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Resumo:  Essa pesquisa teve como objetivo principal estimar a altura total de clones de
Eucalyptus verificando a eficiência do ajuste de três modelos lineares generalizados, que
foram baseados nas famílias: normal, gama e Weibull. O melhor modelo de predição (en-
tre os três estudados) da altura dos Eucalyptus foi construído em função das variáveis: T
(idade) e DAP (diâmetro na altura do peito). Depois de todas as análises estatísticas, con-
clui-se que o modelo de melhor ajuste ocorre para família normal. Os dados utilizados no
experimento foram coletados de uma pesquisa desenvolvida na Estação Experimental da
Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), localizada no município de Ara-
ripina - PE. Para a realização desse experimento foram usados 15 clones de Eucalyptus,
onde cada clone foi plantado em quatro parcelas de 49 árvores. A primeira mensuração
do experimento ocorreu aos dois meses, depois aos seis meses e posteriormente a cada
seis meses até os 90 meses, data em que as árvores do experimento foram cortadas, po-
rém, as árvores da borda são desconsideradas no estudo. Desse experimento foi coletado
uma amostra de 1008 árvores e a para comparação dos modelos foram utilizados os crité-
rios de informação de Akaike (AIC). Depois foi feita uma avaliação do modelo através dos
coeficientes de correlação, de determinação, da raiz do erro médio quadrático e do erro
médio. A avaliação foi satisfeita de forma que a altura real e a altura estimada pelo modelo
são fortemente correlacionadas. 
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