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RESUMO 

 

Hugo Armando Barúa Acosta. Modelos dendrométricos e avaliação do crescimento 

individual em povoamentos clonais de Eucalyptus spp. na região oriental do Paraguai. 

O desenvolvimento do setor florestal é recente no Paraguai e é baseado em plantios 

clonais de Eucalyptus. Levando em consideração a carência de estudos sobre o 

desenvolvimento dos plantios clonais, esta pesquisa teve como objetivo ajustar modelos 

dendrométicos e de crescimento em plantios clonais de Eucalyptus spp. divididos em 

três grupos de genótipos e em dois distritos na região oriental do Paraguai. Os plantios 

foram avaliados nos distritos de Hernandarias (Local 1) e San Juan Nepomuceno (Local 

2), avaliando-se três grupos de genótipos (13 clones) no Local 1 e três grupos de 

genótipos (10 clones) no Local 2. Os dados são provenientes de parcelas permanentes 

de 1.000 m² em plantios de 12 a 93 meses de idade. Além dos dados das parcelas 

permanentes foi utilizada uma base de dados de cubagem rigorosa de 331 árvores no 

Local 1 e 94 árvores no Local 2. O volume das árvores cubadas foi determinado pelo 

método de Smalian, mensurando às alturas de 0,10 m; 0,50 m; 1 m; 1,30 m; 2,0 m e a 

partir deste a cada 1,0 m, obtendo-se assim o volume total de cada árvore. Foram 

ajustados modelos hipsométricos, volumétricos, função de afilamento, índice de sítio, 

além do modelo de Chapman-Richards para a construção das curvas crescimentos e 

produção para os grupos de genótipos com as variáveis dendrométricas: altura média 

aritmética, diâmetro médio aritmético e volume médio aritmético. Em cada tipo de 

modelagens aplicou-se o teste de identidade, com o propósito de combinar os grupos de 

genótipos e os locais. Concluiu-se que as modelagens apresentaram resultados 

apropriados para as medidas de ajuste e precisão, em que o modelo de Campos teve o 

melhor ajuste para estimar as alturas, a equação de Schumacher e Hall para estimativa 

do volume total, e os modelos ajustados de forma independente forneceram resultados 

satisfatórios como, o polinômio de quinto grau para estimativa do perfil longitudinal do 

fuste, o modelo Schumacher para a construção das curvas de índice de Sítio. O modelo 

de Chapman-Richards estimou com acurácia o crescimento das variáveis 

dendrométricas avaliadas. O teste de identidade indicou que a mesma equação de sítio 

pode ser utilizada para os dois locais avaliados, ao passo que para os modelos de relação 

hipsométrica, afilamento e as variáveis dendrométricas não podem ser representados por 

uma única equação. 

Palavras-chave: Chapman-Richards; genótipos; modelagem; teste de identidade. 
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ABSTRACT 

 

Hugo Armando Barúa Acosta. Dendometric models and evaluation of individual growth 

in clonal stands of Eucalyptus spp. in the oriental region of Paraguay. 

The development of the forestry sector is recent in Paraguay, and is based in clonal 

plantations of Eucalyptus. Considering the lack of studies regarding the growth of 

clonal plantations, this research aimed to adjust dendometric and growth models to 

clonal plantations of Eucalyptus spp., sorted in three genotypes groups in two districts 

in the oriental region of Paraguay. The evaluated plantations were in the districts of 

Hernandarias (Location 1) and San Juan Nepomuceno (Location 2), considering three 

groups of genotypes (13 clones) in the Location 1, and three groups of genotypes (10 

clones) in the Location 2. The data are from permanent inventory plots of 1,000 m² of 

plantations with ages ranging from 12 to 93 months. Besides the data from permanent 

plots, were used data of strict cubing of 331 trees of the Location 1 and of 94 trees of 

the Location 2. Volume of the cubed trees was determined by the Smalian method, 

measuring heights at 0.10 m; 0.50 m; 1 m; 1.30 m; 2.0 m and from this in each 1.0 m, 

obtaining the total volume of each tree. Hypsometric relation, volumetric, taper and site 

index models along with the model of Chapman-Richards were adjusted to construct 

growth and production curves, applied for the genotypes groups with the following 

dendometric variables: mean arithmetic height, mean arithmetic diameter, and mean 

arithmetic volume. For each model type the identity test was applied, aiming to cluster 

the genotypes groups and the locations. It is concluded that the modelling showed 

appropriated results for the adjust and precision statistics, in which the model of 

Campos had the better adjust to estimate height, and the equation of Schumacher and 

Hall to estimate total volume. The models adjusted independently also showed 

appropriated results, as the fifth-degree polynomial model to estimate the longitudinal 

profile of the stems, and the model of Schumacher to construct the site index curves. 

The model of Chapman-Richards estimated precisely the growth of the evaluated 

dendometric variables. The identity test showed that the same site index equation can be 

applied for the two locations, whereas the hypsometric and tapering models, and the 

dendometric variables cannot be expressed by a single equation. 

Keywords: Chapman-Richards; modelling; genotypes; identity test;. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O setor florestal do Paraguai baseava-se até pouco tempo na exploração de 

florestas nativas, contudo, durante o período entre 2000 a 2015, em consequência da 

expansão agropecuária e zonas urbanas, aproximadamente cinco milhões de hectares 

foram desmatados (REPUBLICA DEL PARAGUAY, 2016). A situação ainda é 

agravada pela falta de planejamento do uso do solo, pelo remanescente florestal do país 

estar em processos contínuos de fragmentação de degradação e, ainda, devido à 

percepção de que a floresta é um recurso improdutivo que apenas impõe obrigações de 

conservação. 

Dessa maneira, o Paraguai tem um alto déficit de oferta de madeira, 

principalmente, devido ao desmatamento das florestas nativas, o que ocasionou uma 

escassez deste recurso no mercado local. Os plantios ainda não conseguiram compensar 

o déficit madeireiro existente no país, e desta maneira, políticas públicas foram 

formuladas para promover a implantação de novos plantios com a finalidade de atender 

a demanda local. Como os povoamentos florestais são componentes que podem ser 

integrados a outros modelos produtivos, o sistema silvipastoril está sendo impulsionado 

no país. 

A expansão das áreas de plantios florestais no Paraguai pode representar um 

aumento de emprego e renda, além de possibilitar o abastecimento de base florestal 

(INFONA, 2013). O clima da região é favorável para a silvicultura, assim, no início da 

implantação de florestas de eucaliptos, era esperado um incremento de 20 a 35 m³.ha-

1.ano-1 (FAO, 2002), porém, atualmente, não há disponibilidade na literatura científica 

de dados de crescimento desses plantios. 

Em povoamentos florestais o monitoramento do crescimento e da produção é 

crucial para o manejo florestal (RIBEIRO et al., 2010). Para tal, as principais variáveis 

necessárias para monitorar a produção são diâmetro, altura, área basal e volume, as 

quais, normalmente, são obtidas por amostragem no inventário florestal. Neste contexto, 

é necessário conhecer o diâmetro e a altura das árvores para a estimativa do volume 

(SANQUETTA et al., 2009; MORAES NETO et al., 2010; CAMPOS; LEITE, 2013; 

SOUSA et al., 2013), determinar a classificação de índices de sítio por meio da altura 

dominante e idade (MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 2006) e, estimar o sortimento 



 
 

2 
 

da floresta, possibilitando o uso múltiplo que a floresta pode oferecer (LANSSANOVA 

et al. 2013).  

O uso de modelos eficientes e capazes de estimar variáveis importantes para 

gestão florestal está associado à redução de custos, ganhos de acuracidade de 

estimativas e, agilidade de coleta de dados, favorecendo assim, o planejamento e o 

manejo florestal. Contudo, o setor florestal paraguaio carece de informações 

relacionadas à modelagem de altura, volume, afilamento, capacidade produtiva e de 

crescimento para os povoamentos florestais implantados recentemente no país. Desta 

forma, a presente pesquisa visou proporcionar subsídios que possam contribuir para o 

crescimento e desenvolvimento do setor florestal do Paraguai, a partir de informações 

dendrométricas e de crescimento corrente e médio dos plantios. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral  

 

Ajustar modelos dendrométicos e de crescimento em plantios clonais de 

Eucalyptus spp. para três grupos de genótipos e em dois distritos na região oriental do 

Paraguai. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

▪ Ajustar modelos hipsométricos, volumétricos e de afilamento para três grupos de 

genótipos de Eucalyptus spp. e para dois locais na região oriental do Paraguai;  

▪ Construir curvas de sítio; 

▪ Modelar o crescimento e a produção da altura média aritmética, diâmetro médio 

aritmético e do volume médio aritmético com casca dos três grupos de genótipos; 

▪ Aplicar o teste de identidade para modelos lineares e não lineares a fim de verificar 

a possibilidade de associar os grupos de genótipos e os locais. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Setor florestal do Paraguai  

 

O Paraguai possui uma superfície de 406.752 km², dividida em duas grandes 

regiões distintas, na região Ocidental está o Chaco Paraguaio, o qual ocupa 61% do 

território nacional, caracterizada por uma precipitação média de 815 mm ao ano, uma 

savana subtropical temperada (isto é, uma planície com estação seca e úmida), com 

plantas herbáceas, árvores e arbustos, às vezes organizados de forma esparsa e aberta, 

outros formando uma floresta alta e seca, ou palmeiras alagadas, setores com solo salino 

e temperatura máxima oscilando pelos 45 °C (GAT, 2016). Já a região Oriental, ocupa 

39% do território do país e possui como característica uma precipitação média de 2419 

mm ao ano e temperatura máxima de 38 °C, na qual concentra-se em grandes 

proporções, o setor da agricultura, florestal e pecuária (DGEEC, 2013; GAT, 2016; 

REPUBLICA DEL PARAGUAY, 2016). 

Até recentemente, o setor de florestas do Paraguai era baseado na exploração de 

florestas nativas (FREY, 2007). Os plantios florestais, iniciaram-se somente a partir 

deste século e em decorrência disto, há poucas informações acerca da área efetivamente 

plantada, sobre a utilização dos produtos advindos desses plantios e da produtividade da 

floresta. Espera-se, todavia, que o retorno econômico de plantios de eucaliptos no país 

seja similar aos observados no Brasil e Uruguai (FREY,2007; PORTILLO, 2010). 

No Paraguai, 85% dos plantios florestais são representados pelo gênero 

Eucalyptus, havendo também plantios das espécies Toona ciliata. M. e Melia spp. 

(BRITOS; LEGUIZAMÓN, 2013; FAO, 2002; PORTILLO, 2010). Há também plantios 

de Pinus spp., mas sem informações disponíveis. O aumento das áreas de florestas 

plantadas foi expressivo no período de 2010 a 2015, com um aumento de 56.000 ha para 

98.000 ha (FAO, 2018).  

As instituições do Estado estão promovendo nos últimos anos a instalação de 

plantios florestais produtivos, com o objetivo de gerar matéria-prima para a indústria 

florestal, além de biomassa para geração de energia, e assim, atender a demanda atual 

de energia. Nesse contexto, o governo vem trabalhando com o setor privado, reunindo 

informações técnicas, econômicas e financeiras sobre projetos de investimento em 

plantios florestais. O Paraguai passou a investir fortemente no sistema silvipastoril, que 

integra o componente florestal, juntamente com a pecuária e também em sistemas 
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agroflorestais, que consiste na combinação da produção florestal com a produção 

agrícola (INFONA, 2015).  

De acordo com a empresa EFISA (2012), os investimentos em povoamentos 

florestais no país são devidos às condições climáticas únicas que, a partir do 

estabelecimento dos plantios florestais, podem levar a taxas de crescimento que só são 

possíveis em pouquíssimos lugares no mundo. E ainda, segundo as informações 

contidas no portfólio da empresa, apesar do Paraguai ser considerado um mercado de 

fronteira, possui uma economia em rápido desenvolvimento, tem um excelente 

crescimento populacional, um imposto sensível e regulamentações ambientais (EFISA, 

2012). 

No Paraguai, há uma crescente demanda por matéria-prima para abastecer o 

setor industrial florestal, além do aumento constante da necessidade de energia 

(INFONA, 2013). Assim, a implantação de florestas de produção torna-se um 

investimento atrativo para o país, despertando o interesse de potenciais investidores, 

considerando que o país tem condições favoráveis de solo e clima para plantios 

florestais, além de possuir grande disponibilidade de mão-de-obra, terras acessíveis, 

posição geográfica estratégica, baixa carga tributária, entre outros (INFONA, 2013). 

 

 

3.2. Modelos hipsométricos, volumétricos e funções de afilamento 

 

3.2.1. Modelos hipsométricos 

 

Um modelo hipsométrico pode ser definido como a relação entre as variáveis 

altura (h) e diâmetro a 1,30 m do solo (DAP), sendo considerado uma ferramenta 

importante nos procedimentos de inventário florestal para a estimativa das alturas das 

árvores não mensuradas em campo. Com o ajuste dos modelos hipsométricos por meio 

da regressão, pode-se estimar as alturas das árvores de um povoamento florestal, 

utilizando apenas como variável de entrada o DAP, possibilitando assim, a redução de 

custos e aumentando o rendimento econômico (SOARES et al., 2009).  

Machado et al. (1994) mencionaram que a relação hipsométrica não é uma 

relação dendrométrica muito forte, existindo grandes variações de altura para uma 
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classe de diâmetro, pelo qual dificilmente se obtém uma estatística de ajuste e precisão 

com valores acurados em análises de regressão.  

Para estimar a produção de madeira em florestas plantadas, normalmente é 

realizado um inventário florestal, onde o interesse principal é estimar o volume das 

árvores individuais para poder conhecer a produção do povoamento (KOHLER et al., 

2017). As variáveis de entrada utilizadas nos modelos volumétricos tradicionais são a 

altura e o diâmetro a 1,30 m de altura (SCOLFORO, 1998), entretanto, no inventário 

florestal, todos os diâmetros das árvores das parcelas são medidos. Por outro lado, a 

altura, é mensurada apenas para algumas árvores das parcelas, devido aos custos e 

tempo envolvidos com esta operação (SANQUETTA et al., 2009a; RIBEIRO et al., 

2010; MORAES NETO et al., 2010; JESUS et al., 2015; SCOLFORO et al., 2015). 

Assim, a partir dos pares de dados de altura e diâmetro são estabelecidas relações 

hipsométricas, que explicam a relação altura e diâmetro, para determinar a altura das 

demais árvores não mensuradas nas parcelas (MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 

2006; SANQUETTA et al., 2009a; RIBEIRO et al., 2010; SCOLFORO et al., 2015).  

Diversos fatores influenciam no ajuste de modelos de relação hipsométrica, 

como posição sociológica, região, idade, densidade de plantio e tratos silviculturais 

(RIBEIRO et al., 2010). Observa-se, facilmente, a influência desses fatores na análise 

da dispersão dos valores observados, sobre a linha de ajuste estimada, chamada curva 

h/d (MACHADO et al., 2008). A forma da curva é capaz de informar a fase do 

crescimento e desenvolvimento em que o povoamento florestal se encontra; sua 

inclinação acentuada aponta a presença de povoamentos jovens ou então sítio bons, 

enquanto que em povoamentos mais velhos ou clímax, ocorrem inclinações menos 

íngremes, onde os coeficientes de variação para altura e diâmetros apresentam 

diferenças, sendo este menor para altura com relação ao diâmetro nesse mesmo período 

(BARTOSZECK et al., 2004; FINGER, 1992). 

Apesar da altura poder ser estimada somente com base nos dados de diâmetro a 

1,30 metros de altura  (DAP) como variável independente, dados de altura dominante, 

sítio e idade podem ser incluídos nos modelos (LEITE; ANDRADE, 2003; CAMPOS; 

LEITE, 2009; SANQUETTA et al., 2009a; MORAS NETO et al., 2010). 
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3.2.2. Modelos volumétricos  

 

Estimar o volume das árvores é, na maioria das vezes, a principal finalidade 

dos levantamentos florestais, notadamente quando se trata de povoamentos destinados 

para fins comerciais (MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 2006). Como mencionado, 

o volume constitui uma das informações de maior importância para o conhecimento do 

potencial disponível em um povoamento florestal, tendo em vista que o volume 

individual fornece subsídios para a avaliação do estoque de madeira e análise do 

potencial produtivo das florestas (THOMAS et al., 2006; BATISTA et al., 2014; 

MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 2006).  

Para Machado e Figueiredo Filho (2006), a estimativa de volume nos plantios 

comerciais é uma das tarefas mais importantes do profissional da área florestal, sendo 

que a correta estimação do volume produzido de madeira é uma ferramenta essencial 

para o manejo adequado e planejamento da produção em povoamentos florestais 

(SILVA, 2017). 

O volume das árvores pode ser estimado com diferentes métodos, como por 

exemplo, a partir do uso do fator de forma, quociente de forma, equações de volume e 

funções de afilamento. O emprego de equações volumétricas, cujos parâmetros são 

estimados por regressão, é um dos métodos mais usuais para se estimar o volume, 

principalmente, pela facilidade de aplicação e resultados satisfatórios gerados 

(BATISTA et al., 2014). Comumente, o volume é estimado aplicando-se equações 

matemáticas que utilizam como variáveis independentes o diâmetro a 1,3 metros de 

altura (DAP) e a altura total (h) ou, por meio do uso de um fator de forma (f1,3) 

multiplicado pelo volume do cilindro calculado com base na área transversal do tronco 

(calculada com o DAP) e a altura total da árvore (CAMPOS e LEITE, 2013; 

MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 2006).  

Os modelos volumétricos podem ser caracterizados em equações de simples e 

dupla entrada. Os modelos de simples entrada possuem como variável independente o 

DAP e são utilizados, normalmente, em povoamentos com forte correlação entre o DAP 

e altura (h). Já nos modelos de dupla entrada, o volume é estimado em função do DAP e 

altura (h) e, geralmente, é aplicado em povoamentos em que há uma maior 

heterogeneidade com relação aos diâmetros e alturas das árvores (THIERSCH et al., 

2006). O modelo volumétrico mais difundido no Brasil, na área florestal, é o modelo de 

Schumacher e Hall (1933), caracterizado pelas boas estatísticas de ajuste e precisão 
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(SALES et al., 2015), uma vez que resulta, quase sempre, em estimativas não 

tendenciosas (CAMPOS e LEITE, 2013). 

 

 

3.2.3.  Funções de afilamento 

 

Os modelos de afilamento constituem uma importante ferramenta estatística de 

uso corrente na determinação do sortimento e perfis de troncos, permitindo ao usuário 

estimar três características básicas das árvores: diâmetro em qualquer ponto do fuste 

(di); altura em que se encontram um determinado diâmetro limite especificado no fuste 

(hi) e; o volume entre pontos quaisquer do fuste (PRODAN et al., 1997). Assim, 

possibilita quantificar os multiprodutos da madeira (CAMPOS e LEITE, 2013) 

Para proporcionar a estimativa dos diferentes sortimentos do tronco de uma 

árvore em povoamentos florestais é necessário o conhecimento da forma do tronco e 

dimensão dos seus sortimentos (diâmetro na ponta fina com casca e comprimento das 

toras), possibilitando o planejamento e o estudo da viabilidade econômica do 

povoamento (FIGUEIREDO FILHO et al., 2015). 

Os modelos de afilamento podem ser segmentados e não segmentados. Os 

modelos não segmentados constituem-se de um único modelo explicando toda extensão 

dos fustes, e os modelos segmentados constituem-se no do uso de submodelos 

justapostos, cada um representando uma porção do fuste. A união dos submodelos se dá 

por meio da imposição de restrições ao modelo geral ajustado para seções inferiores, 

médias e superiores do fuste (SOUZA, 2007). 

Figueiredo Filho et al. (2015) mencionaram que o modelo não segmentado do 

polinômio de quinto grau é a função de afilamento mais popularmente conhecida no Sul 

do Brasil e tem sido frequentemente utilizada em inventários florestais quando o 

objetivo é quantificar multiprodutos e também avaliar a evolução da forma do tronco 

com o avanço da idade. Isso se deve ao fato da facilidade de ajuste e da boa qualidade, 

que em geral, esse modelo proporciona (LANSSANOVA et al., 2013; QUEIROZ et al., 

2008; KOHLER et al., 2013).  

As funções de afilamento apresentam, além da vantagem referente à 

flexibilidade e amplitude das informações geradas, a compatibilidade entre o volume 

total e os volumes comerciais estimados, o que garante que a soma dos volumes 

comercias estimados seja sempre igual ao volume total (FIGUEIREDO et al. 2006). 
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Segundo Finger et al. (1995), as variações na forma do fuste ocorrem em função 

do espaçamento, tratos culturais, posição sociológica, sítio e idade (seja como um 

fenômeno evolutivo natural, ou como resultado das várias fases de concorrência 

relativas às árvores vizinhas), não apresentando uma forma homogênea, mas várias 

formas geométricas. Segundo Queiroz et al. (2008), o genótipo tem um efeito 

significativo sobre o afilamento de eucaliptos e deve ser considerado ao estimar os 

parâmetros do modelo. 

 

 

3.3. Capacidade produtiva do sítio  

 

Campos e Leite (2013) definiram a capacidade produtiva do local como o 

potencial que um determinado local tem para produzir madeira (ou outro produto), 

considerando determinada espécie ou clone. De acordo com Prodan et al. (1997) a 

qualidade do sítio pode ser definida como a capacidade de uma espécie se desenvolver, 

levando em consideração as condições ambientais de um determinado lugar. 

Conhecer a produtividade dos sítios é fundamental para o planejamento, manejo 

e pesquisa florestal, onde as curvas de índice de sítio tornam-se ferramentas essenciais 

para orientação do inventário florestal, construção de tabelas de volume, previsões de 

produção, estudos de variedades e espécies e, estudo de práticas adequadas de manejo 

florestal (BATISTA e COUTO, 1986; SCHNEIDER, 1993). 

Segundo Clutter et al. (1983), a classificação do sítio pode ser realizada de duas 

maneiras alternativas, podendo ser feito a partir de métodos diretos e indiretos. Os 

métodos indiretos avaliam a qualidade do sítio a partir de atributos do ambiente, 

levando em consideração características como clima, solo e vegetação. Os métodos 

diretos utilizam-se basicamente de características da própria vegetação, que refletem as 

interações de todos os fatores de sítio. 

No entanto, a classificação a partir do método direto, com o uso da altura 

dominante tem sido considerada a forma mais prática e usual, especialmente pelo fato 

desta variável não ser influenciada por desbastes e, não ser afetada pela densidade do 

povoamento (MIGUEL et al., 2011).  

As fontes de dados utilizadas para a construção das curvas de sítio podem ser 

advindas de: a) Medições de pares de valores (altura dominante, idade) provenientes de 

parcelas temporárias; b) Medições de pares de valores (altura dominante, idade), em 
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parcelas permanentes; c) Reconstruções do desenvolvimento da altura (altura 

dominante, idade) em árvores individuais (dominantes) pelo método de análise do 

tronco completa (CLUTTER et al., 1983). 

Campos e Leite (2013) mencionaram que existem vários métodos de construção 

de curvas de índice de sítio, podendo citar: método da curva guia, método de atribuição 

preliminar de índices de local, método da equação das diferenças, método de Hammer e 

método da predição dos parâmetros. 

O método da curva guia gera curvas anamórficas de índice de sítio, consistindo 

em relacionar as idades com a altura dominante e, estabelecendo-se uma idade de 

referência, por meio de modelos estatísticos (CLUTTER et al., 1983). Contudo, a 

escolha de uma idade de referência inadequada, pode acarretar maiores erros de 

estimativa, baixa flexibilidade da curva e, redução na precisão das estimativas de 

índices de sítio (HEGER, 1973). De maneira geral, a idade de referência é escolhida de 

forma arbitrária, sendo estabelecida próximo à idade técnica de colheita (CAMPOS; 

LEITE, 2013; CLUTTER et al., 1983). 

 

 

3.4. Crescimento e produção florestal 

 

O crescimento de uma árvore ou de um povoamento é o fenômeno mais 

importante de uma floresta, o que significa o alongamento e engrossamento das partes 

radiculares, tronco e galhos, influenciando no volume e forma das árvores 

(SCOLFORO, 1998; ENCINAS, 2005).  

O crescimento pode ser considerado como o incremento em dimensões de um ou 

mais indivíduos num período de tempo determinado, por exemplo; crescimento em 

volume dado em m³.ha-1.ano-1, ou ao acréscimo nas dimensões das variáveis: diâmetro, 

altura, área basal, volume (SPATHELF; NUTTO, 2000). O crescimento pode ser 

expresso de diferentes formas, como incremento corrente anual (ICA), incremento 

médio anual (IMA), o incremento periódico (IP), incremento periódico anual (IPA), 

incremento periódico mensal (IPM), podendo também ser expresso em semanas ou dias 

(IPS e IPD, respectivamente) (CAMPOS e LEITE, 2013; SCOLFORO, 1998).  

Para Campos e Leite (2013) a produção pode ser definida como o crescimento 

acumulado no período de tempo determinado, como a quantidade de volume ou outras 
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variáveis acumuladas no tempo determinado. O crescimento e a produção de um 

povoamento florestal dependem da idade, da capacidade produtiva, do grau de 

utilização do potencial produtivo do lugar e de tratamentos silviculturais (CAMPOS; 

LEITE, 2013). Avaliando o crescimento e produção de um plantio, pode-se obter seu 

rendimento o qual ajudaria ao manejador na tomada de decisões, tais como, na definição 

da rotação econômica ótima por sítio, definição das espécies a introduzir, além de 

influenciar na decisão para a expansão da área de plantio (SCOLFORO et al., 2003). 

Os fatores que influenciam diretamente no crescimento são: climáticos 

(temperatura, precipitação, vento e insolação etc.), topográficos (inclinação, altitude e 

exposição), pedológicos (características física, químicas e fisiológicas dos solos), 

biológicos (pragas e doenças) e pela própria competição com outras árvores e outros 

tipos de vegetação (ENCINAS et al., 2005).  Segundo estes mesmos autores, 

consideram-se também os fatores derivados de ações antrópicas, como desbaste e 

incêndios, os quais influenciam no crescimento das árvores. 

Finger (2006) comentou que a variável dendrométrica altura, conjuntamente 

com o diâmetro são de suma importância na estimativa do volume de madeira da árvore. 

O mesmo autor mencionou a importância da altura da árvore na estimativa dos sítios, 

quando se quer descrever o comportamento e desenvolvimento de uma espécie, 

associados a um determinado local e analisada juntamente com a idade.  

O crescimento em diâmetro refere-se ao aumento na forma da variável em um 

período de tempo determinado ao qual é considerado como o crescimento secundário, 

influenciado pela atividade do câmbio, onde o diâmetro é afetado diretamente pelo 

espaçamento, pelo qual o crescimento não se torna uniforme (ENCINAS et al., 2005). A 

densidade influencia diretamente no crescimento em diâmetro, sendo que densidades 

baixas favorecem o crescimento em diâmetro e densidades altas favorecem a 

competição entre as árvores, reduzindo o crescimento em diâmetro (DIÉGUEZ-

ARANDA et al., 2003; SCOLFORO, 1998). A qualidade do sítio e a idade podem 

influenciar diretamente no crescimento em diâmetro das árvores. Em sítios bons ocorre 

uma taxa inicial maior de crescimento (SCHNEIDER, 1993).  

A variável volume depende diretamente do crescimento em diâmetro e do 

crescimento em altura, além da forma do tronco, o qual constitui umas das informações 

mais importante dos plantios florestais (ENCINAS et al., 2005). Machado et al. (2005) 

mencionaram a importância de conhecer o volume individual das árvores, o qual pode 
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fornecer um ponto de partida para a avaliação do conteúdo lenhoso dos povoamentos 

florestais. 

O modelo biológico de Chapman-Richards apresenta as características 

adequadas para o ajuste do crescimento das variáveis dendrométricas, apresentando o 

início de crescimento na origem, acelerado ritmo inicial de crescimento, um ponto de 

inflexão e a partir deste o ritmo de crescimento decresce e, finalmente, tende a um valor 

assintótico (TEMPS, 2005; ZAMIN, 2013). 

 

 

3.5. Teste de identidade dos modelos 

 

Na literatura, diversas pesquisas têm empregado testes de identidade em 

modelos de regressão como procedimento estatístico para decidir se uma equação 

reduzida pode ser empregada em diferentes situações, considerando por exemplo as 

variáveis: idades, locais, clones e espaçamentos (QUEIROZ et al., 2008; MORAES 

NETO et al., 2010; BONETE et al., 2016). 

A avaliação do uso de um mesmo modelo para dados oriundos de diferentes 

povoamentos é importante para redução de custos de processamento de dados 

(SOARES et al., 2004). Para este fim, o teste de identidade visa identificar se uma 

mesma equação pode ser aplicada a diferentes grupos de dados, podendo, por exemplo, 

ser aplicado para modelos hipsométricos e volumétricos (MORAES NETO et al., 2010; 

BONETE et al., 2016; RODRIGUES et al., 2017). Diversos autores apresentaram 

métodos para aplicar a identidade dos modelos lineares e não lineares, como por 

exemplo, Chow (1960), Graybill (1976), Steel e Torrie (1980), Neter et al. (1996), 

Regazzi (1993, 1999, 2003), Leite e Oliveira (2002). 

 O teste de identidade de Graybill (1976), aplicado a modelos lineares verifica, 

estatisticamente, a partir da análise de variância e do teste F, se existe diferença entre a 

soma dos quadrados das regressões ajustadas separadamente para cada condição ea 

soma dos quadrados da regressão ajustada para o conjunto de todos os dados. 

O teste de identidade dos modelos de Regazzi (2003) testa a identidade dos 

modelos não lineares e a igualdade de qualquer subconjunto, por meio do teste da razão 

de verossimilhança, que requer os valores inicias das estimativas dos coeficientes, 
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porém é necessário a utilização de variáveis  “dummy”, onde um modelo completo 

(ômega) e um modelo reduzido (w) são ajustados.   
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Caracterização da área de estudo 

 

O presente estudo foi realizado com dados de povoamentos clonais de 

Eucalyptus spp. da empresa Desarrollos Madereros S.A., localizados na região Oriental 

do Paraguai, nos distritos de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná (Local 1), e no 

distrito de San Juan Nepomuceno, Departamento de Caazapá (Local 2), como ilustrado 

na Figura 1. De acordo com a classificação climática de Köppen o clima da região é Cfa 

(subtropical úmido), com temperatura média de 21,4 °C em ambos locais, e com 

precipitação média anual de 1.695 mm (Local 1) e 1.549 mm (Local 2).  

 

Figura 1 - Localização das áreas de estudo na região Oriental do Paraguai.  

 

 A empresa possui uma área total de 14.124,2 ha, com área plantada de 7.737 ha 

de povoamentos clonais de Eucalyptus spp., distribuída nos dois locais citados. O solo 

predominante do Local 1 é classificado como latossolo e no Local 2 argissolo. O 

manejo aplicado para os plantios clonais de Eucalyptus spp. é o mesmo nos dois locais, 

inicialmente a preparação do solo (duas gradagens e duas subsolagens a 60 cm de 
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profundidade). Além disso, aplicou-se 120 gramas de adubo por planta nos primeiros 30 

dias e foi realizado o controle rigoroso das formigas cortadeiras. 

 O plantio é caracterizado por uma densidade inicial de 620 árvores por hectare, 

em um espaçamento de 6,45 m entre linhas e 2,5 m entre plantas. Nessas áreas foram 

realizados dois desbastes seletivos; o primeiro aos 30 meses, removendo as árvores em 

cada linha, de cada 3 árvores uma era eliminada, geralmente a de menor crescimento, 

que gerava próximo de 33,3% do número de árvores total; o segundo desbaste foi 

realizado próximo aos 63 meses, removendo-se 44% do número de árvores, restando 

para o corte final, em média, 230 árvores por hectare entre os 84 e 96 meses.  

 Nos plantios foram realizadas cinco podas, sendo que a primeira poda ocorreu 

aos 10 meses, com o intuito de se obter para segunda poda uma altura livre de nós de 

2,5 m em todas as árvores; a terceira poda ocorreu somente nas árvores selecionadas 

para o corte final, atingindo 4,3 m livres de nós. A quarta poda proporcionou madeira 

livre de nós até 6,3 m de altura, e a última poda (quinta) atingiu 8,3 m de altura de 

madeira livre de nós que, dependendo do clone, foi aplicado entre 30 e 36 meses. 

O manejo dos plantios busca forncer madeira de qualidade elevada para as 

indústrias de laminação, serraria e postes tratados. Na Figura 2 é possível observar um 

plantio no qual foram aplicadas cinco podas com altura livre de nós de 

aproximadamente 8,3 m. 

 

Figura 2 - Área de plantio de Eucalyptus spp. com manejo de desbaste e poda aplicado 

em Hernardarias (Local 1), Paraguai. 
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4.2. Obtenção dos dados 

 

Os dados utilizados na pesquisa são oriundos de 80 parcelas permanentes,  

circulares, com 1.000 m² de área, sendo 37 unidades amostrais no Local 1 e 43 no Local 

2. A partir da instalação das parcelas aos 12 meses de idade, foram mensurados os 

diâmetros à altura do peito (DAP) e altura total (h) de todas as árvores das parcelas com 

o hipsômetro Vertex. A partir dos dados coletados, a altura dominante (hdom) foi 

determinada de acordo com a metodologia de Assmann, como indicado por Finger 

(1992). As medições e remedições realizadas nas parcelas para cada grupo de genótipo 

avaliado, bem como para os dois locais de estudo, desde a implantação das unidades 

amostrais até o corte final dos plantios são apresentadas na Tabela 1.  

Foram avaliados 13 clones no Local 1 e 10 clones no Local 2. No Local 1 foram 

avaliados cinco clones de Eucalyptus grandis, quatro clones do híbrido Eucalyptus 

grandis x Eucalyptus urophylla e quatro clones do híbrido Eucalyptus urophylla x 

Eucalyptus grandis. No Local 2, os dados foram obtidos de cinco clones de Eucalyptus 

grandis, três clones do híbrido Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla e dois clones 

do híbrido Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis. 

A idade das medições variou entre clones e locais. No Local 1, os clones de 

Eucalyptus grandis e Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla foram mensurados de 

12 a 75 meses, enquanto os clones de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis foram 

avaliados de 12 a 87 meses. No Local 2 os clones de Eucalyptus grandis foram 

mensurados de 12 a 90 meses e para os demais clones aos 12 até 93 meses. Os clones 

foram agrupados de acordo com cada progênie, formando três grupos de genótipos para 

cada Local: Grupo 1: Eucalyptus grandis; Grupo 2: Eucalyptus grandis x Eucalyptus 

urophylla; Grupo 3: Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis (Tabela 2). 

  



 
 

17 
 

Tabela 1 - Número de parcelas, remedidas em diferentes idades, para cada grupo de 

genótipo em cada local. 

Números de parcelas avaliadas, Local 1 Local 2 

Grupos de Genótipos Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Número - Parcelas Permanentes 15 14 8 13 18 12 

ID
A

D
E

S
 (

m
es

es
) 

12 3 5 2 4 3 3 

15 2 3 2 2 5 5 

18 2 4 - 2 5 1 

21 7 4 3 3 5 2 

24 2 3 2 6 3 4 

27 2 2 2 3 6 5 

30 2 3 2 2 4 1 

33 6 6 4 2 1 3 

36 2 - 1 5 4 2 

39 2 3 1 3 7 5 

42 - - 2 - 1 1 

45 6 5 4 2 3 3 

48 - - 1 3 1 1 

51 3 2 1 3 7 5 

54 - - 1 - 1 1 

57 3 4 3 1 1 2 

60 - - - 1 3 2 

63 2 2 1 3 6 3 

66 - - - - 1 1 

69 - 2 2 1 3 4 

72 - - 2 - 1 - 

75 1 1 - 2 4 2 

78 - - - - 1 - 

81 - - - - - 3 

84 - - - 1 2 - 

87 - - 1 - 2 - 

90 - - - 2 1 - 

93 - - - - 1 1 

Medições + remedições 45 49 37 51 82 60 
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Tabela 2 - Números de clones e análise descritiva das variáveis dendrométricas 

avaliadas para os grupos de genótipos nos Locais 1 e 2. 

Local 1 

Grupos de genótipos  
Nº de 

clones 

Altura (m) DAP (cm) Idade (meses) 

Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. Mín. Méd. Máx. 

Grupo 1 5,0 2,0 15,5 30,9 1,4 13,9 28,2 12,0 30,5 75,0 

Grupo 2 4,0 2,9 15,4 31,7 2,1 14,3 30,0 12,0 30,6 75,0 

Grupo 3 4,0 1,7 18,5 33,4 1,0 15,7 29,0 12,0 37,5 87,0 

Local 2 

Grupo 1 5,0 2,2 16,8 37,2 2,5 15,4 34,8 12,0 34,1 90,0 

Grupo 2 2,0 2,3 17,1 36,7 1,9 16 34,7 12,0 36,8 93,0 

Grupo 3 3,0 2,5 18,5 38,6 2,2 15,8 30,0 12,0 37,6 93,0 

 

Além dos dados das parcelas permanentes foi realizada a cubagem rigorosa de 

331 árvores (Local 1) e 94 árvores (Local 2), amostrando-se os mesmos genótipos em 

ambos os locais, contemplando as distribuição das classes de DAP (diâmetro a 1,30 m 

de altura) com idades variando de 23 a 98 meses (Local 1) e de 22 a 90 meses (Local 2) 

(Tabela 3). Na cubagem foram mensurados diâmetros nas alturas de 0,10 m; 0,50 m; 1,0 

m; 1,30 m; 2,0 m e a partir desta altura, a cada 1,0 m até a altura total. O volume total 

com casca de cada árvore foi determinado pela fórmula de Smalian.  

As distribuições diamétricas das árvores cubadas está representada nas Figura 3 

e 4 para os Locais 1 e 2, respectivamente. 

 

Tabela 3 - Números de clones e números de árvores cubadas em cada grupo de 

genótipo nos Locais 1 e 2. 

GRUPO 

Local 1 Local 2 

Nº de Clones 
Nº de Árvores 

cubadas 
Nº de Clones 

Nº de Árvore 

Cubadas 

1 5 22 4 24 

2 3 222 2 35 

3 3 87 3 35 

Total 11 331 9 94 
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Figura 3 - Distribuição em classe diamétrica das árvores cubadas nos três grupos de 

genótipos no Local 1.  

 

Figura 4 - Distribuição em classe diamétrica das árvores cubadas nos três grupos de 

genótipos no Local 2.  

 

 

4.2.1. Ajuste de modelos hipsométricos 

 

Foram ajustados quatro modelos hipsométricos (Tabela 4), separadamente, para 

cada grupo (3) de genótipo e em cada local avaliado, totalizando 24 ajustes. Para o 

ajuste dos modelos, utilizaram-se os dados de DAP, altura total, idade e altura 

dominante provenientes do banco de dados das parcelas permanentes. 
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Tabela 4 - Modelos hipsométricos testados para os grupos de genótipo e os locais. 

Autor Modelo Nº 

Curtis (1970) ln(h) = β0 + β1DAP−1 + β2I−1 + β3(DAP−1I) + εi (01) 

Prodan modificado 

(SANTANA, 2008) 
h − 1,3 =

DAP2

β0 + β1DAP + β2DAP2 + β3DAP I
+ εi (02) 

Nogueira (2003) ln(h) = β0 + β1I + β2hdom + β3(DAP−1) + εi (03) 

Campos (1986) ln(h) = β0 + β1DAP−1 + β2Ln(hdom) + εi (04) 

Em que: ln = logaritmo neperiano; h = Altura total (m); DAP = Diâmetro a 1,30 m de altura 

(cm); I = Idade do povoamento (meses); hdom = Altura dominante (m); βis = Coeficientes a serem 

estimados.; εi = erro aleatório. 

 

 

4.2.2. Ajuste de modelos volumétricos 

 

Para estimativa do volume foram ajustados três modelos volumétricos (Tabela 5) 

utilizando-se os dados da cubagem de 331 árvores (Local 1) e 94 árvores (Local 2). 

Assim, os modelos foram ajustados separadamente para cada grupo de genótipo (3) em 

cada local. 

 

Tabela 5 - Modelos volumétricos testados para os três grupos de genótipo em cada 

local. 

Autor Modelo Nº 

Schumacher-Hall (linearizado) lnv = β0 + β1 lnDAP+ β2 lnh + εi (05) 

Spurr v = β0 + β1 DAP2h + εi (06) 

Husch-Berkhout lnv = β0 + β1 lnDAP + εi (07) 

Em que: ln = Logaritmo neperiano; v = Volume total com casca (m³); DAP= Diâmetro a 1,30 m 

de altura (cm); h = Altura total (m); βis = Coeficientes a serem estimados; εi = erro aleatório. 

 

 

4.2.3. Funções de afilamento 

 

Com a finalidade de conhecer o perfil longitudinal do fuste foi ajustado o 

polinômio de 5o grau (SCHÖEPFER, 1966) (08) para cada grupo de genótipo e locais 

de forma separada, utilizando-se os dados da cubagem das árvores.  
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𝑑𝑖

𝐷𝐴𝑃
=  𝛽0 + 𝛽1 (

ℎ𝑖

ℎ
)  + 𝛽2  (

ℎ𝑖

ℎ
)

2

 + 𝛽3 (
ℎ𝑖

ℎ
)

3

+ 𝛽4 (
ℎ𝑖

ℎ
)

4

 + 𝛽5 (
ℎ𝑖

ℎ
)

5

+ εi (08) 

 

Em que: di = Diâmetro correspondente a uma altura hi (m); DAP = Diâmetro a 1,30 m de altura 

(cm); h = Altura total (m); hi = Alturas ao longo do tronco (m); βis = Coeficientes a serem 

estimados; εi= erro aleatório. 

 

 

4.2.4. Construção de curvas de sítio 

 

Para a construção de curvas de sítio, ajustou-se o modelo de Schumacher para 

cada grupo de genótipo em cada local, utilizando-se dados provenientes de parcelas 

permanentes. Na construção das curvas, utilizou-se o método da curva-guia, a qual gera 

curvas anamórficas. Foram definidas, em função da distribuição dos pontos, três curvas 

de sítio, definindo-se como idade índice 84 meses. Além das curvas foram também 

construídas tabelas limites de altura dominante por idade.  

O modelo ajustado para estimativa de sítio para os grupos de genótipos em cada 

local foi: 

 

Modelo Original Modelo guia 
 

(09) 𝑙𝑛ℎ𝑑𝑜𝑚 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼−1 𝑙𝑛ℎ𝑑𝑜𝑚 = 𝑙𝑛(𝑆) + 𝛽1(𝐼−1 − 𝐼𝑖
−1) 

 

Em que: ln = Logaritmo neperiano; hdom = altura dominante (m); βis = Coeficientes a serem 

estimados; S = índice de sítio na idade índice (m); Ii = Idade índice (84 meses); I = Idade 

(meses). 

 

 

4.2.5. Avaliação dos modelos 

 

Para avaliar a performance de todos os modelos ajustados foram utilizadas as 

seguintes estatísticas: coeficiente de determinação ajustado (R²aj), erro padrão de 

estimativa em porcentagem (Syx%) para a variável de interesse e análise gráfica dos 

resíduos (Res%). Para os modelos cuja variável dependente não era a variável de 

interesse, o erro padrão de estimativa e o coeficiente de determinação foram 

recalculados.  

No ajuste de modelos de regressão, os coeficientes foram avaliados ao nível de 

5% de probabilidade de erro pelo teste t (p ≤ 0,05). Caso algum coeficiente não fosse 
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significativo, este era excluído, e assim, o modelo ajustado novamente sem a variável 

associada ao coeficiente. As estatísticas de ajuste e precisão para a avaliação dos 

modelos são apresentadas a seguir: 

 

R2 = 1 − 
SQres

SQtot
 (10) 

R2aj = 1 − (1 − R2) . (
n − 1

n − p
) (11) 

Syx=√
SQres

n-p
 (12) 

Syx(%)= (
Syx

ӯ
) . 100 (13) 

Res% = (
yi-ŷi

yi
) . 100 (14) 

SQres =  ∑(yi − ŷi)
2

n

i=1

 (15) 

SQtot =  ∑(yi − ӯi)
2

n

i=1

 (16) 

 

Em que: y
i
= Variável dependente observada; ŷi= Estimativa da variável dependente; ӯ = Valor 

médio dos valores observados; p = Número de coeficientes do modelo; n = Número de 

observações; SQres = Soma de quadrados de resíduos; SQtot = Soma de quadrados total. 

 

 

4.2.6. Teste de Identidade de modelos lineares 

 

Após a seleção dos melhores modelos hipsométricos e de volume foi aplicado o 

teste de identidade para modelos lineares de Graybill (1976), conforme proposto por 

Regazzi (1996), a fim de determinar se uma única equação poderia ser utilizada para 

representar o conjunto de dados dos diferentes grupos de genótipos dentro e entre os 

locais avaliados. O teste de identidade é baseado no teste F, que quando significativo ao 

nível de 5% probabilidade de erro, deve-se optar pelo modelo completo (não aceita-se 

H0) mas, caso contrário (teste F não-significativo), deve-se optar pelo modelo reduzido 

(aceita-se H0). 

  



 
 

23 
 

Tabela 6 - Teste de identidade de modelos aplicado para agrupar os grupos de 

genótipos dentro do local ou entre os locais 

Fonte de variação GL SQ QM F calculado 

Modelo Completo  (G)(p) SQ(completo)   

Modelo Reduzido p SQ(reduzido)   

Diferenças para 

testar hipóteses 
(G)(p) – p SQ1 QM1 QM1/QM2 

Resíduos n-(G)(p) SQ2 QM2  

Total n SQ(Total) - - 

Em que: GL = graus de liberdade; SQ = soma dos quadrados; QM = quadrado médio; G = 

número de grupos de genótipos; p = número de coeficientes ajustado do modelo; n = número 

total de dados; SQ1 = SQ(completo) - SQ(reduzido); SQ2 = SQ(Total) - SQ(completo); QM1 = 

SQ1/[(G)(P)-P]; QM2 = SQ2/[N-(G)(P)]. 

 

 

4.3. Modelagem do crescimento e da produção de variáveis dendrométricas 

 

O modelo biológico de Chapman-Richards (10) foi utilizado para construção das 

curvas médias de crescimento acumulado e as curvas de produção para as variáveis: 

altura média aritmética (ℎ̅), diâmetro médio aritmético (�̅�) e volume individual médio 

aritmético com casca (�̅�). Os ajustes foram realizados com os dados das parcelas 

permanentes. 

 

y =  β0[1 − e(−β1 .  I)]β2 (17) 

 

Em que: y = variável dependente avaliada; βis = Coeficientes a serem estimados; e = 

exponencial; I = idade (meses). 

 

 

A partir das estimativas do modelo de Chapman-Richards ajustado para cada 

variável e para cada grupo de genótipo, os incrementos ICM (Incremento Corrente 

Mensal) e IMM (Incremento Médio Mensal) foram determinados pelas equações (11) e 

(12).  
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ICMy =  yi+1 − yi (18) 

IMMy =  
yi

i
 (19) 

 

Em que: ICMy = Incremento corrente mensal da variável y (h̅, d̅, v); yi+1 = variável na idade i + 

1; i = idades (meses);  yi = variável na idade i; IMMy = Incremento médio mensal. 

 

Para avaliação do crescimento médio das variáveis dendrométricas, o ideal seria 

agrupar os dados por índice de sítio. Todavia não se dispunha de dados suficientes para 

ajustar o modelo biológico para cada classe de sítio. Em decorrência disso, ajustou-se o 

modelo de Chapman-Richards considerando-se todos os dados, independentemente dos 

locais avaliados, obtendo-se assim, curvas médias das variáveis dendrométricas que 

representassem toda a população estudada.  

 

 

4.3.1. Teste de identidade para modelos não lineares  

 

Com o intuito de avaliar a igualdade entre os coeficientes para determinar se um 

único modelo ajustado poderia ser adequado para os três grupos de genótipos, testaram-

se as seguintes hipóteses (a) H01, H02 e H03: um determinado coeficiente é igual para os 

grupos de genótipos; e (b) H04: as equações são idênticas para os grupos de genótipos, 

ou seja, uma equação comum pode ser utilizada para os conjuntos de dados; H1: pelo 

menos um coeficiente é diferente estatisticamente e uma única equação não pode ser 

utilizada. A estatística do teste é apresentada a seguir: 

𝜒2 = −𝑛. 𝑙𝑛 (
𝑆𝑄𝑅Ω

𝑆𝑄𝑅w
) 

Em que: 𝑆𝑄𝑅Ω= Soma de quadrados de resíduo do modelo completo (Ω); 𝑆𝑄𝑅w= soma de 

quadrados do modelo reduzido (w); n = número total de observações. 

 

 O teste apresenta a seguinte regra de decisão (REGAZZI, 2003): Se 𝜒2
calculado > 

𝜒2
tabelado, rejeita-se H0. Caso contrário não se rejeita H0. 

O valor tabelado é obtido em função do nível α de probabilidade e número de 

graus de liberdade entre a diferença do número de coeficientes do modelo completo 

(pΩ) e reduzido (pw). A probabilidade de erro utilizada foi de p ≤ 0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. Modelos hipsométricos 

 

Os coeficientes estimados para os quatros modelos testados e suas respectivas 

estatísticas dos grupos de genótipos 1, 2 e 3, Local 1, estão na Tabela 7. O coeficiente 

de determinação ajustado (R²aj) variou de 0,96 a 0,98, e o erro padrão de estimativa em 

porcentagem (Syx%) de 5,4 a 11,2%. Para os vários genótipos do Local 1, diferentes 

modelos tiveram melhor ajuste de acordo com as estatísticas de avaliação. Todos os 

coeficientes foram significativos pelo teste t (p ≤ 0,05). 

 

Tabela 7 - Coeficientes e estatísticas dos modelos ajustados para os grupos de 

genótipos no Local 1.  

Local 1 – grupo 1 Coeficientes Estatísticas 

Modelos β0 β1 β2 β3 R²aj Syx (m) Syx % 

Curtis (1967) 4,0266 -11,5661 -19,0378 92,6073 0,96 1,32 8,5 

Nogueira (2003) 2,2118 -0,0062 0,0602 -4,1074 0,98 1,04 6,7 

Prodan modificado (SANTANA, 2008) 4,1007 0,5329 0,0242 -0,0062 0,97 1,28 8,2 

Campos (1986) 0,7359 -2,5327 0,7916 - 0,98 1,05 6,7 

Local 1 – grupo 2 

Modelos β0 β1 β2 β3 R²aj Syx (m) Syx % 

Curtis (1967) 4,0128 -9,0078 -22,4718 80,7257 0,97 1,33 7,1 

Nogueira (2003) 2,0939 -0,0094 0,0696 -3,2448 0,98 2,07 11,2 

Prodan modificado (SANTANA, 2008) 3,9685 0,4266 0,0338 -0,0081 0,97 1,33 7,2 

Campos (1986) 0,3920 -1,6642 0,8954 - 0,98 1,01 5,4 

Local 1 – grupo 3 

Modelos β0 β1 β2 β3 R²aj Syx (m) Syx % 

Curtis (1967) 3,9904 -11,5780 -18,3115 89,6441 0,96 1,39 9,0 

Nogueira (2003) 2,4180 0,0002 0,0402 -5,0244 0,97 1,23 7,9 

Prodan modificado (SANTANA, 2008) 4,8053 0,4053 0,0356 -0,0085 0,97 1,31 8,5 

Campos (1986) 0,9582 -3,0392 0,7298 - 0,96 1,38 8,9 

Em que: βis = Coeficientes dos modelos; R²aj = Coeficiente de determinação ajustado; Syx = Erro 

padrão de estimativa absoluto (m); Syx% = erro padrão de estimativa em porcentagem. 

 

Os ajustes apresentaram elevado coeficiente de determinação ajustado para todos 

os grupos de genótipos, o que indica que todos os modelos explicam adequadamente a 
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relação altura versus DAP, idade e hdom. Os resultados das estatísticas de avaliação dos 

modelos ajustados para os diferentes grupos nas regiões avaliadas neste estudo são, 

mais acurados do que os resultados observados em plantios de Eucalyptus grandis na 

região dos Campos Gerais, Paraná, onde Retslaff et al. (2015) observaram coeficientes 

de determinação de 0,91; 0,92 e 0,95 para os modelos de Prodan modificado (2008), 

Curtis (1970) e Nogueira (2003), respectivamente. No mesmo estudo, esses autores 

verificaram erro padrão de estimativa variando de 9,4 a 11,5%. Na região centro-oeste 

do Brasil, Jesus et al. (2015), após testarem modelos hipsométricos para um híbrido 

clonal de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis, obtiveram um coeficiente de 

determinação máximo de 0,75.  

Considerando o coeficiente de determinação ajustado e o erro da estimativa em 

porcentagem no Local 1, as melhores estatísticas de ajuste para o Grupo 1 foram dos 

modelos de Nogueira (2003) e de Campos (1986). Já para o Grupo 2, o modelo de 

Campos (1986) foi adequado pelo baixo erro padrão. Por fim, a relação hipsométrica no 

Grupo 3 foi mais bem explicada pelo modelo de Nogueira (2003). 

Na Figura 5 são apresentadas as distribuições dos resíduos para os quatros 

modelos testados para os grupos de genótipos, onde foi observado que a distribuição 

dos resíduos do modelo de Campos (1986) não apresentou tendenciosidades nos três 

grupos de genótipos do Local 1, com os resíduos distribuídos de forma homogênea. 

Porém, é possível observar a presença de indivíduos com altura superestimada pelos 

modelos com a altura dominante como variável independente. Isso é devido à presença 

de árvores com menor desenvolvimento, ou seja, com altura abaixo da altura padrão dos 

plantios. Dessa forma, principalmente os modelos com a variável independente hdom, 

não representam bem árvores com menor desenvolvimento. 
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Figura 5 - Distribuição dos resíduos em função do diâmetro a 1,30 m de altura (DAP 

em cm) para o conjunto total dos dados de (A) Grupo de genótipos de Eucalyptus 

grandis, (B) Grupo de clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla e (C) 

Grupo de clones de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis no Local 1. 

 

Com a equação de Campos (1986) selecionado como o modelo mais acurado, 

foram construídas as curvas para a avaliação do comportamento do modelo selecionado 

para os três grupos de genótipos avaliados no Local 1 (Figura 6). Observa-se que nas 

idades iniciais, as curvas apresentam uma leve inclinação, devido à elevada variação das 

alturas nestas idades. Por outro lado, nas idades próximas ao corte final, em que o 

povoamento já havia sido desbastado duas vezes, não houve uma elevada variação das 

alturas e a curva média estabiliza-se, ficando próxima a uma linha reta e paralela ao eixo 

das abscissas. 
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Figura 6 - Dispersão dos valores observados sobre as curvas ajustadas para os três 

grupos de genótipos em diferentes idades no Local 1. 

 

Na Tabela 8 são apresentados os coeficientes e as estatísticas de ajuste dos 

modelos aplicados aos genótipos no Local 2. Para os três grupos de genótipos o modelo 

de Campos (1986) apresentou as estatísticas mais adequadas, com coeficientes de 

determinação ajustado (R²aj) entre 0,98 e 0,99 e erro padrão de estimativa menor que 

7,2%. Todos os coeficientes foram significativos pelo teste t (p ≤ 0,05).  
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Tabela 8 - Coeficientes e estatísticas dos modelos ajustados para os grupos de 

genótipos no Local 2. 

Local 2 – grupo 1 Coeficientes Estatísticas 

Modelos β0 β1 β2 β3 R²aj Syx (m) Syx % 

Curtis (1967) 4,0008 -10,4008 -20,4700 85,0289 0,95 1,70 10,1 

Nogueira (2003) 2,2657 -0,0104 0,0668 -4,7268 0,97 1,47 8,7 

Prodan modificado (SANTANA, 2008) 5,3990 0,4100 0,0297 -0,0068 0,96 1,63 9,6 

Campos (1986) 0,7418 -3,0242 0,8018 - 0,98 1,21 7,2 

Local 2 – grupo 2 

Modelos β0 β1 β2 β3 R²aj Syx (m) Syx % 

Curtis (1967) 4,1050 -11,7493 -20,7489 98,7853 0,97 1,38 7,4 

Nogueira (2003) 2,3696 -0,0061 0,0543 -4,7310 0,98 1,12 6,0 

Prodan modificado (SANTANA, 2008) 4,1501 0,4709 0,0269 -0,0065 0,97 1,41 7,6 

Campos (1986) 0,6058 -2,3174 0,8398 - 0,99 1,00 5,4 

Local 2 – grupo 3 

Modelos β0 β1 β2 β3 R²aj Syx (m) Syx % 

Curtis (1967) 3,9668 -11,0142 -19,6264 94,6579 0,95 1,67 9,7 

Nogueira (2003) 2,3188 -0,0055 0,0554 -4,6362 0,98 1,07 6,2 

Prodan modificado (SANTANA, 2008) 4,8154 0,3481 0,0432 -0,0098 0,96 1,56 9,1 

Campos (1986) 0,6473 -2,5595 0,8254 - 0,98 1,01 5,9 

Em que: βis = Coeficientes dos modelos; R²aj = Coeficiente de determinação ajustado; Syx = Erro 

padrão de estimativa absoluto (m); Syx% = Erro padrão de estimativa em porcentagem. 

 

As estatísticas de ajuste para os grupos de genótipos tanto no Local 1 quanto no 

Local 2 foram próximas. O ajuste satisfatório dos modelos hipsométricos deve-se, 

possivelmente, ao fato da inclusão das variáveis hdom e idade e, também devido ao 

conjunto de dados ser proveniente de povoamentos clonais e com manejo uniforme 

(LEITE; ANDRADE, 2003; RIBEIRO et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2015). 

Na Figura 7 são apresentadas as distribuições de resíduos para os quatro 

modelos testados nos três grupos de genótipos do Local 2. Os resultados foram 

semelhantes aos observados para o Local 1, com o modelo de Campos (1986) não 

apresentando tendenciosidades nos três grupos de genótipos avaliados. Porém, também 

foi observado que para árvores com menor desenvolvimento em DAP e altura, o modelo 

de Campos (1986) não foi capaz de representar a altura destas árvores. Isso pode ocorrer 

pois, em alguns casos, a relação altura e diâmetro pode não se ajustar adequadamente, 

quando os modelos são aplicados a um conjunto amplo de parcelas amostradas (LEITE; 

ANDRADE, 2003).  
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Os demais modelos apresentaram tendência de superestimar e subestimar as 

alturas em diâmetros menores que 20 cm, principalmente para o Grupo 1. A 

superestimação de alturas em menores classes de diâmetro pode ser atribuídas à maior 

variabilidade de altura total em plantios jovens (MIRANDA et al., 2014). 

 

 

Figura 7 - Distribuição dos resíduos em porcentagem em função do diâmetro a 1,30 m 

de altura (DAP em cm) para o conjunto total dos dados de (A) Grupo de clones de 

Eucalyptus grandis, (B) Grupo de clones de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla 

e (C) Grupo de clones de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis no Local 2. 

 

 Foram construídas as curvas geradas pelo modelo hipsométrico de Campos 

(1986) para cada grupo de genótipo avaliado (Figura 8), onde foi possível observar nos 

três grupos de genótipos que nas idades iniciais, as curvas apresentam uma inclinação 

considerável, consequência das variações em alturas nessas idades. Todavia, para as 

idades próximas ao corte final, essa variabilidade é menor, proporcionado uma linha 

reta praticamente paralela ao eixo das abcissas. Na presente pesquisa isto se deve a uma 

maior homogeneidade dos povoamentos clonais, e ao fato de que os povoamentos 
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estudados foram submetidos a dois desbastes. É importante salientar que, para os dois 

locais, e para os três grupos de genótipos, as curvas da relação h/d seguiram o padrão 

esperado, ou seja, são mais íngremes em plantios jovens, deslocando-se para a direita a 

medida que o povoamento envelhece, tornando-se menos inclinadas.  

 

 

Figura 8 – Dispersão dos valores observados sobre as curvas ajustadas para os três 

grupos de genótipos em diferentes idades no Local 2. 

 

Após o ajuste de diversos modelos hipsométricos para Eucalyptus cloeziana e 

híbrido Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis em sistema silvipastoril com 

espaçamento entre árvores de 2,0 m e entre amplitudes de 12 ou 22 m entre linhas, 

Moraes Neto et al. (2010) obtiveram ajustes com coeficiente de determinação máximo 

de 0,98 para E. cloeziana e de 0,95 para E. urophylla x E. grandis, mas com erro padrão 

de estimativa acima de 11%. 

 Tanto no Local 1 como no Local 2 os modelos de Curtis (1970) e Prodan 

modificado (2008) apresentaram resíduos com tendência de superestimar e subestimar 

as alturas nos menores diâmetros. Em contraste, para o híbrido de Eucalyptus urophylla 

x Eucalyptus grandis, os modelos de Prodan e de Curtis foram indicados pela precisão 

dos ajustes na região Centro-Oeste do Brasil, com resíduos sem tendências, oscilando 

entre ±20%, (JESUS et al. 2015).  
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Para clones de eucaliptos, Miranda et al. (2014) também observaram imprecisão 

e tendências para o modelo de Campos (1989) em superestimar algumas alturas. No 

estudo de Sousa et al. (2013) o modelo de Prodan também foi indicado para plantios de 

E. urophylla conduzido sob manejo de talhadia. 

Neste estudo, observa-se que o modelo de Curtis (1970) apresentou para os 

Grupos 1 e 3 maior amplitude de resíduos nos diâmetros menores que 15 cm, nos dois 

locais avaliados. Desta maneira, corroboram com o estudo de Silva et al. (2015), em que 

o modelo de Curtis (1970) não apresentou ajustes adequados para estimar a altura de 

clones de eucalipto de 6 a 7 anos de idades. 

Campos e Leite (2013) salientaram que os modelos com mais variáveis 

independentes, entre elas, a idade, índice de sítio e altura dominante, resultam em uma 

melhor precisão para estimar a altura total. Sobre a inclusão de variáveis nos modelos, 

Leite e Andrade (2003) questionaram a efetividade do uso da variável hdom para estimar 

a altura, mas observaram que esta variável gerou estimativas mais precisas. No presente 

estudo, foi possível observar que os modelos de Campos (1986) e Nogueira (2003), 

utilizando as variáveis DAP, idade, hdom, tiveram as melhores estatísticas de ajuste e 

dispersão dos resíduos. 

Os modelos de Nogueira (2003) e Campos (1989) resultaram nas melhores 

estatísticas de ajuste e precisão para a estimativa da altura total para o grupo 1 no Local 

1. Avaliando os modelos de Campos (1986) e Nogueira (2003) para dados de inventário 

contínuo de um clone de híbrido de E. grandis x E. urophylla, Miranda et al. (2014) 

observaram melhor ajuste do modelo de Campos em relação ao modelo de Nogueira, 

com R²aj de 0,94 e 0,93 e Syx% de 5,31 e 5,61, respectivamente.  

 

 

5.1.1. Teste de identidade dos modelos hipsómetricos 

 

Com base nas estatísticas de ajuste e precisão e na dispersão gráfica de resíduos, 

o modelo de Campos (1986) foi selecionado para realizar o teste de identidade, o qual 

indicou não haver possibilidade do uso de uma única equação para os grupos de 

genótipos avaliados, tanto no Local 1 quanto no Local 2. Da mesma forma, o teste F foi 

significativo, ou seja, indicou não ser possível o uso de uma equação comum para os 

diferentes genótipos e locais avaliados (Tabela 9).  
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Tabela 9 - Teste de identidade dos modelos hipsométricos entre grupos dos mesmos 

locais e entre os locais.  

Local 1 

Modelo de Campos (1986) R²aj Syx (m) Syx (%) F calculado p-valor 

G1 0,977 1,05 6,7 - - 

G2 0,982 1,01 5,4 - - 

G3 0,965 1,38 8,9 - - 

G1 e G2 0,979 1,05 6,2 58,51** 5,37E-37 

G1 e G3 0,970 1,22 7,9 15,83** 3,08E-10 

G2 e G3 0,973 1,26 7,5 63,87** 2,90E-40 

G1, G2 e G3 0,973 1,26 7,5 44,71** 8,38E-54 

Local 2 

Modelo de Campos (1986) R²aj Syx (m) Syx (%) F calculado p-valor 

G1 0,976 1,21 7,2 - - 

G2 0,986 1,00 5,4 - - 

G3 0,983 1,01 5,9 - - 

G1 e G2 0,981 1,12 6,3 76,68** 2,97E-48 

G1 e G3 0,980 1,09 6,4 15,97** 2,5E-10 

G2 e G3 0,984 1,01 5,7 36,71** 1,82E-23 

G1, G2 e G3 0,982 1,08 6,2 41,90** 1,66E-50 

Entre Locais 

Modelo de Campos (1986) R²aj Syx (m) Syx (%) F calculado p-valor 

L1-G1 e L2-G1 0,98 1,13 7,0 54,01** 2,93E-34 

L1-G2 e L2-G2 0,98 1,00 5,4 21,63** 6,9E-14 

L1-G3 e L2-G3 0,97 1,21 7,3 58,56** 3,16E-37 

G = Grupo; L = Local; βis = Coeficientes dos modelos; R²aj = Coeficiente de determinação 

ajustado; Syx = Erro padrão de estimativa absoluto; Syx% = Erro padrão de estimativa em 

porcentagem. * Significativo a p ≤ 0,05; ns: Não significativo  
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5.2. Modelos volumétricos 

 

Na Tabela 10 são apresentados os coeficientes e estatísticas de ajuste e precisão 

para os dados agrupados dos genótipos do Grupo 1 e genótipos do Grupo 2 no Local 1. 

Todos os coeficientes foram significativos ao nível de 5% de probabilidade de erro e, de 

maneira geral, os modelos apresentaram um bom ajuste, quando considerado o 

desempenho estatístico em relação à estimativa do volume total. O coeficiente de 

determinação ajustado (R²aj), ficou entre 0,957 a 0,993, observando-se o mesmo para o 

erro padrão de estimativa (Syx%), com valores entre 6,62 a 6,82% para os modelos de 

Schumacher e Hall e de Spurr, respectivamente. Já o modelo de Husch–Berkhout foi o 

modelo com maior erro (16,54%) para estimar o volume total, tendo em vista que este 

modelo estima o volume apenas com a variável DAP.  

Tabela 10 - Coeficientes e estatísticas de ajuste e precisão dos modelos volumétricos 

ajustados para os dados agrupados do Grupo 1 e 2, no Local 1. 

Autor 
Coeficientes Estatísticas 

β0 β1 β2 R²adj Syx(m³) Syx% 

Schumacher e Hall -10,2531 1,9872 1,1053 0,993 0,035 6,62 

Spurr 0,0069 3,55E-05 - 0,992 0,035 6,82 

Husch-Berkhout -9,6433 2,8538 - 0,957 0,086 16,54 

Em que: βis = Coeficientes dos modelos; R²aj = Coeficiente de determinação ajustado; Syx = Erro 

padrão de estimativa; Syx% = Erro padrão de estimativa relativo. 

 

Na Figura 9 observa-se a distribuição residual para os três modelos volumétricos 

avaliados para os dados agrupados dos genótipos do Grupo 1 e os genótipos do Grupo 2 

no Local 1. O modelo ajustado de Schumacher e Hall apresentou proporcionalidade 

entre sub e superestimativas, e não apresentou tendenciosidades para as estimativas de 

volume total. A equação de Spurr tende a superestimar os volumes para as árvores de 

menor diâmetro, ao passo que o modelo ajustado de Husch-Berkhout apresentou 

tendenciosidade ao longo de todo eixo das abscissas. 
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Figura 9 - Distribuição dos resíduos em função do diâmetro a 1,30 m de altura (DAP 

em cm) para os dados agrupados do Grupos 1 e 2, no Local 1. 

 

 Na Tabela 11 são apresentados os coeficientes e estatísticas dos modelos 

ajustados para os dados agrupados de genótipos do Grupo 1 e 2, do Local 2. É possível 

observar, que os três modelos avaliados apresentaram ajustes adequados, com R²aj 

superiores a 0,98 e erros variando de 6,62 a 14,46%. O modelo de Schumacher e Hall 

apresentou o maior coeficiente de determinação e menor erro padrão de estimativa (0,99 

e 5,27%), seguido pelos modelos de Spurr e Husch-Berkhout, respectivamente. Todos 

os coeficientes foram significativos pelo teste t (p ≤ 0,05). 
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Tabela 11 - Coeficientes e estatísticas de ajuste e precisão do modelo volumétrico 

ajustado para os dados agrupados do Grupo 1 e 2, no Local 2. 

Autor 
Coeficientes Estatísticas 

β0 β1 β2 R²adj Syx (m³) Syx% 

Schumacher e Hall -10,152 1,7928 1,1579 0,996 0,017 5,27 

Spurr 0,0108 3,31E-05 - 0,996 0,018 5,35 

Husch-Berkhout -9,924 2,9244 - 0,981 0,037 11,41 

Em que: βis = Coeficientes dos modelos; R²aj = Coeficiente de determinação ajustado; Syx = 

Erro padrão de estimativa; Syx% = Erro padrão de estimativa relativo. 

 Na Figura 10 é apresentada a distribuição gráfica dos resíduos para os dados 

agrupados de genótipos do Grupo 1 e genótipos Grupo 2 no Local 2. Assim como para o 

Local 1, o modelo ajustado de Schumacher e Hall não apresentou tendências para 

estimativa do volume total em todas as classes de diâmetro. O modelo de Spurr tende a 

superestimar os volumes nas menores classes diamétricas e o modelo de Husch-

Berkhout apresentou uma maior amplitude residual em relação aos outros dois modelos 

avaliados, além de subestimar os volumes nas classes intermediárias de diâmetro e 

superestimar nas classes superiores. 

 

Figura 10 - Distribuição dos resíduos em função do diâmetro a 1,30 m de altura (DAP 

em cm) para os dados agrupados do Grupos 1 e 2, no Local 2. 
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 Os coeficientes e estatísticas de ajuste e precisão para os modelos volumétricos 

ajustados para os conjuntos de dados agrupados dos genótipos do Grupo 3 nos Locais 1 

e 2 são apresentados na Tabela 12. Constata-se que as equações de Schumacher e Hall e 

Spurr apresentaram os mesmos valores nas estatísticas de ajuste e precisão (R²aj de 0,99 

e Syx de 4,57%). Contudo, ao avaliar a dispersão residual (Figura 11) desses modelos, 

nota-se que a equação de Spurr tendeu a superestimar os volumes para árvores de menor 

diâmetro, ao passo que o modelo de Schumacher e Hall não apresentou tendências para 

todas as classes de diâmetros avaliadas. Todos os coeficientes foram significativos pelo 

teste t (p ≤ 0,05). 

 

Tabela 12 - Coeficientes e estatísticas de ajuste e precisão do modelo volumétrico 

ajustado para os dados agrupados entre os locais do Grupo 3 do Local 1 e o Grupo 3 do 

Local 2. 

Autor 
Coeficientes Estatísticas 

β0 β1 β2 R²adj Syx (m³) Syx% 

Schumacher e Hall -10,125 1,8659 1,08887 0,992 0,028 4,57 

Spurr 0,013081 3,44E-05 - 0,992 0,355 4,57 

Husch-Berkhout -10,3272 3,08 - 0,924 0,089 14,46 

Em que: βis = Coeficientes dos modelos; R²aj = Coeficiente de determinação ajustado; Syx = Erro 

padrão de estimativa; Syx% = Erro padrão de estimativa relativo. 
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Figura 11 - Distribuição dos resíduos em função do diâmetro a 1,30 m altura para os 

Grupo 3 do Local 1 e 2. 

 

Na literatura florestal, diversas pesquisas demonstraram a superioridade do 

modelo de Schumacher e Hall para estimativa do volume total (AZEVEDO et al., 2011; 

BARRIOS et al., 2014; SALES et al., 2015; PEREIRA et al., 2016). É importante 

ressaltar que o modelo de Schumacher e Hall apresentou o melhor ajuste para os dados 

agrupados provenientes dos plantios nos dois locais avaliados, com manejo totalmente 

diferente em relação aos demais trabalhos citados, o que demonstra a eficiência do 

modelo em diversos tipos de manejo.  

 

 

5.2.1. Teste de Identidade para modelos volumétricos  

 

Como o modelo de Schumacher e Hall apresentou as melhores estatísticas de 

ajuste e precisão dentre os três modelos avaliados, além de não apresentar 

tendenciosidades nas suas estimativas, este foi então utilizado para realizar o teste de 

identidade, verificando estatisticamente se uma única equação poderia ser utilizada para 

os diferentes grupos de genótipos e locais. 
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A partir do teste F (Tabela 13), observou-se que não houve identidade para o 

modelo volumétrico de Schumacher e Hall para os três grupos de genótipos no Local 1 

(p ≤ 0,05). Porém, ao considerar apenas os Grupos 1 e 2, houve identidade para estes, 

assim sendo, uma única equação representaria os grupos de genótipos.  

Assim como no Local 1, uma única equação não poderia ser utilizada para os 

três grupos de genótipos para o Local 2. Entretanto, observa-se, que duas combinações 

poderiam ser empregadas entre os  genótipos do grupo 1 e os genótipos do Grupo 2, 

além dos genótipos do Grupo 1 e dos genótipos do Grupo 3. Com a finalidade de 

comparar os agrupamentos de genótipos entre os locais, optou-se por combinar os 

grupos de genótipos do grupo 1 e os grupos de genótipos do grupo 2 no Local 2.  

Após o teste de identidade em cada local, avaliou-se a possibilidade de utilizar 

uma única equação para representar o agrupamento formado pelos grupos de genótipos 

G1 e G2 nos locais 1 e 2, e o G3 dos locais 1 e 2. Assim, observou-se que uma única 

equação pode ser utilizada para representar o Grupo 3 nos dois locais avaliados (Tabela 

13). 
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Tabela 13 - Teste de identidade dos modelos volumétricos entre os grupos de genótipos 

dentro de cada local e entre os locais.  

Local 1 

Schumacher e Hall R²adj Syx (m³) Syx (%) F calculado p-valor 

G1 0,9731 0,04 3,5 - - 

G2 0,9918 0,03 8,1 - - 

G3 0,9914 0,99 0,03 -  

G1 e G2 0,9932 0,03 6,6 1,75ns 0,1622 

G1 e G3 0,9908 0,03 4,5 4,07* 0,0076 

G2 e G3 0,9914 0,03 5,5 6,67** 0,0002 

G1, G2 e G3 0,9842 0,92 5,7 4,71** 0,0001 

Local 2 

Schumacher e Hall R²adj Syx (m³) Syx (%) F calculado p-valor 

G1 0,9982 0,010 4,3 - - 

G2 0,9966 0,017 4,23 - - 

G3 0,9974 0,016 3,96 - - 

G1 e G2 0,9978 0,014 4,11 2,07ns 0,1157 

G1 e G3 0,9908 0,017 5,27 2,49ns 0,0703 

G2 e G3 0,9927 0,025 6,35 10,48** 0,00001 

G1, G2 e G3 0,994 0,022 6,34 5,53** 0,00007 

Entre os Locais 

Schumacher & Hall R²adj Syx (m³) Syx (%) F calculado p-valor 

G1 x G2 L1 0,9978 0,014 4,11 - - 

G 3 L1 0,9966 0,017 4,23 - - 

G1 x G2 L2 0,9932 0,036 6,62 - - 

G3 L2 0,9914 0,030 4,48 - - 

G1 x G2 L1 = G1 x G2 L2 0,9921 0,033 7,50 11,82** 4,8E-07 

G3 L1 x G3 L2 0,9924 0,028 4,57 2,41ns 0,0672 

Em que. G = Grupo; L = Local; R²aj = Coeficiente de determinação ajustado; Syx = Erro padrão 

de estimativa absoluto; Syx% = Erro padrão de estimativa em porcentagem; * Significativo a p ≤ 

0,05; ns: Não significativo. 
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5.3. Função de afilamento 

 

 Os coeficientes e as estatísticas de ajuste e precisão do polinômio de 5º grau 

ajustado para estimar os diâmetros com casca ao longo do fuste, dos grupos de 

genótipos do Grupo 1, 2 e 3 para os dois locais avaliados podem ser observados na 

Tabela 14. Em todos os casos, a função de afilamento ajustada apresentou resultados 

satisfatórios, com coeficientes de determinação ajustados (R²aj) superiores a 0,98 e os 

erros de estimativa em porcentagem (Syx%) abaixo de 6,5%. Todos os coeficientes 

foram significativos pelo teste t (p ≤ 0,05). 

 

Tabela 14 - Coeficientes e estatísticas de ajuste e precisão para o polinômio de 5º grau, 

para os grupos de genótipos do Local 1 e Local 2. 

Local 1 Coeficientes  Estatísticas 

5º grau β0 β1 β2 β3 β4 β5 R²adj Syx (cm) Syx% 

Grupo 1 1,1670 -3,3979 14,3356 -31,8101 31,1639 -11,4660 0,982 1,22 6,35 

Grupo 2 1,1887 -3,7531 16,2680 -36,2354 35,3726 -12,8525 0,989 0,86 5,53 

Grupo 3 1,2108 -3,7671 16,0573 -35,6683 34,8196 -12,6637 0,989 0,82 6,14 

Local 2  

5º grau β0 β1 β2 β3 β4 β5 R²adj Syx (cm) Syx% 

Grupo 1 1,1893 -3,0091 11,5942 -25,8391 25,1129 -9,0521 0,990 0,712 6,09 

Grupo 2 1,2115 -3,7839 15,7948 -34,3062 32,7589 -11,6822 0,987 0,891 6,21 

Grupo 3 1,2092 -3,8916 16,4136 -36,1414 34,9569 -12,5546 0,987 0,878 6,41 

Em que: Grupo 1 = Eucalyptus grandis; Grupo 2 = Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla; 

Grupo 3 = Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis; βis = Coeficientes do modelo; R²aj = 

Coeficiente de Determinação Ajustado; Syx = Erro padrão de estimativa (cm); Syx% = Erro 

padrão de estimativa em porcentagem. 

 

A partir da análise da dispersão gráfica residual para o polinômio de 5º grau 

ajustado para os três grupos de genótipos e dois locais avaliados (Figuras 12 e 13), 

observa-se que houve uma maior amplitude residual na porção superior do fuste, assim 

como também observado por Lanssanova et al. (2013), Mora (2015) e Bonete (2018). 

Contudo, ao longo do eixo das abscissas o modelo não apresentou tendenciosidades, 

demonstrando proporcionalidade na distribuição dos resíduos. 

Kohler et al. (2013) ajustaram modelos de afilamento não segmentados para P. 

taeda e verificaram uma maior dispersão dos resíduos nos diâmetros menores, na 

porção acima de 95% da altura total. Esclareceram que, esses diâmetros têm pouca 

https://pir2.forumeiros.com/t136830-polinomio-de-5-grau#479403
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influência na estimativa do volume comercial, considera-se irrelevantes as tendências à 

subestimação ou superestimação desses diâmetros.  

 

Figura 12 - Distribuição dos resíduos em porcentagem em função do diâmetro estimado 

ao longo do fuste (Local 1). 

 

Figura 13 – Distribuição dos resíduos em porcentagem em função do diâmetro 

estimado ao longo do fuste (Local 2). 
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5.3.1. Teste de Identidade dos modelos de polinômio de 5º grau 

 

A partir do teste de identidade do polinômio de 5º grau (Tabela 15), com o 

propósito de utilizar uma única equação para representar o conjunto total de dados, 

observou-se que não houve identidade entre os grupos de genótipos dentro e entre os 

dois locais avaliados.  

 

Tabela 15 - Identidade dos modelos de afilamento ajustados para os grupos de 

genótipos e locais. 

Local 1 

Polinômio de 5º grau R²adj Syx (cm) Syx (%) F calculado p-valor 

G1 0,982 1,22 6,35 - - 

G2 0,989 0,86 5,53 - - 

G3 0,989 0,86 5,53 - - 

G1 e G3 0,987 0,95 6,36 17,4** 6,87E-20 

G1 e G2 0,989 0,91 5,67 13,1** 8,41E-15 

G2 e G3 0,999 0,86 5,70 24,0** 2,38E-28 

G1, G2 e G3 0,988 0,89 5,80 18,9** 3,73E-41 

Local 2 

Polinômio de 5º grau R²adj Syx (cm) Syx (%) F calculado p-valor 

G1 0,990 0,71 6,09 - - 

G2 0,987 0,89 6,21 - - 

G3 0,987 0,89 6,21 - - 

G1 e G2 0,988 0,85 6,36 11,4** 1,72E-15 

G1 e G3 0,988 0,84 6,44 7,9** 2,33E-11 

G2 e G3 0,986 0,91 6,50 10,2** 4,08E-14 

G1, G2 e G3 0,987 0,88 6,51 9,9** 4,28E-22 

Entre os Locais 

Polinômio de 5º grau R²adj Syx (m³) Syx (%) F calculado p-valor 

L1G1 x L2G1 0,986 1,07 6,59 34,3** 2,21E-38 

L1G2 x L2G2 0,989 0,87 5,61 10,3** 2,28E-11 

L1G3 x L2G3 0,989 0,87 5,61 10,3** 2,28E-11 

Em que. G = Grupo; L = Local; R²aj = Coeficiente de determinação ajustado; Syx = Erro padrão 

de estimativa absoluto; Syx% = Erro padrão de estimativa em porcentagem; ** Significativo a p ≤ 

0,01; ns: Não significativo. 

 

Desta maneira, é necessário utilizar equações específicas para cada grupo de 

genótipo, bem como para cada local avaliado. Souza et al., (2018) ao estudar diferentes 



 
 

44 
 

funções de afilamento, concluíram que a melhor ajuste foi obtida pela função de Kozak 

(1988) e no teste de identidade resultou que a hipótese de igualdade na forma do fuste 

dos genótipos foi rejeitada, ao nível de 5% de significância. 

É importante ressaltar que, apesar do modelo volumétrico de Schumacher e Hall 

apresentar identidade entre os grupos de genótipos dentro e entre os dois locais 

avaliados (em alguns casos, ver Tabela 13), o modelo de afilamento ajustado não 

indicou esta identidade, considerando-se que cada grupo de genótipo apresentam 

diferentes formas de fuste a qual não poderia considerar-se que sempre tenderão a 

apresentar volumes diferentes. 

 

 

5.4. Construção de curvas de sítio 

 

A partir do modelo ajustado para a construção das curvas de índice de sítio 

(Tabela 16), observou-se que o modelo de Schumacher apresentou estatísticas de ajuste 

e precisão satisfatórias, com coeficiente de determinação ajustado (R²aj) de 0,94 e erro 

padrão de estimativa de 10,1% para o conjunto de dados agrupados de forma global. 

É importante salientar que a decisão de apresentar um modelo único para todos 

os dados disponíveis foi tomada após o resultado do teste de identidade (item 5.4.1), o 

qual indicou que uma única equação poderia ser utilizada para representar todo o 

conjunto de dados, independentemente dos grupos de genótipos e local. Ao avaliar a 

dispersão dos resíduos (Figura 14) para o modelo ajustado, observa-se que a equação 

apresenta uma leve tendência de subestimar as alturas nas idades inicias e após os 60 

meses. Os coeficientes foram significativos pelo teste t (p ≤ 0,05). 

 

Tabela 16 - Coeficientes e estatísticas estimados no ajuste da curva de sítio. 

Autor 
Coeficientes Estatísticas 

β0 β1 R²adj Syx (m) Syx% 

Schumacher 3,677374 -24,1476 0,938 1,988 10,1 

Em que: βis = Coeficientes do modelo; R²aj = Coeficiente de determinação ajustado; Syx = Erro 

padrão de estimativa (m); Syx% = Erro padrão de estimativa em porcentagem. 
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Figura 14 – Distribuição dos resíduos em porcentagem da altura dominante (hdom) em 

função das idades. 

 

A partir da amplitude de dispersão dos pontos (altura dominante x idade) e 

considerando uma idade de referência de 84 meses (a qual se aproxima do corte final), 

delimitou-se três curvas de sítio (Figura 15), com uma amplitude de quatro metros entre 

estas. Desta maneira, a partir das curvas construídas, buscou-se abranger todos os 

pontos do conjunto de dados.  

 

 

Figura 15- Curvas de sítios construídas para Eucalyptus spp. na região oriental do 

Paraguai. 
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Observa-se que nas idades inicias, alguns pontos ficaram fora das curvas limites. 

Para incorporar esses pontos, seriam necessárias a inclusão de mais curvas. Todavia, 

isto traria um problema de falta de dados nas idades mais avançadas. Assim, é 

importante ressaltar a necessidade de ampliar a base de dados contemplando todos os 

sítios e todas as idade, para que se possa ter curvas de sítio mais representativas e 

acuradas para o conjunto de dados. 

 Na Tabela 17 são apresentados os limites inferiores e superiores de cada classe 

de sítio estimada em função das idades, com o ajuste do modelo Schumacher. 

Considerando a Classe I como o sítio de maior potencial de crescimento, Classe II como 

sítio intermediário e a Classe III como o sítio de menor potencial de crescimento. 
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Tabela 17 - Limites das classes de sítio construídas com o modelo Schumacher para os 

dados agrupados de todos os genótipos dos locais. 

CLASSES DE PRODUTIVIDADE 

Idades 

(meses) 

CLASSE III CLASSE II CLASSE I 

Índice de Sítio (m) 

LI S LS LI S LS LI S LS 

24 26 27,9 28 30 31,9 32 34 36 

9 2,19 2,37 2,54 2,55 2,73 2,91 2,92 3,10 3,28 

12 4,28 4,63 4,97 4,99 5,35 5,68 5,70 6,06 6,42 

15 6,40 6,93 7,44 7,46 8,00 8,50 8,53 9,06 9,59 

18 8,36 9,06 9,72 9,76 10,46 11,12 11,15 11,85 12,55 

21 10,13 10,98 11,78 11,82 12,66 13,47 13,51 14,35 15,20 

24 11,70 12,67 13,60 13,65 14,62 15,55 15,60 16,57 17,55 

27 13,08 14,17 15,21 15,26 16,35 17,39 17,44 18,53 19,62 

30 14,30 15,50 16,63 16,69 17,88 19,01 19,07 20,27 21,46 

33 15,39 16,67 17,89 17,96 19,24 20,46 20,52 21,80 23,09 

36 16,36 17,72 19,02 19,09 20,45 21,74 21,81 23,17 24,54 

39 17,22 18,66 20,02 20,10 21,53 22,89 22,97 24,40 25,84 

42 18,00 19,50 20,93 21,00 22,50 23,93 24,01 25,51 27,01 

45 18,71 20,27 21,75 21,83 23,38 24,87 24,94 26,50 28,06 

48 19,35 20,96 22,49 22,57 24,18 25,71 25,79 27,41 29,02 

51 19,93 21,59 23,16 23,25 24,91 26,49 26,57 28,23 29,89 

54 20,46 22,16 23,78 23,87 25,57 27,19 27,28 28,98 30,69 

57 20,94 22,69 24,35 24,44 26,18 27,84 27,93 29,67 31,42 

60 21,39 23,18 24,87 24,96 26,74 28,43 28,52 30,31 32,09 

63 21,81 23,62 25,35 25,44 27,26 28,99 29,08 30,89 32,71 

66 22,19 24,04 25,80 25,89 27,74 29,49 29,59 31,44 33,29 

69 22,55 24,42 26,21 26,30 28,18 29,97 30,06 31,94 33,82 

72 22,88 24,78 26,59 26,69 28,60 30,41 30,50 32,41 34,32 

75 23,19 25,12 26,95 27,05 28,98 30,82 30,91 32,85 34,78 

78 23,48 25,43 27,29 27,39 29,34 31,20 31,30 33,26 35,21 

81 23,75 25,72 27,60 27,70 29,68 31,56 31,66 33,64 35,62 

84 24,00 26,00 27,90 28,00 30,00 31,90 32,00 34,00 36,00 

87 24,24 26,26 28,18 28,28 30,30 32,22 32,32 34,34 36,36 

90 24,46 26,50 28,44 28,54 30,58 32,52 32,62 34,66 36,70 

93 24,68 26,73 28,69 28,79 30,85 32,80 32,90 34,96 37,02 

96 24,88 26,95 28,92 29,02 31,10 33,07 33,17 35,24 37,32 
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5.4.1. Teste de Identidade do modelo de sítio 

 

Com o intuito de avaliar se uma única equação seria capaz de representar os 

diferentes grupos de genótipos dentro e entre os locais avaliados, testou-se a identidade 

para modelos lineares (Tabela 18). Considerando o teste F em cada local e entre os 

locais, observa-se que existe identidade entre os modelos de Schumacher para a 

construção de curvas de sítio, assim sendo, uma única equação pode representar os 

grupos de genótipos em cada local e entre os locais. 

 

Tabela 18 - Teste de identidade do modelo de Schumacher entre os grupos de genótipos 

e entre os locais. 

Local 1 

Grupos R²adj Syx (m) Syx (%) F calculado p-valor 

G1 0,932 2,10 10,94 - - 

G2 0,936 2,04 11,17 - - 

G3 0,965 1,42 6,96 - - 

G1, G2 e G3 0,940 1,92 10,05 0,551ns 0,699 

Local 2 

Grupos R²adj Syx (m) Syx (%) F calculado p-valor 

G1 0,927 2,21 11,34 - - 

G2 0,934 2,01 10,03 - - 

G3 0,958 1,74 8,21 - - 

G1, G2 e G3 0,968 2,06 10,17 1,603ns 0,149 

Entre os Locais 

Grupos R²adj Syx (m) Syx (%) F calculado p-valor 

Local 1 0,940 1,93 10,10 - - 

Local 2 0,936 2,06 10,20 - - 

Local 1 x Local 2 0,938 1,99 10,10 0,13ns 0,87 

βis = Coeficientes dos modelos; R²aj = Coeficiente de determinação ajustado; Syx = Erro padrão 

de estimativa absoluto; Syx% = Erro padrão de estimativa em porcentagem; * Significativo a p ≤ 

0,05; ns = Não significativo. 

 

 

5.5. Modelagem do Crescimento e Produção de Variáveis Dendrométricas 

 

Como não houve diferença na capacidade produtiva para os dois locais 

avaliados, o modelo biológico de Chapman-Richards foi ajustado para expressar o 

crescimento das variáveis dendrométricas para cada um dos três grupos de genótipos, 
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independentemente do local, utilizando todos os dados disponíveis das parcelas 

permanentes.  Esses ajustes e as respectivas estatísticas são apresentados Tabela 19, 

ressaltando-se que todos os coeficientes estimados para cada ajuste foram significativos 

pelo teste t (p ≤ 0,05). 

Para todas variáveis que tiveram seu crescimento modelado, as estatísticas de 

ajuste e precisão foram satisfatórias, com elevados coeficientes de determinação 

ajustado e baixos erros padrão de estimativa, com destaque para a variável diâmetro 

médio aritmético (�̅�), em que o Syx% oscilou ente 6,21 a 9,61% e R² de 0,93 a 0,96. É 

importante ressaltar que entre os três grupos de genótipos analisados, obteve-se boas 

estatísticas de ajuste e precisão para todas as variáveis de crescimento analisadas nos 

grupos de genótipos do G3. 

 

Tabela 19 - Coeficientes e estatísticas para o modelo de Chapman-Richards para as 

variáveis, altura total média (ℎ̅), diâmetro médio aritmético (�̅�), e volume médio com 

casca (𝑣), para os grupos de genótipos de G1, G2 e G3. 

Altura total média aritmética (m) 

Genótipos 
Coeficientes Estatísticas 

β0 β1 β2 R2
aj Syx (m) Syx% 

E. grandis 37,79262 0,02556 1,35594 0,936 1,90 10,80 

E. grandis x E. urophylla 36,74624 0,02452 1,28621 0,955 1,64 8,83 

E. urophylla x E. grandis 37,89509 0,02755 1,44642 0,975 1,26 6,20 

Diâmetro médio aritmético (cm) 

Genótipos 
Coeficientes Estatísticas 

β0 β1 β2 R2
aj Syx (cm) Syx% 

E. grandis 32,17278 0,02518 1,21954 0,939 1,53 9,61 

E. grandis x E. urophylla 33,90403 0,02382 1,21712 0,962 1,35 7,76 

E. urophylla x E. grandis 28,19927 0,03301 1,41495 0,969 1,07 6,21 

Volume médio aritmético (m³) 

Genótipos 
Coeficientes Estatísticas 

β0 β1 β2 R2
aj Syx (m³) Syx% 

E. grandis 2,93109 0,01169 2,51316 0,949 0,05 22,40 

E. grandis x E. urophylla 1,81602 0,01811 3,01269 0,973 0,04 15,18 

E. urophylla x E. grandis 1,25325 0,02497 3,52252 0,969 0,04 14,30 

Em que: βis = Coeficientes do modelo; R²aj = Coeficiente de determinação ajustado; Syx = Erro 

padrão de estimativa; Syx% = Erro padrão de estimativa em porcentagem. 
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5.5.1. Crescimento em altura total média aritmética (�̅�) 

 

Ao avaliar a Figura 16, constatou-se visualmente que não houve diferenças até 

os 36 meses entre as curvas de produção para a variável altura total média dos três 

grupos de genótipos em estudo (Grupo 1, 2 e 3). Porém para o corte final o genótipo do 

Grupo 3 apresentou uma pequena vantagem em relação aos demais grupos de genótipos, 

atingindo uma altura de 34 metros, ou seja, há uma diferença de 2 metros (5,9%) em 

comparação ao Grupo 2. 

 

 

Figura 16 - Curvas de produção em altura total média aritmética para os grupos de 

genótipos de E. grandis, E. grandis x E. urophylla e E. urophylla x E. grandis. 

 

Ao avaliar as curvas do incremento médio mensal e incremento corrente mensal 

(Figura 17), observa-se que as curvas se cruzaram aos 20, 24 e 26 meses, 

respectivamente, para os grupos 2, 1 e 3. Ao comparar o incremento médio, 

considerando os 96 meses de idade, entre os três grupos de genótipos avaliados, nota-se 

que a amplitude de variação é pequena (4,03 a 4,25 m.ano-1).  
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Figura 17 - Curvas de incremento médio mensal (IMM) e incremento corrente mensal 

(ICM) para altura total média aritmética (ℎ̅). 

 

Na Figura 18, são apresentados os valores observados e as curvas das equações 

estimadas pelo modelo ajustado para os três grupos de genótipos avaliados. É possível 

verificar que as curvas estimadas acompanham as nuvens de pontos dos valores 

observados, apresentando estimativas adequadas para as alturas médias em todas as 

idades, justificando-se, desta maneira, os valores baixos de erro padrão de estimativa 

gerados nos ajustes. 
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Figura 18 – Dispersão dos pontos observados sobre as curvas estimadas de altura total 

pelo modelo biológico para os três grupos de genótipos para a altura média aritmética 

(ℎ̅).  

 

 

5.5.2. Crescimento do diâmetro médio aritmético (𝒅) 

 

A partir da Figura 19 é apresentada a curva de produção correspondente a 

variável (𝑑) para os três grupos de genótipos avaliados. Observa-se que os três grupos 

de genótipos não apresentaram diferença de crescimento até aos 48 meses, em que, a 

partir desta idade começou a ter diferença na amplitude de crescimento entre os três 

grupos avaliados. O Grupo 2 apresentou uma diferença de produção em (𝑑) de 3,22 cm 

(11%) em relação ao Grupo 3. 
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Figura 19 - Curvas de produção em diâmetro médio aritmético (𝑑) para os grupos de 

genótipos de E. grandis, E. grandis x E. urophylla e E. urophylla x E. grandis. 

 

Ao avaliar o incremento médio mensal e o incremento corrente mensal da 

variável diâmetro médio (𝑑) dos três grupos de genótipos (Figura 20), observa-se que os 

cruzamentos do IMM e ICM ocorreram aos 16 meses para o Grupos 1, e para os grupos 

de genótipos 2 e 3, aos 17 e 21 meses, respectivamente.  

A amplitude do incremento médio mensal aos 96 meses para os três grupos de 

genótipos avaliados foi entre 3,71 a 3,31 cm.ano-1, ou seja, considerando o grupo de 

genótipo com maior crescimento (grupo 2), equivale a um IMA em diâmetro médio 

aritmético (𝑑) de 2,47 cm.ano-1 aos 96 meses. Os grupos de genótipo 1 e 3 obtiveram 

um IMA para variável (𝑑) de 2,39 e 2,21 cm.ano-1 aos 96 meses, respectivamente. 
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Figura 20 - Curvas de incremento médio mensal (IMM) e incremento corrente mensal 

(ICM) para diâmetro médio aritmética (𝑑). 

 

Observa-se na Figura 21 os pontos dos valores observados e as curvas das 

equações estimadas com o modelo biológico, ajustado para os três grupos de genótipos. 

As curvas estimadas acompanham as nuvens de pontos dos valores observados, 

apresentando boas estimativas para os diâmetros médios em todas as idades. Desta 

maneira, justifica-se os baixos valores de erro padrão de estimativa gerado nos ajustes 

também para esta variável.  
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Figura 21 - Dispersão dos pontos observados sobre as curvas estimadas para estima o 

diâmetro médio pelo modelo biológico para os três grupos de genótipos para o diâmetro 

média aritmética (𝑑). 

 

 

5.5.3. Crescimento do volume individual médio aritmético (𝒗)  

 

 Na Figura 22 são apresentadas as curvas de produção para a variável volume 

total individual médio (𝑣) para os três grupos de genótipos avaliados. Observa-se 

visualmente que não houve diferença de produção de volume até os 60 meses, 

aproximadamente, o que seria uma consequência do resultado da pouca diferença 

verificada para as variáveis 𝑑 e ℎ até essa idade. Já para a idade de 96 meses, a qual 

seria próxima ao corte final, o Grupo 1 apresentou um volume médio por árvore de 1,1 

m³ (18% maior que o Grupo 3), sendo a maior produção volumétrica média entre os três 

grupos de genótipos avaliados. O Grupo 3 teve a menor produção média entres os três 

grupos, com um volume médio por árvore de 0,89 m³. 
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Figura 22 - Curvas de produção em volume médio aritmético (𝑣) para os três grupos de 

genótipos de E. grandis, E. grandis x E. urophylla e E. urophylla x E. grandis. 

 

Na Figura 23 são apresentadas as curvas de incremento médio mensal e 

incremento corrente mensal para a variável volume dos três grupos de genótipos 

estudados. Observa-se que as curvas do IMM e ICM para os grupos de genótipos 1 e 2 

ainda não se cruzaram, ou seja, não atingiram o ponto máximo do IMM, sendo um 

indicativo que o povoamento está em crescimento e ainda não atingiu seu valor 

assintótico. Para o grupo de genótipos do Grupo 3 o IMM atingiu o máximo incremento 

aos 87 meses, indicando o momento técnico de corte para esse povoamento. 

O incremento médio anual (IMA) para o volume médio para os três grupos de 

genótipos avaliados, foi de 0,13 m³.ano-1 para o Grupo 1, de 0,12 m³.ano-1 para o Grupo 

2, é de 0,11 m³.ano-1 para o Grupo 3, aos 96 meses. 
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Figura 23 - Curvas de incremento médio mensal (IMM) e incremento corrente mensal 

(ICM) para a variável volume. 

 

Observa-se na Figura 24 os pontos dos valores observados e as curvas das 

equações estimadas com o modelo ajustado para os três grupos de genótipos. As curvas 

estimadas acompanham as nuvens de pontos dos valores observados, demonstrando 

assim, um ajuste satisfatório para a variável volume médio com casca.  
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Figura 24 - Dispersão dos pontos observados sobre as curvas estimadas do volume total 

médio individual pelo modelo biológico para os três grupos de genótipos para o volume 

médio aritmético (𝑣). 

 

5.5.4. Identidade dos Modelos de Crescimento e Produção  

 

O teste de identidade para modelos não lineares proposto por Regazzi (2003) foi 

aplicado ao modelo de Chapman-Richards, no qual foram comparados os parâmetros de 

cada grupo de genótipos, dentro de cada variável estudada (altura média aritmética, 

diâmetro médio aritmético, e volume com casca médio aritmético), a fim de verificar se 

uma equação reduzida poderia representar os três grupos de genótipos para cada 

variável avaliada. 

Nas Tabelas 20, 21 e 22 são apresentados os resultados do teste de identidade 

proposto por Regazzi (2003), para as variáveis altura média aritmética (ℎ̅), diâmetro 

médio aritmético (𝑑) e volume com casca médio aritmético (𝑣) para os três grupos de 

genótipos estudados. Assim, foi possível verificar a rejeição da hipótese H04 para as três 

variáveis avaliadas. Desta maneira, não é possível utilizar uma equação reduzida para 

modelar o crescimento destas variáveis para os três grupos de genótipos.  
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Tabela 20 - Resultados do teste de Regazzi (2003) aplicado para comparação da curva 

de altura média aritmética para os três grupos de genótipos (G1, G2, G3), por meio do 

modelo de Chapman-Richards, p ≤ 0,05 

Hipótese H1 H01 H02 H03 H4 

Parâmetros  G1 G2 G3 G1, G2, G3 

a1 37,79297 

37,49582 

37,65149 37,80859 

37,14195 a2 37,89511 38,78145 39,09684 

a3 36,74628 36,08831 35,79025 

b1 0,025556 0,026051 

0,025808 

0,025526 

0,026235 b2 0,02755 0,028333 0,025065 

b3 0,024519 0,023263 0,026575 

c1 1,35592 1,369968 1,363618 

1,354937 1,368326 c2 1,446422 1,47189 1,386797 

c3 1,28621 1,25129 1,325479 

N 332 332 332 332 332 

SQres 862,85 863,41 863,83 865,21 933,64 

𝝌𝟐 tab  5,991465 5,991465 5,991465 12,59159 

𝝌𝟐  cal  0,215399 ns 0,3778 ns 0,90658 ns 26,18001* 

N: Número de observações; SQres: Soma de quadrados de resíduos; 𝜒2 tab: Qui-quadrado 

tabelado; 𝜒2 cal: Qui-quadrado calculado. * Significativo a p ≤ 0,05; ns: Não significativo. 
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Tabela 21 - Resultados do teste de Regazzi (2003) aplicado para comparação da curva 

do diâmetro médio (𝑑) para os três grupos de genótipos (G1, G2, G3), por meio do 

modelo de Chapman-Richards, p ≤ 0,05 

Hipótese H1 H01 H02 H03 H4 

Parâmetros  G1 G2 G3 G1, G2, G3 

a1 32,17314 

31,97833 

31,5869 31,57321 

31,63665 a2 28,19925 30,0994 29,34328 

a3 33,90410 32,6793 33,24944 

b1 0,02518 0,02558 

0,02652 

0,02666 

0,02627 b2 0,03301 0,02259 0,02849 

b3 0,02382 0,02796 0,0253 

c1 1,21953 1,2296 1,25588 

1,26303 1,2517 c2 1,41496 1,12467 1,2168 

c3 1,21712 1,3297 1,29555 

N 332 332 332 332 332 

SQres 575,81 590,68 581,55 578,71 647,05 

𝝌𝟐 tab  5,991464547 5,991464547 5,991464547 12,59159 

𝝌𝟐  cal  8,466129* 3,295625ns 1,667324ns 38,72* 

N: Número de observações; SQres: Soma de quadrados de resíduos; 𝜒2 tab: Qui-quadrado 

tabelado; 𝜒2 cal: Qui-quadrado calculado. * Significativo a p ≤ 0,05; ns: Não significativo. 
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Tabela 22 - Resultados do teste de Regazzi (2003) aplicado para comparação da curva 

de volume para os três grupos de genótipos (G1, G2, G3), por meio do modelo de 

Chapman-Richards, p ≤ 0,05 

Hipótese H1 H01 H02 H03 H4 

Parâmetros  G1 G2 G3 G1, G2, G3 

a1 2,931083 

1,825441 

1,900226 2,046964 

1,789966 a2 1,253254 1,631345 1,488962 

a3 1,816012 1,833672 1,867487 

b1 0,01169 0,018462 

0,017914 

0,016745 

0,017818 b2 0,024974 0,015977 0,019782 

b3 0,01811 0,018008 0,01753 

c1 2,513158 3,064803 3,038561 

2,95404 2,937581 c2 3,52252 2,664363 2,806533 

c3 3,012702 3,003174 2,9937 

N 332 332 332 332 332 

SQres 0,68844 0,70592 0,70046 0,69604 0,7362 

𝝌𝟐 tab  5,991465 5,991465 5,991465 12,59159 

𝝌𝟐  cal  8,323447* 5,748902 ns 3,647745 ns 22,27161* 

N: Número de observações; SQres: soma de quadrados de resíduos; 𝜒2 tab: Qui-quadrado 

tabelado; 𝜒2 cal: Qui-quadrado calculado. * Significativo a p ≤ 0,05; ns: Não significativo ao 

nível de 5% de probabilidade. 

 

 

5.5.5. Estimativa da produção volumétrica por hectare 

 

O crescimento relatado no item 5.5 refere-se às médias individuais para as 

variáveis dendrométricas diâmetro, altura e volume individual, e os dados usados para 

ajustes do modelo biológico provieram das parcelas permanentes. O crescimento por 

hectare é influenciado pelos desbastes, mas as informações do volume retirado em cada 

parcela submetida a desbaste não estavam disponíveis. 

A empresa onde os dados foram coletados usa uma densidade inicial de 620 

árvores.ha-1; aplica aos 30 meses o primeiro desbaste cortando 33% das árvores (205 

árvores.ha-1); um segundo desbaste aos 63 meses, retirando 44% do remanescente (183 

árvores.ha-1); e finalmente o corte raso é efetivado aos 96 meses, quando resta um total 

de 232 árvores.ha-1. 
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Informações da produção por hectare são valiosas, e portanto, algumas 

simulações foram realizadas para disponibilizar dados sobre a produção volumétrica e o 

respectivo incremento médio anual (IMA) por unidade de área e por grupo de genótipos. 

Para isto, a equação de Chapman-Richards ajustada nesta pesquisa para estimar o 

volume individual foi aplicada para gerar o volume médio individual nos meses em que 

os dois desbastes foram realizados (30 e 63 meses) e no corte final (96 meses). Essas 

estimativas individuais médias foram multiplicadas pelo número de árvores cortadas e 

remanescentes a fim de obter a “Produção estimada” por hectare. Uma outra 

simulação foi também realizada, mas a partir de um conjunto de parcelas permanentes 

que tinham medições nas idades das intervenções, considerando os grupos de genótipos. 

Neste caso, os volumes individuais das árvores de cada parcela foram estimados pela 

equação de Schumacher-Hall também ajustada nesta pesquisa, obtendo-se o que foi 

denominado de “Produção observada”. 

A partir da Produção estimada simulada, obteve-se um incremento médio anual 

de 48,32, 45,83 e 41,98 m³.ha-1.ano-1, para os Grupos 1, 2 e 3, respectivamente. Ao 

passo que com a Produção observada simulada, obteve-se um incremento médio anual 

(IMA) de 48,40, 44,39 e 40,21 m³.ha-1.ano-1, para os Grupos 1, 2 e 3, respectivamente.  

É fundamental ressaltar que os incrementos “estimados” e “observados” 

referem-se à produção aos 96 meses de idade e que ambas as metodologias 

apresentaram valores muito próximos. Ressalta-se, finalmente, que as produções 

correspondem a simulações médias (não considerou-se as classes de sítio) e que 

resultados mais acurados e representativos demandarão uma maior quantidade de dados 

gerados a partir do monitoramento com parcelas permanentes. 
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Tabela 23 – Produção em volume e incremento médio anual (IMA) simulado com a 

equação de Chapman-Richards com os valores médios estimados da parcela e, o modelo 

de Schumacher e Hall estimado com os valores observados das parcelas permanentes, 

para os grupos de genótipos.  

Grupo 1 – E. grandis 

Idade 

(meses) 

Remanescente

(N/ha) 

Desbaste 

(N/ha) 

Produção 

estimada 

desbastada 

(m³) 

Produção 

estimada 

remanescente 

(m³) 

Produção 

observada (m³) 

0 620 - - -  

30 415 205 47,60 - 36,65 

63 232 183 117,96 - 110,84 

96 232 - - 221,07 239,66 

Produção total estimada (m³. ha-1) 386,63 387,66 

Incremento Médio Anual (IMA) aos 96 meses 

(m³. ha.ano-1) 
48,32 48,40 

Grupo 2 – E. grandis x E. urophylla 

Idade 

(meses) 

Remanescente

(N/ha) 

Desbaste 

(N/ha) 

Produção 

estimada 

desbastada 

(m³) 

Produção 

estimada 

remanescente 

(m³) 

Produção 

observada (m³) 

0 620 - - -  

30 415 205 27,12 - 31,96 

63 232 183 104,20 - 108,74 

96 232 - - 235,33 214,44 

Produção total estimada (m³. ha-1) 366,64 355,14 

Incremento Médio Anual (IMA) aos 96 meses 

(m³. ha.ano-1) 
45,83 44,39 

Grupo 3 – E. urophylla x E. grandis 

Idade 

(meses) 

Remanescente

(N/ha) 

Desbaste 

(N/ha) 

Produção 

estimada 

desbastada 

(m³) 

Produção 

estimada 

remanescente 

(m³) 

Produção 

observada (m³) 

0 620 - - -  

30 415 205 26,95 - 30,19 

63 232 183 101,16 - 92,11 

96 232 - - 207,80 198,20 

Produção total estimada (m³. ha-1) 335,92 321,67 

Incremento Médio Anual (IMA) aos 96 meses 

(m³. ha.ano-1) 
41,98 40,21 

 

 

Segundo IBÁ (2017) a produtividade dos povoamentos de eucalipto no mundo 

foi liderada pelo Brasil no ano de 2016, com uma média do incremento médio anual 

(IMA) de 35,5 m³.ha-1.ano-1, porém, a empresa Klabin (2015) obteve um incremento 
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médio anual (IMA) de 37,1 m³.ha-1.ano-1 (aos 7 anos) na região de Santa Catarina. 

Contudo, de acordo  Embrapa (2019) os plantios de eucalipto no Brasil alcançaram uma 

média do incremento médio anual de 41 m³.ha-1.ano-1 (ciclo de corte aproximado ao 7 

anos), enquanto que os plantios clonais de eucalipto avaliados no trabalho, a média do 

incremento médio anual foi de 44,33 m³.ha-1.ano-1. Desta maneira, os resultados obtidos 

nesta pesquisa, demonstram que o futuro do setor florestal no Paraguai torna-se atrativo 

para plantios clonais comerciais de eucalipto.   
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6. CONCLUSÕES 

 

• Os modelos hipsométricos, volumétricos e de afilamento apresentaram 

adequados desempenhos considerando as estatísticas de ajuste e precisão. 

Baseado no teste de identidade empregado, obteve-se combinações nos modelos 

volumetricos para os diferentes grupos de genótipos avaliados, como também 

para diferentes locais. Já para os modelos ajustados para estimativa da altura e 

afilamento do fuste, no teste de identidade foi indicado que deve ser utilizada 

equação diferente, para os diferentes grupos de genótipo e locais avaliados. 

  

• O modelo de Schumacher ajustado para a construção da curva de sítio 

apresentou estatísticas de ajuste e precisão satisfatórios. A partir do teste de 

identidade, conclui-se que é possível associar diferentes grupos de genótipos 

dentro e entre locais; 

 

• O modelo de Chapman-Richards ajustado para as três variáveis dendrométricas 

foi preciso e acurado para modelar o crescimento e a produção. No teste de 

identidade concluiu-se  que para cada variável deve-se utilizar uma equação 

diferente. 

 

• Ao avaliar o incremento médio anual em volume , no presente estudo 

encontrou-se valores de incremento ligeiramente superiores à média nacional 

brasileira. 

 

• A partir da avaliação do crescimento das variáveis dendrométricas, verificou-se 

que o Paraguai apresenta potencial para a produção de florestas comerciais 

clonais de eucalipto. 
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