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ABSTRACT -Three models of second rotation Eucalyptus growth curves where tested 
with data from permanent plots located in two different regions in the state of São Paulo, 
Brazil, and measured in 1983, 1984 and 1985. The first model was a set of simultaneous 
equations of the model: V(i+l) = ai+biVi, where, Vi = present volume measured at age i; 
V(i+1) = future volume for the age (i+1); ai and bi = parameters estimated by the least 
squared method. The second model is based on the use of the site index equations 
(SCHUMACHER, 1983) and growth of basal area (BENNETT, 1970). The third model is 
difference equation method, where the future volume is estimated as function of present 
volume, present age and future age. Several models selected by the stepwise regression 
method (forward procedure) were tested. The models that gave the best results were the set 
of simultaneous equations and the following difference equations: V2 = a+bVi+cRIDVi; 
LV2 = a+bVi+cDIFINVID; V2 = a+bVi+cLVi+dLAi+eDURVi; where: V2 = future 
volume at age A2; Vi = present volume at age Ai; RIDVi = (Ai/A2)*Vi; LV2 = Ln(V2); 
DIFINVID = (i/A2)-(i/Ai); Lvi = Ln(Vi); Lai = Ln(Ai); DURVi = (i-(Ai/A2)*Vi. 
 
RESUMO - Três modelos de curvas de crescimento para Eucalyptus em segunda rotação 
foram testados com dados de parcelas permanentes localizadas em duas regiões distintas no 
Estado de São Paulo. Foram utilizadas medições do inventário florestal contínuo, obtidas 
em 1983, 1984 e 1985. 0 primeiro modelo foi o sistema de equações simultâneas do 
modelo: V(i+l) = ai+biVi, onde: Vi = volume presente medido na idade i; V(i+1) volume 
futuro medido na idade (i+1); ai e bi=parâmetros estimados pelo método dos quadrados 
mínimos. O segundo modelo foi baseado na determinação do índice de sítio 
(SCHUMACHER, 1938) e crescimento de área basal (BENNETT,1970). O terceiro modelo 
foi fundamentado em funções da diferença de volume, onde o volume futuro é estimado em 
função do volume presente, idade atual e idade futura. Foram testadas várias equações 
através de regressão passo-a-passo (procedimento para frente). os modelos que 
apresentaram os melhores resultados foram o conjunto de equações simultâneas e as 
equações das diferenças de volumes: V2 = a+bVi+cRIDVi; LV2 = a+bVi+cDIFINVID; 
V2 = a+bVi+cLVi+dLAi+eDURVi; onde: V2 = volume futuro na idade A2; Vi = volume 
presente na idade Ai; RIDVi = (Ai/A2)*Vi; LV2 = Ln(V2); DIFINVID = (i/A2)-(i/Ai); Lvi 
= Ln(Vi); Lai = Ln(Ai); DURVi = (i-(Ai/A2)*V,i. 
 
 
 



INTRODUÇÃO 
 

A previsão de crescimento de uma floresta, através de curvas de projeção 
volumétrica é a condição básica em qualquer processo de planejamento racional.  

ALDER (1980) enumera diferentes razões para a predição de crescimento, tais 
como o planejamento de produção, através da determinação da idade ótima e econômica de 
corte; o planejamento e a pesquisa silvicultural que permitem agrupar espécies e 
procedências, e analisar eficientemente os experimentos florestais; o manejo ambiental e 
pesquisa ecológica, visando estudos de luminosidade, biomassa e exportação de nutrientes 
nas diversas fases do crescimento, assim como relacionar ciclos de crescimento com 
informações indispensáveis para o manejo de fauna. A importância econômica e social das 
espécies do gênero Eucalyptus plantadas no Brasil, faz com que um sistema de curvas de 
crescimento, fundamentado em base de dados significativamente grande, tenha uma ampla 
aplicação, auxiliando aqueles que necessitam tomar decisões eficientes do uso de um 
recurso natural renovável. 

O objetivo deste trabalho é testar os diferentes modelos de crescimento para 
Eucalyptus, em segunda rotação, no Estado de São Paulo, utilizando-se de dados reais para 
a validação do melhor modelo. 
 

REVISÃO BIBLIOGRAFICA 
 

A necessidade de projetar volume de madeira de Eucalyptus já era manifestada por 
HEINSDIJK (1965) que apresentou tabelas de crescimento e rendimento baseadas em 
dados obtidos em diversas regiões do Brasil. Entretanto, somente no fim da década de 
setenta, FERREIRA (1978) apresentou uma proposta de um sistema de equações lineares 
simultâneas, que por sua simplicidade e eficiência foi adotado por algumas empresas 
florestais. 

MUNRO (1984) apresenta uma revisão bibliográfica sobre a evolução dos modelos 
de crescimento e propõe uma classificação baseada nos tipos de modelos utilizados. Ele 
divide os modelos em 3 gerações, sendo que a primeira, que se inicia em 1963 e termina em 
1973, caracteriza-se por introduzir o conceito de compatibilidade entre crescimento e 
rendimento. A segunda geração (1974 a 1983) apresenta submodelos mais sofisticados para 
simular uma parte específica do processo de crescimento e agrupa uma série de submodelos 
em um modelo único que é usado no manejo florestal. A terceira geração, que se inicia em 
1984, caracteriza-se por modelos que, automaticamente, com o uso de computadores, 
monitoram os resultados da projeção, comparando com os valores observados, fazendo 
ajustes e correções para os ciclos sucessivos. 

BASTOS (1985) utilizando o método do sistema de equações lineares simultâneas, 
apresenta resultados prévios sobre as curvas de crescimento dos povoamentos da Cia. 
Suzano de Papel e Celulose, aplicando este sistema na predição de volumes do inventário 
florestal contínuo. 

De 1966 a 1984 foram várias as reuniões que trataram da questão de curvas e 
simulação de crescimento; uma revisão completa deste assunto é apresentada por MUNRO 
(1984).  

 
 
 



MATERIAL E MÉTODOS 
 
Dados 
 

Os dados disponíveis para análise foram obtidos do Inventário Florestal Contínuo 
(parcelas permanentes) em andamento na Cia. Suzano de Papel e Celulose. A empresa atua 
em duas regiões distintas do Estado de São Paulo, denominadas de Leste e Oeste. A região 
Oeste se caracteriza por apresentar solos de diferentes níveis de fertilidade e relevo plano, 
enquanto que a região Leste se situa na Serra do Mar próxima ao litoral do Estado, com 
solos de textura argilosa e fertilidade mediana, alta pluviosidade e topografia acidentada. 
Há, portanto, uma grande variação edafo-climática e topográfica nos dados estudados. Duas 
espécies foram englobadas, por apresentarem comportamentos semelhantes na segunda 
rotação: o Eucalyptus grandis (5% dos dados) e o E. saligna (95% dos dados). Setenta 
porcento dos dados foram coletados na região Oeste (5% E. grandis e 65% E. saligna) e 
30% na região Leste (somente E. saligna). 

Em cada parcela de amostragem são medidos os DAPs de todas as árvores e 20 
alturas, além das alturas das árvores dominantes (100 maiores DAPs por hectare), de modo 
que, através de equações de volume e relações hipsométricas, determinadas para cada tipo 
florestal (local, idade e espécie), são calculados os volumes por árvore, por parcela, lote, 
estrato e gleba.  

BASTOS (1984) apresenta detalhes dos métodos utilizados para coleta e análise dos 
dados de inventário. Foram utilizadas parcelas medidas em 1983 e remedidas em 1984 
(dados 83/84) e parcelas medidas em 1984 e remedidas em 1985.  

As funções foram ajustadas a dados de medição/remedições (83/84) e 
medição/remedições (83/84/85), e para validação dos modelos foram utilizados os dados 
medidos em 1984 e remedidos em 1985.  

 
Equações Lineares Simultâneas  
 

As equações lineares simultâneas foram apresentadas inicialmente por FERREIRA 
(1978) como um sistema de projeção de crescimento. Consiste de um conjunto de equações 
lineares que projeta ano a ano o crescimento, de acordo com a seguinte função: V(i+1) = 
ai+biVi, onde: 

Vi = volume atual medido no ano i; 
V(i+1) = volume projetado para o ano (i+1); 
ai e bi = parâmetros estimados pelo método dos quadrados mínimos e característicos 

para cada equação. 
 

Este sistema permite que, com dados tomados em duas ocasiões sucessivas com 
amostras em diferentes idades e condições edafo-climáticas, pode-se determinar os 
parâmetros. As idades deverão ser inteiras para a estimativa dos parâmetros.  
 
Equações baseadas na determinação do índice de sítio  
 

Este sistema baseia-se no ajustamento prévio de uma equação de índice de sítio e de 
crescimento em área basal. Após essas estimativas os valores entram numa equação de 
rendimento. O modelo testado para estimativa do índice de sítio foi o de SCHUMACHER 



(1939), usando-se o método da função da diferença: Ln(H2) = Ln(Hi) + bi(1/A2-
1/Al),onde H2 = Altura média das árvores dominantes medidas na ocasião 2; Hi = Altura 
média das árvores dominantes medidas na ocasião 1 ; A1 e A2 : Idades nas p ocasiões 1 e 2 
respectivamente; bi = Parâmetros estimados pelo método dos quadrados mínimos. 

Após a estimativa do parâmetro b, a equação que define índice de sítio (5) é dada 
por: Ln(S) = Ln(Hl) + b(l/AO-l/Al); onde: S = índice de sítio na idade base AO (tomado 
como 7 anos para Eucalyptus.  

O modelo testado para a previsão do crescimento em área basal foi o apresentado 
por BENNETT (1970): Ln(B2)=A1/A2)Ln(Bl)+b2(1-Al/A2), onde: B1 e B2 = valores da 
área basal medidos na primeira e segunda ocasiões, respectivamente nas idades A1 e A2; 
b2 = parâmetro estimado pelo método dos quadrados mínimos. 
 
Funções da diferença de volumes 
 

Este método se baseia na determinação do volume através de modelos de regressão, 
tendo como variável independente o volume real medido e como variável dependente o 
volume futuro. Foi testado inicialmente o modelo de crescimento em área basal apresentado 
por BENNETT (1970), substituindo-se a área basal pelo volume: Ln(V2) = (A1/A2)Ln(Vl) 
+b3(1-A1/A2), onde, V1 e V2 = volumes totais empilhados em estéres por hectare, 
medidos nas idades A1 e A2 respectivamente na mesma parcela. Ao mesmo tempo foram 
gerados empiricamente novos modelos, através do estudo de regressão passo-a-passo 
(procedimento para frente). As variáveis independentes testadas tiveram como variável 
dependente o volume da segunda medição (remedição) V2 ou o seu logaritmo neperiano 
(LV2). Foram as seguintes as variáveis independentes testadas através de regressão passo-
a-passo, para dados de 1983 e 1984 e de 1983, 1984 e 1985: V1 = volume na primeira 
medição (estéres/ha); V2 = volume na segunda medição (esteres/ha); A1 = idade na 
primeira ocasião; A2 = idade de remedição; LV1 = Ln(V1); LV2 = tn(V2); DIFINVID = 
(1/A2)-(1/A1); RID = A1/A2; RIDV = (RID)V1; DURID = 1-(A1/A2); RIDLV1 = 
(RID)LV1; LDURID = Ln (DURID); LA1 = Ln(A1); LA2 = Ln(A2); IA1 = 1/A1; IA2 = 
1/A2; DURLV1 = (1-(A1/A2))*LV1; DURV1 = ( 1-(A1/A2))*V1; LIA1 = Ln(1/A1); LIA2 
= Ln(1/A2). 
 
Computação de dados 
 

Para a análise estatística dos dados foi utilizado o sistema SAS (1984 Statistical 
Analysis System) instalado num computador IBM 4381 (16 Megabytes de memória) 
pertencente ao Centro de Computação da Datamil, empresa ligada a Cia. Suzano de Papel e 
Celulose. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Foi inicialmente testado o modelo das equações lineares simultâneas, com os dados 

das parcelas medidas em 1983 e remedidas em 1984. Foram ajustadas equações do 2o para 
o 3o ano, do 3o para o 4o e assim sucessivamente até o 8o ano. Os resultados estão 
apresentados na Tabela 1. Este estudo foi realizado apenas com a variável volume de 
madeira empilhada (volume para celulose e energia).O volume de madeira para celulose 
inclui toras cujo diâmetro mínimo com vasca é de 8 cm. A madeira para energia possui um 



diâmetro de tora máximo de 8 cm e mínimo de 4 cm. Foram separados os dados de medição 
de 1983 e remedição de 1984 (dados 83/84), dos dados da medição de 1983 e remedição de 
1984 somados aos da medição de 1984 e remedição de 1985 (dados 83/84/85), pois se 
pretendia testar os modelos utilizando apenas duas medições sucessivas e compará-las com 
aqueles que incluíam 3 medições. Ainda na Tabela 1 são mostrados os números de dados 
computados para o cálculo dos parâmetros para cada equação simultânea. Nota-se que, para 
a projeção de volume de idade 7 para a idade 8 anos, existiam apenas 2 dados, o que 
diminuiu consideravelmente a confiabilidade nas suas estimativas. O teste F mostrou maior 
significância nas classes que apresentaram maior número de informações, que foram as 
classes intermediárias. Os limites dentro dos quais a equação é válida são apresentados, 
tanto para a variável dependente, como para a independente. O número total de parcelas 
remedidas em 1984 foi de 168. Quando os dados de 1983, 1984 e 1985 foram utilizados, 
conseguiu-se um maior número de informações (494), o que favoreceu muito a 
confiabilidade nas equações. Não houve dados discrepantes e os valores do coeficiente de 
determinação foram superiores a 0,85. 

Na Tabela 2 são apresentados os desvios percentuais médios, máximos e mínimos e 
o número de dados utilizados. Para avalidação dos modelos foram calculados os valores 
para 332 parcelas e comparados com os valores observados. Os desvios foram calculados 
percentualmente em relação aos valores observados com os dados de 1983 e 1984; os erros 
obtidos foram superiores àqueles obtidos com os dados de 1983, 1984 e 1985. Isto significa 
que as estimativas com maior número de dados apresentaram melhor precisão. O desvio 
médio para os dados 83/84 foi de -4,61% e para os dados 83/84/85 de -1,45%. O segundo 
modelo testado foi aquele que necessita da estimativa do índice de sítio. Os valores dos 
parâmetros estimados para os dois modelos de altura média das árvores dominantes e área 
basal são apresentados na Tabela 3. Os valores do teste F foram altamente significativos e 
os coeficientes de determinação altos, principalmente para a área basal. Entretanto, quando 
se pretendeu validar os modelos, através da determinação dos erros (desvios) percentuais 
médios, máximos e mínimos, os mesmos foram muito altos, inviabilizando o referido 
modelo, exigindo que estudos mais aprofundados sejam realizados. Oeste modo, não se 
testou a equação de rendimento, em que o volume era calculado em função das idades 
atuais e futuras, o índice de sítio e a área basal projetada. Para a estimativa da altura média 
das árvores dominantes, o erro médio usando os dados de 1983 e 1984 foi de -32,07%, o 
que significa que para uma altura média de 20,0 m, por exemplo, essa função estimaria 
como sendo 13,6 m, o que é muito alto, como mostra a Tabela 3. Usando-se os dados de 
1983, 1984 e 1985, o erro seria maior. O mesmo aconteceria com a área basal. O método 
das funções das diferenças de volumes se apresenta como um método prático e simples e se 
estimar os parâmetros. Na Tabela 4 são apontados os valores dos parâmetros estimados 
através do processo passo-a-passo e seus respectivos testes estatísticos. São apresentados 
apenas os dois melhores modelos com e sem logaritmo neperiano da variável dependente, 
usando-se os dados de 1983, 1984 e de 1983, 1984 e 1985. Um modelo incluído neste 
grupo de equações foi aquele proposto por BENNETT (1970) para projeção da área basal. 
No caso específico os valores de área basal foram substituídos pelo volume. No estudo da 
regressão passo-a-passo, foram escolhidos modelos de regressão que possuíam como 
variáveis independentes, o volume atual e as idades atual e futura, para estimar o volume 
futuro. Os demais modelos, mesmo apresentando alta significância estatística, mas que não 
continham aquelas variáveis, foram descartados. Escolheram-se, portanto, 3 modelos com 
os dados de 1983 e 1984 e 4 modelos com os dados de 1983, 1984 e 1985. Na validação 



desses modelos, apresentada na Tabela 4, os modelos utilizando maior número de dados 
(83/84/85) foram os que mostraram menores erros médios. Para a escolha do melhor 
sistema de projeção de volume, foram comparados os modelos 1, 2 e 3 (dados 83/84/85) do 
sistema das funções da diferença de volumes com o sistema das equações simultâneas. Com 
cada um dos quatro modelos projetaram-se os volumes fixos de 2o ano para os diferentes 
anos até o 8o, em diferentes classes de produtividade, como mostra a Tabela 5. Em seguida, 
foi feita uma análise de variância para comparar os 4 modelos. Os resultados da análise de 
variância e a comparação das médias pelo teste DUNCAN encontram-se na Tabela 6. A 
análise mostra que o sistema de equações lineares simultâneas (modelo 1) não difere 
estatisticamente dos modelos 2 e 3 ajustados com dados 83, 84 e 85. O sistema de equações 
lineares simultâneas permite que, para cada intervalo de idades inteiras, haja uma 
inclinação, permitindo maior flexibilidade ao ajustamento dos dados. Por outro lado, as 
funções da diferença de volumes não necessitam de arredondamento dos dados para valores 
inteiros, tanto para a estimativa dos parâmetros, como para a projeção volumétrica 
propriamente dita. Os dois métodos são bastante simples, sendo que um necessita apenas de 
determinação de parâmetros de equações lineares simples e o outro de regressão múltipla. 
O sistema que necessita da determinação do índice de sítio para a projeção do volume não 
deve ser ignorado nos estudos futuros. Embora seja um sistema mais complexo do ponto de 
vista de número de equações, é utilizado com sucesso em diversos países, principalmente 
para as espécies do gênero Pinus. O presente estudo testou apenas um modelo, havendo 
outros na literatura com potencial para ajustar esse tipo de dados. 
 

CONCLUSOES 
 

Pelos resultados apresentados pode-se concluir que: 
a) Os sistemas de equações lineares simultâneas e as funções da diferença de 

volume apresentam bons resultados e não diferiram estatisticamente quando comparados os 
resultados das projeções. 

b) O uso de maior número de dados (83/84/85) melhorou a precisão das estimativas, 
em relação ao uso de dados de 1983 e 1984 apenas. 

c) O sistema baseado na determinação do índice de sítio apresentou os piores 
resultados. Entretanto, este método não deve ser descartado como resultado deste trabalho, 
pois, outros modelos de equações existentes na literatura, ou obtidos pelo estudo da 
regressão passo-a-passo, poderão apresentar resultados diferentes.  

d) Pode-se, com segurança, projetar o volume atual, para Eucalyptus em segunda 
rotação, melhorando com isto os processos de planejamento florestal. 
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 Tabela 1 - Equações lineares simultâneas de projeção de crescimento. 
 

Valores mínimos Valores máximos Prognose de 
crescimento 

 
Dados 

 
Equações de crescimento 

 
R2 

No de 
talhões em 
remedição 

 
Teste F Vti VT(i+1) Vti VT(i+1) 

2o para 3o ano 83/84 
83/84/85 

VT3 = 25,9055 + 1,3371 x VT2 
VT3 = 22,2307 + 1,4090 x VT2 

0,6371 
0,8515 

17 
25 

26,34** 
131,87** 

32,14 
31,84 

56,38 
56,38 

95,51 
149,38 

180,94 
243,33 

3o para 4o ano 83/84 
83/84/85 

VT4 = -7,1696 + 1,5632 x VT3 
VT4 = 24,8982 + 1,2613 x VT3 

0,8817 
0,8532 

26 
87 

178,92** 
494,25** 

49,86 
32,17 

77,19 
64,86 

174,76 
184,78 

249,74 
267,20 

4o para 5o ano 83/84 
83/84/85 

VT5 = 29,0130 + 1,1447 x VT4 
VT5 = 24,8766 + 1,1466 x VT4 

0,9159 
0,9172 

44 
131 

457,38** 
1428,56** 

49,66 
42,67 

107,75 
61,63 

286,66 
331,88 

383,23 
383,23 

5o para 6o ano 83/84 
83/84/85 

VT6 = 39,5848 + 1,0371 x VT5 
VT6 = 21,6505 + 1,1309 x VT5 

0,9007 
0,9016 

62 
140 

544,30** 
1264,18** 

66,03 
66,03 

87,68 
87,68 

378,46 
383,23 

407,69 
485,44 

6o para 7o ano 83/84 
83/84/85 

VT7 = 117,1498 + 0,7943 x VT6 
VT7 = 5,9705 + 1,1531 x VT6 

0,5556 
0,9146 

17 
77 

18,75** 
803,00** 

187,64 
87,68 

254,94 
99,62 

398,39 
407,69 

474,45 
575,45 

7o para 8o ano 83/84 
83/84/85 

VT8 = -34,6683 + 1,3579 x VT7 
VT8 = 20,0464 + 1,0593 x VT7 

1,0000 
0,9101 

02 
34 

99999,99** 
323,82** 

212,52 
154,00 

253,92 
162,38 

361,29 
474,45 

455,94 
506,87 

 
Vti = Volume total empilhado com casca na idade i 
VT (i+1) = Volume total empilhado com casca na idade (i+1) 
* = Significativo a 5% de probabilidade. 
** = Significativo a 1% de probabilidade. 



 
Tabela 2 - Validação dos modelos de equações lineares simultâneas através dos 
desvios percentuais. 
 

83/84 83/84/85 
Desvios Desvios 

Prognose de 
Crescimento 

 
No Obs. 

Médios Mínimos Máximos Médios Mínimos Máximos 
2o para 3o ano 8 1,07 -14,23 20,96 -0,68 -16,02 19,31 
3o para 4o ano 61 3,68 -35,56 41,85 -0,44 -33,58 33,16 
4o para 5o ano 93 -4,40 -41,58 17,43 -2,10 -35,02 18,91 
5o para 6o ano 78 -0,52 -24,28 29,36 -0,60 -22,34 27,39 
6o para 7o ano 60 -16,17 -87,50 17,04 -2,86 -17,93 18,49 
7o para 8o ano 32 -10,81 -24,99 8,79 -1,12 -12,80 16,36 

Total Geral 332 -4,61 -87,50 41,85 -1,45 -35,02 33,16 
 
Tabela 3 - Equações baseadas na projeção de índice de sítio: estimativa dos 
parâmetros, testes estatísticos e validação dos modelos. 
 

Estimativa da MHDOM Estimativa da ARBASHA Dados Coeficientes Teste F R2 N1 N2 
Média Mínimo Máximo Média Mínimo Máximo 

 
83/84 

b1 = -9,2383 
 

b2 = 5,7856 

306,23** 
 

9.332,24** 

0,6376 
 

0,9817 

176 
 

176 

 
346 

 
-32,07 

 
659,37 

 
39,52 

 
-51,83 

 
-211,38 

 
3,82 

 
83/84/85 

b1 = -12,3805 
 

b2 = 6,3941 

853,07** 
 

12.975,29** 

0,6213 
 

0,9615 

522 
 

522 

 
346 

 
-57,05 

 
-1659,56 

 
32,45 

 
-69,33 

 
-287,34 

 
4,30 

 
b1 do Modelo: -Ln(H2) = Ln(H1) + b1(1/A2 - 1/A2) SCHUMACHER (1939) 
b2 do Modelo: -LN(B2) = (A1/A2) Ln (B1) + b2 (1 - A1/A2) BENNETT (1970) 
H1, H2 = Altura média das árvores dominantes na ocasião 1 e 2, respectivamente 
(MHDOM); 
A1, A2 = Idade na ocasião 1 e 2, respectivamente; 
B1 e B2 = Área basal na ocasião 1 e 2, respectivamente (ARBASHA); 
N1 = No de dados empregados na elaboração da equação; 
N2 = No de dados empregados na validação do modelo; 
** = Significativo a 1% de probabilidade. 



Tabela 4 - Funções da diferença de volumes: estimativa dos parâmetros, testes 
estatísticos e validação dos modelos. 
 

Desvios percentuais Dados Modelo N1 R2 Teste F N2 
Médios Mínimos Máximos 

 
83/84 

1. V2 = 28,6129 + 2,3257 V1 - 1,5434 RIDV1 
2. LV2 = 0,7029 + 0,8984 LV1 - 1,7028 DIFINVID 
3. LV2 = (A1/A2)LV1 + 5,6479 (1-A1/A2) 

175 
175 
175 

0,9252 
0,9377 
0,9819 

1.064,32** 
1.293,81** 
9.468,39** 

346 
346 
346 

3,48 
0,71 

13,09 

-34,37 
-27,01 
-13,13 

36,37 
38,61 
43,02 

 
 

83/84/85 

1. V2 = 27,3559 + 2,0212 V1 - 1,1103 RIDV1 
2. LV2 = 0,8671 + 0,8651 LV1 - 1,6958 DIFINVID 
3. LV2 = -13,3497 + 0,9641 V1 + 22,6827 LV1 - 
 39,7501 LA1 + 0,3367 DURV1 
4. LV2 = (A1/A2)LV1 + 6,3559 (1-A1/A2) 

521 
521 

 
521 
521 

0,9374 
0,9412 

 
0,9423 
0,9592 

3.878,17** 
4.149,94** 

 
2.107,97** 
12.234,45** 

346 
346 

 
346 
346 

-0,33 
-0,07 

 
-0,59 
1,89 

-36,39 
-28,30 

 
-30,02 
-39,23 

35,83 
36,75 

 
35,05 
32,82 

 
V1, V2 = Volume na ocasião 1 e 2, respectivamente; 
N1 = No de dados empregados na elaboração da equação; 
N2 = No de dados empregados na validação do modelo; 
LV1 = Ln (V1); LV2 = Ln (V2); 
RIDV1 = (A1/A2)V1; 
DIFINVID = (1/A2)-(1/A1); 
DURV1 = (1 - (A1/A2) V1; 
** = Significativo a 1% de probabilidade 
 



Tabela 5 - Valores de volumes projetados através dos diversos modelos. 
 

MODELOS 
Classes de Produtividade 

1 : V2 = a + bV1* 2: V2 = a + bV1 + cRIDV1 3 : LV2 = a + bV1 + cDIFINVID 

 
 

Idade 
I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

2 50,0 70,00 90,00 110,00 130.00 50,00 70,00 90,00 110,00 130,00 50,00 70,00 90,00 110,00 130.00 

3 92,69 120,87 149,05 177,24 205,42 91,40 117,02 142,64 168,26 193,88 93,13 124,60 154,86 184,21 212,86 

4 141,80 177,35 212,90 248,45 284,00 135,99 166,43 196,88 227,33 257,78 138,49 178,14 215,01 249,85 283,12 

5 187,47 228,23 268,99 309,75 350,51 181,42 215,92 250,42 284,91 319,41 184,47 229,27 269,90 307,35 342,46 

6 233,66 279,76 325,85 371,95 418,04 226,19 263,99 301,80 339,61 377,41 229.82 277,48 319,42 357,42 392,48 

7 275,41 328,56 381,71 434,86 488,02 269,27 309,70 350,14 390.57 431,01 273,49 321,92 363,61 400,74 434,53 

8 311,78 368,09 424,39 480,70 537,00 310,00 352,44 394,89 437,33 479,78 314,72 362,40 402,66 437,99 469,76 

 
* = Sistema de Equações Simultâneas 
 
Tabela 6 - Análise de variância de comparação entre 4 modelos e comparação das 
médias pelo teste de Duncan. 
 

Causas de Variação G.L. S.Q. Q.M. F
Modelos 3 113405 37801 12,30**
Idade 6 1234497 205749 66,92**
Erro 130 399672 3074 

Modelos No Obs Volume médio 
1 35 264,70 a 
2 35 256,47 a 
3 35 246,68 a 
4 35 191,90 b 

 
* Modelos seguidos da mesma letra não diferem estatisticamente entre si, a 5% de 
probabilidade. 
** Significativo a 1% de probabilidade. 
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