada 

por Draper e Smith (1998). 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 =
𝛽0

1 + 𝛽1𝑒−𝛽2𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒
+ 휀                                                                                               (1) 

 

sendo o volume em m³/ha e a idade em meses. 𝛽𝑖 são os parâmetros do modelo, e ε é o 

termo de erro aleatório. 
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 Um problema com o modelo logístico é que, como expressa a produção como 

função apenas da idade (um modelo de predição), quando empregado este modelo irá 

sempre resultar no mesmo valor de produção para uma determinada idade, sem levar em 

conta a capacidade produtiva do local. Ou seja, se uma mesma equação for utilizada para 

dois locais que possuam capacidades produtivas diferentes, o modelo expressará uma 

mesma produção para estes dois locais. Para contornar este problema foi adicionado aos 

modelos ajustados uma razão entre valores estimados e observados, conforme Oliveira 

(2007). Esta razão é obtida a partir do valor de produção observado e a produção estimada 

pelo modelo em uma idade atual. Esta mesma razão é então multiplicada pela produção 

estimada pelo modelo em uma idade futura (equação 2). Assim, capacidades produtivas 

diferentes resultarão em produções estimadas diferentes. 

 

𝑉2 = �̂�2.
𝑉1

�̂�1
                                                                                                                                     (2) 

 

em que: 𝑉1 = valor observado de volume em uma idade inicial; �̂�1 = valor estimado de 

volume em uma idade inicial; 𝑉2 = valor estimado corrigido de volume em uma idade de 

projeção; �̂�2 = valor estimado de volume em uma idade de projeção. 

 

3.4. Variação no número de parcelas das medições 

 

Foram consideradas três variações no número de parcelas nas medições do 

inventário florestal contínuo. O primeiro caso considerado foi que todas as parcelas 

fossem mensuradas na primeira medição, mas apenas 25% delas fossem mensuradas na 

segunda medição. Na terceira medição todas as parcelas seriam mensuradas novamente, 

mas na quarta medição novamente apenas 25% destas parcelas seriam mensuradas. Na 

quinta e última medição todas as parcelas seriam mensuradas novamente, ou seja, houve 

alternância de medições de parcelas, sendo medidas 100% em um ano e 25% no ano 

seguinte. Entretanto, parcelas que foram removidas na medição dois também foram 

removidas na quarta medição, enquanto que parcelas que foram mantidas na segunda 

medição foram também mantidas na quarta medição. 

 Os outros dois casos são semelhantes ao primeiro, a única diferença é que nestes 

casos os valores de parcelas mensuradas nas medições de número par seriam 50% e 75%. 
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 Assim, em comparação com o caso padrão, em que todas as parcelas seriam 

mensuradas em todas as medições, o primeiro caso de variação representa uma redução 

total de 30% dos graus de liberdade para ajuste dos modelos. O segundo caso representa 

uma redução total de 20%, e o terceiro caso representa uma redução total de 10% dos 

graus de liberdade para ajuste dos modelos de crescimento e de produção. 

 

3.5. Alternativas consideradas para a modelagem do crescimento e da produção 

 

 Foram consideradas três alternativas de modelagem do crescimento e da produção 

florestal. A primeira alternativa considerada foi o da modelagem do crescimento e 

produção com todo o banco de dados, sem nenhum critério de estratificação. Foi ajustado 

o modelo Logístico usando todos os dados disponíveis. Em seguida este modelo foi 

ajustado considerando variações no número de parcelas em cada medição. Foram 

consideradas três situações de variação; ou seja, nesta primeira etapa do trabalho foram 

ajustadas quatro equações. 

 A segunda alternativa considerada foi o da modelagem do crescimento e da 

produção com todo o banco de dados, mas levando em conta um critério de estratificação. 

Foram considerados 26 estratos originados a partir dos diferentes materiais genéticos e 

regiões de plantio. Foi ajustado o modelo Logístico usando todos os dados disponíveis, 

para todos os estratos. Em seguida este mesmo modelo foi ajustado considerando 

variações no número de parcelas em cada medição, também para todos os estratos. Foram 

consideradas três situações de variação; ou seja, nesta etapa do trabalho foram ajustados 

26x4 = 104 modelos. 

 A terceira alternativa considerada foi o da modelagem do crescimento e produção 

em amostras do banco de dados. Foram consideradas três variações no número de parcelas 

do inventário florestal contínuo. Para cada situação de variação foram sorteadas amostras 

em que o número de parcelas variava em algumas das medições. Em todos os casos foram 

utilizadas 30 amostras de 40 parcelas, e para cada amostra foi ajustado o modelo de 

Logístico, considerando e não considerando a variação. Assim, foram então ajustados 

30x3x2 = 180 modelos. 
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3.6. Ajuste dos modelos de crescimento e de produção 

 

Todos os modelos foram ajustados usando o software R (R Core Team, 2016). Foi 

utilizada a função do R base nls (nonlinear least squares), e o algoritmo de Gauss-Newton 

foi selecionado. Como foram ajustados 288 modelos, informar os valores iniciais de 

parâmetros para cada um deles de maneira manual seria inviável. Por isto foi 

desenvolvido um método para estimar estes valores de maneira automática. 

 

3.7. Avaliação dos modelos ajustados 

 

Os modelos ajustados, em todos os casos, foram utilizados para estimar a 

produção em volume dos talhões na idade referente à sexta medição. Estes valores 

estimados foram comparados com os valores observados para avaliar a precisão destes 

modelos. O efeito na variação do número de parcelas nas medições foi verificado a partir 

da comparação entre os valores das estatísticas de precisão dos casos em que não houve 

variações com os casos em que diferentes intensidades de variações foram testadas.  

Foi utilizado para esta comparação o erro percentual entre os valores observados 

e estimados. Além disto, para avaliar o ajuste e a precisão destes modelos, foram 

utilizadas as estatísticas Raiz Quadrada do Erro Médio (RQEM), Erro Médio Absoluto 

(MAE) e Coeficiente de Correlação (RXY). 

Foram construídos gráficos de valores observados x valores estimados, dispersão 

de resíduo percentual e distribuição de resíduos para a variável volume, para a alternativa 

de modelagem do crescimento e da produção sem estratificação. Foram também 

construídos gráficos para representar valores observados e estimados de volume para as 

simulações, bem como gráficos para representar as estatísticas de ajuste dos modelos 

destas simulações. Todas as figuras deste trabalho foram construídas com a utilização do 

pacote ggplot2 (WICKHAM, 2009) do software R (R CORE TEAM, 2016).  
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4- RESULTADOS 

 

4.1. Estimativas iniciais de parâmetros do modelo logístico 

 

 Os valores iniciais dos parâmetros de um modelo não linear podem ser obtidos de 

estudos anteriores ou relacionados. Outra maneira de obter estes valores é a partir de 

pressupostos teóricos. O conhecimento das características de um modelo é de grande 

utilidade na obtenção dos valores iniciais de seus parâmetros. Para o modelo logístico, 

uma análise das propriedades da função de crescimento logístico proporciona boas 

estimativas para os seus valores iniciais de parâmetros. 

 Seja a função de crescimento logístico (3): 

 

𝑤 =
𝛼

1 + 𝛽𝑒−𝑘𝑡
                                                                                                                             (3) 

 

 O termo α é a assíntota horizontal superior desta função; ou seja, é o valor máximo 

que w poderá assumir. Assim, o maior valor de w em um banco de dados pode ser 

utilizado como uma boa aproximação de valor inicial para α. No contexto deste trabalho, 

isto significa que para ajustar o modelo logístico em que a variável volume é dependente 

da idade (equação 1), o maior valor de volume encontrado no banco de dados pode ser 

utilizado como valor inicial para 𝛽0. 

 Quando t = 0, a função de crescimento logístico torna-se a equação (4) 

 

𝑤0 =
𝛼

1 + 𝛽
                                                                                                                                   (4) 

 

 Resolvendo esta equação para β e após algumas simplificações, obtêm-se uma 

aproximação para um valor inicial de β: 

 

𝛽 =
𝛼

𝑤0
− 1                                                                                                                                    (5) 

 

em que α é a estimativa de valor inicial para 𝛽0 e 𝑤0 é o menor valor de volume do banco 

de dados utilizado para ajustar o modelo. 

 A primeira derivada da equação de crescimento logístico em relação ao tempo t é: 
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𝑑𝑤

𝑑𝑡
=
𝑘𝑤(𝛼 − 𝑤)

𝛼
                                                                                                                        (6) 

 

 Sua segunda derivada em relação ao tempo t é: 

 

𝑑2𝑤

𝑑𝑡2
=
𝑘(𝛼 − 2𝑤)

𝛼
                                                                                                                      (7) 

 

 Quando a segunda derivada de uma função é igualada a zero, obtêm-se o valor do 

ponto de inflexão desta função. Igualando a equação (7) a zero e após algumas 

simplificações, obtêm-se: 

 

𝑤𝑖 =
𝛼

2
                                                                                                                                            (8) 

 

em que 𝑤𝑖 é o tamanho na idade i de inflexão. Estes estão representados na figura 1. 

Este ponto de inflexão representa o ponto em que a taxa de crescimento atinge o 

seu máximo. A partir deste ponto, ainda há crescimento, mas a taxa de crescimento 

decresce até se estabilizar no valor de crescimento máximo. Utilizando este ponto como 

referência, tem-se que: 

 

𝛼

2
=

𝛼

1 + 𝛽𝑒−𝑘𝑖
                                                                                                                              (9) 
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Figura 01: Ponto de inflexão da curva de crescimento logístico. 

 

Após algumas simplificações, é obtida uma estimativa de valor inicial para o parâmetro 

k. 

 

𝑘 =
ln (𝛽)

𝑖
                                                                                                                                   (10) 

 

em que β é o valor inicial para este parâmetro e i é a idade de inflexão. Esta idade em que 

a taxa de crescimento é máxima pode ser obtida a partir de uma análise preliminar do 

banco de dados, utilizando a equação (8). Para este trabalho, a idade de inflexão utilizada 

foi de 35 meses. 

 Em resumo, e com a notação dos parâmetros correspondente ao modelo de 

crescimento e produção logístico (equação 1), o método para estimativas de parâmetros 

iniciais é expresso pelas equações (11), (12) e (13). 

 

𝛽0
(0)
= max(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒)                                                                                                              (11) 
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𝛽1
(0)
=

𝛽0
(0)

min (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒)
− 1                                                                                                      (12) 

𝛽2
(0)
=
ln (𝛽1

(0)
)

𝑖
                                                                                                                         (13) 

 

 Mais uma vez deve ser ressaltado que estas são apenas aproximações, e não devem 

em nenhuma hipótese substituir o procedimento de estimação de parâmetros. Não apenas 

o termo de erro aleatório é ignorado por estas equações, mas observações representativas 

da população modelada não são utilizadas. Esta é justamente a importância da estimação 

de parâmetros de um modelo de regressão: obter equações que representem uma média 

para uma população, e esta média é derivada de uma amostra que expresse as 

características da população. Estas aproximações são apenas um passo inicial para o 

processo de estimação de parâmetros. 

 

4.2. Modelagem do crescimento e produção florestal sem estratificação 

 

 Na tabela 2 são apresentados os coeficientes dos modelos logísticos ajustados 

nesta etapa do trabalho. Sem variação significa que o modelo foi ajustado utilizando todos 

os dados disponíveis. Os valores de 0,25, 0,50 e 0,75 indicam as porcentagens de parcelas 

das medições pares (2 e 4) utilizadas nos ajustes dos modelos. 

 

Tabela 02: Coeficientes dos modelos logísticos ajustados sob diferentes situações de 

variação de número de parcelas. 

 

 Sem variação 0,25 0,5 0,75 

𝛽0 275,412458 279,048379 278,060740 277,031528 

𝛽1 26,732564 32,950593 29,632061 27,932271 

𝛽2 0,084616 0,087545 0,085706 0,085227 

 

 Na tabela 3 são apresentados os valores de volume total observado e volume total 

estimado pelo modelo ajustado sem variação no número de parcelas das medições pares, 

bem como os valores de volume total estimado pelos modelos ajustados com variação 

nestas medições. 
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Tabela 03: Volume observado e estimado pelo modelo Logístico com fator de correção 

ajustado para diferentes situações de variação de número de parcelas, para diferentes 

alternativas de modelagem. 

 

Alternativa  Variação Sem variação 0,25 0,5 0,75 

 Volume observado (m³/ha) 286,39 

Sem Volume estimado (m³/ha) 275,63 275,50 275,34 275,38 

Estratificação Erro (%) 3,76 3,80 3,86 3,85 

Com Volume estimado (m³/ha) 276,90 277,00 276,91 277,03 

Estratificação Erro (%) 3,32 3,28 3,31 3,27 

 

Na figura 2 são exibidos os gráficos de qualidade de ajuste para os modelos 

ajustados com e sem variações no número de parcelas das medições pares. 

 Na tabela 4 são apresentadas as estatísticas de ajuste e precisão para o modelo 

ajustado sem variação no número de parcelas das medições pares, bem como os valores 

destas estatísticas para os modelos ajustados com variação nestas medições. 

 

Tabela 4: Estatísticas de precisão para o modelo Logístico ajustado para diferentes 

situações de variação de número de parcelas, para diferentes alternativas de modelagem, 

em que: MAE = erro médio absoluto; RQEM = raiz quadrada do erro médio; RXY = 

coeficiente de correlação. 

 

Alternativa Estatística Sem variação 0,25 0,5 0,75 

Sem MAE (m³/ha) 13,93649 14,05407 14,0031 14,04222 

Estratificação RQEM (%) 7,16471 7,20939 7,19093 7,20499 

  RXY 0,97225 0,9725 0,97225 0,97245 

Com MAE (m³/ha) 14,73404 14,21244 14,6697 14,61596 

Estratificação RQEM (%) 7,17332 6,9959 7,15235 7,15312 

  RXY 0,96845 0,97041 0,96893 0,96835 
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Figura 2: Gráficos de Valores estimados x valores observados de volume, dispersão de 

resíduo percentual e distribuição de resíduos para: A) modelos ajustados com 100% das 

parcelas mensuradas nas medições pares; B) 25% das parcelas mensuradas; C) 50% das 

parcelas mensuradas e D) 75% das parcelas mensuradas nas medições pares. 

 

4.3. Modelagem do crescimento e produção florestal com estratificação 

 

 No apêndice B são apresentados os coeficientes do modelo Logístico ajustado 

para cada estrato. Sem variação significa que o modelo foi ajustado utilizando todos os 

dados disponíveis. Os valores de 0,25, 0,50 e 0,75 indicam as porcentagens de parcelas 

das medições pares (2 e 4) utilizadas nos ajustes dos modelos. 

Na tabela 3 são apresentados os valores de volume total observado e volume total 

estimado pelos modelos ajustados sem variação no número de parcelas das medições 
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pares, bem como os valores de volume total estimado pelos modelos ajustados com 

variação nestas medições. São apresentados no apêndice C os valores de volume 

observado e estimado por estrato, bem como o erro percentual. 

Na tabela 4 são apresentadas as estatísticas de ajuste e precisão para o modelo 

ajustado com estratificação sem variação no número de parcelas das medições pares, bem 

como os valores destas estatísticas para os modelos ajustados com estratificação com 

variação nestas medições. 

 

4.4. Simulações 

 

 No apêndice 4 são apresentados os coeficientes do modelo Logístico ajustado para 

cada uma das 30 simulações. Sem variação significa que o modelo foi ajustado utilizando 

todos os dados disponíveis. Os valores de 0,25, 0,50 e 0,75 indicam as porcentagens de 

parcelas das medições pares (2 e 4) utilizadas nos ajustes dos modelos. 

Na figura 3 são apresentados os valores de volume total observado e volume total 

estimado pelos modelos ajustados sem variação no número de parcelas das medições 

pares, bem como os valores de volume total estimado pelos modelos ajustados com 

variação nestas medições. Também são apresentados nestas figuras valores de volume 

total médio das simulações, tanto para situações sem variação como para situações em 

que houve variação no número de parcelas. 

Um resumo com as médias destes valores observados e estimados das 30 

simulações é apresentado na tabela 5. 

 

Tabela 5: Valores médios de volume observados e estimados para as 30 simulações. 

 

Volume (m³/ha) Variação 

 

 0,25 0,5 0,75 

Observado 290,38 285,84 287,60 

 Sem 

Variação 

Com 

Variação 

Sem 

Variação 

Com 

Variação 

Sem 

Variação 

Com 

Variação 

Estimado 279,43 279,30 275,40 275,25 277,43 277,40 

Erro (%) 3,77 3,82 3,65 3,70 3,54 3,55 
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Figura 3: Volumes observados e estimados por modelos ajustados com variação no 

número de parcelas e sem variação no número de parcelas, para as 30 simulações, 

considerando percentuais de 25%, 50% e 75 % de parcelas mensuradas nas medições 2 e 

4. 

 

Nas figuras 4 a 6 são apresentadas as estatísticas de ajuste e precisão para o modelo 

ajustado sem variação no número de parcelas das medições pares, bem como os valores 

destas estatísticas para os modelos ajustados com variação nestas medições, para cada 

uma das 30 simulações. São também apresentados os valores médios destas estatísticas. 
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Figura 4: Valores de erro médio absoluto (MAE) para os modelos ajustados com variação 

no número de parcelas e sem variação no número de parcelas, para as 30 simulações, 

considerando percentuais de 25%, 50% e 75 % de parcelas mensuradas nas medições 2 e 

4. 
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Figura 5: Valores de raiz quadrada do erro médio (RQEM) para os modelos ajustados 

com variação no número de parcelas e sem variação no número de parcelas, para as 30 

simulações, considerando percentuais de 25%, 50% e 75 %de parcelas mensuradas nas 

medições 2 e 4. 
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Figura 6: Valores de coeficiente de correlação (RXY) para os modelos ajustados com 

variação no número de parcelas e sem variação no número de parcelas, para as 30 

simulações, considerando percentuais de 25%, 50% e 75 %de parcelas mensuradas nas 

medições 2 e 4. 
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A tabela 6 apresenta um resumo com os valores médios destas estatísticas para as 

30 simulações. 

 

Tabela 6: Valores médios das estatísticas de ajuste e de precisão para as 30 simulações, 

em que: E = erro percentual; MAE = erro médio absoluto; RQEM = raiz quadrada do erro 

médio; RXY = coeficiente de correlação. 

 

Estatística Sem 

variação 

0,25 Sem 

variação 

0,5 Sem 

variação 

0,75 

E(%) 3,7732 3,7996 3,6244 3,6781 3,5341 3,5443 

MAE(m³/ha) 14,5889 14,5739 14,8227 14,8691 14,4277 14,3907 

RQEM(%) 7,3064 7,2866 7,5542 7,5740 7,5202 7,5130 

RXY 0,9658 0,9659 0,9679 0,9678 0,9624 0,9624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 

 

5- DISCUSSÃO 

 

5.1. Sobre os modelos ajustados 

 

 Todos os 288 modelos convergiram, o que é um resultado excelente em se tratando 

de modelos não lineares de regressão. Isto mostra que o modelo Logístico é adequado 

para representar a tendência de crescimento dos dados em estudo. Também indica que a 

aproximação linear da função de erro do algoritmo Gauss-Newton foi adequada para estes 

dados, porque foi observado que a convergência foi rápida para a maioria dos casos. O 

pior caso foi de 8 iterações necessárias para a convergência. Adicionalmente, este 

resultado expressa a eficácia do método para estimativas dos valores iniciais dos 

parâmetros do modelo Logístico. 

 

5.2. Sobre a modelagem do crescimento e produção florestal sem estratificação 

 

Houve pouca diferença de precisão entre o modelo ajustado utilizando todos os 

graus de liberdade disponíveis e os modelos ajustados considerando reduções neste 

número de graus de liberdade (tabela 3). Todos os valores de erro para a alternativa sem 

estratificação foram positivos. Ou seja, o modelo Logístico subestimou o volume total. 

A raiz quadrada do erro médio (RQEM) e o erro médio absoluto (MAE) do 

modelo ajustado com todos os graus de liberdade disponíveis apresentaram menores 

valores que as suas contrapartes dos modelos ajustados com variações nos graus de 

liberdade. Todavia, esta diferença foi negligenciável. 

 O modelo ajustado com todos os graus de liberdade disponíveis apresentou o 

maior valor de coeficiente de correlação (RXY), portanto foi o modelo que apresentou o 

melhor ajuste. Porém, assim como observado para as estatísticas de erro percentual (E%), 

raiz quadrada do erro médio (RQEM) e erro médio absoluto (MAE), houve pouca 

diferença com relação aos modelos ajustados considerando reduções no número total de 

graus de liberdade. 

Pela figura 2, percebe-se que os modelos se ajustaram de maneira satisfatória aos 

dados, mas que houveram dois valores outliers. Enquanto que os valores observados 

foram de 481 m³/ha e 503 m³/ha, as projeções destes talhões, pelos modelos ajustados 

sem variações nos graus de liberdade, foram de 367 m³/ha e 394 m³/ha. A assíntota deste 

modelo é de 275,41 m³/ha. Este é um exemplo do problema com resíduos na região de 
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assíntota de modelos não lineares. Os erros para casos na vizinhança da assíntota diferem 

com relação aos outros casos. Como estes talhões apresentaram valores de volume muito 

maiores que os outros utilizados no ajuste do modelo, a assíntota se ajustou à média, e a 

predição do modelo foi limitada para estes dois talhões de modo que nem mesmo o 

coeficiente de correção foi o bastante para alcançar uma precisão suficiente. Mesmo 

assim, este modelo foi preciso para a modelagem do crescimento e da produção deste 

povoamento florestal. Com exceção destes dois outliers, as estimativas deste modelo para 

todas as alternativas foram boas. 

Por fim, com relação aos gráficos de resíduos da figura 2, deve ser ressaltado que 

os resíduos de um modelo não linear, principalmente quando este modelo apresenta uma 

assíntota, não necessariamente somam a zero. 

 

5.3. Sobre a modelagem do crescimento e produção florestal com estratificação 

 

 Foi possível para o modelo Logístico uma estratificação com base no material 

genético e regiões de plantio para este povoamento. Foram gerados 26 estratos, e em cada 

um destes foi ajustado o modelo Logístico considerando ou não variações no número de 

graus de liberdade total. Não houve, porém, um ganho muito grande de precisão com esta 

estratificação. Se considerarmos os modelos ajustados sem variações nas medições, o 

modelo Logístico ajustado para todos os dados, considerando apenas um estrato, 

apresentou um erro de 3,85%. O conjunto de 26 modelos estratificados apresentou um 

erro de 3,31%. Provavelmente os dados são muito homogêneos para justificar uma 

estratificação, ou um critério diferente deveria ser utilizado, como uma ferramenta de 

geração de agrupamentos. Uma estratificação baseada nas características dos dados, ao 

invés de uma estratificação puramente administrativa, tem um potencial maior para 

ganhos na precisão de modelos de crescimento e de produção florestal. 

 Para todos os modelos ajustados para todas as situações de variação (com e sem 

reduções no número de graus de liberdade total), o erro percentual médio apresentou 

valores positivos. Ou seja, todos os conjuntos de modelos ajustados considerando a 

estratificação resultaram em subestimação das estimativas de volume. Porém, para alguns 

estratos considerados individualmente, estes valores foram negativos (apêndice C). Isto 

significa que nestes estratos o volume foi superestimado. 

 As demais estatísticas de ajuste e precisão (erro médio absoluto, raiz quadrada do 

erro médio e coeficiente de correlação) também reforçam que houve pouca diferença 
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entre os modelos ajustados sem reduções nos graus de liberdade e os modelos com estas 

reduções (tabela 4). 

 

5.4. Sobre as simulações 

 

 Conforme a figura 3, em todas as simulações os volumes estimados tanto pelos 

modelos ajustados com todos os graus de liberdade disponíveis quanto pelos modelos 

ajustados com reduções neste número total de graus de liberdade foram subestimados. Os 

valores observados e estimados sempre foram muito parecidos, e apresentaram um desvio 

de aproximadamente 3,6% do valor observado, conforme a tabela 5. Assim como no caso 

geral sem estratificação e no caso geral com estratificação, para as simulações parece não 

haver grande influência na precisão causada por reduções nos graus de liberdade para 

ajuste dos modelos. 

 Conforme as figuras 4 a 6, os resultados obtidos para os casos gerais com e sem 

estratificação são também observados para as 30 simulações. Há pouca diferença entre os 

valores das estatísticas de ajuste e de precisão dos modelos ajustados com todos os graus 

de liberdade e dos modelos ajustados com reduções. Os valores médios do erro médio 

absoluto (MAE) e raiz quadrada do erro médio (RQEM) são ligeiramente menores para 

os modelos ajustados sem reduções no número de graus de liberdade, enquanto que os 

valores dos coeficientes de correlação (RXY) são ligeiramente maiores para estes 

modelos (tabela 6). Mas, assim como nos casos gerais, estas diferenças são 

negligenciáveis. 

 

5.5. Sobre a eficiência do modelo Logístico para a modelagem do crescimento e da 

produção 

 

 O modelo Logístico, com o fator de correção, foi preciso para a modelagem do 

crescimento e da produção. O erro percentual absoluto para o modelo Logístico foi 

pequeno, mas este modelo subestimou a produção futura. 

O modelo Logístico é não-linear, e a forma de sua curva característica descreve a 

dinâmica do crescimento de povoamentos florestais. Este modelo é formado sob uma 

teoria subjacente do crescimento muito boa, e seus parâmetros são interpretáveis. Sua 

superioridade em relação ao modelo de Clutter é justificada justamente pelo fato do 

crescimento não ser um fenômeno linear. O fator de correção utilizado com o modelo 
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Logístico mostrou-se um bom substituto para a variável representativa da capacidade 

produtiva, o site. 

 Uma explicação para este modelo ter subestimado a produção futura é que sua 

assíntota horizontal é estimada com os dados disponíveis até o momento, e uma das 

propriedades do modelo é que esta assíntota é o valor máximo. Obviamente, a floresta 

ainda continuou crescendo após a última medição, e o valor máximo também aumentou. 

Para minimizar este inconveniente, é recomendado que os dados para a modelagem sejam 

de um povoamento que já esteja com uma taxa de crescimento reduzida, para que esta 

assíntota seja bem estimada, e que as idades de projeção não sejam muito distantes da 

idade da última medição. 

 Estudos futuros sobre o modelo Logístico são recomendados. Uma possibilidade 

é a alteração da equação diferencial de crescimento logística, para a inclusão de outras 

variáveis, como o site. Outra possibilidade é o aperfeiçoamento do fator de correção para 

este modelo. 
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6- CONCLUSÕES 

 

 O modelo Logístico com fator de correção ajustado sem estratificação foi eficiente 

para a modelagem do crescimento e da produção do povoamento florestal, apresentando 

boa precisão. Não houve perda de precisão para este modelo quando ajustado com 

variações no número de parcelas mensuradas nas medições de inventário florestal 

contínuo.  

 O modelo Logístico com fator de correção ajustado com estratificação foi mais 

preciso que o modelo ajustado sem estratificação. Para esta alternativa também não houve 

efeito negativo na precisão devido a reduções no número de parcelas mensuradas nas 

medições de inventário florestal contínuo. 

 Para todas as 30 simulações utilizadas o modelo Logístico com fator de correção 

foi eficaz para a modelagem do crescimento e da produção. Não houve perda considerável 

de precisão para os modelos ajustados considerando reduções nas medições de inventário 

florestal contínuo. 

A modelagem do crescimento e da produção de povoamentos florestais, utilizando 

o modelo Logístico com fator de correção, pode ser realizada com reduções no número 

de unidades amostrais mensuradas nas medições de inventário florestal contínuo. 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

 Tanto o modelo de Clutter quanto o modelo Logístico com fator de correção se 

mostraram adequados para a modelagem do crescimento e da produção do povoamento 

florestal em estudo. 

 A redução no número de parcelas mensuradas nas medições pares de inventário 

florestal contínuo não acarretou em prejuízos significativos de precisão para os modelos 

de crescimento e produção ajustados. 

 O modelo Logístico com fator de correção se mostrou mais preciso para a 

modelagem do crescimento e da produção que o modelo de Clutter. 

 A modelagem do crescimento e da produção pode ser realizada com reduções 

sistemáticas no número de parcelas mensuradas nas medições de inventário florestal 

contínuo. Todavia, recomenda-se que estas reduções sejam criteriosas e que 

preferencialmente a última medição não seja reduzida. 

 É recomendado que reduções no número de parcelas mensuradas em medições de 

inventário florestal contínuo sejam realizadas somente se realmente necessário, para que 

estudos posteriores não sejam prejudicados ou mesmo impossibilitados.  
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APÊNDICE A: Coeficientes do modelo de Clutter ajustado sob diferentes situações de 

variação de número de parcelas para as 30 simulações*. 

 

*Todos estes coeficientes são significativos a α = 0,05. 

 

Simulação  Sem variação 0,25 Sem variação 0,5 Sem variação 0,75 

 𝛼0 3,58504 3,55860 3,56446 3,54226 3,48879 3,48370 

 𝛽0 2,76235 3,49184 1,96645 2,01693 2,12146 2,19976 

1 𝛽1 -30,24369 -34,70060 -22,79920 -21,98420 -25,04210 -26,13830 

 𝛽2 0,04490 0,04431 0,03634 0,03292 0,03868 0,03808 

 𝛽3 0,67725 0,46722 0,97500 0,98346 0,91498 0,90030 

 𝛼0 3,51247 3,47845 3,50649 3,49511 3,51765 3,50577 

 𝛽0 1,98690 2,04535 1,54414 1,29653 2,20033 2,26905 

2 𝛽1 -22,26296 -21,80480 -16,71750 -13,59990 -24,26290 -25,17340 

 𝛽2 0,03387 0,03154 0,03037 0,02578 0,02686 0,02607 

 𝛽3 0,98923 0,98882 1,13873 1,24594 0,99090 0,98091 

 𝛼0 3,49957 3,46587 3,48410 3,46808 3,55151 3,53681 

 𝛽0 1,64805 1,53170 1,85942 1,93818 1,83885 1,82169 

3 𝛽1 -18,83955 -17,73380 -20,79330 -21,48350 -20,76260 -20,92990 

 𝛽2 0,03335 0,02781 0,03277 0,03211 0,03448 0,03334 

 𝛽3 1,09052 1,17605 1,03422 1,02004 1,01875 1,03758 

 𝛼0 3,60087 3,57671 3,50366 3,48880 3,58531 3,57763 

 𝛽0 2,05225 2,11510 2,17622 2,17547 2,78176 2,63230 

4 𝛽1 -21,86948 -22,65870 -21,32060 -20,59390 -27,13900 -26,59460 

 𝛽2 0,03403 0,02947 0,03120 0,02885 0,03232 0,03043 

 𝛽3 0,96535 0,99276 0,94429 0,96178 0,76760 0,83213 

 𝛼0 3,55604 3,52895 3,49707 3,48452 3,52405 3,51065 

 𝛽0 1,94210 1,99703 2,07378 2,11389 1,60571 1,60096 

5 𝛽1 -20,05395 -21,06330 -25,94420 -27,35710 -19,08030 -19,11460 

 𝛽2 0,03958 0,03732 0,03592 0,03428 0,02750 0,02583 

 𝛽3 0,93880 0,95190 0,96575 0,97598 1,15613 1,17360 

 𝛼0 3,54029 3,51612 3,51490 3,49088 3,56159 3,54146 

 𝛽0 1,99972 2,19182 1,89712 1,87203 2,34299 2,46178 

6 𝛽1 -21,79770 -23,77490 -21,64200 -20,75200 -24,62030 -25,51810 

 𝛽2 0,03396 0,03148 0,03024 0,02642 0,02555 0,02488 

 𝛽3 0,98417 0,95503 1,05094 1,09034 0,95907 0,92949 

7 𝛼0 3,52002 3,48750 3,53341 3,51730 3,50266 3,49430 

Continua... 
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Apêndice A, cont. 

Simulação  Sem variação 0,25 Sem variação 0,5 Sem variação 0,75 

7 

𝛽0 1,92953 2,23960 2,00182 2,11873 1,71611 1,71488 

𝛽1 -20,66194 -23,76440 -21,47870 -21,85340 -20,99030 -20,73770 

𝛽2 0,03897 0,03659 0,03316 0,03291 0,03345 0,03163 

𝛽3 0,95248 0,88990 0,98565 0,95266 1,07870 1,09526 

 𝛼0 3,57272 3,54335 3,53580 3,50708 3,56609 3,55763 

 𝛽0 2,27096 2,58593 2,19756 2,60074 2,31456 2,28370 

8 𝛽1 -23,86801 -26,18270 -24,14260 -27,32800 -25,62170 -25,00960 

 𝛽2 0,03713 0,03362 0,03116 0,02865 0,03309 0,03274 

 𝛽3 0,87212 0,81329 0,95262 0,85820 0,90898 0,91966 

 𝛼0 3,55523 3,54767 3,50246 3,48628 3,57652 3,56526 

 𝛽0 1,93802 2,19489 1,75967 1,78031 1,75339 1,67446 

9 𝛽1 -24,03675 -25,77490 -21,35060 -20,75910 -20,79480 -19,85490 

 𝛽2 0,03985 0,03645 0,03457 0,03356 0,03628 0,03473 

 𝛽3 0,96602 0,92147 1,04537 1,04329 1,03611 1,07060 

 𝛼0 3,54873 3,52678 3,46919 3,45760 3,57129 3,57021 

 𝛽0 1,81803 1,46916 1,52439 1,58934 2,02796 1,80756 

10 𝛽1 -20,07233 -16,42820 -19,20440 -20,62810 -21,90150 -18,67970 

 𝛽2 0,03474 0,02614 0,03418 0,03445 0,03321 0,02755 

 𝛽3 1,02900 1,20266 1,12595 1,11361 0,98036 1,08795 

 𝛼0 3,54151 3,51564 3,49701 3,48875 3,50707 3,49443 

 𝛽0 1,60802 1,52892 1,92248 2,01646 2,27881 2,35053 

11 𝛽1 -17,79214 -15,36560 -21,73980 -21,64700 -24,29980 -24,54010 

 𝛽2 0,03030 0,02833 0,03591 0,03384 0,03615 0,03609 

 𝛽3 1,12309 1,15629 0,98964 0,97663 0,88382 0,86394 

 𝛼0 3,55456 3,52743 3,52548 3,49963 3,55454 3,54397 

 𝛽0 1,58233 1,76422 1,57935 1,61114 1,91827 2,08545 

12 𝛽1 -18,21905 -19,18590 -17,38190 -16,61860 -22,71630 -24,56370 

 𝛽2 0,03021 0,02603 0,02970 0,02728 0,04076 0,04119 

 𝛽3 1,13303 1,11441 1,13045 1,13764 0,95691 0,90865 

 𝛼0 3,52294 3,49722 3,59971 3,58442 3,54366 3,52958 

 𝛽0 1,85556 1,88340 2,16467 2,44016 1,54715 1,37714 

13 𝛽1 -22,69374 -22,48710 -25,32160 -26,53700 -16,34960 -14,82120 

 𝛽2 0,04213 0,03910 0,03737 0,03543 0,02226 0,02089 

 𝛽3 0,96608 0,98517 0,91518 0,84649 1,20795 1,26934 

14 

𝛼0 3,53054 3,48904 3,55455 3,52963 3,57822 3,56757 

𝛽0 1,87264 2,06870 2,33592 2,72552 2,05703 1,97241 

Continua... 
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Apêndice A, cont. 

Simulação  Sem variação 0,25 Sem variação 0,5 Sem variação 0,75 

14 

𝛽1 -22,75448 -24,47900 -25,17640 -28,75930 -22,01470 -21,19010 

𝛽2 0,03916 0,03477 0,03657 0,03479 0,03110 0,03014 

𝛽3 0,97970 0,96262 0,86188 0,76874 0,99021 1,02308 

 𝛼0 3,53495 3,50692 3,55878 3,53937 3,49612 3,48673 

 𝛽0 1,62848 1,59580 1,84402 1,91216 1,72758 1,83673 

15 𝛽1 -19,00322 -17,80960 -19,87740 -20,25920 -18,44890 -19,22680 

 𝛽2 0,03629 0,03007 0,03193 0,03063 0,03966 0,04234 

 𝛽3 1,06878 1,12915 1,03712 1,03094 1,00325 0,94891 

 𝛼0 3,52567 3,48500 3,48308 3,45965 3,58511 3,58421 

 𝛽0 1,37880 1,14803 1,81032 1,85958 2,17732 2,10397 

16 𝛽1 -16,04514 -14,47780 -20,00360 -19,55630 -23,01490 -22,00670 

 𝛽2 0,03189 0,02581 0,04436 0,04383 0,04106 0,03927 

 𝛽3 1,17453 1,29999 0,94245 0,93008 0,86820 0,90347 

 𝛼0 3,58322 3,54139 3,54825 3,52715 3,51717 3,51399 

 𝛽0 2,33207 2,31768 2,06088 2,14008 1,89306 1,87546 

17 𝛽1 -24,71050 -24,97500 -22,77740 -24,00900 -21,84210 -21,65080 

 𝛽2 0,03391 0,03097 0,03615 0,03444 0,02883 0,02741 

 𝛽3 0,88432 0,91942 0,94117 0,94023 1,06446 1,08220 

 𝛼0 3,54106 3,52164 3,52926 3,50994 3,53502 3,52865 

 𝛽0 2,04109 2,30868 1,96520 2,01827 1,76807 1,77746 

18 𝛽1 -23,16857 -25,15310 -23,72080 -23,87150 -20,51450 -20,32550 

 𝛽2 0,03110 0,02666 0,04251 0,04164 0,03304 0,03357 

 𝛽3 0,99831 0,95886 0,93413 0,92580 1,05846 1,04974 

 𝛼0 3,50249 3,47942 3,53588 3,51640 3,45397 3,44117 

 𝛽0 2,09556 2,24615 1,55116 1,22108 1,74235 1,72064 

19 𝛽1 -24,59423 -24,65030 -16,43600 -14,35870 -21,10570 -20,54990 

 𝛽2 0,03955 0,03889 0,02853 0,02084 0,03712 0,03667 

 𝛽3 0,91571 0,87283 1,14690 1,31504 1,03707 1,04447 

 𝛼0 3,59688 3,57354 3,57963 3,55966 3,51966 3,51206 

 𝛽0 1,90021 2,06361 2,73442 3,04099 2,12672 2,10194 

20 𝛽1 -22,80831 -23,92190 -29,28430 -30,38690 -23,99250 -23,97690 

 𝛽2 0,03039 0,02517 0,04238 0,03973 0,03744 0,03603 

 𝛽3 1,05229 1,05050 0,70093 0,63006 0,91729 0,93797 

21 

𝛼0 3,51152 3,48086 3,54377 3,51622 3,48267 3,47308 

𝛽0 1,95529 2,11498 2,37166 3,09316 1,98813 2,02770 

𝛽1 -19,66859 -19,92110 -26,06590 -31,34810 -22,81930 -23,90760 

Continua... 
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Apêndice A, cont. 

Simulação  Sem variação 0,25 Sem variação 0,5 Sem variação 0,75 

21 

𝛽2 0,03113 0,02569 0,03462 0,03481 0,03300 0,03338 

𝛽3 1,01053 1,00754 0,87782 0,66345 1,00574 0,99608 

 𝛼0 3,58731 3,55875 3,53431 3,50947 3,50233 3,49103 

 𝛽0 2,15293 1,77053 2,44136 2,60488 1,82531 1,84142 

22 𝛽1 -22,54584 -19,55840 -29,01510 -30,00040 -22,28320 -22,05940 

 𝛽2 0,03431 0,02677 0,04280 0,04323 0,03848 0,03759 

 𝛽3 0,93358 1,11349 0,79918 0,74690 1,00269 1,00388 

 𝛼0 3,56125 3,54482 3,51033 3,51123 3,54725 3,54400 

 𝛽0 1,70507 1,85577 1,83422 1,77662 1,93543 1,95414 

23 𝛽1 -21,04313 -21,25520 -22,39330 -20,62360 -22,30990 -22,57990 

 𝛽2 0,03445 0,03062 0,03640 0,03490 0,03616 0,03467 

 𝛽3 1,07201 1,05769 1,01601 1,03833 0,98721 0,99688 

 𝛼0 3,52740 3,50104 3,53592 3,52119 3,52506 3,51566 

 𝛽0 2,13599 2,53231 1,74919 1,73647 1,65539 1,64068 

24 𝛽1 -23,42556 -24,94200 -18,36460 -18,07180 -19,78980 -19,05930 

 𝛽2 0,03515 0,03325 0,02610 0,02362 0,03354 0,03181 

 𝛽3 0,92762 0,81997 1,12313 1,15049 1,08851 1,10360 

 𝛼0 3,58555 3,54984 3,54485 3,53458 3,55194 3,55425 

 𝛽0 2,25978 2,66490 2,42528 2,53220 1,80278 1,84449 

25 𝛽1 -24,42766 -25,36060 -25,86480 -26,79680 -20,32140 -19,78540 

 𝛽2 0,03532 0,03197 0,03802 0,03467 0,03090 0,03014 

 𝛽3 0,89854 0,79952 0,82543 0,82774 1,06452 1,05272 

 𝛼0 3,56461 3,54116 3,52498 3,50749 3,55576 3,54406 

 𝛽0 1,78047 1,62957 2,13980 2,29711 2,10960 2,12493 

26 𝛽1 -20,95023 -20,36070 -23,82300 -24,26360 -25,14780 -25,44700 

 𝛽2 0,02857 0,02397 0,03411 0,03223 0,04144 0,04158 

 𝛽3 1,09742 1,18662 0,94500 0,91369 0,89447 0,88980 

 𝛼0 3,55562 3,53561 3,51403 3,48315 3,52712 3,51185 

 𝛽0 2,07301 2,24749 1,79396 1,84855 2,03898 2,05296 

27 𝛽1 -24,38496 -25,50360 -19,08250 -20,99760 -22,22880 -21,97920 

 𝛽2 0,03175 0,02798 0,03281 0,03048 0,03495 0,03523 

 𝛽3 0,99557 0,97860 1,04495 1,05937 0,96523 0,95784 

 𝛼0 3,52654 3,49543 3,53317 3,52044 3,54056 3,54138 

 𝛽0 2,13770 2,35241 2,10588 2,40945 2,21011 2,19012 

28 𝛽1 -24,55823 -25,59660 -23,75810 -26,24980 -25,65830 -25,56890 

 𝛽2 0,03502 0,02982 0,03284 0,03088 0,02996 0,02959 

Continua... 
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Apêndice A, cont. 

Simulação  Sem variação 0,25 Sem variação 0,5 Sem variação 0,75 

28 𝛽3 0,94316 0,92426 0,96711 0,89905 0,97672 0,98601 

 𝛼0 3,56430 3,53455 3,51740 3,49698 3,58126 3,57438 

 𝛽0 1,52431 1,50876 2,21460 2,30960 2,04845 2,03524 

29 𝛽1 -16,74478 -14,45950 -24,62460 -25,37320 -21,26900 -21,35710 

 𝛽2 0,03072 0,02415 0,03593 0,03474 0,02733 0,02738 

 𝛽3 1,14367 1,19783 0,90253 0,88468 1,02436 1,03165 

 𝛼0 3,50467 3,48657 3,53736 3,51756 3,45592 3,44231 

 𝛽0 2,16475 2,40743 1,85709 1,83424 2,03410 2,21348 

30 𝛽1 -24,25640 -25,11160 -21,94490 -20,56500 -22,37520 -23,97300 

 𝛽2 0,04020 0,03832 0,03947 0,03426 0,03900 0,03821 

  𝛽3 0,88389 0,82694 0,98501 1,03192 0,92486 0,87996 
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APÊNDICE B: Coeficientes do modelo Logístico ajustado sob diferentes situações de 

variação de número de parcelas para os 26 estratos. 

 

Estrato  Sem variação 0,25 0,5 0,75 

 𝛽0 294,13015 294,30270 294,91750 294,78700 

1 𝛽1 24,85068 34,33633 31,88916 26,95784 

 𝛽2 0,08356 0,08938 0,08846 0,08561 

 𝛽0 225,94574 230,60020 230,60020 225,94570 

2 𝛽1 35,67299 34,96261 34,96261 35,67299 

 𝛽2 0,10165 0,09766 0,09766 0,10165 

 𝛽0 260,18818 263,68310 262,21120 260,07710 

3 𝛽1 28,69600 37,80894 33,20405 30,17879 

 𝛽2 0,09072 0,09630 0,09381 0,09084 

 𝛽0 213,27080 220,93580 218,57980 214,17820 

4 𝛽1 37,13454 50,29327 41,15015 42,12946 

 𝛽2 0,09380 0,09735 0,09230 0,09832 

 𝛽0 251,59074 252,96200 251,56820 251,58030 

5 𝛽1 38,76249 52,41000 40,84862 39,71767 

 𝛽2 0,08717 0,09512 0,08701 0,08715 

 𝛽0 384,22115 380,81580 386,26150 387,04700 

6 𝛽1 14,19381 18,45312 15,77573 14,57922 

 𝛽2 0,06116 0,06747 0,06261 0,06095 

 𝛽0 292,39762 296,94220 295,90480 293,52630 

7 𝛽1 15,05437 19,21611 17,03638 15,78111 

 𝛽2 0,06870 0,07297 0,07024 0,06957 

 𝛽0 340,89935 347,38750 344,69430 341,96970 

8 𝛽1 23,19535 27,14016 25,04797 23,47481 

 𝛽2 0,07927 0,08017 0,07982 0,07845 

 𝛽0 296,95734 293,51470 301,72790 290,87800 

9 𝛽1 17,69027 20,97119 19,69886 18,05086 

 𝛽2 0,06570 0,06955 0,06621 0,06822 

10 𝛽0 295,46243 299,86680 295,48170 295,46240 

Continua... 
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Apêndice B, cont. 

Estrato  Sem variação 0,25 0,5 0,75 

10 

𝛽1 41,87687 47,50536 43,11908 41,87687 

𝛽2 0,09525 0,09344 0,09783 0,09525 

 𝛽0 302,83554 318,09690 313,27770 313,03190 

11 𝛽1 31,72378 33,69351 31,29360 30,14824 

 𝛽2 0,09227 0,08838 0,08945 0,08810 

 𝛽0 288,25764 291,23350 290,08570 289,58230 

12 𝛽1 23,07038 27,33812 24,51116 24,60106 

 𝛽2 0,08083 0,08356 0,08107 0,08176 

 𝛽0 285,85875 282,54170 283,25440 285,39980 

13 𝛽1 24,01692 28,55135 24,79061 24,34194 

 𝛽2 0,07421 0,07916 0,07606 0,07468 

 𝛽0 321,18286 318,68980 316,37390 321,42920 

14 𝛽1 23,53344 28,57560 26,27246 25,06309 

 𝛽2 0,07557 0,07967 0,07955 0,07640 

 𝛽0 243,70373 249,89750 248,58360 245,37210 

15 𝛽1 32,70455 37,26240 33,51166 33,79495 

 𝛽2 0,09014 0,09025 0,09031 0,09052 

 𝛽0 275,42074 286,33020 282,00460 278,08960 

16 𝛽1 21,89514 26,24446 23,76283 22,50575 

 𝛽2 0,09134 0,09131 0,09165 0,09073 

 𝛽0 338,01887 340,37060 341,05190 339,87140 

17 𝛽1 38,61068 39,26166 38,75596 40,09872 

 𝛽2 0,08838 0,08830 0,08851 0,08970 

 𝛽0 224,81917 225,55340 227,31330 224,63980 

18 𝛽1 39,33292 43,13174 43,05160 38,76886 

 𝛽2 0,09717 0,09851 0,09935 0,09648 

 𝛽0 337,00882 341,75090 337,37160 337,00880 

19 𝛽1 26,61734 26,89653 29,19265 26,61734 

 𝛽2 0,07806 0,07699 0,07957 0,07806 

20 𝛽0 380,23797 381,94440 381,76600 381,93310 

Continua... 
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Apêndice B, cont. 

Estrato  Sem variação 0,25 0,5 0,75 

20 

𝛽1 18,41658 23,60193 21,13005 19,35996 

𝛽2 0,07386 0,07930 0,07643 0,07407 

 𝛽0 278,22681 286,11760 283,01340 281,54260 

21 𝛽1 20,35985 28,03378 23,10263 21,85351 

 𝛽2 0,08792 0,08973 0,08745 0,08772 

 𝛽0 313,16447 318,47770 316,09110 314,33810 

22 𝛽1 21,70467 28,03267 24,21950 22,74329 

 𝛽2 0,08559 0,08883 0,08609 0,08632 

 𝛽0 176,26674 181,74710 179,76620 175,97930 

23 𝛽1 22,17179 23,21074 22,02578 21,55151 

 𝛽2 0,09512 0,09271 0,09160 0,09351 

 𝛽0 242,03257 250,01010 244,16960 244,40550 

24 𝛽1 46,21819 51,42322 48,22748 47,60004 

 𝛽2 0,10077 0,09929 0,09933 0,10048 

 𝛽0 157,42162 164,93100 160,65150 159,25610 

25 𝛽1 22,18391 24,26353 22,84874 21,34850 

 𝛽2 0,08561 0,08318 0,08459 0,08200 

 𝛽0 293,61555 299,04370 312,16390 285,16440 

26 𝛽1 18,80551 14,19051 19,79012 16,91807 

 𝛽2 0,06451 0,05639 0,06145 0,06333 
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APÊNDICE C: Volume por hectare observado e estimado pelo modelo Logístico 

ajustado com estratificação para diferentes situações de variação de número de parcelas, 

para cada um dos estratos. 

 

Estrato Variação Sem variação 0,25 0,5 0,75 

1 

Volume observado (m³/ha) 287,27 

Volume estimado (m³/ha) 290,47 290,05 289,81 289,89 

Erro (%) -1,12 -0,97 -0,89 -0,91 

2 

Volume observado (m³/ha) 211,52 

Volume estimado (m³/ha) 220,01 220,67 220,67 220,01 

Erro (%) -4,01 -4,32 -4,32 -4,01 

3 

Volume observado (m³/ha) 251,95 

Volume estimado (m³/ha) 258,44 257,74 257,98 258,88 

Erro (%) -2,58 -2,30 -2,40 -2,75 

4 

Volume observado (m³/ha) 237,37 

Volume estimado (m³/ha) 219,01 219,32 220,10 218,21 

Erro (%) 7,73 7,60 7,28 8,07 

5 

Volume observado (m³/ha) 266,86 

Volume estimado (m³/ha) 253,71 251,94 254,22 253,91 

Erro (%) 4,93 5,59 4,73 4,85 

6 

Volume observado (m³/ha) 345,88 

Volume estimado (m³/ha) 365,22 361,93 365,79 366,38 

Erro (%) -5,59 -4,64 -5,76 -5,93 

7 

Volume observado (m³/ha) 284,94 

Volume estimado (m³/ha) 294,81 294,42 295,27 294,69 

Erro (%) -3,46 -3,32 -3,63 -3,42 

8 

Volume observado (m³/ha) 386,73 

Volume estimado (m³/ha) 341,22 342,03 341,54 341,83 

Erro (%) 11,77 11,56 11,68 11,61 

9 

Volume observado (m³/ha) 281,28 

Volume estimado (m³/ha) 280,41 279,19 281,63 278,30 

Erro (%) 0,31 0,74 -0,13 1,06 

10 

Volume observado (m³/ha) 334,86 

Volume estimado (m³/ha) 320,05 321,95 319,17 320,05 

Erro (%) 4,42 3,86 4,69 4,42 

Continua... 
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Apêndice C, cont. 

Estrato Variação Sem variação 0,25 0,5 0,75 

11 

Volume observado (m³/ha) 355,51 

Volume estimado (m³/ha) 333,91 336,46 335,20 335,63 

Erro (%) 6,08 5,36 5,71 5,59 

12 

Volume observado (m³/ha) 310,36 

Volume estimado (m³/ha) 287,41 287,27 287,78 287,42 

Erro (%) 7,40 7,44 7,28 7,39 

13 

Volume observado (m³/ha) 266,58 

Volume estimado (m³/ha) 270,76 268,52 269,31 270,49 

Erro (%) -1,57 -0,73 -1,03 -1,47 

14 

Volume observado (m³/ha) 324,66 

Volume estimado (m³/ha) 313,27 312,29 311,31 313,41 

Erro (%) 3,51 3,81 4,11 3,47 

15 

Volume observado (m³/ha) 260,58 

Volume estimado (m³/ha) 250,33 251,20 250,41 250,37 

Erro (%) 3,94 3,60 3,90 3,92 

16 

Volume observado (m³/ha) 291,71 

Volume estimado (m³/ha) 281,66 283,28 282,18 282,20 

Erro (%) 3,44 2,89 3,26 3,26 

17 

Volume observado (m³/ha) 355,65       

Volume estimado (m³/ha) 336,95 337,27 336,87 336,26 

Erro (%) 5,26 5,17 5,28 5,45 

18 

Volume observado (m³/ha) 244,83 

Volume estimado (m³/ha) 229,75 229,80 229,43 229,96 

Erro (%) 6,16 6,14 6,29 6,07 

19 

Volume observado (m³/ha) 360,27 

Volume estimado (m³/ha) 341,73 343,13 341,58 341,73 

Erro (%) 5,15 4,76 5,19 5,15 

20 

Volume observado (m³/ha) 364,34 

Volume estimado (m³/ha) 372,71 371,22 372,41 373,48 

Erro (%) -2,30 -1,89 -2,21 -2,51 

21 

Volume observado (m³/ha) 281,19 

Volume estimado (m³/ha) 284,28 286,08 285,59 284,95 

Erro (%) -1,10 -1,74 -1,56 -1,34 

Continua... 
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Apêndice C, cont. 

Estrato Variação Sem variação 0,25 0,5 0,75 

22 

Volume observado (m³/ha) 324,91    

Volume estimado (m³/ha) 317,37 317,79 318,06 317,37 

Erro (%) 2,32 2,19 2,11 2,32 

23 

Volume observado (m³/ha) 204,22 

Volume estimado (m³/ha) 179,49 179,97 180,03 179,66 

Erro (%) 12,11 11,88 11,85 12,03 

24 

Volume observado (m³/ha) 261,52 

Volume estimado (m³/ha) 248,64 249,46 249,18 248,82 

Erro (%) 4,93 4,61 4,72 4,86 

25 

Volume observado (m³/ha) 164,16 

Volume estimado (m³/ha) 160,17 161,06 160,49 160,88 

Erro (%) 2,43 1,89 2,24 2,00 

26 

Volume observado (m³/ha) 315,17 

Volume estimado (m³/ha) 274,46 277,62 276,92 274,36 

Erro (%) 12,92 11,91 12,14 12,95 
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APÊNDICE D: Coeficientes do modelo Logístico ajustado sob diferentes situações de 

variação de número de parcelas para as 30 simulações. 

 

Simulação  Sem variação 0,25 Sem Variação 0,5 Sem Variação 0,75 

 𝛽0 296,16796 299,30950 253,56140 255,69930 250,46900 254,10730 

1 𝛽1 26,49738 33,65267 35,71412 40,07046 31,12770 29,56746 

 𝛽2 0,08259 0,08867 0,09351 0,09536 0,09287 0,08954 

 𝛽0 272,60643 277,38680 306,45870 307,88430 296,31130 287,91050 

2 𝛽1 26,60962 31,24913 20,80042 23,22875 20,82011 24,21841 

 𝛽2 0,08717 0,08684 0,07163 0,07243 0,07393 0,07937 

 𝛽0 267,53260 278,39550 272,33420 275,31460 265,14930 267,26810 

3 𝛽1 27,10049 29,42962 23,71124 25,31899 28,20698 29,62520 

 𝛽2 0,08719 0,08682 0,08188 0,08125 0,08757 0,08840 

 𝛽0 299,61823 299,62200 256,68280 255,50310 278,82800 279,08620 

4 𝛽1 25,85987 33,32278 32,68993 35,06295 30,98342 32,43522 

 𝛽2 0,08160 0,08615 0,09349 0,09338 0,09222 0,09205 

 𝛽0 254,14185 262,11130 274,89920 272,46950 276,87100 279,26680 

5 𝛽1 34,20695 36,40256 24,24573 27,37727 28,58123 30,58666 

 𝛽2 0,09315 0,09089 0,07933 0,08190 0,08683 0,08814 

 𝛽0 290,88296 293,27790 263,24880 267,11210 290,25330 290,53020 

6 𝛽1 26,95976 35,18445 31,27813 33,25019 24,63777 27,04265 

 𝛽2 0,08333 0,08751 0,09290 0,09435 0,08034 0,08191 

 𝛽0 269,12624 268,58580 287,47940 289,92260 255,99080 256,94050 

7 𝛽1 22,84593 30,28990 24,09362 26,82059 29,84288 32,27027 

 𝛽2 0,07660 0,08251 0,08036 0,08206 0,08815 0,09023 

 𝛽0 257,22052 263,91790 265,15440 268,80510 296,66140 299,59240 

8 𝛽1 34,41824 41,44241 31,38938 37,03608 25,34383 26,39012 

 𝛽2 0,09254 0,09402 0,08995 0,09329 0,08271 0,08251 

 𝛽0 281,03214 281,72630 248,15570 250,11180 299,23280 299,69100 

9 𝛽1 29,76646 36,77258 30,04604 31,68192 22,95788 24,52672 

 𝛽2 0,08536 0,08852 0,09658 0,09728 0,07818 0,07969 

 𝛽0 278,62448 282,05440 269,63790 276,04660 287,19110 289,96520 

10 𝛽1 29,62314 35,24587 24,39275 25,20733 27,29454 28,14505 

 𝛽2 0,08808 0,08979 0,08270 0,08107 0,08457 0,08410 

 𝛽0 289,76051 291,91930 260,33680 262,02210 291,04960 284,17530 

11 𝛽1 25,07298 31,13084 28,16410 32,44893 20,96782 24,37652 

 𝛽2 0,08245 0,08517 0,08759 0,09050 0,07468 0,08070 

12 𝛽0 270,83305 275,31140 267,29410 271,76650 281,19890 282,99970 

Continua... 
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Apêndice D, cont. 

Simulação  Sem variação 0,25 Sem Variação 0,5 Sem Variação 0,75 

12 

𝛽1 29,15198 35,95837 22,41718 26,01335 27,98740 29,37609 

𝛽2 0,08888 0,08927 0,07929 0,08171 0,08549 0,08593 

 𝛽0 248,22518 255,91290 280,19670 281,19760 268,14380 268,43800 

13 𝛽1 33,06036 38,72709 29,26764 30,59313 29,39654 31,44891 

 𝛽2 0,09114 0,09229 0,08803 0,08810 0,09098 0,09138 

 𝛽0 242,84250 252,55430 266,92550 272,31420 298,80240 296,72450 

14 𝛽1 36,15632 40,53513 28,44138 32,66855 23,41163 25,70374 

 𝛽2 0,09876 0,09743 0,08565 0,08698 0,07892 0,08088 

 𝛽0 268,68196 274,06770 273,57260 278,16980 267,95500 267,06990 

15 𝛽1 26,11037 31,79368 29,11194 32,53336 24,52900 26,32189 

 𝛽2 0,08550 0,08949 0,09003 0,09108 0,08199 0,08310 

 𝛽0 245,50123 253,92810 245,37710 249,32630 283,65430 283,45250 

16 𝛽1 34,80859 38,17688 27,15529 28,79860 30,70816 31,60736 

 𝛽2 0,09928 0,09558 0,08675 0,08677 0,09080 0,09035 

 𝛽0 290,00825 285,52580 293,31310 291,59500 278,87840 279,89140 

17 𝛽1 24,74853 35,81894 21,14885 25,40816 25,76803 26,22584 

 𝛽2 0,08162 0,09154 0,07612 0,08104 0,08067 0,08094 

 𝛽0 284,21218 286,34790 252,99210 255,68760 279,29830 282,14240 

18 𝛽1 23,29510 28,46392 38,31851 40,78475 25,44382 25,95284 

 𝛽2 0,07557 0,07929 0,09800 0,09808 0,07982 0,07867 

 𝛽0 283,77441 281,85280 260,49620 263,80180 259,39730 260,37120 

19 𝛽1 21,01382 26,93384 33,31584 34,68444 25,16585 26,06861 

 𝛽2 0,07659 0,08179 0,09297 0,09222 0,08635 0,08656 

 𝛽0 301,63382 304,76990 276,90310 281,76340 257,97830 259,33820 

20 𝛽1 25,75263 31,91358 30,93509 35,98191 26,30690 27,02982 

 𝛽2 0,07947 0,08316 0,08948 0,09197 0,08565 0,08555 

 𝛽0 270,25212 273,05930 279,48840 280,57340 282,44700 275,83010 

21 𝛽1 26,35620 32,81005 24,09138 27,59306 23,94398 26,90243 

 𝛽2 0,08787 0,09196 0,07840 0,08209 0,07883 0,08268 

 𝛽0 288,95725 293,14310 277,56700 280,88490 255,66830 256,28750 

22 𝛽1 28,62352 34,07735 28,15534 31,50298 28,02123 29,53636 

 𝛽2 0,08378 0,08511 0,08624 0,08852 0,08686 0,08804 

 𝛽0 263,69213 272,42550 273,81510 275,34890 280,54190 284,28210 

23 𝛽1 34,30680 37,80644 25,03380 26,04114 26,51378 26,21566 

 𝛽2 0,09229 0,09310 0,08363 0,08332 0,08124 0,07997 

24 𝛽0 271,32890 270,19140 282,90260 281,58290 277,24930 277,50910 

Continua... 
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Apêndice D, cont. 

Simulação  Sem variação 0,25 Sem Variação 0,5 Sem Variação 0,75 

24 

𝛽1 21,98483 26,76856 29,65337 35,13708 24,87125 25,60416 

𝛽2 0,07479 0,07903 0,08709 0,09101 0,08195 0,08275 

 𝛽0 289,03204 292,74560 306,92800 306,59180 287,72070 291,99780 

25 𝛽1 26,11644 33,33660 20,87234 24,07139 22,36762 21,68586 

 𝛽2 0,08446 0,08839 0,07064 0,07354 0,07586 0,07279 

 𝛽0 323,31249 314,45200 289,63210 287,70890 252,98320 254,53550 

26 𝛽1 19,80594 27,31568 23,49579 27,84171 29,94579 31,37140 

 𝛽2 0,06799 0,07599 0,07779 0,08302 0,09161 0,09152 

 𝛽0 288,46508 290,00040 253,96530 255,96060 286,69350 287,53760 

27 𝛽1 28,70522 33,29905 30,31889 35,02657 25,40902 27,46177 

 𝛽2 0,08373 0,08601 0,08800 0,09069 0,08300 0,08507 

 𝛽0 294,30727 290,67250 275,62490 277,92680 284,52130 283,27800 

28 𝛽1 21,71399 29,87741 27,56648 30,52682 36,24392 36,36634 

 𝛽2 0,07381 0,08360 0,08643 0,08861 0,09091 0,09020 

 𝛽0 275,41731 281,70480 253,60570 255,34250 317,12500 317,14260 

29 𝛽1 33,83732 36,42278 27,96502 29,79385 22,65969 24,10404 

 𝛽2 0,09302 0,09271 0,08733 0,08862 0,07467 0,07560 

 𝛽0 270,42818 279,02980 284,29410 280,32770 264,46880 263,93620 

30 𝛽1 28,21360 35,21996 22,90999 26,86529 19,09209 20,60826 

 𝛽2 0,08753 0,08963 0,07484 0,08060 0,07210 0,07453 
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APÊNDICE E: Sobre o ajuste de modelos de crescimento e de produção florestal. 

 

 Após a obtenção de dados e definição do modelo a ser empregado, o ajuste dos 

modelos de crescimento e de produção florestal se torna possível. Primeiro deve ser feita 

a consistência dos dados, para a remoção de entradas do banco de dados que apresentem 

erros e inconsistências. A seguir, os dados devem ser organizados de uma forma que 

possibilite o ajuste do modelo escolhido. As tabelas 1 e 2 mostram exemplos de dados 

organizados de forma adequada para o ajuste dos modelos Logístico e de Clutter, 

respectivamente. 

 

Tabela 1: Exemplo de dados na forma adequada para o ajuste do modelo Logístico, sendo: 

IDADE (meses), AB_HA = área basal (m²/ha), VOLUME_HA (m³/ha) e SITE (m). 

 

PARCELA MEDICAO IDADE AB_HA VOLUME_HA SITE 

1 1 16 5,80 30,44 30,04 

1 2 29 13,11 123,95 29,31 

1 3 46 17,48 208,33 28,76 

1 4 57 19,53 251,79 28,60 

1 5 68 21,09 285,11 28,65 

2 1 16 5,12 26,00 29,72 

2 2 29 11,69 105,97 29,39 

2 3 46 15,79 182,92 28,43 

2 4 57 18,02 230,67 29,13 

2 5 68 19,59 266,53 29,38 

3 1 16 4,30 21,68 29,67 

3 2 29 11,10 94,17 26,09 

3 3 46 14,89 168,17 27,56 

3 4 57 16,96 216,57 28,09 

3 5 68 18,63 253,22 28,11 
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Tabela 2: Exemplo de dados na forma adequada para o ajuste do modelo de Clutter, 

sendo: IDADE_1 = idade inicial (meses); IDADE_2 = idade de projeção (meses); AB_1 

= área basal em uma idade inicial (m²/ha); AB_2 = área basal em uma idade de projeção 

(m²/ha); VOLUME_2 = volume em uma idade de projeção (m³/ha) e SITE (m). 

 

PARCELA IDADE_1 IDADE_2 AB_1 AB_2 VOLUME_2 SITE 

1 16 29 5,80 13,11 123,95 30,04 

1 29 46 13,11 17,48 208,33 29,31 

1 46 57 17,48 19,53 251,79 28,76 

1 57 68 19,53 21,09 285,11 28,60 

2 16 29 5,12 11,69 105,97 29,72 

2 29 46 11,69 15,79 182,92 29,39 

2 46 57 15,79 18,02 230,67 28,43 

2 57 68 18,02 19,59 266,53 29,13 

3 16 29 4,30 11,10 94,17 29,67 

3 29 46 11,10 14,89 168,17 26,09 

3 46 57 14,89 16,96 216,57 27,56 

3 57 68 16,96 18,63 253,22 28,09 

 

 A próxima etapa deste processo consiste na importação destes dados para algum 

sistema que realizará o ajuste do modelo de crescimento e de produção. Após o ajuste 

deste modelo, o mesmo pode então ser empregado e relatórios de resultados podem ser 

gerados. 

 O processo de ajuste e emprego de modelos de crescimento e de produção florestal 

é esquematizado na figura 1. 
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Figura 1: Processo de ajuste e emprego de modelos de crescimento e de produção 

florestal. 
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APÊNDICE F: Scripts para ajuste e emprego dos modelos de Clutter e Logístico com 

fator de correção, utilizando o software R. 

 

 Estes são os scripts para ajuste e emprego dos modelos de Clutter e Logístico com 

fator de correção, utilizando o software R. Para facilitar o entendimento, estes scripts 

utilizam dados no mesmo formato dos dados da tabela 1, do apêndice E, e da tabela 1 

deste apêndice. Os dados não necessariamente devem estar neste formato; entretanto, 

algumas modificações nos scripts podem ser necessárias para atender formatos diferentes 

de dados, principalmente no que diz respeito ao nome das colunas. Os dados não 

necessariamente devem possuir apenas estas colunas; colunas extras não interferem nos 

resultados. A ordem das colunas também não interfere nos resultados. A coluna 

VOLUME_HA no arquivo PROJECAO é necessária para aplicar o modelo Logístico com 

fator de correção, mas não é necessária para aplicar o modelo de Clutter. Estes scripts 

assumem que as parcelas e idades estejam ordenados de forma crescente. 

 

Tabela 1: Exemplo de organização para o arquivo PROJECAO. 

 

TALHAO AREA_TALHAO PARCELA IDADE 

532 24,89 26 80 

532 24,89 27 80 

532 24,89 28 80 

532 24,89 29 80 

532 24,89 30 80 

533 17,49 31 86 

533 17,49 32 86 

533 17,49 33 86 

533 17,49 34 86 

541 28,79 55 80 

541 28,79 56 80 

541 28,79 57 80 

541 28,79 58 80 

542 15,83 59 90 

542 15,83 60 90 

542 15,83 61 90 
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 O script para ajuste do modelo Logístico utiliza um dataframe no formato exibido 

como exemplo na tabela 1 do apêndice E. Este script utiliza o método descrito no Capítulo 

III deste trabalho para calcular os valores iniciais dos parâmetros e a idade de inflexão da 

curva de crescimento logístico para os dados correspondentes. Esta função retorna um 

modelo Logístico ajustado. 

 

#função para ajustar o modelo Logistico 

logistico <- function(AJUSTE) 

{ 

dadosPorIdade <- aggregate(AJUSTE$VOLUME_HA, by = 

list(AJUSTE$IDADE), FUN=mean) 

 names(dadosPorIdade) <- c("IDADE", "VOLUME_HA") 

 aInicial <- max(dadosPorIdade$VOLUME_HA) 

 menorValor <- min(dadosPorIdade$VOLUME_HA) 

 bInicial <- aInicial/menorValor - 1 

auxiliar <- which(dadosPorIdade==max(dadosPorIdade$VOLUME), 

arr.ind=TRUE) 

 idadeInflexao <- dadosPorIdade$IDADE[auxiliar[1]] 

 kInicial <- log(bInicial, exp(1))/idadeInflexao 

nls(VOLUME_HA ~ a/(1+b*exp(-c*IDADE)), AJUSTE, start = list( a = 

aInicial, b = bInicial, c = kInicial)) 

} 

 

O script para ajuste do modelo de Clutter utiliza um dataframe no formato exibido 

como exemplo na tabela 1 do apêndice E. Este script faz uso do pacote systemfit para 

ajustar o modelo de Clutter pelo método dos Mínimos Quadrados em Dois Estágios, 

utilizando os mesmos instrumentos para ambas as equações deste modelo. “Restrict” é 

uma restrição para que o termo de área basal na equação de volume seja igual a um. Se 

for necessário ajustar o modelo de Clutter com remoções de seus termos, tal qual o termo 

de site na equação de área basal, modificações devem ser feitas na equação 

correspondente (neste caso “AB_2”) e nos instrumentos. Esta função retorna um modelo 

de Clutter ajustado. 
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#função para ajustar o modelo de Clutter 

clutter <- function(AJUSTE) 

{ 

 numeroDeLinhas <- nrow(AJUSTE) - 1 

 I1 <- c() 

 I2 <- c() 

 B1 <- c() 

 B2 <- c() 

 V1 <- c() 

 V2 <- c() 

 S <- c() 

 contador <- 1 

 

 for( i in 1:numeroDeLinhas ) 

 { 

  if( AJUSTE$PARCELA[ i ] == AJUSTE$PARCELA[ i + 1 ] ) 

  { 

   I1[ contador ] <- AJUSTE$IDADE[ i ] 

   I2[ contador ] <- AJUSTE$IDADE[ i + 1 ] 

   B1[ contador ] <- AJUSTE$AB_HA[ i ] 

   B2[ contador ] <- AJUSTE$AB_HA[ i + 1 ] 

   V1[ contador ]  <- AJUSTE$VOLUME_HA[ i ] 

   V2[ contador ] <- AJUSTE$VOLUME_HA[ i + 1 ] 

   S[ contador] <- AJUSTE$SITE[ i ] 

   contador <- contador + 1 

  } 

 } 

 

 contador <- contador - 1 

 y1 <- c() 

 x1 <- c() 

 x2 <- c() 

 x3 <- c() 
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 y2 <- c() 

 x4 <- c() 

 x5 <- c() 

 

 for( i in 1:contador ) 

 { 

  y1[ i ] <- log( B2[ i ], exp( 1 ) ) 

  x1[ i ] <- log( B1[ i ], exp( 1 ) ) * I1[ i ] / I2[ i ] 

  x2[ i ] <- 1 - I1[ i ] / I2[ i ] 

  x3[ i ] <- ( 1 - I1[ i ] / I2[ i ] ) * S[ i ] 

  y2[ i ] <-  log( V2[ i ], exp( 1 ) ) 

  x4[ i ] <- 1 / I2[ i ] 

  x5[ i ] <- S[ i ] 

 } 

 

DADOSPREPARADOS <- data.frame( I1, I2, B1, B2, V1, V2, S, y1, x1, x2, 

x3, y2, x4, x5 ) 

 

 Volume_2<- y1 ~ x1 + x2 + x3 -1 

 AB_2 <- y2 ~ x4 + x5 + y1 

 eqSystem <- list( eq1 = Volume_2, eq2 = AB_2) 

 instrumentos <- ~ x1 + x2 + x3+ x4 + x5 

 restrict <- "eq1_x1 -1 = 0" 

 

systemfit( eqSystem, method = "2SLS", inst = instrumentos, data = 

DADOSPREPARADOS, restrict.matrix = restrict) 

} 

 

 O script para preparar o banco de dados para aplicação de modelos de crescimento 

e de produção organiza os dados de modo que os modelos sejam aplicados a nível de 

talhões. Ou seja, para cada talhão é obtida uma média a partir das suas parcelas, e estas 

médias são utilizadas para a projeção do crescimento e da produção florestal. Este script 

utiliza dados nos formatos exemplificados pelas tabelas 1 do apêndice E e tabela 1 deste 

apêndice. Neste contexto, AJUSTE é um arquivo com dados condizentes com uma idade 
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inicial do período de projeção, e pode ou não ser o mesmo arquivo utilizado para o ajuste 

dos modelos de crescimento e de produção. PROJECAO é um arquivo com dados 

relativos à idade final do período de projeção. Esta função retorna um dataframe que pode 

ser utilizado para a aplicação dos modelos ajustados pelos scripts anteriores. 

 

#funcao para preparar o banco de dados para aplicação de modelos de crescimento e 

de produção, adicionando IDADE_1 e IDADE_2 

prepararAplicacao <- function( AJUSTE, PROJECAO ) 

{ 

 numeroDeLinhas <- nrow( PROJECAO ) 

 contador <- 1 

 auxiliar <- 1 

 contadorParcela <- AJUSTE$PARCELA[ auxiliar ] 

 

 TALHAO <- c() 

 AREA_TALHAO <- c() 

 IDADE_2 <- c() 

 

 for( i in 1:numeroDeLinhas ) 

 { 

  if( auxiliar <= nrow( AJUSTE ) ) 

  { 

if( PROJECAO$PARCELA[ i ] == contadorParcela ) 

   { 

TALHAO[ contador ] <- PROJECAO$TALHAO[ i ] 

AREA_TALHAO[ contador ] <- 

PROJECAO$AREA_TALHAO[ i ] 

IDADE_2[ contador ] <- PROJECAO$IDADE[ i ] 

 

    contador <- contador + 1 

    auxiliar <- auxiliar + 1 
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while( AJUSTE$PARCELA[ auxiliar ] == 

AJUSTE$PARCELA[ auxiliar-1 ] ) 

    { 

     if( auxiliar < nrow( AJUSTE) ) 

     { 

      auxiliar <- auxiliar + 1 

     } 

     else break; 

    } 

    contadorParcela <- AJUSTE$PARCELA[ auxiliar ] 

   } 

  } 

 } 

 

 numeroDeLinhas <- nrow(AJUSTE) 

 contador <- 1 

 

 IDADE_1 <- c() 

 AB_HA_1 <- c() 

 SITE <- c() 

VOLUME_HA_OBS_1 <- c() 

 

 for( i in 1:(numeroDeLinhas-1) ) 

 { 

  if( AJUSTE$PARCELA[ i ] != AJUSTE$PARCELA[ i + 1 ] ) 

  { 

   IDADE_1[ contador ] <- AJUSTE$IDADE[ i ] 

   AB_HA_1[ contador ] <- AJUSTE$AB_HA[ i ] 

   SITE[ contador ] <- AJUSTE$SITE[ i ] 

VOLUME_HA_OBS_1[ contador ] <- 

AJUSTE$VOLUME_HA[ i ] 

   contador <- contador + 1 

  } 
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 } 

 

 IDADE_1[ contador ] <- AJUSTE$IDADE[ numeroDeLinhas ] 

 AB_HA_1[ contador ] <- AJUSTE$AB_HA[ numeroDeLinhas ] 

 SITE[ contador ] <- AJUSTE$SITE[ numeroDeLinhas ] 

VOLUME_HA_OBS_1[ contador ] <- AJUSTE$VOLUME_HA[ 

numeroDeLinhas ] 

 contador <- contador + 1 

 

tabela <- data.frame( TALHAO, AREA_TALHAO, IDADE_1, IDADE_2, 

AB_HA_1, SITE, VOLUME_HA_OBS_1) 

 

 retorno <- aggregate(tabela, by = list(auxiliar$TALHAO), FUN=mean) 

} 

 

 O script para aplicar o modelo Logístico com fator de correção utiliza um 

dataframe gerado pelo script que prepara os dados para aplicação dos modelos de 

crescimento e de produção, neste caso “APLICACAO”, e um modelo retornado pelo 

script para ajuste do modelo Logístico. Este script retorna um dataframe com o modelo 

aplicado em nível de talhão. 

 

#Funcao para aplicar modelo Logistico com fator de correcao 

aplicarLogistico <- function( APLICACAO, MODELO ) 

{ 

 coeficientes <- coef( MODELO ) 

VOLUME_HA_LOGISTICO_1 <- coeficientes[1]/(1+coeficientes[2]*exp((-

1)*coeficientes[3]*APLICACAO$IDADE_1)) 

RAZAO_OBS_1_LOGISTICO_1 <- APLICACAO$VOLUME_HA_OBS_1 / 

VOLUME_HA_LOGISTICO_1 

VOLUME_HA_LOGISTICO_2 <- coeficientes[1]/(1+coeficientes[2]*exp((-

1)*coeficientes[3]*APLICACAO$IDADE_2)) * 

RAZAO_OBS_1_LOGISTICO_1 
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VOLUME_TOTAL_LOGISTICO_2 <- 

APLICACAO$AREA_TALHAO*VOLUME_HA_LOGISTICO_2 

 

 APLICACAO$VOLUME_TOTAL_OBS_2 <- VOLUME_TOTAL_OBS_2 

APLICACAO$VOLUME_HA_LOGISTICO_2 <- 

VOLUME_HA_LOGISTICO_2 

APLICACAO$VOLUME_TOTAL_LOGISTICO_2 <- 

VOLUME_TOTAL_LOGISTICO_2 

 APLICACAO 

} 

 

 

O script para aplicar o modelo de Clutter utiliza um dataframe gerado pelo script 

que prepara os dados para aplicação dos modelos de crescimento e de produção, neste 

caso “APLICACAO”, e um modelo retornado pelo script para ajuste do modelo de 

Clutter. Se o modelo em questão for ajustado com a remoção de algum de seus termos, 

como o termo de site na área basal, este script deve ser modificado. Este script retorna 

um dataframe com o modelo aplicado em nível de talhão. 

 

#Funcao para aplicar modelo de Clutter 

aplicarClutter <- function( APLICACAO, MODELO ) 

{ 

 coeficientes <- coef( MODELO ) 

LN_B2 <- log( APLICACAO$AB_HA_1, exp( 1 ) )*( 

APLICACAO$IDADE_1/APLICACAO$IDADE_2 ) + coeficientes[ 2 ]*( 1-

APLICACAO$IDADE_1/APLICACAO$IDADE_2 ) + coeficientes[ 3 ]*( 1-

APLICACAO$IDADE_1/APLICACAO$IDADE_2 )*APLICACAO$SITE 

LN_V2 <- coeficientes[ 4 ] + coeficientes[ 5 ]*( 1/APLICACAO$IDADE_2 ) 

+ coeficientes[ 6 ]*APLICACAO$SITE+coeficientes[ 7 ]*LN_B2 

 VOLUME_HA_CLUTTER_2 <- exp( LN_V2 ) 

VOLUME_TOTAL_CLUTTER_2 <- 

APLICACAO$AREA_TALHAO*VOLUME_HA_CLUTTER_2 
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 APLICACAO$VOLUME_HA_CLUTTER_2 <- 

VOLUME_HA_CLUTTER_2 

APLICACAO$VOLUME_TOTAL_CLUTTER_2 <- 

VOLUME_TOTAL_CLUTTER_2 

 APLICACAO  

} 

 

 


