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RESUMO 

Izabel Passos Bonete. Redes neurais artificiais e modelagem de efeitos mistos na 
descrição do perfil do fuste de Pinus taeda L. 
 

Este estudo teve por objetivo comparar o desempenho das Redes Neurais Artificiais 
(RNAs) em relação às funções de afilamento com aplicação da modelagem de 
efeitos mistos multiníveis, para descrição do perfil do fuste de Pinus taeda L. Para 
tanto, foram utilizados dados amostrais de 246 árvores, coletados na região de 
Telêmaco Borba, Paraná, Brasil, dos quais foram selecionados, aleatoriamente, 80% 
para o ajuste dos modelos e treinamento das redes neurais e, 20% para validação 
das equações e generalização das redes. Foram ajustadas 15 funções de 
afilamento, sendo cinco modelos do tipo não segmentados (NS), dois modelos do 
tipo segmentados (S) e oito modelos de forma variável (FV). Para o ajuste dos 
modelos, foi utilizada a técnica de regressão não linear (nls) de efeito fixo e, após a 
seleção da equação de melhor desempenho para estimativas de diâmetros ao longo 
do fuste, foi aplicada a modelagem não linear de efeitos mistos (nlme), em dois 
níveis, utilizando o fator classe de idade (ci) e classe de DAP (cd), para estimativas 
de diâmetros ao longo do fuste, bem como de diâmetros com estratificação do fuste 
em três seções (basal, mediana e apical) e estimativas de volumes parciais para as 
mesmas estratificações. Para as estimativas de volumes foi empregado o processo 
de integração numérica. Os ajustes foram realizados por meio das funções nls e 
nlme do software R. As equações selecionadas, de efeito fixo e efeito misto, foram 
comparadas com RNAs, geradas no software Neuro 4.0, em dois cenários, um para 
comparação com a equação de efeito fixo, e outro, para comparação com as 
equações de efeito misto selecionadas. Os modelos foram classificados conforme 
critérios estatísticos e análise gráfica de resíduos. As metodologias testadas 
mostraram-se eficientes para atingir os objetivos propostos. As equações de 
afilamento FV ajustadas por nls foram mais acuradas que as equações do tipo NS e 
S e, dentre as equações de afilamento FV, a equação de Bi (2000), apresentou 
melhor desempenho para estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste. A 
aplicação da técnica nlme na equação de Bi (2000) aumentou a acurácia das 
estimativas dos diâmetros e volumes parciais para Pinus taeda, em relação ao 
ajuste realizado pela técnica nls. As RNAs apresentaram resultados satisfatórios, 
indicando serem adequadas e acuradas para as estimativas propostas. Na 
comparação das RNAs com a equação de efeito fixo de Bi, as redes apresentaram 
melhor desempenho em todas as estimativas propostas, para diâmetros e volumes. 
Na comparação das RNAs com as variações da equação de Bi de efeito misto, para 
estimativas de diâmetros, as redes apresentaram desempenho semelhante na 
estimação da variável diâmetro para o tronco inteiro e para a porção basal do fuste, 
entretanto, para a porção mediana e apical, as redes apresentaram critérios 
estatísticos superiores em relação à regressão por nlme. Para as estimativas de 
volumes parciais, as redes foram mais eficientes e adequadas que as variações da 
equação de Bi de efeito misto, ajustadas por nlme, para as três porções do fuste, em 
especial, para porção mediana e superior, em que apresentaram maior acuracidade. 
 
Palavras-chave: Funções de afilamento do tronco; volumes ao longo do tronco; 

Manejo Florestal. 



 

ABSTRACT 

Izabel Passos Bonete. Artificial neural networks and mixed effect modeling to 

describe the stem profile of Pinus taeda L. 

 

This research aimed to compare the performance of Artificial Neural Networks 
(ANNs) in relation to taper functions, applying the multilevel mixed effect modeling, to 
describe the profile of stems of Pinus taeda L. For that, 246 trees were sampled in 
the Telêmaco Borba region, Paraná State, Brazil, from which 80% were randomly 
selected to adjust and train the neural networks, and 20% randomly selected to 
validate the equations and generalize the networks. Were adjusted 15 taper 
functions, being five non-segmented models (NS), two segmented models (S), and 
eight models of variable form (FV). To adjust the models was applied the technique 
of nonlinear regression (nls) with fixed effect, selecting then the equation with better 
performance to estimate the diameters along the stem, to which was applied the 
nonlinear modeling with mixed effects (nlme). The nlme was applied in two levels, 
using the age class (ci) and DBH class (cd) factors, to estimate the diameters along 
the stem, as well the diameters with stratification of the stem in three sections (basal, 
medium and apical) and partial volume estimations for the same stratifications. For 
the volume estimations, the numeric integration process was applied. The adjustment 
were performed using the nls and nlme functions of the R software. The selected 
equations, of fixed and of mixed effect, were compared with the ANNs, generate with 
the software Neuro 4.0, in two scenarios, one for comparison with the fixed effect 
equation, and another, for comparison with the mixed effect equations selected. The 
models were ranked according to statistical criteria and graphical analysis of 
residuals. The methodologies tested showed efficiency to reach the proposed aims. 
The taper equations of variable form adjusted by the nls were more accurate than the 
non-segmented and segmented equations, and of the taper equations of variable 
form, the equation of Bi (2000) showed better performance to estimate diameters 
without stem stratification. The application of the nlme technique to the equation of Bi 
improved the accuracy of the diameter and partial volume estimations of Pinus taeda, 
in comparison to the adjustment performed with the nls technique. The ANNs 
showed adequate results, indicating to be adequate and accurate for the proposed 
estimations. When the ANNs and the equation of Bi with fixed effects are compared, 
the neural networks showed better performance for all the proposed estimations, for 
diameters and volume. In the comparison of the ANNs with the variations of the 
equation of Bi with mixed effects, for the diameter estimations, the neural networks 
showed a similar performance to estimate the diameter variable for all the tree stem 
and the basal section, however, for the medium and apical sections, the neural 
networks showed superior statistical criteria in comparison to the nlme regression. 
The neural networks were more efficient and adequate for the estimations of the 
partial volume, and for the three sections of the stem, especially for the medium and 
apical sections of the stem, for which they showed better accuracy than the 
variations of the equation of Bi with mixed effects adjusted by the nlme. 
 
Keywords: taper functions; volumes along the stem; Forest management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Estimativas acuradas sobre a produção florestal são fundamentais para as 

empresas do setor florestal. No Brasil, os maiores plantios comerciais florestais são 

representados pelos gêneros Pinus e Eucalyptus, que respondem como principal 

fonte de matéria prima para as indústrias de celulose e papel, serrarias e processos 

de carbonização (MÔRA, 2015).  

No sul do Brasil, o Pinus é o gênero mais plantado, sendo que uma das 

maiores extensões de plantios está no estado do Paraná, ocupando uma área de, 

aproximadamente, 672.000 hectares (IBÁ, 2017).  

Como geralmente o aproveitamento de uma árvore deve ser feito de maneira 

que produza o máximo de retorno financeiro, o valor agregado é maior quando uma 

mesma árvore tem diversos usos finais, pois alcança preços diferentes no mercado. 

Entretanto, a estimativa de volume das árvores é dificultada principalmente pela 

variação da forma do perfil do fuste (MACHADO et al., 2004). A forma e o afilamento 

do fuste das árvores têm sido tema da pesquisa florestal há mais de um século, haja 

vista sua relevância e aplicabilidade em estimativas de diâmetros e volumes por 

sortimentos.  

A variação na forma dos fustes das árvores se dá de espécie para espécie e 

até mesmo dentro da mesma espécie. Além disso, outros fatores influenciam a 

forma, como a idade, espaçamento, tratamentos silviculturais, posição sociológica e 

condições do sítio. Essa variação na forma dos fustes relaciona-se com a diminuição 

dos diâmetros da base para o topo, denominada de afilamento, taper ou 

adelgaçamento. 

Muitos modelos matemáticos surgiram para descrever a forma e o afilamento 

dos fustes e, apesar de alguns terem sua eficácia consagrada, nenhum apresenta 

melhor desempenho para todas as espécies e condições a que estão sujeitos os 

plantios. Essas funções possibilitam estimar o diâmetro em qualquer ponto ao longo 

do fuste e, consequentemente, servem para estimar a altura em que ocorre um 

determinado diâmetro, o volume total da árvore e, principalmente, o volume de 

diferentes seções do fuste.  

Métodos para estimativas do volume individual de árvores começaram a ser 

desenvolvidos na primeira metade do século XX com o advento das técnicas de 
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análise de regressão. Inicialmente, tais investigações baseavam-se no uso de 

modelos matemáticos simplificados e funções polinomiais não segmentadas. A partir 

de então, diferentes enfoques no estudo do afilamento das árvores e descrição da 

forma do tronco têm sido utilizadas na pesquisa florestal, incluindo o uso de técnicas 

estatísticas multivariadas, como método de componentes principais (AHRENS e 

HOLBERT, 1981; GUIMARÃES e LEITE, 1992; ÂNGELO et al., 1997), funções 

spline cúbicas (KIRCHNER et al., 1989; FIGUEIREDO FILHO et al., 1996; RIOS, 

1997), modelos polinomiais segmentados e não segmentados (ASSIS et al., 2002; 

SOUZA et al., 2008a, b; FAVALESSA, 2011, entre outros), modelos desenvolvidos a 

partir de funções de crescimento (MURHAIWE, 1993; MÔRA, 2015) e, mais 

recentemente, década de 1980, funções de afilamento de forma variável ou 

expoente variável. 

No Brasil, o uso de funções de afilamento teve início na década de 1970, 

destacando-se entre os primeiros trabalhos desenvolvidos: Silva (1976) e Hosokawa 

(1976) (FIGUEIREDO FILHO et al., 1996). Até os dias atuais, a utilização de funções 

de afilamento cresceu consideravelmente no Brasil. Sua aplicação pode ser vista em 

muitos trabalhos florestais utilizando, principalmente, funções não segmentadas e 

segmentadas. Com relação ao uso de funções de afilamento de forma variável, os 

primeiros trabalhos desenvolvidos no Brasil, deram–se a partir de 2009, com os 

trabalhos de Machado (2009), Andrade (2014) e Andrade et al. (2014).  

A partir da década de 1990, vem sendo proposta na literatura florestal, a 

técnica de modelagem de efeitos mistos para a descrição do perfil dos fustes das 

árvores. A modelagem mista é uma técnica usada para a análise de dados com 

medidas repetidas, tais como dados utilizados em estudos de afilamento. Esses 

dados se caracterizam por se repetir dentro de um mesmo indivíduo e, geralmente, 

se agrupar em um ou mais fatores de agrupamento, de modo que dentro de cada 

grupo, as observações são susceptíveis de serem correlacionados. 

Assim, a modelagem de efeitos mistos, caracterizada por utilizar parâmetros 

de efeitos fixos e aleatórios, seja em modelos lineares ou não lineares, são 

ferramentas que buscam modelar a correlação dentro de cada grupo e, desse modo, 

melhorar as estimativas obtidas por técnica de regressão. No Brasil, essa técnica 

ainda é muito recente e pouco utilizada, destacando-se os estudos de Môra (2015), 

Schröder et al. (2015) e Vendruscolo et al. (2016b).  
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Muito embora, para Schikowski et al. (2015), os métodos indiretos para 

estimativas de variáveis sejam modelos rígidos, sem flexibilidade, com o avanço da 

ciência da computação vem ganhando espaço no campo da estimação o uso de 

Redes Neurais Artificiais (RNAs) ou simplesmente redes neurais, definidos como 

sistemas computacionais que geram estimativas por meio de técnicas não 

paramétricas. 

Para Binoti et al. (2014a), sendo as RNAs um método computacional criado 

para solucionar problemas de inteligência artificial, estas vêm apresentando 

resultados positivos na ciência florestal como uma alternativa à análise de regressão 

convencional, dada à sua flexibilidade no treinamento e modelagem das relações 

entre variáveis, pela capacidade de aprendizado de informações de um conjunto de 

dados e a generalização desse aprendizado para dados desconhecidos.  

Martins et al. (2016) relataram que as RNAs são capazes de ajustar dados 

com relações não lineares, sem especificar previamente um modelo, diferindo da 

abordagem por regressão. Além disso, as redes se destacam por possuírem 

capacidade de extrair características não explícitas de um conjunto de informações 

que lhes são fornecidas (BRAGA et al., 2007; GÖRGENS et al., 2009; SILVA et al., 

2009; BINOTI et al., 2014b; SCHIKOWSKI et al., 2015).  

Favalessa (2011) destacou que estudos sobre o comportamento das formas 

dos fustes se tornam cada dia mais úteis e de extrema importância, pois as 

diferentes formas, além de afetarem o volume total, influenciam na qualidade e 

quantidade dos multiprodutos extraídos das árvores. Assim, o estudo de novas 

funções de afilamento ou novas técnicas que proporcionem estimativas mais 

acuradas sobre a produtividade florestal, é fundamental para a melhoria e 

desenvolvimento do setor florestal.  

 Nesse sentido, a presente tese apresenta uma proposta inovadora de 

investigação sobre metodologias que vêm sendo recentemente discutidas na área 

florestal, como a modelagem não linear de efeitos mistos e as redes neurais 

artificiais, na descrição do perfil do fuste de Pinus taeda. O estudo busca assim, 

oferecer significativa contribuição ao conhecimento e, em especial, subsidiar as 

empresas de base florestal, apresentando resultados de técnicas avançadas que 

garantam a maximização do valor da floresta por meio do uso da madeira.  
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1.1. OBJETIVO GERAL  

 

Comparar o desempenho das Redes Neurais Artificiais em relação à 

aplicação da modelagem de efeitos mistos em funções de afilamento para selecionar 

a equação de melhor desempenho para estimativas de diâmetros (com e sem 

estratificação do fuste) e estimativas de volumes parciais (porção basal, mediana e 

apical) para Pinus taeda L.  

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Testar funções de afilamento não segmentadas, segmentadas e de forma variável 

por meio da técnica de regressão não linear (nls), para selecionar a equação de 

melhor desempenho para estimativas de diâmetros, com e sem estratificação do 

fuste, e de volumes parciais; 

 

✓ Aplicar a modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) na função de afilamento 

de melhor performance em estimativas de diâmetros ao longo do fuste, visando 

melhorar as estimativas de diâmetros, com e sem estratificação do fuste, e de 

volumes parciais; 

 

✓ Gerar Redes Neurais Artificiais (RNAs) para descrição do perfil do fuste de Pinus 

taeda, avaliando-se as estimativas de diâmetros, com e sem estratificação do 

fuste, e de volumes parciais;  

 

✓ Avaliar a acurácia das estimativas obtidas por modelagem não linear (nls), por 

modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) e pelas Redes Neurais Artificiais 

(RNAs), analisando o desempenho dos modelos por meio de estatísticas 

comumente utilizadas na literatura florestal; e  

 

✓ Comparar os métodos testados usando critérios estatísticos. 



 

 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. O GENERO Pinus E OS PLANTIOS FLORESTAIS NO BRASIL 

 

O gênero Pinus foi introduzido no Brasil por imigrantes europeus há mais de 

um século para usos múltiplos. Por volta de 1936, iniciaram–se os primeiros 

experimentos de introdução do gênero no país, com a implantação de espécies 

europeias, provenientes de regiões com temperatura e precipitação contrastantes 

com as condições brasileiras, o que impediu que os ensaios alcançassem êxito 

(AGUIAR et al., 2013).  

A partir de 1948, por intermédio do Serviço Florestal do Estado de São Paulo, 

espécies de Pinus provenientes de diferentes regiões dos Estados Unidos, México, 

América Central, Ilhas Caribenhas e Ásia, foram utilizadas para implantação de vários 

experimentos de campo, em diferentes sítios ecológicos do país. Esses experimentos 

possibilitaram traçar um perfil das características de desenvolvimento de cada espécie 

em diferentes regiões do país (SHIMIZU, 2016).  

O programa de incentivo fiscal para reflorestamentos, iniciado na década de 

1960, permitiu que áreas extensas na região sul e sudeste do Brasil fossem 

ocupadas, predominantemente, com Pinus taeda e Pinus elliottii, introduzidas dos 

Estados Unidos (ANTONANGELO e BACHA, 1998). 

Atualmente, a área de florestas plantadas no país corresponde a 7,84 milhões 

de hectares e é responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins 

industriais no país. Os plantios de Pinus ocupam 1,6 milhão de hectares da área no 

país e concentram-se nos estados do Paraná (42%) e Santa Catarina (34%) (IBÁ, 

2017). 

O Pinus, além de ser fonte de matéria prima para variados fins é uma espécie 

de madeira importante para o desenvolvimento social e ambiental, pois contribui 

para a preservação das florestas nativas e absorve CO2 da atmosfera, em taxas 

expressivas (LIMA, 2014). Plantios de Pinus são realizados em todo o mundo por 

apresentarem madeira de cor clara e fibras longas, o que possibilita o fornecimento 

de madeira para celulose e papel, serraria, construção civil, movelaria, laminados, 

compensados, entre outros (KOHLER, 2013). 
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2.1.1. Pinus taeda L.: origem, características e desenvolvimento no Brasil 

 

Pinus taeda L. é uma das espécies do gênero Pinus mais importantes dentre as 

espécies plantadas, comercialmente, no sul e sudeste dos Estados Unidos (LIMA, 

2014). Popularmente, é conhecido por Pinus, pinheiro americano, pinheiro-amarelo 

ou loblolly pine (ELESBÃO, 2011). É uma espécie originária de região de baixa e 

média altitude dos Estados Unidos, em geral até 800 metros acima do nível do mar 

(msnm) (PAULESKI, 2010), de clima úmido, com temperaturas variando de quentes a 

amenas, verões longos e quentes e invernos intermediários em que a precipitação 

média anual varia de 1.020 a 1.520 mm (SERPE e WATZLAWICK, 2009), e não 

ocorre naturalmente na América do Sul.  

No Brasil, desenvolvem-se bem em regiões com clima fresco e inverno frio, 

com disponibilidade constante de umidade durante o ano, condições características 

das regiões sul e sudeste do país (AGUIAR et al., 2013). O P. taeda é considerado 

de baixa exigência nutricional, sendo que na região sul do Brasil, apresenta 

crescimento rápido e alta produtividade, mesmo sem o uso de insumos (LIMA, 

2014). 

De acordo com Elesbão (2011), essa espécie caracteriza-se por atingir mais 

de 20 m de altura, podendo chegar, quando árvore adulta, a 30 ou 40 metros de 

altura. Além disso, apresenta casca rachada, ramos acinzentados, acículas reunidas 

em grupos de três, com 15 a 20 cm de comprimento, de cor verde-escura. Seus 

cones masculinos são cilíndricos e amarelados, e os femininos, ovado-oblongos, 

sésseis ou subsésseis, muito persistentes e dotados de escamas espinhosas. As 

sementes são pequenas, com cerca de 5 mm de comprimento e com alas de até 25 

mm, tendo dispersão anemocórica. 

No Brasil, o P. taeda é utilizado para a produção de celulose, papel, madeira 

serrada, chapas e madeira reconstituída. Por se desenvolver facilmente em áreas 

abertas, é caracterizado como uma espécie invasora, porém na ausência de 

luminosidade suficiente para o estabelecimento das plântulas e contato das 

sementes com o solo, essa espécie não consegue se estabelecer, sendo dominada 

por espécies folhosas (AGUIAR et al., 2013).  
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2.2. FORMA E AFILAMENTO DO TRONCO 

 

Os termos ‘forma’ e ‘afilamento’, embora sejam, frequentemente, utilizados de 

forma indistinta para expressar a mesma ideia, são vocábulos que têm significados 

diferentes (GRAY, 1956; MUHAIRWE, 1993).  

Gray (1956) fez distinção entre os termos, definindo ‘forma’ como o formato 

característico do sólido, determinado pelo índice de potência de d (diâmetro), nas 

curvas que definem o perfil do diâmetro/altura (d/h) para a forma dos sólidos: cone 

(h=k1d), paraboloide quadrático (h=k2d2) e paraboloide cúbico (h=k3d3), embora 

assuma que, na prática, a forma dos fustes seja, muitas vezes, referida como 

variando de cônica para cilíndrica. Já o termo 'afilamento', Gray (1956) definiu como 

a taxa de estreitamento do diâmetro em relação ao aumento da altura de um sólido 

com uma determinada forma, tal como determinado pela curva de diâmetro-altura 

para a forma de um sólido.  

De acordo com a proposta de Gray (1956), a forma da árvore deve ser constante, 

enquanto o afilamento varia por árvore. No entanto, afilamento e forma variam de acordo 

com a árvore, ou seja, a forma é a figura geométrica do tronco da árvore e pode ser 

regular, como um sólido de revolução, ou mais geralmente, irregular.  

Muhairwe (1993) explicou que o termo ‘forma’ refere-se à forma geométrica 

do fuste (neiloide, paraboloide e cone), e ‘afilamento’ é a taxa de diminuição ou 

estreitamento no diâmetro do fuste com aumento da altura. Para o autor, duas 

seções de árvores de mesma forma, podem ter afilamentos diferentes, assim como, 

duas seções com diferentes formas, podem ter o mesmo afilamento médio. 

Segundo Newnham (1988), forma e afilamento de fustes têm sido estudados há 

mais de um século e ainda, parecem ser temas prioritários na investigação florestal. 

Esse autor mencionou que, há duas razões possíveis para o constante estudo sobre o 

tema. Primeiramente, porque nenhuma teoria desenvolvida, explica adequadamente, as 

variações na forma do fuste, tanto dentro como entre as árvores, o que impossibilita o 

desenvolvimento de uma função de afilamento satisfatória que seja efetivamente 

adequada para todas as dimensões de árvores estimadas, bem como, para todas as 

espécies de árvores e ainda, que seja uniformemente aceitável para uma ampla gama 

de condições geográficas. Em segundo lugar, e mais importante, porque de um ponto 

de vista prático, uma função de afilamento que possa prever com precisão o diâmetro 



 

24 
 

em qualquer ponto do fuste a partir de algumas variáveis, facilmente mensuráveis, é 

essencial para estimar o volume de árvores em pé e gerar estimativas de volume para 

diferentes limites comercializáveis.  

 

 

2.2.1. Bases teóricas para a forma e o afilamento do fuste  

 

Na tentativa de explicar a variabilidade da forma da árvore, Gray (1956) e, 

Larson (1963) apresentaram e discutiram quatro teorias gerais: a teoria nutricional, a da 

condução de água, a mecanicista e a hormonal. A teoria nutricional defende que um 

fuste cilíndrico é resultante do equilíbrio entre a transpiração e a assimilação, de modo 

que altas taxas de transpiração produzem um fuste mais afilado; já a teoria da 

condução da água defende que para um fuste cilíndrico é necessário que haja um 

equilíbrio no transporte de água entre a copa e as raízes; para a teoria mecanicista, a 

força horizontal aplicada sobre o fuste pelo vento é que determina a distribuição do 

crescimento ao longo do fuste e, consequentemente a sua forma; por fim, a teoria 

hormonal defende que a produção de auxinas (hormônios) originadas na copa é que 

são responsáveis pela forma do fuste.  

Estas teorias contribuíram de forma incontestável na tentativa de explicar a 

forma dos fustes de árvores. No entanto, de acordo com Figueiredo Filho (1991) e 

Queiróz (2006), nenhuma trouxe uma solução definitiva para o problema, pois, 

consideram a variabilidade somente do ponto de vista biológico ou mecânico, 

quando certamente a forma é regulada por ambas. Além disso, não há provas 

convincentes de que qualquer uma das teorias propostas explica, satisfatoriamente, 

a forma do fuste (VAN LAAR e AKÇA, 2007). 

As árvores possuem determinado tipo de forma que varia de indivíduo para 

indivíduo, conforme a espécie e até dentro da mesma espécie. Independentemente das 

irregularidades dos troncos, diferentes fatores podem afetar o afilamento do tronco de 

árvores, como o sítio, a idade, a densidade do povoamento, o comprimento da copa, a 

intensidade do vento que age sobre a copa das árvores, posição sociológica, 

herdabilidade genética, as intervenções silviculturais aplicadas aos povoamentos, como 

os desbastes e/ou desramas e causas anômalas, como doenças e/ou pragas (FINGER 

et al., 1995; SCHNEIDER et al. ,1996; QUEIROZ, 2006; RAMOS, 2012).  
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2.3. ESTUDO DA FORMA E AFILAMENTO DO TRONCO 

 

Machado e Figueiredo Filho (2009) consideraram que os troncos das árvores 

apresentam formas características, podendo assumir as mais diferentes formas, 

desde um modelo perfeitamente assimilável a uma figura geométrica, como nas 

coníferas, até aquelas com formatos totalmente irregulares, que não se comparam a 

quaisquer sólidos geométricos.  

Todas estas variações presentes nas formas das árvores desafiaram os 

biometristas, ao longo dos últimos séculos, na formulação de uma metodologia 

apropriada para a obtenção do volume real de madeira de uma árvore (PÉLLICO 

NETTO, 2004). Nesse sentido, estudos sobre a forma do tronco concentraram-se em 

árvores que poderiam ser consideradas como regulares, cujos eixos principais se 

comparam a figuras geométricas definidas, pois à medida que a forma do tronco se 

afasta de uma característica regular, mais difícil se torna a aplicação de 

conhecimentos matemáticos para determinar com exatidão os seus volumes 

(MACHADO e FIGUEIREDO FILHO, 2009).  

No meio florestal, o estudo da forma pode ser realizado por meio de três 

abordagens. Dessas três abordagens, duas são baseadas em relações simples: 

fatores de forma e quocientes de forma. A outra linha é baseada em funções mais 

complexas, incluindo estudo de curvas, fórmulas e funções de afilamento 

(CANCINO, 2006; MÔRA, 2015).  

 

 

2.3.1. Fator de forma 

 

O fator de forma (f) ou fator de forma artificial é definido como a razão entre o 

volume do fuste e o volume de um cilindro, de altura igual à altura da árvore e 

diâmetro igual ao diâmetro à altura do peito (DAP) da árvore.  

Moura (1994) destacou que troncos com mesmo fator de forma artificial não 

têm, necessariamente, uma mesma forma, ou ainda, troncos que possuem a mesma 

forma não têm, necessariamente, fatores de forma artificiais iguais. Segundo o autor, 

apesar desta limitação, o fator de forma mais utilizado tem sido o fator de forma 

artificial ou absoluto, embora esta falha tenha sido superada por outro fator de 
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forma, que é o fator da forma de Hohenadl ou fator de forma natural, definido como a 

razão entre o volume do fuste e o volume de um cilindro de altura igual à altura total 

da árvore e diâmetro tomado a 1/10 dessa altura. Desse modo, duas árvores com 

idêntica forma geométrica e diferentes alturas, possuem diferentes fatores de forma 

artificial, porém o mesmo fator de forma natural. 

Para Môra (2015), dependendo da espessura da casca e do afilamento do 

fuste, o fator de forma pode assumir diferentes valores e, quanto maior for o 

afilamento, menor será o fator de forma (MUHAIRVE, 1993). Rossi (2015) 

mencionou que o fator de forma é utilizado como um importante parâmetro externo 

para definir a qualidade do fuste, de modo que o afilamento acentuado relaciona-se 

a um baixo aproveitamento da madeira serrada e propriedades mecânicas ruins, 

além do alto custo de processamento. 

 

 

2.3.2. Quociente de forma 

 

O quociente de forma (q) é uma razão entre dois diâmetros, enquanto que o 

fator de forma é uma razão entre dois volumes (FAVALESSA, 2011). Cancino (2006) 

citou a definição de quociente de forma como a razão entre o diâmetro do fuste 

medido a certa altura superior no fuste com outro diâmetro padrão, medido a uma 

altura inferior no fuste.  

De acordo com Spurr (1952), uma das tentativas mais antigas para explicar a 

forma da árvore foi proposta por Schuberg, na Alemanha, em 1891, com a 

introdução do conceito de quociente de forma normal, dado pela razão entre o 

diâmetro na metade da altura da árvore e o diâmetro à altura do peito. Tal conceito 

foi, posteriormente, testado por Schiffel, em 1899, e corrigido por Jonson, em 1910. 

A partir daí, desenvolveu-se uma série de pesquisas sobre forma de tronco para 

definição de sortimentos de madeira.  

Além do quociente de forma normal, existe o quociente de forma de Girard, 

dado pela razão entre o diâmetro na altura 17,3 pés (≈ 5,27 m) e o diâmetro à altura 

do peito e, o quociente de forma natural de Hohenadl, dado pela razão entre o 

diâmetro medido a diversas alturas do fuste e o diâmetro a 1/10 da altura total do 

fuste.   
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2.4. FUNÇÕES DE FORMA, AFILAMENTO OU ‘TAPER’  

 

Ahrens e Holbert (1981) definiram função de afilamento como uma descrição 

matemática do perfil longitudinal de um tronco. Môra (2015) acrescenta que funções 

de afilamento são ferramentas úteis para estimar diâmetros de toras e volumes 

comerciais. 

As equações utilizadas para representar o perfil dos fustes são geradas a 

partir da análise de regressão em dados de cubagem rigorosa, geralmente, obtidos 

em algumas árvores-amostra. São empregados modelos estatísticos adequados à 

caracterização da variação de diâmetros do tronco em toda a sua extensão, no 

sentido base-topo, denominados modelos de taper, afilamento, adelgaçamento, 

perfil, ou, de forma do tronco (ANDRADE, 2014).  

Segundo Prodan et al. (1997), tais funções, constituem uma importante 

ferramenta estatística na determinação dos perfis de troncos, pois permitem ao 

usuário estimar três características básicas das árvores: diâmetro em qualquer ponto 

do fuste; altura total ou altura na qual se encontra determinado diâmetro limite 

especificado no fuste e, o volume entre quaisquer pontos do fuste. 

Assim, uma das possibilidades de expressar a forma média do tronco de uma 

espécie florestal é por meio da construção ou ajuste de uma curva modelo do tronco, 

com o perfil característico da espécie em questão. A partir de medições de 

diâmetros em pontos sucessivos ao longo do tronco das árvores, ajustam-se 

modelos matemáticos que fornecem um bom retrato do perfil do tronco. O objetivo é 

obter uma ou mais equações ou funções de afilamento que descrevam o perfil do 

tronco, da espécie ou das espécies em estudo (MOURA, 1994). 

Fischer et al. (2001) mencionaram que muitos pesquisadores têm dedicado 

vastos esforços para obter um modelo que descreva com precisão o perfil do fuste 

de árvores, na expectativa de estimar o diâmetro a qualquer altura ao longo do fuste 

e a altura até qualquer diâmetro especificado. Essa informação permite quantificar o 

número de toras com bitola e comprimentos pré-definidos ou os múltiplos produtos 

da madeira. Normalmente, por meio da integração das funções de afilamento, 

obtêm-se expressões que permitem calcular o volume desses múltiplos produtos da 

madeira e mesmo de toda a árvore. 
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Surgiram assim, modelos que consideravam a existência das formas 

geométricas básicas (cilindro, paraboloide, neiloide e cone) do fuste e modelos, 

empíricos, mas não menos eficazes, ajustados a partir de dados de árvores-amostra 

(CANCINO, 2006). Neste contexto, Gray (1956), demonstrou que a parte principal do 

tronco poderia ser descrita por um paraboloide quadrático, desde que fosse ignorada 

a base e o topo da árvore. Cancino (2006) salientou que em geral, as maiores 

dificuldades para ajustar modelos são apresentadas na descrição do perfil da base e 

do topo da árvore. 

De acordo com Moura (1994) os modelos matemáticos que descrevem a 

forma do tronco devem atender a alguns condicionantes, dentre os quais: 

a) as variáveis independentes devem ser de fácil obtenção, como diâmetro à 

altura do peito (DAP), altura total (h) e altura seccional (hi); 

b) o diâmetro estimado na altura 1,3 m deve ser igual ao DAP; 

c) quando h = altura total, o diâmetro deve ser igual à zero; 

d) a integração da função deve permitir a obtenção do volume total ou de 

partes do tronco. 

Figueiredo et al. (2006) destacaram que as funções de afilamento 

apresentam, além das vantagens referentes à flexibilidade e amplitude das 

informações geradas, o princípio da possibilidade de compatibilidade entre o volume 

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

comerciais, seja sempre menor que o volume total. 

 

 

2.4.1. Histórico das funções de afilamento  

 

De acordo com Behre (1923) e Ahrens e Holbert (1981), a primeira tentativa 

para expressar o afilamento do fuste de árvores, deu-se em 1903, com o sueco A. 

G. Höjer.  

Em 1910 e 1911, T. Jonson verificou que o modelo de Höjer era adequado 

somente para povoamentos estabelecidos com semente local e, em 1911, sugeriu 

uma alteração no modelo original introduzindo uma constante biológica, com o 

objetivo de evitar a diminuição acentuada dos diâmetros no topo das árvores, 

alcançando assim, melhores resultados (QUEIRÓZ, 2006). 
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Em 1923, 1927 e 1935, Behre desenvolveu um modelo que tem a forma de 

uma hipérbole e que produzia resultados satisfatórios para muitas espécies 

florestais, mas frequentemente, não apresentava um bom ajuste quando diâmetros 

são estimados na base dos troncos. Na época, a principal dificuldade no uso prático 

das funções sugeridas por Höjer, Jonson e Behre é que envolviam excessivos 

cálculos e os modelos não descreviam, satisfatoriamente, a forma da base e do topo 

do tronco de árvores (AHRENS e HOLBERT, 1981).  

De acordo com Favalessa (2011), a partir da década de 1960, houve um 

substancial desenvolvimento no estudo da forma da árvore. Foram desenvolvidos 

modelos como o modelo do quinto grau proposto por Prodan (1965)/Schöepfer 

(1966), o modelo de Kozak (1969), o modelo de Hradetzky (1976) e o modelo de 

Clutter (1980). Além destes, outros modelos importantes que determinam pontos de 

mudança da forma nos fustes ou que são derivados de modelos de classe de forma 

foram definidos por Demaerschalk (1972), Max e Burkhart (1976), Parresol et al. 

(1987), Clark et al. (1991), Fang et al. (2000), Souter e Clark (2001) e Lee et al. 

(2003), entre outros. 

Môra (2015) destacou que estudos para melhor utilização da madeira e 

manejo mais intensivo das florestas, possibilitou a investigação de novas 

abordagens de funções de afilamento que resultassem em estimativas mais 

acuradas. Métodos mais sofisticados têm sido testados, incluindo a análise de 

componentes principais, funções spline cúbicas e o método de diâmetro no ponto de 

Ormerod (1986). Entretanto, com o avanço da tecnologia e das dificuldades de 

ajuste dos modelos de afilamento por seções do fuste, na década de 1980, 

Newnham (1988) e Kozak (1988), iniciaram os trabalhos com modelos de forma 

variável ou funções de expoente variável.  

Hoje, existe uma ampla gama de modelos de afilamento que variam tanto 

quanto ao número de parâmetros, como na definição das variáveis dependentes e 

independentes. Segundo Campos e Leite (2009), diversos modelos têm sido 

propostos e empregados para expressar o perfil do fuste, considerando variações de 

forma, segundo a espécie. Porém, a maioria dos modelos de afilamento não 

descreve todo o fuste com a mesma precisão e, o melhor modelo depende dos 

objetivos, ou seja, enquanto um determinado modelo tem melhor desempenho para 
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estimar diâmetros ao longo do fuste, este pode não ser o melhor para estimar alturas 

comerciais e volumes.  

Tal inconsistência ocorre porque não há compatibilidade entre certas 

equações de afilamento e as equações de volume. De acordo com Diéguez-Aranda 

et al. (2006), um sistema de estimativa de volume é compatível quando o volume 

calculado pela integração da equação de afilamento é igual ao que foi calculado por 

uma equação de volume total. 

Para Môra (2015), a modelagem de afilamento das variáveis dendrométricas 

teve seu início na aplicação dos modelos de regressão linear simples, seguidos dos 

modelos não lineares. Drapper e Smith (1998) diferenciam os modelos lineares dos 

não lineares esclarecendo que, nos modelos lineares, as derivadas parciais em 

relação aos parâmetros, não dependem dos parâmetros e, nos modelos não 

lineares, pelo menos uma das variáveis parciais, depende de algum dos parâmetros 

do modelo.  

Segundo Carvalho et al. (2014), os modelos lineares são os preferidos para 

descrever o afilamento das árvores, embora os não lineares, quando o objetivo é 

descrever fenômenos biológicos, sejam mais utilizados, além de já terem 

comprovado sua superioridade em relação aos modelos lineares na modelagem do 

perfil de árvores (HORLE et al., 2010; MENDONÇA et al., 2007; PIRES e 

CALEGARIO, 2007).  

 

 

2.4.2. Tipos de funções de afilamento 

 

Na literatura são encontradas diferentes classificações para os modelos de 

afilamento, uma vez que numerosas funções de afilamento têm sido propostas, 

apresentando formas distintas e complexidades diversas.  

De-Miguel et al. (2012) mencionaram que diferentes sistemas, porém 

complementares, foram usados para classificar as funções de afilamento, os quais 

se dividem em: (i) equações compatíveis e não compatíveis de acordo com a sua 

compatibilidade com os modelos de volume; (ii) equações não segmentadas e 

segmentadas, de acordo com o número de subfunções (uma ou mais que uma), 

incluído o modelo de forma variável; (iii) polinomial simples, polinomial segmentado, 
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potencial, exponencial, forma variável, trigonométricas, e modelos logarítmicos, de 

acordo com a função matemática utilizada no modelo; e (iv) polinomial simples, 

segmentado, e os modelos de forma variável. 

Muhairve (1993) comentou que as funções de afilamento mais utilizadas, 

segundo a literatura, são as denominadas funções estáticas, aquelas que estimam o 

diâmetro ao longo do tronco da árvore, em um determinado momento, diferenciando-

se de modelos dinâmicos que estimam a mudança de diâmetro ao longo do tronco 

da árvore, considerando também o tempo.  

Para Figueiredo et al. (2006), entre as tendências de modelagem distingue-

se: (i) modelos simplificados: que não consideram a altura total, mas a distância 

entre um diâmetro qualquer (di) e a extremidade da árvore, além do diâmetro à altura 

do peito (DAP); (ii) modelos polinomiais: baseados principalmente na comparação 

entre a variável dependente (di/DAP)² ou (di/d0,1)2 e os polinômios formados pela 

variável independente (hi/h); (iii) modelos sigmoides: expressões matemáticas que 

geram um perfil semelhante a uma curva sigmoide; (iv) modelos segmentados: 

consistem no uso de submodelos justapostos, cada um representando uma porção 

do tronco; (v) modelos definidos por meio de análise multivariada: baseiam-se na 

aplicação de análise de componentes principais para investigar as variações 

existentes na estrutura dos dados e definir o modelo de regressão a ser utilizado 

para descrever o perfil do tronco; e, (vi) modelos trigonométricos.  

Campos e Leite (2009) agruparam os modelos em dois tipos gerais: (i) modelos 

simples – aqueles que uma única função representa a forma do fuste desde a base 

até o ápice, entre eles Kozak (1969), Demaerschalk (1972) e Ormerod (1975); e (ii) 

modelos segmentados – constituem uma variação dos modelos chamados 

polinomiais, sendo ajustados por seções do fuste, duas ou mais.  

Môra (2015), adaptando a classificação de Muhairwe (1993), atualizou e 

classificou as funções de afilamento desenvolvidas, desde a primeira função 

proposta por Höjer (1903), até as mais recentes discutidas na literatura, em quatro 

grandes grupos: (i) modelos segmentados; (ii) modelos não segmentados; (iii) 

modelos de forma variável; e (iv) modelos e modelagens diversas, incluindo funções 

spline cúbicas, modelagem de efeito misto e análise de componentes principais. 
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2.4.2.1. Modelos não segmentados 

 

Assis et al. (2002) salientaram que dentre as diversas técnicas estatísticas de 

modelagem, os modelos não segmentados destacam-se, pois conseguem aliar 

eficiência a uma simplicidade de aplicação, quando comparados a modelos 

segmentados.  

Tais modelos descrevem a mudança de diâmetro do solo ao topo da árvore 

com uma única função e são modelos relativamente fáceis de serem ajustados 

(CAMPOS e LEITE, 2009). Porém, são os menos flexíveis dentre os tipos de 

funções de afilamento. De acordo com Môra (2015), os mais antigos modelos e a 

maioria das funções de afilamento desenvolvidas até então, pertencem à categoria 

de modelos de afilamento não segmentados. 

Os primeiros modelos não segmentados para a determinação do diâmetro a 

qualquer altura ao longo do tronco foram os modelos supersimplificados propostos 

por Höjer em 1903, Jonson, em 1910 e 1911 e Behre, em 1923 e 1927 (AHRENS e 

HOLBERT, 1981).  

Prodan et al. (1997) mencionaram que os modelos não segmentados são 

fáceis de integrar para se obter equações de volume e são facilmente rearranjados, 

algebricamente, para o cálculo de alturas a qualquer diâmetro. Entretanto, têm a 

desvantagem de apresentar algum erro de tendência na estimação do diâmetro em 

determinadas porções do fuste, especificamente, na base e no topo do tronco. 

Novos modelos não segmentados foram propostos depois dos modelos de 

Höjer (1903), Jonson (1910, 1911) e Behre (1923), contemplando polinômios de 

grau mais elevado para caracterizar corretamente a base e o perfil do fuste, entre 

eles os modelos de Matte (1949), Schöepfer (1966) ou Polinômio de 5º grau, Bruce 

et al. (1968), Kozak et al. (1969), Hradetzky (1976) e Goulding e Murray (1976). 

Simultaneamente, Demaerschalk, em 1972 e 1973, desenvolveu funções de 

afilamento a partir de sistemas integrados para estimativas volumétricas, das quais, 

as funções de afilamento são derivadas de equações de volume total, baseadas no 

modelo de Schumacher e Hall (1933), de Spurr (1952), de Honer (1965) e outras 

variações (MÔRA, 2015).  
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2.4.2.2. Modelos segmentados 

 

Com o advento dos computadores e softwares estatísticos, surgiram os 

modelos segmentados que diferiam dos não segmentados pelo fato de dividirem a 

árvore em dois ou mais segmentos com auxílio de pontos de inflexão (MÔRA, 

2015).  

Os modelos segmentados corrigem de certa forma o efeito na base e no ápice, 

mas apresentam o inconveniente de utilizar diferentes subfunções para várias partes do 

fuste, condicionadas a juntarem-se, matematicamente, nos pontos de inflexão. Esses 

modelos descrevem as formas geométricas, tronco de neiloide, tronco de 

paraboloide e cone, geralmente assumidos pelo tronco de uma árvore, encaixando 

cada parte com uma equação diferente que, em seguida, juntam-se, 

matematicamente, para produzir uma função geral segmentada (DIÉGUEZ-ARANDA 

et al., 2006; ÖZÇELIK et al., 2011). 

O primeiro modelo segmentado desenvolvido foi o de Max e Burkhart, 

proposto em 1976, e ainda considerado, um dos mais eficientes. Esse tipo de 

modelo descreve melhor o perfil do fuste que os modelos de afilamento mais 

simples, especialmente, nos segmentos onde se encontram os maiores volumes 

(FAVALESSA, 2011).  

Segundo Campos e Leite (2009), tais modelos são mais difíceis de serem 

ajustados, porém procuram diminuir erros de tendências nas estimações do 

diâmetro ao longo do fuste. Os autores acrescentaram afirmando que o modelo 

segmentado clássico de Max e Burkhart (1976), destaca-se por apresentar a 

propriedade de unir três parábolas sob-restrições de continuidade.  

Além de Max e Burkhart (1976), outras funções de afilamento segmentadas 

foram desenvolvidas, como Demaerschalk e Kozak (1977), Cao et al. (1980), 

Parresol et al. (1987) e Clark et al. (1991), apresentando a variável dependente pela 

relação (di/DAP) ou (di/DAP)2 e as variáveis independentes representadas pelas 

variáveis, altura ao longo do fuste (hi) e altura total (h) e suas derivações e relações 

(MÔRA, 2015).  
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2.4.2.3. Modelos de forma variável 

 

Modelo de afilamento de forma variável ou modelo de expoente variável ou 

expoente forma ou ainda variável expoente, consiste em um modelo único para 

descrever o afilamento das árvores, assim como as funções de afilamento não 

segmentadas. Porém, a função de afilamento de forma variável descreve o 

afilamento do tronco como uma função contínua, utilizando um expoente que 

varia para compensar as mudanças na forma do tronco nas diferentes seções da 

árvore.  

Para Yang et al. (2009a), essas funções permitem que o expoente se altere 

com a altura relativa da árvore, permitindo que uma única equação descreva as 

formas neiloides, paraboloides e cônicas, eliminando a necessidade de especificar 

diferentes equações para diferentes seções de tronco.  

Muhairwe (1993) esclareceu que as primeiras propostas de um modelo de 

forma variável foram apresentadas por Forslund em 1982 e Reed e Byrne em 1985, 

a partir do modelo não segmentado de Ormerod (1973). A função era simples e 

variável, porém tendia a subestimar ligeiramente diâmetros na parte inferior do 

tronco e a superestimar diâmetros na parte superior. 

Môra (2015) destacou que a principal vantagem das estimativas utilizando 

modelos de forma variável sobre modelos de afilamento segmentados é que tais 

modelos são geralmente muito mais fáceis de ajustar e fornecem melhores 

estimativas de diâmetro da base até o topo da árvore.  

Para Schröder et al. (2015), devido à necessidade de estimar pontos de 

junção das equações, os modelos de afilamento segmentados precisam ser 

ajustados iterativamente aos dados, exigindo alguma experiência do gerenciador de 

florestas, bem como mais recursos de computação. Já os modelos de forma variável 

fornecem estimativas ainda melhores da forma do fuste por meio de equações 

contínuas com um expoente variável, que pode descrever potencialmente qualquer 

formato do fuste.  

Diéguez-Aranda et al. (2006) mencionaram que em comparação com os 

modelos de afilamento não segmentados e segmentados, esta abordagem 

normalmente fornece o menor grau de viés local e a maior precisão nas previsões 

de afilamento, no entanto, a desvantagem de modelos de afilamento de forma 
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variável é que tais modelos não podem ser integrados analiticamente para calcular 

volumes totais.  

De acordo com Môra (2015), entre os modelos de forma variável propostos 

na literatura estão: Kozak (1988, 1994, 1995, 1997, 2004), Perez et al. (1990), 

Newnham (1988, 1992), Muhairwe (1999), Zakrewski (1999), Bi (2000) e Lee et al. 

(2003). Além desses, Riemer et al. (1995), Sharma e Zhang (2004) (DIÉGUEZ-

ARANDA et al., 2006), Valentine e Gregoire (2001), Sharma e Parton (2009) (LI e 

WEISKITTEL, 2010). 

Segundo Melo (2014), modelos de expoente-variável têm sido utilizados com 

sucesso, descrevendo de forma precisa o afilamento do fuste. Dentre os vários 

trabalhos internacionais que utilizaram esta técnica, destacam-se os de Kozak 

(1988), Newnham (1992), Kozak (1997), Kozak (2004), Bluhm et al. (2007), Yang et 

al. (2009a), Fonweban et al. (2011) e Duan et al. (2016), dentre outros.  

Para Kozak (2004), as principais vantagens dos modelos de expoente-

variável referem-se à sua flexibilidade, pois possibilitam modificações nos modelos, 

adequando-se às condições locais e à espécie estudada, além de apresentarem 

menor multicolinariedade. 

No Brasil, o primeiro trabalho desenvolvido, utilizando modelos de forma 

variável, deu-se com o estudo de Machado (2009), o qual buscou construir funções 

de afilamento por árvore a partir de modelos de funções potência com expoente 

variável de Kozak (1988), Bi (2000) e Lee et al. (2003), para estimativas de volumes 

comerciais e totais.  

Atualmente, diversos trabalhos testando modelos de forma variável na 

descrição do perfil de fustes de diferentes espécies têm sido desenvolvidos, entre 

eles, Andrade (2014), Andrade et al. (2014), Môra (2015), Schröder et al. (2015), 

Ciarnoschi (2016) e Costa et al. (2016), cada qual destacando a flexibilidade e a 

eficiência de tais modelos em predizer diâmetros e volumes de diferentes espécies, 

o que favorece o uso na obtenção de sortimentos de madeira.  
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2.5. MODELAGEM DE EFEITOS MISTOS  

 

Os modelos de efeitos mistos, geralmente descritos como modelos 

hierárquicos, vêm se tornando cada vez mais populares na literatura científica, com 

aplicação em diferentes áreas. São utilizados para descrever as relações entre uma 

variável resposta e uma ou mais covariáveis em dados agrupados de acordo com 

um ou mais fatores de classificação, tais como dados longitudinais, medições 

repetidas, dados com estrutura hierárquica, dados em vários níveis e modelos em 

blocos (PINHEIRO e BATES, 2000).  

Recentemente empregada na área florestal, à técnica de modelagem de 

regressão de efeitos mistos vem sendo utilizada para melhorar as estimativas 

obtidas por técnica de regressão. Tornou-se cada vez mais popular na literatura 

florestal, a partir dos estudos de Lappi (1991) (GOUVEIA et al., 2015).  

Essa técnica de modelagem utiliza tanto parâmetros de efeitos fixos, como 

parâmetros de efeitos aleatórios, na análise de dados com medidas repetidas, tanto 

em modelos lineares como não lineares, dependendo do estudo de interesse 

(MÔRA, 2015). Parâmetros de efeitos fixos expressam uma resposta média da 

população, comuns a todos os indivíduos e parâmetros de efeitos aleatórios, 

expressam uma resposta específica para cada unidade de amostragem (SHARMA e 

PARTON, 2009). Ao associar efeitos aleatórios comuns às observações que 

compartilham o mesmo nível de um fator de classificação, modelos de efeitos mistos 

representam de forma flexível à estrutura de covariância induzida pelo agrupamento 

dos dados (PINHEIRO e BATES, 2000).  

McCulloch e Searle (2001) diferenciam os modelos de efeitos fixos dos modelos 

de efeitos mistos a partir do tipo de estimativas produzidas por qualquer categoria de 

modelos. Para os autores, estimativas que se baseiam em modelos que predizem 

diretamente a média da população (média marginal), geralmente são produzidas por 

modelos de efeitos fixos e, estimativas baseadas em modelos com determinados valores 

de parâmetros aleatórios, são chamadas de estimativas condicionais, as quais são 

produzidas por modelos condicionais ou modelos de efeitos mistos.  

A crescente popularidade dos modelos de efeitos mistos é explicada pela 

flexibilidade que oferecem em modelar a correlação dentro de cada unidade amostral 

(PINHEIRO e BATES, 2000). Observações feitas, sequencialmente, no mesmo 
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indivíduo ou grupo, são susceptíveis de serem correlacionadas e os modelos mistos, 

constituem-se numa ferramenta conveniente para modelar essa dependência entre 

indivíduos ou grupos (PINHEIRO, 1994; TASISSA e BURKHART, 1998). 

Nicoletti et al. (2016) esclareceram que a modelagem de efeitos mistos, 

possibilita o trabalho com os dados na sua perfeita originalidade sem a necessidade 

de transformar variáveis para atender às pressuposições básicas de análise de 

regressão que são: independência entre as observações, distribuição aleatória, 

normal e idêntica dos resíduos com média zero e variância constante. Com os 

modelos de efeitos mistos é possível generalizar estruturas de correlações espaço-

temporais e variâncias não constantes, além de permitir generalizações de famílias 

de distribuições de probabilidade.  

A modelagem de efeito misto pode ser subdividida no uso de modelos não 

lineares de efeitos mistos (nlme), aplicados quando funções não lineares médias são 

aplicadas a dados agrupados ou, no uso de modelos lineares generalizados mistos 

(lme), aplicados quando os dados agrupados são modelados de forma que a resposta 

(condicional) tem uma distribuição na família das exponenciais (SCHABENBERGER e 

PIERCE, 2002). Os modelos de efeitos mistos lineares são modelos nos quais os 

efeitos fixos e aleatórios contribuem linearmente para a função resposta. 

Ambos os modelos mistos, lineares generalizados (lme) e mistos não lineares 

(nlme), são usados com dados agrupados e têm a finalidade de descrever uma 

variável resposta em função de covariáveis, considerando a correlação entre as 

observações no mesmo grupo. Nas duas modelagens, os efeitos aleatórios são 

usados para representar dependência dentro do grupo, e as suposições sobre os 

efeitos aleatórios e os erros dentro do grupo são idênticos nos dois métodos 

(PINHEIRO e BATES, 2000). 

A modelagem não linear de efeitos mistos aplicada na descrição do fuste das 

árvores teve início com Gregoire e Schabenberger, em 1996. Em âmbito internacional, 

a técnica passou a ser utilizada, destacando-se a aplicação para diferentes espécies 

no modelo segmentado de Max-Burkhart (1976) (LEITES e ROBINSON, 2004; 

TRINCADO e BURKHART, 2006; ÖZÇELIK et al., 2011; CAO e WANG, 2011), no 

modelo segmentado de Jiang et al. (2005) (ŞENYURT et al., 2017) e em modelos de 

forma variável (TASISSA e BURKHART, 1998; VALENTINE e GREGOIRE, 2001; 
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GARBER e MAGUIRE, 2003; SHARMA e PARTON, 2009; LEJEUNE et al., 2009; 

YANG et al., 2009a, b). 

No Brasil, ainda são poucos os trabalhos utilizando modelagem de efeitos 

mistos, entre eles, Calegario et al. (2005), Horle et al. (2010), Carvalho (2013), Carvalho 

et al. (2014), Costa (2014), Môra (2015), Mendonça et al. (2015b), Nicoletti (2017) e 

Schröder et al. (2015). Calegario et al. (2005) utilizaram modelos não lineares de efeito 

misto em multiníveis para a modelagem do crescimento em altura de povoamentos 

clonais de eucaliptos, utilizando a função logística de três parâmetros. Horle et al. 

(2010) utilizaram a teoria dos modelos mistos no ajuste do modelo não linear (logístico) 

na estimativa do perfil do fuste de Pinus oocarpa, considerando como efeito aleatório a 

classe diamétrica. Carvalho (2013) avaliou o ajuste da função logística de quatro 

parâmetros para descrever as variações da altura em função do raio.  

Carvalho et al. (2014) utilizaram o método de regressão não linear de efeitos 

mistos para avaliar a qualidade do modelo logístico como uma função de afilamento 

para estimar o volume individual de árvores clonais de Eucalyptus sp., em diferentes 

classes de idades e diâmetros. O modelo logístico foi ajustado usando modelagem não 

linear mista em três diferentes cenários, sendo (i) ajuste do modelo no seu formato 

original considerando classe de diâmetro nas diferentes classes de idade com efeito 

aleatório; (ii) ajuste do modelo no seu formato original considerando classe de diâmetro 

nas diferentes classes de idade com efeito aleatório mais a inclusão da variável altura 

total como covariante; (iii) relativização do modelo original pela altura total e pelo 

diâmetro considerando a idade como efeito aleatório. Os autores concluíram que na 

comparação entre os dois primeiros cenários, o erro-padrão foi reduzido em 40% e, na 

comparação entre o segundo e terceiro cenários, a precisão aumentou em 1,3% com a 

aplicação do modelo do terceiro cenário, além de serem observadas melhorias 

significativas no gráfico de dispersão dos valores preditos versus observados. 

Costa (2014) aplicou a abordagem de modelos não lineares mistos nos 

modelos de Kozak (1988; 1994; 2004) para descrever o afilamento do tronco de 

Araucaria angustifolia de plantios florestais no sul do Brasil. Concluiu que o afilamento 

do tronco de araucária descrito pelo modelo não linear misto de Kozak modificado 

(1994), evidenciou flexibilidade e eficiência na definição dos sortimentos de madeira. 

Môra (2015) utilizou a modelagem não linear de efeito misto, em função do 

fator árvore, na equação não segmentada de Demaerschalk (1973), na equação 
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segmentada de Clark et al. (1991) e, na equação de forma variável de Bi (2000), 

para estimativas de diâmetros e volumes total e parcial para P. taeda e Eucaliptus 

saligna. Tal abordagem permitiu concluir que a técnica de modelagem de efeitos 

mistos não lineares melhorou as estimativas das variáveis, em relação à técnica de 

regressão não linear utilizada, principalmente, na porção mediana e apical do fuste.  

Nesta direção, Mendonça et al. (2015b) e Nicoletti (2017) também utilizaram a 

modelagem de efeitos mistos no intuito de explicar com maior precisão as variações no 

tronco, quando comparada à formulação básica com efeitos fixos. Mendonça et al. 

(2015b), ao avaliarem modelos hipsométricos generalizados mistos na predição da 

altura de Eucalyptus sp., utilizaram o efeito aleatório nas classes de DAP e a adição das 

covariáveis idade e material genético na regressão mista. Concluíram que a precisão 

dos modelos avaliados aumentou com a utilização da teoria dos efeitos mistos. Nicoletti 

(2017) para descrever o perfil do tronco de P. taeda adicionou efeitos aleatórios na 

idade, sítio e classe diamétrica no modelo logístico, para estimativas de altura e para a 

predição do diâmetro ao longo do fuste, do volume da 1ª tora e volumes parciais, 

comparando com as estimativas obtidas com o Polinômio de 5º grau. Para o autor, a 

modelagem mista reduziu de forma geral, em torno de 60%, o erro padrão residual dos 

ajustes nas estimativas da altura ao longo do tronco. Porém, para o diâmetro ao longo 

do tronco, para o volume da 1ª tora e para os volumes parciais, as estimativas obtidas 

com o Polinômio de 5º grau, foram melhores em relação às obtidas com o modelo 

Logístico Modificado Misto, em que foi utilizada a idade como efeito aleatório. 

Schröder et al. (2015) aplicaram a modelagem não linear de efeito misto na 

equação de afilamento de forma variável de Kozak (1988) para fornecer estimativas de 

diâmetros e volumes para P. elliottii, com efeitos aleatórios nas classes de diâmetro. 

Para os autores, o uso da teoria dos modelos mistos proporcionou melhorias nas 

estatísticas de ajuste, especialmente na metade superior do fuste, uma vez que o 

modelo de efeito fixo superestimou os diâmetros nesta porção das árvores. Além disso, 

destacaram que o efeito nas classes de diâmetro, possibilita a aplicação da modelagem 

de efeito misto em dados advindos das unidades amostrais de inventários florestais, já 

que modelos desenvolvidos com efeitos aleatórios na árvore podem ter valor 

acadêmico, mas não apresentam praticidade, devido à necessidade de calibração.  

Nas diferentes aplicações, os autores confirmaram que a acuracidade dos 

modelos avaliados aumentou com a aplicação da modelagem mista. Calegario et al. 
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(2005), destacaram que tal metodologia pode ser utilizada em um grande número de 

aplicações na modelagem florestal, com grande potencial para a área de biometria e 

manejo florestal. 

 

 

2.5.1. Modelos não lineares de efeitos mistos 

 

Lindstrom e Bates (1990) salientaram que os modelos não lineares mistos 

para dados com medidas repetidas, tornaram-se bastante conhecidos devido a sua 

flexibilidade na escolha de estruturas de covariância, pois levam em consideração a 

correlação e a heterogeneidade de variâncias na mesma unidade experimental e 

ainda, pela flexibilidade de tratamento de dados desbalanceados e/ou incompletos. 

Devido a uma maior flexibilidade, a modelagem não linear de efeitos mistos é, 

geralmente, mais interpretável, pois os modelos não lineares são, frequentemente, 

mecanísticos, ou seja, incluem considerações teóricas sobre o mecanismo subjacente 

que produz os dados, além de serem mais parcimoniosos, pois usam menos parâmetros 

do que um modelo linear concorrente e, as previsões obtidas são mais confiáveis fora do 

intervalo observado dos dados (PINHEIRO e BATES, 2000; MÔRA, 2015). 

De-Miguel et al. (2012) mencionaram que estudos sobre a utilização da 

abordagem de efeitos mistos de modelagem não linear permanece praticamente 

inexplorada, não só na área de afilamento do tronco ou função de perfil, mas 

também em outras áreas de modelagem florestal.  

 

 

2.5.2. O modelo não linear de efeitos mistos (nlme) para dois níveis de agrupamento 

 
De acordo com Pinheiro e Bates (2000), o modelo não linear de efeitos 

mistos em um nível de agrupamento é formulado como: 

Yi= fi (Φi, ѵi) + εi ,    i = 1,...,M  

Em que: Yi é o vetor (ni x 1) da variável resposta para o i-ésimo grupo, M é o número de grupos, f é 
uma função diferenciável de um vetor de parâmetros específico Φi, ѵi é o vetor de covariáveis e εi é o 
vetor (ni x 1) do erro aleatório entre os grupos, com a suposição de independência, normalidade e 
homocedasticidade isto é: εij ~ N(0, Σij), muito embora o banco de dados contenha medições repetidas 
dentro do grupo (dados hierárquicos), com variância heterogênea e correlação entre os resíduos 
violando as premissas básicas da regressão.  
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A função f é não linear em pelo menos um componente do vetor de 

parâmetros Φi de um grupo específico, o qual é modelado em um segundo estágio por: 

Φi = Xiβ +Zibi,    bi ~ N(0,D),  

Em que: Xi é a matriz (ni x p) de covariáveis dos efeitos fixos; Zi é a matriz (ni x q) de covariáveis dos 
efeitos aleatórios; β é o vetor (p x 1) dos efeitos fixos; bi é o vetor (q x 1) dos efeitos aleatórios, 
independentes e normalmente distribuídos com média 0 e matriz de variância-covariância D.  

 

No caso de dois níveis de agrupamento, o modelo não linear de efeitos 

mistos é dado por: 

Yij= fij (Φij, ѵij) + εij,      com   i = 1,..., M, j = 1,...,Mi, 

Em que: Yij é o vetor (nij x 1) das variáveis respostas para o j-ésimo grupo do segundo nível (j =1,...,Mi), 
aninhado no i-ésimo grupo do primeiro nível (i =1,...,M); f é uma função diferenciável de um vetor de 
parâmetros específico Φij, ѵij é o vetor de covariáveis e εij é um vetor (nij x 1) do erro aleatório dentro do 
grupo, com a suposição de independência, normalidade e homocedasticidade isto é: εij ~ N(0, Σij).  

 

A função f é não linear em pelo menos um componente do vetor de parâmetros 

Φij de um grupo específico, o qual é modelado em um segundo estágio por: 

Φij = Xijβ +Zi,jbi + Zijbij + εij ,      com     bi ~N(0, D1) e bij ~ N(0,D2) 

Em que: β é o vetor (p x 1) dos efeitos fixos; bi é o vetor (q1 x 1) dos efeitos aleatórios do primeiro nível, 
independentes e normalmente distribuídos com média 0 e matriz de variância e covariância D1; bij é o 
vetor (q2 x 1) dos efeitos aleatórios do segundo nível, independentes e normalmente distribuído com 
média 0 e matriz de variância-covariância D2; Xij é a matriz (nij x p) de covariáveis dos efeitos fixos; Zi,j é 
a matriz (nij x q1) de covariáveis dos efeitos aleatórios do primeiro nível e o índice i,j significa que j está 
aninhado em i; Zij é a matriz (nij x q2) de covariáveis dos efeitos aleatórios do segundo nível.   

 

A extensão do modelo não linear de efeitos mistos para mais de dois níveis 

segue a mesma lógica. Por exemplo, com três níveis de nidificação, o modelo de 

segundo estágio para os coeficientes específicos do grupo é dado por:  

Φijkl = Aijklβ + Bi,jklbi + Bij,klbij +Bijklbijk , com 

bi ~N (0,D1), bij ~N (0,D2), bijk ~N(0,D3) 
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2.6. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNAs) 

 

A expressão “rede neural” originou-se da tentativa de criar modelos que 

imitassem a capacidade que o cérebro humano possui de reconhecer, associar e 

generalizar padrões. Trata-se de uma importante técnica estatística não linear que tem 

capacidade para resolver uma gama de problemas complexos (VELLASCO, 2007).  

Embora tenham sido utilizadas, inicialmente, apenas em problemas de 

reconhecimento de padrões e processamento de sinais e imagens, atualmente, as 

Redes Neurais Artificiais (RNAs) ou simplesmente ‘redes neurais’ têm sido utilizadas 

na solução de diversos tipos de problemas em várias áreas do conhecimento 

humano (NIED, 2007).  

Haykin (2001) definiu RNA como uma máquina constituída de unidades de 

processamento simples (neurônios artificiais), interligados maciçamente e distribuídos 

em uma ou mais camadas paralelas, projetada para realizar uma tarefa ou uma função 

de interesse de forma idêntica ao cérebro humano. Braga et al. (2007), 

complementaram que os neurônios de uma rede neural interligam-se entre si por um 

grande número de conexões, aos quais são associados pesos, que consistem no 

conhecimento que a rede adquire durante o treinamento. 

Vieira e Roisenberg (2006) destacaram a importância do uso das redes 

neurais na resolução de problemas cuja complexidade algorítmica é muito grande e 

a resolução algorítmica convencional se torna inviável. Devido a sua propriedade de 

aprender a partir de dados de entrada e por apresentarem grande potencial como 

uma alternativa às técnicas de regressão convencional, as redes neurais têm 

encontrado aplicação em diversos campos de conhecimento (HAYKIN, 2001; 

BINOTI et al., 2014a; SCHIKOWSKI et al, 2015).  

De acordo com Vendruscolo et al. (2015), até cerca de três décadas atrás, a 

expressão ‘Redes Neurais Artificiais’ era considerada rara na literatura cientifica. 

Atualmente, ‘Redes Neurais Artificiais’ representam uma próspera área de pesquisa 

multidisciplinar, constituindo-se numa hipótese para o estudo de diversos 

fenômenos, inclusive em manejo e mensuração florestal. 

Binoti (2012) demonstrou um caso de uso de redes neurais artificiais para 

quantificação do volume de árvores e verificou simplicidade na aplicação dessa 

metodologia em dados de parcelas advindas de inventário florestal, além de concluir 
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que a sua utilização possibilitou significativa redução no tempo para processar 

dados de cubagem e inventário, sem perda de exatidão. 

Tanto em domínio internacional como nacional, as RNAs vêm sendo 

utilizadas em pesquisas desenvolvidas no setor florestal. Em âmbito internacional, 

Peng e Wen (1999) apresentaram uma revisão geral sobre a aplicação das redes 

neurais na gestão de recursos florestais e concluíram que embora as aplicações 

dessa metodologia estivessem em uma fase inicial, já demonstravam potencial como 

uma ferramenta útil para a gestão de recursos florestais.  

A partir de então, estudos abordando essa técnica como método estimativo 

para diferentes variáveis foram desenvolvidos em diferentes locais e situações, 

apresentando geralmente resultados satisfatórios. Entre outros, em estimativas de 

volume de árvores da Turquia (ÖZÇELIK et al., 2008; ÖZÇELIK et al., 2010), na 

altura de árvores da Turquia (ÖZÇELIK et al., 2013); na predição de incêndios 

florestais de uma área de florestas de Portugal (SAFI e BOROUMI, 2013); na 

estimativa da altura e volume de árvores na China (HUANG et al., 2014); índices de 

sítio em florestas montanhosas do Mediterrâneo (AERTSEN et al., 2010); 

crescimento e produção de reflorestamentos do Canadá (ASHRAF et al., 2015); 

biomassa acima do solo em ecossistemas florestais naturais do Irã (VAHEDI, 2016) 

e da Itália (SANTI et al., 2015); índice de área foliar na avaliação do estoque de 

carbono das plantações de pinus da Flórida (SHOEMAKER e CROPPER, 2010); 

volume do fuste de árvore dominante em uma área de floresta localizada na Grécia 

(DIAMANTOPOULOU et al., 2009); índice de qualidade da água (IQA) do rio Kinta 

(Malásia) (GAZZAZ et al., 2015); efeito de borda da estrada em florestas adjacentes 

de Eucalyptus grandis localizadas na África do Sul (LOTTERING e MUTANGA, 

2012); parâmetros da função de Weibull para modelagem da distribuição de 

diâmetro de árvores da Turquia (DIAMANTOPOULOU et al., 2015),  modelagem do 

perfil do fuste (NUNES e GÖRGENS, 2016); proporção de produtos finais 

planejados (madeira serrada, paletes, estacas e celulose) que podem ser extraídos 

de um compartimento florestal com base em dados irlandeses (HICKEY et al., 2015), 

escaneamento de dados LiDAR para previsão de atributos da floresta (AYREY e 

HAYES, 2018).  

As RNAs estão entre as técnicas de Aprendizado de Máquina (AM), uma 

ramificação da Inteligência Artificial que investiga meios para tornar computadores 
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capazes de aprender a partir da experiência. Entre as técnicas de aprendizado de 

máquina estão ainda, a Lógica Nebulosa ou Lógica Fuzzy, a Metaheurística 

Algoritmos Genéticos, a Máquina de Vetor Suporte (MVS), o Random Forest (RF) e 

o k-vizinho mais próximo (k-NN), além de sistemas híbridos, como o Neuro-Fuzzy. 

Outros trabalhos abordando diferentes técnicas de AM e que incluíram as RNAs 

para estimativas de variáveis florestais foram desenvolvidos por García-Gutiérrez et 

al. (2015), Görgens et al. (2015), Hashemi et al. (2014), Saplioğlu (2018), Raczko e 

Zagajewski (2017).  

Como método estimativo na ciência florestal brasileira, o uso das redes 

neurais, ainda é recente, praticamente exclusivo em estudos referentes a 

reflorestamentos, porém, diferentes tópicos vêm sendo investigados, testando a 

eficiência da técnica. Entre outros, em estimativas do volume individual (GÖRGENS, 

2006; SILVA et al., 2009; GÖRGENS et al., 2009; BINOTI, 2012; BINOTI et al., 

2014a; BINOTI et al., 2014b; PELLI et al., 2014; CUNHA et al., 2014; SILVA et al., 

2014; RIBEIRO et al., 2016, LACERDA et al., 2017), de altura (BINOTI et al., 2013; 

FREITAS et al., 2014; VENDRUSCOLO et al., 2015, VENDRUSCOLO et al., 2016b; 

LEITE et al. 2016b), do diâmetro relativo e estudo da forma (LEITE et al., 2011a, b; 

SOARES et al., 2011; SOARES et al., 2012; SOUZA, 2013; SOARES et al., 2013; 

MENDONÇA et al., 2015a; SCHIKOWSKI et al., 2015; ARAÚJO, 2015; 

VENDRUSCOLO et al., 2016a; MARTINS et al., 2016; SILVA et al., 2016; 

SCHIKOWSKI, 2016; CAMPOS et al., 2017; MARTINS et al., 2017), do diâmetro e 

altura (VIEIRA et al., 2018), em crescimento e produção (BINOTI, 2010; CASTRO et 

al., 2013; BINOTI et al., 2015), do diâmetro da copa (SANTOS et al., 2014), área 

basal e volume (REIS, A.A. et al., 2018); volume de madeira em programas de 

melhoramento genético de eucalipto (BHERING et al., 2015); mortalidade e 

sobrevivência de árvores individuais após a colheita de madeira (REIS, L.P. et al., 

2018) e ainda, no estudo da densidade básica da madeira (LEITE et al., 2016a). 

Modelos de redes neurais têm se apresentado superiores aos modelos de 

regressão linear ou não linear, devido à sua capacidade para superar problemas em 

dados da floresta, como relações não lineares, distribuição não Gaussiana, 

multicolinearidade, outliers e ruídos nos dados, problemas esses que a rigidez dos 

modelos convencionais não consegue abranger e modelar adequadamente, além da 



 

45 
 

possibilidade e facilidade de inclusão de variáveis categóricas no modelo 

(DIAMANTOPOULOU, 2005; SCHIKOWSKI et al., 2015).  

Uma das grandes vantagens do uso de dessa técnica de inteligência artificial 

para a ciência florestal, é que elas possibilitam a utilização de variáveis que podem ser 

valores numéricos como idade, área basal, DAP, altura total, volume e variáveis 

categóricas que podem ser transformadas em números, como classe de solo, tipos de 

espaçamento, espécie, entre outras (BINOTI, 2010; VENDRUSCOLO et al., 2015).  

Segundo Martins et al. (2016), a possibilidade de inclusão de variáveis 

qualitativas, com facilidade, é uma vantagem para descrição do fuste, considerando 

que a forma do fuste varia em função de aspectos genéticos e ambientais e, a 

inclusão de tais variáveis em modelos de regressão nem sempre é fácil ou possível. 

Diferentemente da modelagem tradicional, a rede neural é capaz de modelar ao 

mesmo tempo, plantios de diferentes locais, materiais genéticos e espaçamentos 

distintos (GÔRGENS et al., 2009; MARTINS et al., 2016).  

Görgens et al. (2009) utilizaram redes neurais para estimação do volume de 

árvores em cinco locais diferentes e duas espécies distintas, concluíram que a 

modelagem em rede proporcionou considerável redução na quantidade de equações 

a serem ajustadas, além de permitir a utilização de apenas uma rede para realizar a 

predição de volume de árvores dos cinco locais e das duas espécies diferentes. 

 

 

2.6.1. Histórico das Redes Neurais Artificiais (RNAs) 

 

O marco zero do surgimento das redes neurais deu-se em 1943, a partir de um 

estudo sobre o comportamento do neurônio biológico. O neurofisiologista Warren S. 

McCulloch e o matemático Walter Pitts sugeriram a construção do primeiro modelo de 

neurônio artificial (McCULLOCH e PITTS, 1943), chamado de neurônio MCP (BRAGA 

et al., 2007), que unificava os estudos de neurofisiologia e da lógica matemática 

(HAYKIN, 2001). Entretanto, o modelo desenvolvido não era capaz de desempenhar 

uma de suas principais tarefas: o aprendizado (VELLASCO, 2007). 

Em 1949, o psicólogo canadense Donald Hebb, propôs uma primeira lei de 

aprendizagem específica para as sinapses dos neurônios, ao afirmar que a 

aprendizagem baseia-se no reforço das sinapses entre neurônios ativos. Hebb 
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estabeleceu uma lei de aprendizagem utilizada até os dias atuais, em diversos 

algoritmos de aprendizagem (BINOTI, 2010). Vieira e Roisenberg (2006) salientaram 

que, tal trabalho influenciou no desenvolvimento de investigações, porém, nesta 

fase, as pesquisas eram limitadas pela baixa tecnologia computacional existente.  

Em 1957, Frank Rosenblatt propôs o Perceptron, uma rede neural simples 

constituída de uma camada de entrada e uma de saída, capaz de aprender de 

acordo com a lei de Hebb (VIEIRA e ROSENBERG, 2006). O Perceptron é o tipo 

mais simples de rede neural, conhecido como classificador linear. Isto significa que 

os tipos de problemas solucionados por esta rede neural, devem ser linearmente 

separáveis. Haykin (2001) salientou que Rosenblatt introduziu um método inovador 

de aprendizagem supervisionada.  

Rosenblatt estabeleceu a base para os algoritmos de treinamento de modelos 

neurais (BRAGA et al., 2007). Em 1958, Frank Rosenblatt e Charles Wightman 

desenvolveram o primeiro neurocomputador bem-sucedido. Estes pesquisadores 

são designados como os fundadores da neurocomputação, devido à importância de 

seus trabalhos para essa linha de pesquisa (VELLASCO, 2007). 

Em 1960, os engenheiros da Universidade de Stanford, Bernad Widrow e 

Marcian Holf introduziram o algoritmo do Mínimo Quadrado Médio (LMS, Least 

Mean-Square) e sugeriram uma nova regra de aprendizado do tipo supervisionada, 

conhecida como regra delta ou Adaline (ADAptive LINear Element), ainda hoje, 

bastante utilizada (BRAGA et al., 2007; HAYKIN, 2001).  

Apesar do impacto que o trabalho de Rosenblatt causou na comunidade de 

Inteligência Artificial (IA), em 1969, seu modelo foi fortemente criticado por Marvin 

Minsky e Seymour Papert, no livro “Perceptrons”. Haykin (2001) destacou que 

muitos pesquisadores, exceto os que investigavam, em psicologia e neurociências, 

abandonaram suas pesquisas na área. A onda de pessimismo gerada na 

comunidade acadêmica durou até o início da década de 1980 e ficou conhecida 

como Época das Trevas das Redes Neurais (VIEIRA e ROSENBERG, 2006). 

Entretanto, em 1972, Teuvo Kohonen, da Universidade de Helsinque, Finlândia, 

introduziu um novo paradigma no estudo das Redes Neurais: o aprendizado 

denominado não supervisionado (CÁRDON e MÜLLER, 1994).  

Haykin (2001) destacou que nos anos 1980, importantes contribuições 

referentes à teoria e ao projeto de redes neurais provocaram o ressurgimento de 
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pesquisas na área. A década de 1980 foi marcada pelo desenvolvimento de 

computadores cada vez mais potentes e velozes que permitiram melhores 

simulações das redes neurais. Um contexto favorável foi criado para o 

desenvolvimento das pesquisas em neurocomputação.  

Em 1982, o físico alemão John Hopfield, encerrou o período negro das redes 

neurais, com a construção de um modelo de rede neural que apresentava conexões 

recorrentes (sinal não se propaga exclusivamente para frente) e baseava-se num 

aprendizado não supervisionado com a competição entre os neurônios. Cárdon e Müller 

(1994) explicaram que, redes recorrentes dificilmente chegam a um estado instável; 

chega um momento em que a saída, após oscilar entre alguns valores binários, será 

sempre a mesma para um mesmo padrão de entrada.  

Em 1985, Rumelhart, Hinton e Willians deram início a uma nova era de 

pesquisas em RNAs, ao relatarem o desenvolvimento do algoritmo de 

retropropagação do erro (Backpropagation), o qual possibilitou treinar 

eficientemente, redes com camadas intermediárias, resultando no modelo de RNA 

mais utilizado atualmente, as redes Multilayer Perceptron ou Perceptron 

Multicamadas (MLP) (HAYKIN, 2001). 

O algoritmo Backpropagation é baseado na regra de aprendizagem por 

correção de erro e pode ser visto como uma generalização do algoritmo LMS (NIED, 

2007). O Perceptron teve sua validade confirmada com o algoritmo de treinamento 

Backpropagation, o que possibilitou a implementação de uma terceira camada de 

neurônios (CÁRDON e MÜLLER, 1994). Essa constatação revelou que a crítica de 

Minsky e Papert sobre o Perceptron era extremamente pessimista, pois as redes 

MLP são capazes de resolver problemas não linearmente separáveis e o algoritmo 

Backpropagation capaz de treiná-las (BINOTI, 2010).  

Em 1988, Broomhead e Lowe descreveram um procedimento para o projeto 

de redes alimentadas adiante e em camadas, utilizando Funções de Base Radial 

(RBF) como uma alternativa aos Perceptrons de Múltiplas Camadas. Haykin (2001) 

relatou que as funções de base radial foram, primeiramente, introduzidas na solução 

de problemas de interpolação multivariada real.  

Como a convergência do Backpropagation é lenta e dependente de condições 

iniciais, a interrupção do processo de treinamento em regiões de mínimos locais, 

onde os gradientes são nulos pode ocorrer. Assim, outros métodos de treinamento 
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surgiram, visando corrigir ou minimizar essas deficiências. Uma variante do 

algoritmo Backpropagation, o algoritmo de treinamento Resilient Propagation 

(RPROP) foi descrito por Riedmiller e Braun em 1993, e tem como vantagem a 

facilidade de calcular e adquirir aprendizagem sobre determinado problema, pelo 

fato de seu ajuste de pesos dependerem mais do sinal dos gradientes de erro, ser 

mais eficiente e recomendado para RNAs do tipo MLP (Multilayer Perceptron) 

(VENDRUSCOLO et al., 2015).  

Além do algoritmo de treinamento Resilient Propagation (RProp), destacam-se, 

atualmente: o Quick Propagation descrito por Fahlman, em 1988 e o algoritmo de 

Levenberg-Marquardt, descrito em 1994, por Hagan e Menhaj (NIED, 2007). Desde o 

ressurgimento pelo interesse em RNAs, a área vem passando por grandes 

transformações. As pesquisas na área vêm se concentrando em propor variações do 

algoritmo que proporcione maior velocidade e convergência. Além disso, aos poucos, 

em virtude do avanço da tecnologia, as Redes Neurais Artificiais vêm cada vez mais 

sendo aplicadas a problemas reais, nas mais diversas áreas (BRAGA et al., 2007).  

 

 

2.6.2. Comparação entre o neurônio biológico e o neurônio artificial  

 

O cérebro humano é o processador e armazenador de informações mais 

fascinante que existe. Composto por aproximadamente 100 bilhões de pequenas 

células (neurônios) é responsável pelo funcionamento de todo o organismo (BRAGA 

et al., 2007). Biologicamente, os neurônios conectam-se uns aos outros por meio de 

sinapses ou pontos de contatos entre neurônios que permitem a transmissão de 

impulsos nervosos de uma célula para outra, formando uma grande e complexa rede, 

chamada Rede Neural Natural (RNN) (CARVALHO, 2006; BRAGA et al., 2007).  

Os sinais oriundos dos neurônios pré-sinápticos são transmitidos para o corpo 

celular do neurônio pós-sináptico, no qual são comparados com outros sinais 

recebidos pelo mesmo. No neurônio biológico, se o percentual de excitação for 

suficientemente alto, o neurônio é ativado, produzindo um impulso que é transmitido 

para os neurônios seguintes (BRAGA et al., 2007; BULLINARIA, 2016).  

Sendo um neurônio uma unidade de processamento de informação fundamental 

para a operação de uma rede neural (HAYKIN, 2001), a RNA possui um conjunto 
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incontável de neurônios, células, unidades de processamento ou nós, os quais se 

apresentam dispostos em camadas paralelas, conectados entre si, também por meio de 

sinapses (CARVALHO, 2006; BRAGA et al., 2007).  

As sinapses de uma RNA são representadas por pesos que tem por função 

armazenar o conhecimento representado pela rede e ponderar a entrada recebida 

por cada neurônio. Ao contrário das sinapses do cérebro, que transmitem apenas 

sinais positivos, os pesos sinápticos de uma RNA podem ser positivos ou negativos. 

Se o peso for positivo a sinapse pode ser excitadora, se negativo a sinapse pode ser 

inibidora e se for igual à zero, não há conexão (HAYKIN, 2001). 

Uma comparação entre um neurônio natural e um neurônio artificial (Figura 1) 

permite observar que o neurônio artificial, tal qual o neurônio natural é formado por 

dendritos, que são um conjunto de ramificações de entrada, pelo corpo celular ou 

soma (natural e artificial), responsável por coletar e combinar informações e pelos 

axônios que são longos terminais de saída.  

 

 
Figura 1 - Comparação entre o neurônio natural e o neurônio artificial. 
Fonte: autora. 
 

 

2.6.3. Modelo de neurônio artificial: o modelo MCP (McCulloch e Pitts) e sua 

generalização 

 

Segundo Cárdon e Müller (1994), as conclusões do trabalho de McCulloch e Pitts 

foram extremamente importantes para a futura implementação computacional do 

neurônio formal. Braga et al. (2007) esclareceram que o MCP de McCulloch e Pitts fazia 

uma analogia entre células vivas e o processo eletrônico, simulando o comportamento 

do neurônio biológico. Por meio de uma exposição matemática simples (Figura 2), o 
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MCP pode ser descrito como um modelo de n ramificações de entrada x1, x2,..., xn 

(dendritos) e apenas um terminal de saída y (axônio).  

 

 

Figura 2 - Modelo de McCulloch-Pitts. 
Fonte: adaptado de Braga et al., 2007. 

 

As entradas se associam a pesos w1, w2, ..., wn, cujos valores podem ser 

positivos ou negativos, dependendo das sinapses correspondentes serem inibitórias 

ou excitatórias. O efeito de uma sinapse particular i no neurônio pós-sináptico é 

dado por xiwi, e o mecanismo que faz com que o neurônio artificial dispare ou não, 

depende do valor da soma ponderada das suas entradas, representada por ∑.  

Cada neurônio é uma unidade de processamento simples que possui em 

seu interior uma função matemática, chamada função de ativação, representada 

por φ, a qual aplicada aos dados de entrada gera uma resposta, um valor de saída 

para o neurônio, resultante do somatório dos valores que chegam a ele 

(GÖRGENS, 2006).  

No neurônio biológico, quando a soma dos impulsos recebidos ultrapassa seu 

limiar de excitação (threshold), o neurônio é disparado. Esse comportamento é, 

semelhantemente, representado no modelo artificial MCP, ou seja, se a soma 

ponderada ultrapassa o limiar do neurônio, este dispara, acionando a ‘função de 

ativação’ e gerando a saída y = 1. Caso contrário, ele não dispara e gera a saída y = 

0 (BRAGA et al., 2007).  

Binoti (2010) esclareceu que no modelo original MCP, a função de ativação 

ou função de limiar do neurônio, é representada por φ a qual é ativada quando:  


=


n

1i

iiwx  

Em que n = número de entradas do neurônio, wi = peso associado à entrada xi e φ é o limiar do 
neurônio. 
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O modelo original MCP tem capacidade para resolver problemas de elevada 

complexidade, embora apresente algumas limitações, entre elas, o fato de que: (i) 

com apenas uma camada, programam somente funções linearmente separáveis; (ii) 

os pesos negativos são mais adequados para representar disparos inibidores; e 

ainda, (iii) como foi proposto com pesos fixos e não ajustáveis, o modelo indica 

ausência de um algoritmo de aprendizado (BRAGA et al., 2007). 

Os tipos de redes neurais surgidos após o MCP são uma generalização do 

modelo de McCulloch e Pitts, pois apresentam, basicamente, a mesma unidade de 

processamento, porém, permitem a produção de uma saída qualquer, não 

necessariamente zero ou um e permitem o uso de diferentes funções de ativação, 

dependendo do tipo de problema a ser abordado.  

Atualmente, um modelo básico de neurônio artificial pode ser representado 

pela Figura 3:  

 

Figura 3 - Modelo de um neurônio artificial. 
Fonte: adaptado de Haykin, 2001. 

 

De forma geral, a operação de uma célula (neurônio) da rede se resume nos 

seguintes passos: um sinal xj na entrada da sinapse k é multiplicado pelo peso 

sináptico wkj. A somatória desses produtos, adicionada a um ‘bias’ ou sinal 

preconizado (bk) resulta em um combinador linear uk que atua por meio de uma 

função de ativação [f(uk)] e fornece a saída do neurônio yk da rede neural (BINOTI, 

2010; VENDRUSCOLO et al., 2015). O sinal preconizado bk tem o papel de 

aumentar ou diminuir a influência do valor das entradas, fazendo com que a rede se 

adapte melhor ao conjunto de entradas e saídas. Pode ser considerado como uma 

entrada x0, de valor constante 1, que multiplicada por um peso wk0 é igual a bk.  

Haykin (2001) descreveu matematicamente um neurônio k por meio das 

equações: 
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uk = 
=

n

j

kjj wx

1

+ bk        e          yk = f(uk) 

Em que: uk = combinador linear; x1, x2, ..., xn são os sinais de entrada no neurônio k; e wk1,  wk2, ... , wkn  
são os pesos do neurônio k. 

 

Considerando bk, como entrada de valor x0 = 1 e peso wk0 = bk, tem-se: 

 

uk = 
=

n

j

kjj wx

0

        e          yk = f(uk) 

Em que: yk é a saída do neurônio artificial; uk = é o resultado do combinador linear; f é a função de 
ativação.  

 

A função de ativação refere-se à parte não linear de cada neurônio, sendo o 

único lugar em que a não linearidade se encontra (VELLASCO, 2007). Os três tipos 

básicos de função de ativação são: a função limiar, a linear por partes e a sigmoidal 

(Figura 4) e a escolha do tipo de função, varia de acordo com o objetivo do projeto. 

 

 

Figura 4 - Funções de ativação: a) limiar; b) linear por partes e c) sigmoidal. 
Fonte: adaptado de Haykin, 2001. 

 

Haykin (2001) e Görgens (2006) esclareceram que na função de ativação de 

limiar, o neurônio conhecido como McCulloch e Pitts terá saída f(u) = 1, se uk ≥ 0 ou 

f(u) = 0, se uk < 0. Na função linear por partes, o neurônio terá saída f(u) = 1 se uk ≥ 

+½, f(u) = u+0,5 se -½ < uk < +½ e f(u) = 0 se uk ≤ -½. Já a função sigmoide, cujo 

gráfico tem a forma de “s”, por exibir um balanceamento adequado entre 

comportamento linear e não linear, tem sido a função de ativação mais utilizada na 

construção de redes neurais. Um exemplo da função sigmoide é a função logística, 

definida por:  
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f(u) 
ue1

1
−+

=  

Em que: β é o parâmetro de inclinação da função sigmoide; u é o combinador linear. 

 

Uma característica importante é que a função sigmoide é diferenciável, o que 

não ocorre com a função de limiar e, enquanto a função limiar assume o valor de 0 

ou 1, a função sigmoide assume um intervalo contínuo de valores entre 0 e 1 

(BRAGA et al., 2007). Em determinadas situações é interessante que a saída da 

função sigmoidal varie entre –1 e 1. Nestes casos, utiliza-se a função tangente 

hiperbólica dada por:  

 

f(u) 
u

u

e1

e1

2

u
tgh





−

−

+

−
==  

Em que: tgh representa a tangente hiperbólica; β é o parâmetro de inclinação da função; u é o 

combinador linear. 

 

 

2.6.4. Arquitetura das Redes Neurais Artificiais (RNAs) 

 

Braga et al. (2007) destacaram que independente da função de ativação a ser 

utilizada, os neurônios individuais possuem capacidade computacional limitada; 

entretanto, um conjunto de neurônios artificiais, conectados na forma de uma rede é 

capaz de resolver problemas de alta complexidade.  

Além disso, diferentes estruturas de uma rede implicam em diferentes 

capacidades de processamento e a escolha correta do número de conexões é 

decisiva para um treinamento bem sucedido (VELLASCO, 2007).  

A arquitetura de uma rede neural consiste na maneira como os neurônios 

estão estruturados e como se conectam, seja na especificação do número de 

camadas, do número de neurônios em cada camada ou do tipo de conexão entre 

neurônios (BINOTI, 2010).  

Quanto ao número de camadas, as redes classificam-se em redes de camada 

única ou redes de camadas múltiplas, conforme o número de camadas de 

processamento de informações. Quanto a direção das conexões, classificam-se 

feedforward ou feedback, conforme a direção em que se dá a alimentação da rede, e 
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quanto ao tipo de conexões, a rede pode ser parcialmente ou completamente 

conectada, conforme os neurônios de uma camada estejam ou não totalmente 

conectados à camada seguinte (BINOTI, 2010). 

Uma rede neural é do tipo feedforward ou acíclica quando é alimentada para 

frente e é feedback ou recorrente, quando é alimentada para frente e para trás, com 

no mínimo, uma conexão de realimentação.  

Uma rede neural de camada única, feedforward e completamente conectada 

é a estrutura mais simples (Figura 5a). O termo “camada única” refere-se à 

camada de saída de neurônios (nós computacionais), pois a camada de entrada só 

recebe os valores (quantitativos ou qualitativos) das variáveis fornecidas e as 

transmite para a camada de saída, sem realizar processamento de informações 

(HAYKIN, 2001).  

Já as redes de múltiplas camadas apresentam uma ou mais camadas 

intermediárias ou ocultas entre a camada de entrada e de saída, podendo ser 

feedforward completamente ou parcialmente conectada (Figura 5b e 5d) ou 

feedback completamente conectada (Figura 5c) ou parcialmente conectada. Braga 

et al. (2007) destacaram que a presença de uma camada adicional possibilita a 

RNA uma maior capacidade computacional e universalidade na aproximação de 

funções contínuas.  

 

 

Figura 5 - Tipos de arquiteturas de Redes Neurais Artificiais.  
Fonte: adaptado de Binoti, 2010. 

 

Binoti (2010) esclareceu que as variáveis fornecidas às redes neurais para a 

solução de problemas, podem ser quantitativas e qualitativas. Para cada variável 

quantitativa, há um único neurônio na camada de entrada da rede, enquanto que 

para cada variável qualitativa, o número de neurônios depende do número de 

classes desta variável, sendo um neurônio para cada classe. 
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Pode ser necessário um pré-processamento dos dados, por meio de 

normalizações para tornar os dados mais apropriados à sua utilização na rede. A 

normalização é uma técnica de manipulação de banco de dados que visa 

homogeneizar a grandeza das variáveis envolvidas na análise, de tal forma que os 

valores de todas as variáveis quantitativas fiquem contidas no intervalo [0,1] 

(GÖRGENS et al., 2009) e, para as qualitativas é utilizada a metodologia 1-de-N que 

consiste em uma representação binária dos dados (MARTINS et al., 2016). Nesse 

tipo de representação, o código tem um comprimento igual ao número de categorias 

da variável a ser codificada, e cada elemento recebe o valor 0, exceto aquele que 

representa a categoria em questão que recebe o valor 1 (BINOTI, 2012). 

A decisão do número de camadas ocultas e o número de neurônios em cada 

camada oculta é, basicamente, uma questão empírica, pois inexistem métodos 

específicos para determinação. O número de neurônios na camada oculta relaciona-

se diretamente com a capacidade da rede neural detectar relações não lineares 

implícitas entre os dados e extrair estatísticas de ordem elevada (HAYKIN, 2001). 

Reed (1993) esclareceu que para a obtenção de uma arquitetura adequada, 

deve-se utilizar algum critério de poda. É usual iniciar o procedimento com uma rede 

"grande" que passa então por um processo sucessivo de poda, até que se atinja a 

arquitetura ideal. O processo de poda consiste em eliminar aquelas ligações que 

mostrem pouca contribuição para a capacidade preditiva da rede neural.  

O processo de determinação do número de neurônios da camada oculta, em 

conjunto com o número de ciclos definido para o treinamento, pode resultar em 

dois fenômenos distintos: o overfitting e o underfitting que ocorrem quando são 

utilizados, respectivamente, números excessivos ou números muito baixos de 

neurônios na camada oculta. No caso de overfitting ocorre a memorização dos 

dados de treinamento, acarretando em valores muito baixos da raiz quadrada do 

erro médio (RMSE) no treinamento e valor crescente da RMSE para o conjunto de 

validação. No caso de underfitting, a rede não tem capacidade para extrair as 

informações necessárias à solução do problema, podendo não convergir ou 

apresentar respostas inadequadas (HAYKIN, 2001; BRAGA et al., 2007, 

SCHIKOWSKI et al., 2015). 

Existem vários métodos para a determinação do momento em que o 

treinamento de uma rede neural deve ser encerrado. A determinação destes critérios 
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é fundamental para um bom treinamento e, consequentemente, uma boa 

generalização. Estes métodos são chamados de critérios de parada e, os mais 

utilizados são: 1) encerrar o treinamento após N ciclos; 2) encerrar o treinamento 

após o erro quadrático médio (EQM) ficar abaixo de uma constante k, 

suficientemente pequena; 3) combinação dos métodos anteriores (BRAGA et al., 

2007; VENDRUSCOLO et al., 2015).  

Os principais modelos de redes neurais utilizados para fins de previsão de 

variáveis contínuas são as redes MLP (Multilayer Perceptron) (HAYKIN, 2001). Um 

Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP) possui uma ou mais camadas ocultas 

(intermediárias), além da camada de entrada e de saída. Os sinais de entrada se 

propagam para frente através da rede, camada por camada, ou seja, são 

classificadas como feedforward (ALCÂNTARA, 2015). 

 

 

2.6.5. Aprendizagem das RNAs 

 

O procedimento usual na solução de problemas em redes neurais passa, 

inicialmente, por uma etapa de aprendizagem, que consiste em um processo 

iterativo de ajuste dos pesos das conexões entre os neurônios que, ao final da 

ação, guardam o conhecimento que a rede adquiriu do ambiente externo (BRAGA 

et al., 2007; HAYKIN, 2001; BINOTI, 2010). A memória da estrutura neural não 

está nos neurônios, mas sim nos pesos das sinapses, os quais são alterados ou 

não, quando recebem mais informação ou quando estão em processo de 

aprendizagem. 

A capacidade de aprender por meio de exemplos e de generalizar a informação 

aprendida é o atrativo principal da solução de problemas por meio de redes neurais. 

Encontrar solução para um determinado problema, utilizando essa ferramenta, 

significa encontrar a melhor topologia de rede, bem como ajustar corretamente os 

pesos das conexões entre os neurônios (VIEIRA e ROISEMBERG, 2006).  

O erro quadrático médio (EQM) da resposta da rede em relação ao conjunto de 

dados de treinamento é utilizado como critério de desempenho pelos algoritmos de 

correção de erros. Assim, quando esses algoritmos são utilizados no treinamento de 

redes neurais, espera-se que à medida que o aprendizado prossiga, o erro diminua 
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até convergir para um valor mínimo e, o objetivo pretendido, seja atingido (BRAGA et 

al., 2007).  

Um conjunto de procedimentos bem definidos para adaptar os parâmetros de uma 

RNA, a fim de que a mesma possa aprender uma determinada função, é chamado de 

algoritmo de aprendizagem (HAYKIN, 2001; BINOTI, 2010). Braga et al. (2007) citaram 

que existem diversos algoritmos de aprendizagem que diferem, basicamente, pela forma 

de ajuste dos pesos e podem ser agrupados em dois paradigmas principais: aprendizado 

supervisionado e aprendizado não supervisionado.  

 

 

2.6.5.1. Aprendizado supervisionado 

 

No aprendizado supervisionado há a presença de um instrutor (usuário 

externo), que indica, explicitamente, um comportamento para a rede, visando 

direcionar o processo de treinamento (BRAGA et al., 2007; BINOTI, 2010). É o 

método de aprendizado mais comum no treinamento das redes neurais.  

O instrutor fornece as entradas e saídas desejadas para a rede; cada entrada 

é fornecida por meio de padrões de entrada e submetida à rede gerando uma saída. 

Esta saída é comparada à saída desejada pelo supervisor, que por meio do ajuste 

dos pesos das conexões busca minimizar o erro (Figura 6). BRAGA et al. (2007) 

destacaram que o exemplo mais típico de aprendizado supervisionado é o 

aprendizado por correção de erros, o qual procura minimizar o erro da resposta atual 

da rede em relação a saída desejada.  

 

 

Figura 6 - Esquema representativo do aprendizado supervisionado. 
Fonte: adaptado de Haykin, 2001. 

 



 

58 
 

O sinal de erro é definido como a diferença entre a resposta desejada e o 

valor real da rede (HAYKIN, 2001). A minimização da diferença é feita por pequenos 

ajustes a cada etapa do treinamento, de tal forma que estes se ajustam para uma 

solução geral (HAYKIN, 2001; BRAGA et al., 2007; BINOTI, 2010).  

O aprendizado supervisionado pode ser implementado, basicamente, de duas 

formas: off-line e on-line. No aprendizado off-line, os dados do conjunto de 

treinamento não mudam, sendo que uma vez obtida uma solução para a rede, esta 

permanece fixa. Se novos dados são adicionados, um novo treinamento deve ser 

realizado. Já no aprendizado on-line, o conjunto de dados muda continuamente, 

visto que a rede deve estar em contínuo processo de adaptação (BRAGA et al., 

2007). 

 

 

2.6.5.2. Aprendizado não supervisionado 

 

No aprendizado não supervisionado, não há um instrutor para acompanhar o 

processo de aprendizado, o que significa que não há exemplos rotulados da função 

a ser aprendida pela rede (Figura 7). 

 

 

Figura 7 - Esquema representativo do aprendizado não supervisionado. 
Fonte: adaptado de Haykin, 2001. 

 

Para estes algoritmos de aprendizagem, somente os padrões de entrada 

estão disponíveis para a rede, diferindo do aprendizado supervisionado, cujo 

conjunto de treinamento possui pares de entrada e saída. Durante o processo de 

aprendizagem os padrões de entrada são apresentados, continuamente à rede e, 

uma vez que a rede se ajusta as regularidades estatísticas dos dados, ela 

desenvolve a habilidade de formar representações internas para codificar as 

características de entrada e cria, automaticamente, novas classes (HAYKIN, 2001).  
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A existência de regularidade e redundância nos dados é que faz com que 

ocorra o aprendizado, sendo características essenciais para que ocorra o 

aprendizado não supervisionado (BRAGA et al., 2007). 

 

 

2.6.6. Tarefas de aprendizagem 

 

Binoti (2010) e Haykin (2001) referem que a escolha do tipo de aprendizagem 

e de RNA é determinada pelo tipo de problema a ser solucionado, os quais se 

enquadram em tarefas de aprendizagem do tipo: classificação de padrões, 

agrupamento de dados, aproximação de função, predição (séries temporais), 

otimização, recuperação de conteúdo e controle. 

Estudos sobre a forma dos fustes se enquadram na tarefa de aprendizagem 

denominada aproximação de funções. Braga et al. (2007) mencionaram que em 

problemas de aproximação, o objetivo é mapear funções contínuas das variáveis de 

entrada. Os problemas de aproximação se caracterizam tipicamente como 

aprendizado supervisionado. 

Para realizar a aproximação de funções, Binoti (2010) mencionou que existem 

três tipos de RNA: a rede Linear (Perceptron), a Perceptrons de Múltiplas Camadas 

(MLP – Multilayer Perceptron) e as redes de Funções de Base Radial (RBF – Radial 

Basis Function). A rede Linear possui uma única camada de processamento, sendo, 

consequentemente, a camada de saída. As redes MLP e RBF possuem uma 

camada de entrada que recebe as variáveis quantitativas e qualitativas, as 

direcionam à(s) próxima(s) camada(s) e desta, para uma camada de saída, a qual 

vai fornecer a resposta final da rede. 

A rede MLP pode ter uma ou mais camadas ocultas (intermediárias) além das 

camadas de entrada e saída. Tal rede mesmo que tenha uma única camada oculta, 

possui capacidade universal de aproximação de funções, pois de acordo com o 

“Teorema da Aproximação Universal”, apenas uma camada oculta já é suficiente para 

uma rede MLP realizar a aproximação de qualquer função contínua (HAYKIN, 2001).  

As redes MLP caracterizam-se por utilizarem funções de ativação sigmoidais 

nas camadas ocultas e sigmoidais e lineares na camada de saída (BRAGA et al., 

2007). O treinamento é do tipo supervisionado com o algoritmo de retropropagação 
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do erro (Backpropagation), com base na regra de aprendizagem por correção do 

erro.  

Alcântara (2015) mencionou que o algoritmo de aprendizagem de 

retropropagação do erro, utiliza a “descida do gradiente” para ajustar os parâmetros 

das redes e melhor adaptar o conjunto de treinamento de pares de entrada e saída. 

Vários outros algoritmos de adaptação da aprendizagem foram desenvolvidos para 

lidar com o problema de calcular o valor apropriado dos pesos, um desses 

algoritmos é o Resilient Propagation (RPROP).  

Schikowski et al. (2015) destacaram que o algoritmo de treinamento Resilient 

Propagation, apresenta um desempenho melhor do que o algoritmo de retropropagação 

do erro. O algoritmo Resilient Propagation necessita de um número menor de iterações 

para convergir para uma solução (ALCÂNTARA, 2015).  

As redes neurais do tipo Função de Base Radial (RBF) são redes 

supervisionadas, consideradas aproximadoras universais, assim como as Multilayer 

Perceptron (MLP) treinadas pelo algoritmo Backpropagation. Embora possuam 

arquiteturas diferentes são redes teoricamente equivalentes (BRAGA et al., 2007). 

 

 



 

 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo está localizada na Empresa Klabin S.A., região de 

Telêmaco Borba, estado do Paraná. O relevo da região é suavemente ondulado e 

a área está a uma altitude média de 850 metros acima do nível do mar (msnm). A 

temperatura média anual é de 23,0°C, com temperaturas mínima e máxima 

históricas de -5,2 e 28,0°C, respectivamente. A precipitação anual média oscila em 

torno de 1.470 mm ao ano. Conforme a classificação de Köppen, o clima do local é 

tipo Cfb, temperado úmido, sem estação seca, com verão fresco e geadas 

periódicas (MIRANDA, 2016).  

 

 

3.2. DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Neste estudo foram utilizados dados amostrais de 246 árvores de P. taeda L., 

provenientes de parcelas permanentes, distribuídas em povoamentos não desbastados, 

cujas mudas foram advindas de pomar clonal de primeira geração, com espaçamento 

inicial de plantio de 2,5 x 2,5 m, diâmetro à altura do peito (DAP) variando de 5 cm a 45 

cm e idades variando de 4 a 19 anos, conforme Figura 8.  

 

 
Figura 8 - Distribuição das árvores de Pinus taeda L. por idade. 

 

A estratificação da base de dados por classes de diâmetros ou idades 

possibilita melhores estimativas para o afilamento (KOHLER et al. 2013; 
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FIGUEIREDO FILHO et al., 2015; SCHIKOWSKI, 2016). Nesse sentido, optou-se 

pela estratificação com base em classes de idades e classes de diâmetros (DAP), 

sendo consideradas as 16 idades existentes, como 16 classes de amplitude igual a 

um ano e 8 classes de diâmetros, sendo: abaixo de 10 cm de DAP (1); de 10 a 

14,99 cm (2), de 15 a 19,99 cm (3), de 20 a 24,99 cm (4), de 25 a 29,99 cm (5), de 

30 a 34,99 cm (6), de 35 a 39,99 cm (7) e igual ou superior a 40 cm de DAP (8). 

Aleatoriamente, os dados foram divididos em dois grupos, um constituído por 

80% do total de árvores (Tabela 1), para o ajuste dos modelos de regressão e 

treinamento das redes e o outro, com 20% do total de árvores (Tabela 2), para 

validação das equações ajustadas por regressão e generalização das redes neurais 

treinadas (LEITE et al., 2016a; BINOTI et al., 2014b; BINOTI et al., 2013; BINOTI, 

2012). 

 

Tabela 1 - Distribuição de frequência das árvores de Pinus taeda por classe de 
idade e classe de DAP para o conjunto de dados de ajuste/treinamento. 

Conj. 
ci 

(anos) 

cd(cm) 

<10 10 Ͱ 15 15 Ͱ 20 20 Ͱ 25 25 Ͱ 30 30 Ͱ 35 35 Ͱ 40 ≥40 Total 

A/T 

4  Ͱ 5 2 4 2      8 

5  Ͱ 6 11 6 2 2     21 

6  Ͱ 7 3 1 1 1     6 

7  Ͱ 8 3 4 1 4 1    13 

8  Ͱ 9  4 1 1 1 2   9 

 9  Ͱ10  1 1 1 3    6 

10 Ͱ 11 1 3 2 1 1 1   9 

11 Ͱ 12  1 1 2 3 1 1  9 

12 Ͱ 13  1  2     3 

13 Ͱ 14  2 1 3 2 4  1 13 

14 Ͱ 15 1 1 2 1 2 2 1 1 11 

15 Ͱ 16  3 2 1 3 5 3 3 20 

16 Ͱ 17    1  4 4 1 10 

17 Ͱ 18     4 3 17 5 29 

18 Ͱ 19   2 1 3 2 3 8 19 

19 Ͱ 20       2 9 11 

 Total 21 31 18 21 23 24 31 28 197 

Em que: Conj. = conjunto de dados; A/T = ajuste/treino; ci = classe de idade (anos); cd = classe de 
DAP (cm); Ͱ indica inclusão do limite inferior e exclusão do limite superior.  

 

A técnica de validação/generalização deve ser aplicada para verificar a 

capacidade de uma equação/rede neural produzir estimativas adequadas para 
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dados de entrada que não estavam presentes durante o ajuste/treinamento (LEAL et 

al., 2017; BINOTI et al., 2015). 

 

Tabela 2 - Distribuição de frequência das árvores de Pinus taeda por classe de 
idade e classe de DAP para o conjunto de dados validação/generalização. 

Conj. 
ci 

(anos) 

cd(cm) 

<10 10 Ͱ 15 15 Ͱ 20 20 Ͱ 25 25 Ͱ 30 30 Ͱ 35 35 Ͱ 40 ≥40 Total 

V/G 

4  Ͱ 5  1 1          2 

5  Ͱ 6 2 1 1 1     5 

6  Ͱ 7 1 1       2 

7  Ͱ 8 1 3       4 

8  Ͱ 9  1   1    2 

 9  Ͱ10    1 1    2 

10 Ͱ 11   1  1    2 

11 Ͱ 12    1 1    2 

12 Ͱ 13    1     1 

13 Ͱ 14    1 1 2   4 

14 Ͱ 15  1 1 1     3 

15 Ͱ 16     1 2 1 1 5 

16 Ͱ 17    1  1   2 

17 Ͱ 18     1 1 4 1 7 

18 Ͱ 19     1 1 1 1 4 

19 Ͱ 20       1 1 2 

  Total 4 8 4 7 8 7 7 4 49 

Em que: Conj. = conjunto de dados; V/G = validação/generalização; ci = classe de idade (anos); cd = 
classe de DAP (cm); Ͱ indica inclusão do limite inferior e exclusão do limite superior.   
   

 

A cubagem foi realizada a partir das medidas dos diâmetros com casca ao 

longo do fuste, sendo uma medida tomada na base do fuste (h1) e as demais nas 

alturas (hi) de 0,7; 1,3; 2,0 m e a partir daí, em distâncias de 2,0 m em 2,0 m, até a 

altura total h, não incluindo o diâmetro mensurado na altura h = 0. A altura h1, 

tomada na base da árvore, variou de árvore para árvore, ficando no intervalo entre 

0,02 m e 0,20 m e, a última seção, foi considerada até a altura hn, mais próxima da 

altura total (h) de cada árvore, em que foi tomada a última medida de diâmetro.  

A obtenção do volume, adotado como volume real total foi obtido somando-se 

os volumes parciais de todas as seções, utilizando-se a fórmula de Smalian, até a 

altura de interesse, nas diferentes avaliações propostas nesse estudo. 

O perfil do fuste observado no conjunto total das árvores amostradas, em que 

se correlacionou a razão entre diâmetro ao longo do fuste e diâmetro a altura do 
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peito (di/DAP) e a razão entre altura ao longo do fuste e altura total (hi/h) é 

apresentado na Figura 9.  

 
Figura 9 - Perfil do fuste de todas as árvores amostradas dos conjuntos de 
ajuste/treino (A/T) e validação/generalização (V/G). 

 

As estatísticas descritivas das variáveis, diâmetro à altura do peito (DAP), 

altura total (h) e volume (v) para os conjuntos de dados de ajuste/treino e 

validação/generalização, estão na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas dos dados de Pinus taeda utilizados para 
ajuste/treinamento e validação/generalização. 

Estatísticas 

Ajuste/Treino Validação/Generalização 

Total  DAP 
(cm) 

h 
(m) 

v 
(m3) 

 DAP  
(cm) 

h 
 (m) 

v 
(m3) 

N 197    49    246 

n 2302    559    2861 

X   29,23 20,82 0,6648  27,79 20,16 0,5746  

s  11,02 6,64 0,6033  9,94 6,33 0,5017  

Mínimo  5,40 5,50 0,0072  7,10 6,10 0,0193  

Máximo  45,00 31,95 2,0596  43,00 31,90 1,7900 

h/dap 0,7645    0,7554     

f 0,4695    0,4702     

Em que: DAP = diâmetro à altura do peito; h = altura total; v = volume total; N = número de árvores; n 

= número de observações; X = média; s = desvio padrão; Mínimo = valor mínimo; Máximo = valor 

máximo; h/DAP = Relação h/DAP médio; f = fator de forma médio. 
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3.3. APLICAÇÃO DA MODELAGEM NÃO LINEAR DE EFEITOS MISTOS NA 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO FUSTE DE Pinus taeda 

 

3.3.1. Funções de afilamento propostas 

 

Foram ajustadas 15 funções de afilamento, incluindo modelos do tipo não 

segmentados (NS), segmentados (S) e de forma variável (FV). Entre as funções de 

afilamento não segmentadas e segmentadas foram ajustadas as mais testadas na 

literatura florestal. Os modelos estão apresentados nas Tabelas 4 e 5, separados 

por tipo, autor, ano da publicação, denominação no presente estudo e a expressão 

que os define matematicamente. 

Entre os modelos não segmentados (NS) foram ajustadas cinco funções de 

afilamento, sendo: Schöepfer (1966) conhecida como Polinômio de 5º grau, Kozak et 

al. (1969), Demaerschalk (1972), Demaerschalk (1973) e o modelo de Garay (1979).  

 

Tabela 4 - Funções de afilamento não segmentadas selecionadas para o estudo. 

Funções não segmentadas 

Autor 
(ano de publicação) 

Denominação 
Modelo 

Schöepfer (1966) 
Polinômio de 5º grau 
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Em que: d= DAP = diâmetro à altura do peito com casca (cm); h = altura total (m); hi = altura (m) da 
base do fuste até o diâmetro di; di = diâmetro (cm) com casca a uma altura hi; X = hi/h; βi são 
coeficientes dos modelos a serem estimados e ε = erro aleatório. 

 

Entre os modelos segmentados (S) foram ajustadas duas funções: Max e 

Burkhart (1976) e Clark et al. (1991) (Tabela 5).  
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Tabela 5 - Funções de afilamento segmentadas selecionadas para o estudo. 

Funções segmentadas 

Autor  
(ano de publicação) 

Denominação 
Modelo 

Max e Burkhart  
(1976) 

Max-Burkhart 
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Sendo: αi = pontos de inflexão; βi = coeficientes dos modelos. 
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Sendo: β1,β2,β3 = coeficientes a serem estimados para a seção do tronco 
entre 1,3 m e 5,3m; β4 = coeficiente para a seção do tronco acima de 
5,3m; α1 e α2  = coeficientes do modelo a serem estimados para a secção 
do tronco acima de 5,3m; F = diâmetro com casca mensurado (cm) à 
altura de 5,3 m de cada árvore. 

Em que: d = DAP = diâmetro à altura do peito com casca (cm); h = altura total (m); hi = altura (m) da 
base do fuste até o diâmetro di; di = diâmetro (cm) com casca a uma altura hi; X = hi/h e ε = erro 
aleatório. 

 

Para a obtenção do valor da variável F (diâmetro com casca mensurado, em 

cm, à altura de 5,3 m de cada árvore) para o ajuste do modelo de Clark et al. (1991), 

primeiramente, foi retirada, aleatoriamente, uma amostra com 30 árvores do total de 

árvores do estudo. Nestas, o valor do diâmetro a 5,3 m de cada árvore foi obtido por 

interpolação linear e, em seguida foi estimado o valor de F, por técnica de regressão 

não linear, com a função nls do software R (script no Apêndice A). Para tanto, foi 

utilizada a equação proposta por Clark et al. (1991), dada por:  

 

F = d.[β0+β1.(5,3/h)2] 

Em que: d = DAP = diâmetro à altura do peito com casca (cm); h é a altura total (m).  
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Com relação às funções de afilamento de forma variável (FV) foram utilizados 

oito modelos, dentre os quais: Kozak (1988), Perez et al. (1990), Newnham (1992), 

Kozak (1994), Kozak (1995), Muhairwe (1999), Bi (2000) e Kozak (2004). Os 

modelos são apresentados na Tabela 6, separados por autor, ano da publicação, 

denominação no presente estudo e a expressão que os definem matematicamente. 

 

Tabela 6 - Funções de afilamento de forma variável selecionadas para o estudo. 

Funções de forma variável 

Autor 
(ano de publicação) 

Denominação 
Modelo 
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Em que: d = DAP = diâmetro à altura do peito com casca (cm); h = altura total (m); hi = altura (m) da 
base do fuste até o diâmetro di; di = diâmetro (cm) com casca a uma altura hi; X = hi/h; βi = 
coeficientes dos modelos a serem estimados; p = (hk/h), em que hk é a altura no fuste correspondente 
ao ponto de inflexão onde a curva muda a forma de neiloide para paraboloide; ε = erro aleatório.  
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Segundo Demaerschalk e Kozak (1977), o valor de p corresponde a um ponto 

entre 20% e 25% da altura total e de acordo com Pérez et al. (1990) entre 15% e 

35% da altura total. Como o coeficiente α1 do modelo de Max e Burkhart 

corresponde ao ponto de inflexão em que a forma do fuste muda de neiloide para 

paraboloide, como ocorre nos modelos de forma variável, o valor de p utilizado nos 

modelos de Kozak.88, Perez e Kozak.94 correspondeu ao valor do coeficiente α1 do 

modelo de Max e Burkhart e nos modelos de Kozak.95 e Kozak.04 correspondeu a 

1,3/h, conforme Kozak (1997; 2004).  

 

 

3.3.2. Estratificação do fuste  

 

As funções de afilamento, em grande parte, não geram estimativas acuradas 

de diâmetros e volumes em algumas partes do fuste, ou seja, na porção superior, 

média ou inferior (MÔRA, 2015).  

Assim, para avaliar melhor as estimativas de diâmetros e volumes em partes do 

fuste, os troncos das árvores foram estratificados em três partes, sendo a porção 

basal (base) com dimensão da medida h1, tomada na base de cada árvore até 0,35 da 

altura total (h); a porção mediana (média), de 0,35 a 0,65 da altura total (h) e a porção 

apical (ápice), de 0,65h até a medida hn mais próxima da altura total h.  

Prodan (1965) citado por David et al. (2014) elaborou pesquisas relacionadas 

ao perfil do fuste e observou que, para efetuar o estudo de forma, o tronco das 

árvores deveria ser dividido em pelo menos três seções. Essa divisão é pertinente 

ao fato de a base, o centro e a ponta do fuste da árvore ser semelhante a um 

neiloide, paraboloide e conoide, respectivamente (SOUZA, 2009). 

Os valores dos diâmetros nas extremidades a 0,35h e 0,65h de cada árvore, 

foram obtidos por interpolação linear e, os modelos ajustados e as redes treinadas 

para o tronco inteiro, foram utilizados para estimar os diâmetros e os volumes para a 

porção basal, mediana e apical dos fustes (scripts no Apêndice C). Com a 

interpolação, o número de observações para a porção basal totalizou 1.331 no ajuste 

e 329 na validação; para a porção mediana, 948 e 228 e para a porção apical, 809 e 

196 respectivamente, sendo que as extremidades a 0,35 h e a 0,65 h foram 

computadas em duas seções subsequentes. 
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3.3.3. Ajuste por meio da técnica de regressão não linear (nls)  

 

As funções de afilamento foram testadas para estimar os diâmetros ao longo 

do fuste e, a de melhor desempenho, foi utilizada para estimar os diâmetros para a 

porção basal, mediana e apical e, os volumes parciais resultantes das três 

estratificações propostas.  

Para as estimativas de diâmetros, os modelos foram ajustados em função da 

variável dependente diâmetro (di), pois de acordo com Môra et al. (2014), 

estimativas da variável di obtidas por meio dos coeficientes estimados pela 

regressão não linear em função de di são mais acuradas do que quando se utiliza 

os coeficientes do modelo ajustado na forma original (di/DAP ou (di/DAP)2). 

Os ajustes foram realizados utilizando o software R, por meio da técnica de 

ajuste não linear que utiliza o método dos mínimos quadrados (nls ou non-linear 

least square), cujos coeficientes são estimados por aproximação linear (scripts no 

Apêndice B). Tal técnica gera os coeficientes médios (coeficientes fixos) dos 

modelos por processo iterativo, utilizando a função nls, implementada na base do 

software R, por meio do algoritmo de Gauss-Newton. Assim, inicialmente, utilizou-se 

o valor 0,1 como sendo o valor inicial de cada coeficiente. Quando as funções não 

convergiram para esses valores iniciais, novos valores iniciais foram utilizados, 

obtidos no artigo original do modelo ou em outros trabalhos encontrados na 

literatura.  

Para as estimativas dos volumes parciais foi empregado o processo de 

integração numérica, utilizando-se a função de afilamento ajustada por nls, 

selecionada como a de melhor desempenho para estimativas de diâmetros ao longo 

do fuste. Tal modelo, expresso em função da variável dependente di, elevado a 

potência quadrada e multiplicado pela constante π/40000, permite a utilização do di, 

em cm, para obtenção do volume (v), em m3.  

O processo de integração foi realizado usando a função integrate associada à 

função mapply, ambas implementadas no software R (script no Apêndice D).  

A função foi integrada entre dois limites, como na integração definida, 

adotando 100 subdivisões entre os limites usados para integração. O processo de 

integração é definido como segue:  
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Em que: v = volume parcial estimado; li = limite inferior utilizado no processo de integração; ls = limite 
superior usado no processo de integração; w = modelo de afilamento em função da variável 
dependente di com os coeficientes obtidos no ajuste das equações por nls.  

 

 

3.3.4. Uso da técnica de modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) 

 

A equação de afilamento de maior eficiência, ajustada por nls para estimativa 

de diâmetros sem estratificação do fuste, foi ajustada pela modelagem não linear de 

efeitos mistos (nlme).  

Adotando a proposta de Carvalho et al. (2014), as classes de idades e de 

diâmetros foram consideradas como efeitos aleatórios do processo. O objetivo foi 

reduzir as variações nos dados e aumentar o grau de precisão do modelo e, para 

tanto, partiu-se do princípio adotado pelos referidos autores que as variações por 

classes de DAP, nas correspondentes classes de idades, aconteciam de forma 

aleatória e assim, deveriam ser consideradas como um componente randômico do 

modelo misto.  

Assim, para a aplicação da técnica de modelagem não linear mista no presente 

estudo, os dados foram organizados, com medidas correlacionadas em classes de 

DAP, aninhadas dentro das classes de idades, ao invés da estrutura hierárquica 

natural das medidas aninhadas dentro das árvores.  

Para o ajuste, foi utilizado o pacote nlme implementado no software R (scripts no 

Apêndice B), compondo-se diferentes cenários de estudo, com número de coeficientes 

com efeitos aleatórios, variando de um a três em cada cenário, conforme De-Miguel et 

al. (2012), Môra (2015) e Schröder et al. (2015). No cenário 1, cada um dos coeficientes 

do modelo foi definido como aleatório, em função de dois fatores, classes de idade e 

classes de DAP e todos os outros coeficientes tomados como fixos. No segundo 

cenário, combinações de dois coeficientes foram, simultaneamente, definidos como 

aleatórios, em função dos dois fatores, classes de idade e classes de DAP e os demais 

como fixos para todas as combinações possíveis. No terceiro cenário, três coeficientes 

foram, simultaneamente, definidos como aleatórios, em função dos dois fatores, classes 

de idade e classes de DAP e os demais, foram definidos como coeficientes fixos.  
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Zeviani et al. (2013) e Schröder et al. (2015) alertaram que, de acordo com a 

teoria dos modelos mistos, pode-se associar efeito aleatório a todos os parâmetros 

do modelo, no entanto, na prática isso não é usual pois: (i) o modelo acaba tendo 

parâmetros demais; (ii) a variação devido ao fator aleatório pode ser acomodada 

associando-se à poucos parâmetros e (iii) pode-se não alcançar convergência 

quando se declara efeito aleatório sobre todos os parâmetros.  

 

 

3.4. APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNAS) NA 

DESCRIÇÃO DO PERFIL DO FUSTE DE Pinus taeda 

 

Para que uma rede neural apresente desempenho satisfatório é necessário 

que sejam escolhidos, adequadamente, os atributos da rede, como o algoritmo de 

aprendizagem a ser utilizado, o número de camadas da rede, o número de 

neurônios das camadas ocultas, as funções de ativação das camadas ocultas e de 

saída e, os parâmetros específicos que compõem cada algoritmo, para evitar 

problemas como overfitting ou underfitting (MARTINS et al., 2016). 

Assim, para configuração, treinamento e validação das redes neurais, foi utilizado 

o sistema Neuro 4.0, desenvolvido pelo projeto Neuro Dap, cuja finalidade é treinar e 

aplicar Redes Neurais Artificiais (Apêndice B). Para tanto, foram utilizadas configurações 

de redes do tipo MLP (Multilayer Perceptron), tendo como arquitetura genérica, uma 

camada de entrada com tantos neurônios quanto foram o número de variáveis 

quantitativas selecionadas e o número de classes de variáveis qualitativas definidas; uma 

camada oculta com n neurônios e uma camada de saída com apenas um neurônio 

estimando o di, nas estimativas de diâmetros com casca e o vcc nas estimativas de 

volumes parciais.  

Foi utilizado o tipo de treinamento Resilient Propagation, na variação 

RPROP+, por ser um algoritmo eficiente na descrição de perfil de fustes 

(SCHIKOWSKI et al., 2015; MARTINS et al., 2016). Para estimativas de diâmetros 

foi avaliada a função de ativação sigmoidal na camada oculta, combinando com a 

função linear, sigmoidal, logarítmica e tangente hiperbólica na camada de saída. 

Para estimativas de volumes foi utilizada apenas a função sigmoidal na camada 

oculta e na camada de saída. A função de ativação sigmoidal na camada oculta tem 
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sido a mais comum em estudos de afilamento por redes neurais (SOUZA, 2013; 

ISAAC JÚNIOR, 2014; SCHIKOWSKI et al., 2015; ARAÚJO, 2015; MENDONÇA et 

al., 2015a; SILVA et al., 2016). 

Os dados foram normalizados pela função ‘normalização’ do software Neuro 

4.0, de tal forma que os valores das variáveis quantitativas ficaram contidas no 

intervalo [0,1] e as variáveis qualitativas foram codificadas por uma representação 

binária, cujo código tem comprimento igual ao número de categorias da variável e, 

cada elemento recebe o valor 0, exceto aquele que representa a categoria em 

questão que recebe valor 1. 

Foram treinadas e validadas redes neurais para dois cenários, com o objetivo 

de obter redes equivalentes ao modelo de efeito fixo selecionado por técnica de 

modelagem não linear (nls) (Cenário A) e redes equivalentes aos modelos com efeitos 

aleatórios, selecionados por técnica de modelagem não linear de efeitos mistos 

(Cenário B).  

No Cenário A, foram testadas diferentes combinações de variáveis de 

entrada, utilizando as variáveis DAP, hi, h e suas relações para estimativas de di, 

com casca, (Apêndice B e Apêndice C) e DAP, h, d1, d0.35, d0.65 e dn para estimativas 

de vcc (Apêndice D). Para o banco de dados do treino e generalização das redes, os 

diâmetros d0.35 e d0.65 foram obtidos por interpolação linear, assim como no banco de 

dados para aplicação das técnicas nls e nlme.  

No Cenário B, foram testadas redes com as mesmas variáveis para 

estimativas de di, com casca, e vcc, porém com a inclusão de duas variáveis 

categóricas: ci (classe de idade) e cd (classe de DAP). 

A variação na arquitetura da rede foi realizada testando-se diferentes 

números de neurônios na camada oculta, com variação entre 1 e 15 neurônios. A 

definição do número ideal de neurônios da camada oculta foi realizada conforme 

Schikowski et al. (2015), observando-se a ineficiência ou a não capacidade de ajuste 

da rede quando na presença de poucos neurônios na camada intermediária, bem 

como valores baixos da raiz quadrada do erro médio percentual (RMSE%) no 

treinamento e valor crescente da RMSE% na validação, quando na presença de 

muitos neurônios na camada oculta. O número de neurônios na camada oculta é 

responsável, principalmente, pela extração de características de não linearidade dos 

dados (LEITE et al., 2016a).  
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Foram treinadas 10 redes para cada arquitetura, totalizando 150 redes para 

cada configuração, resultantes da combinação de variáveis de entrada e funções de 

ativação utilizadas. Considerando o elevado número de redes geradas e, de modo a 

selecionar a melhor rede gerada em cada estrutura, as redes foram avaliadas pelo 

coeficiente de correlação entre os valores observados e estimados (ryŷ), pela raiz 

quadrada do erro médio percentual (RMSE%) e, pela análise gráfica dos resíduos 

para o conjunto de dados de treinamento e generalização/validação, disponibilizados 

pelo software Neuro 4.0. 

Como critério de parada do treinamento das redes adotou-se a formatação 

padrão do software Neuro 4.0, em que a RNA interrompe o ajuste dos pesos ao 

atingir o erro médio de 0,0001 ou 3.000 ciclos de treinamento.   

 

 

3.5. AVALIAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DOS COEFICIENTES OBTIDOS POR 

nls 

 

A significância dos coeficientes das equações ajustadas por modelagem não 

linear foi avaliada utilizando-se o teste t, a um nível de significância de 5%. Quando 

algum dos coeficientes dos modelos resultou não significativo (estatisticamente igual 

à zero), a variável relacionada a este coeficiente foi eliminada e o modelo foi 

ajustado novamente.  

 

 

3.6. AVALIAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE DIÂMETROS E VOLUMES 

GERADAS POR nls, nlme e RNAs 

 

Na equação utilizada para estimativas da variável F de Clark foram utilizadas 

as estatísticas R2, representada pelo quadrado do coeficiente de correlação (r2
yŷ) e, 

pelo erro padrão da estimativa em percentagem (Syx%), dadas pelas equações (1) e 

(2):  
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Em que: iy  = valores observados; iŷ = valores estimados e n é o número total de observações. 
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Em que: iF  = valores observados da variável F; iF̂ = valores estimados da variável F; =F média dos 

valores da variável dependente e n é o número total de observações; p = número de coeficientes do 
modelo excetuando o β0. 
 

 

A acurácia das estimativas dos diâmetros e volumes gerados por técnica de 

regressão não linear (nls), por modelagem de efeitos mistos não lineares (nlme) e 

nos modelos resultantes das redes neurais, foi realizada por meio de oito estatísticas 

de avaliação, conjuntamente com a análise gráfica dos resíduos.  

A qualidade dos ajustes foi avaliada, utilizando-se o coeficiente de correlação 

entre os valores observados e estimados (ryŷ), a raiz quadrada do erro médio, 

expresso em porcentagem da média (RMSE%) e a análise gráfica dos resíduos 

(Res%), também utilizadas por Schikowski et al. (2015), Vendruscolo et al. (2015), 

Alcântara (2015), Martins et al. (2016), Souza (2013) e Leite et al. (2016b).  

Para obtenção das estatísticas ryŷ, RMSE% e Res% foram utilizadas as 

equações (3), (4) e (5):  
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)ŷy(

y

100
%RMSE

n

1i

2
ii

=
−

=  
(4) 

100.
y

)ŷ(y
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Em que: iy  = valores observados; iŷ = valores estimados; =iy média dos valores da variável 

dependente e n é o número total de observações. 
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Binoti (2010) mencionou que a correlação entre valores observados e 

estimados (ryŷ) indica o grau de associação entre as duas variáveis e, juntamente 

com a análise de resíduos permite inferir sobre a qualidade da estimação, sendo 

maior a correlação quanto mais próximo ryŷ estiver de 1. Já a raiz quadrada do erro 

médio (RMSE) avalia a diferença quadrática média entre os valores observados e os 

estimados. A RMSE% é utilizada para medir o desempenho global do ajuste e, 

segundo Campos e Leite (2009), quanto menor o valor de RMSE%, mais confiável é 

o modelo ajustado. 

A análise gráfica dos resíduos consiste na dispersão dos erros percentuais 

em relação aos valores observados, permitindo visualizar os erros de tendências 

que não foram explicitamente indicados, com as estatísticas de avaliação de 

desempenho dos modelos.  

Critérios estatísticos obtidos a partir dos resíduos também foram calculados, 

utilizando estatísticas utilizadas por Parresol et al. (1987), Figueiredo Filho et al. 

(1996), Scolforo et al. (1998), Fischer et al. (2001), Assis et al. (2002), Favalessa 

(2011), Lanssanova et al. (2013) e Schikowski et al. (2015). Assim, foram utilizadas 

as estatísticas, desvio ou viés (D); desvio médio absoluto (MD); desvio padrão das 

diferenças (SD), soma do quadrado do resíduo relativo (SSRR) e porcentagem dos 

resíduos (RP), obtidas por meio das equações (6), (7), (8), (9) e (10):  
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ŷy

RP

n

1i i

ii

=













 −

=  
(10) 

Em que: yi = valores observados; iŷ = valores estimados; n é número total de observações. 

 

Schikowski et al. (2015), esclareceram que essas estatísticas são 

complementares e que esse procedimento deve ser adotado, pois os indicadores 

de ajustamento avaliam se os ajustes dos modelos são satisfatórios, ao passo que 

as estatísticas adicionais são calculadas para avaliar o comportamento dos 

resíduos. 

O desvio (D) indica a existência ou não de tendências entre os resíduos, 

porém, não mede o quanto os valores residuais estão afastados do eixo zero. Souza 

et al. (2008a) compararam diferentes modelos de afilamento para P. taeda em 

Campo Belo do Sul, SC e, recomendaram que os valores de D não devem exceder 

aos limites de ±1.  

O desvio médio absoluto (MD) indica a média das distâncias que os valores 

estimados se encontram do valor observado e, portanto, quanto menor o valor de 

MD melhor é o modelo. A porcentagem dos resíduos (RP) mostra a amplitude média 

dos erros, o SSRR relaciona o tamanho de cada resíduo em relação ao seu valor 

real e o desvio padrão das diferenças (SD), mostra a homogeneidade entre os 

resíduos (PARRESOL et al., 1987, SOUZA, 2009). 

Além das estatísticas citadas, a acurácia dos ajustes por regressão e por 

redes neurais foi avaliada por meio do Critério de Informação de Akaike (AIC) 

(AKAIKE, 1974), que é um índice para selecionar modelos com estimativas mais 

próximas aos valores medidos. 

O Critério de Informação de Akaike – AIC (Akaike’s Information Criterion), 

baseado na verossimilhança de ajuste do modelo e dependente do número de 

observações e parâmetros do modelo, é a técnica mais utilizada para seleção de 

modelos mistos, pois pode ser utilizado para comparar modelos com os mesmos 

efeitos fixos, mas com diferentes estruturas de variância. O uso do AIC é 

fundamental na teoria de decisão em modelo misto, pois, além da qualidade de 

ajustamento, considera o princípio da parcimônia, penalizando modelos com maior 

número de parâmetros (CAMARINHA FILHO, 2002). Neste contexto, o modelo com 

menor valor de AIC é considerado o de melhor ajuste. 
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Para o cálculo do AIC, no ajuste dos modelos, foi utilizada a equação (11): 

 

AIC = -2log.(likelihood)+2p (11) 

 
Em que: log é o logaritmo decimal; likelihood é o estimador da máxima verossimilhança do modelo e 
p é o número de coeficientes do modelo.  

 

Na validação das funções de afilamento e nos modelos gerados pelas redes 

neurais, o AIC foi calculado pela equação (11) cujo valor do AIC é equivalente ao 

valor obtido pela equação (12): 
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Em que: yi = valores observados; iŷ = valores estimados; n é o total de observações; e p é o número 

de parâmetros do modelo. 

 

O número de parâmetros (p) para as RNAs foi calculado pela equação (13): 

 

p=(k.m+k)+(k.s+s)  (13) 

 
Em que: k = número de neurônios da camada oculta e m = número de neurônios na camada de 
entrada, ou seja, o número de variáveis usadas no modelo e s = número de neurônios na camada de 

saída (BRAGA et al., 2007). 

 

 

3.7. METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DAS EQUAÇÕES AJUSTADAS POR 

nls, nlme e RNAs  

 

A validação dos modelos de afilamento propostos, bem como das redes 

neurais geradas, foi realizada utilizando o conjunto de dados de 49 fustes de P. 

taeda, pré-selecionados, aleatoriamente, do conjunto total de dados. O processo de 

validação foi realizado por meio das mesmas estatísticas utilizadas na avaliação das 

estimativas de diâmetros para o tronco inteiro e estratificado e, na avaliação das 

estimativas de volumes parciais, geradas com os dados de ajuste/treino.  
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Diéguez-Aranda et al. (2006) destacaram que, como a qualidade do ajuste 

não reflete, necessariamente, a qualidade da previsão futura é recomendável a 

avaliação da validade do modelo, com um conjunto de dados independentes.  

 

 

3.8. METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DAS EQUAÇÕES E 

DAS REDES NEURAIS DE MELHOR DESEMPENHO 

 

Após o ajuste por nls foi elaborada uma classificação para detectar o modelo 

de regressão que propiciou as melhores estimativas de diâmetros; este, 

posteriormente, foi ajustado por modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) para 

as avaliações propostas, estimativas dos diâmetros sem e com estratificação do 

fuste e, estimativas dos volumes parciais.  

A escolha da equação mais adequada para estimativa de cada variável 

(diâmetros sem e com estratificação e volumes parciais) ajustada por nls e nlme foi 

realizada a partir da classificação das equações testadas (“ranking”), de acordo com 

a média dos valores que foram atribuídos às estatísticas de cada equação, no ajuste 

e na validação, associadas à análise gráfica de resíduos. Para a atribuição dos 

valores de classificação, a equação mais acurada em cada estatística avaliada, 

recebeu a nota 1; a que ficou em segundo lugar, recebeu nota 2, e assim 

sucessivamente. As equações com o mesmo valor das estatísticas receberam 

valores de classificação iguais. O modelo mais acurado foi aquele que apresentou 

menor média nas notas classificatórias e cujos resíduos não apresentaram elevado 

grau de tendência.  

Os modelos gerados por RNAs, selecionados em cada configuração testada, 

dos Cenários A e B, também foram ordenados em relação às estatísticas citadas, a 

fim de definir qual apresentou melhor desempenho, para cada avaliação proposta. 

Esta análise foi feita por atribuição de notas as estatísticas de treino e de 

generalização, em cada avaliação proposta, usando o mesmo critério adotado na 

escolha da melhor equação e, a que apresentou a menor média foi considerada a de 

melhor desempenho para a avaliação estudada. 

Por fim, foram comparados os modelos de melhor performance para cada 

avaliação proposta, gerados por modelagem não linear (nls) e RNAs do Cenário A e, 
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modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) e RNAs do Cenário B, utilizando o 

mesmo critério de médias de notas atribuídas às estatísticas de ajuste/treino e 

validação/generalização.  

A análise gráfica dos resíduos teve por objetivo ratificar a decisão, bem como 

identificar possíveis tendências ao longo da linha estimativa.  

  

 



 

 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados e discussões foram realizados para cada metodologia utilizada, 

sendo avaliadas as estimativas de diâmetros sem e com estratificação do fuste e 

volumes parciais, conforme itens 4.1 e 4.2.  

 

 

4.1. ESTIMATIVAS DE DIÂMETROS E VOLUMES PARCIAIS COM 

APLICAÇÃO DA MODELAGEM DE EFEITOS MISTOS  

 

4.1.1. Ajuste dos modelos de afilamento propostos por regressão não linear (nls) 

 

Os resultados do ajuste da equação proposta por Clark et al. (1991) para a 

estimação do diâmetro F, com casca, mensurado, em cm, à altura de 5,3 m de cada 

árvore, com as estatísticas R2 e Syx(%) estão na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Coeficientes e estatísticas resultantes do ajuste da variável F do modelo 
de Clark. 

Modelo 
Coeficientes 

R2 Syx(%) 

β0
 

β1
 

])h/3,5(.[dF 2
10  +=  0,88831* -0,96876* 0,9867 5,66 

Em que: R2 = coeficiente de determinação, representado pelo quadrado do coeficiente de correlação 
entre valores observados e estimados; Syx% = erro padrão de estimativa em percentagem.  
* Significativo pelo teste t ao nível de 5% de probabilidade de erro. 

 

O ajuste apresentou resultados satisfatórios, indicando que a equação é 

acurada (R2 = 0,9867 e Syx% = 5,66%) para ser utilizada nas estimativas dos valores 

de F para o conjunto de dados em estudo. Assim, a equação:  

F = d.[0,88831-0,96876.(5,3/h)2] 

foi utilizada para estimativa dos valores de  F para os dados de ajuste e validação do 

modelo de Clark et al. (1991). 

Os modelos ajustados por modelagem não linear (nls) e seus respectivos 

coeficientes são apresentados na Tabela 8.  
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Tabela 8 - Coeficientes obtidos no ajuste das equações de efeitos fixos do tipo não segmentadas (NS), segmentadas (S) e de forma 
variável (FV) para Pinus taeda. 

Tipo Equação β0 β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 α1 α2 

NS 

Polinômio 5º grau 1,2101 -4,1707 18,1624 -38,8649 35,8275 -12,1633     
  

Kozak.69 1,2298 -2,1721 0,9413          

Demaerschalk.72 0,1515 0,9402 -0,8200 0,8061   
    

  

Demaerschalk.73 12,4199 69,5828 1,0987 1,4950   
    

  

Garay 1,3868 0,2593 0,9819 0,1577   
    

  

S 
Max-Burkhart  -3,9987 1,9848 143,5258 -1,9391      0,0631 0,7150 

Clark  0,5827 394,7476 29,7186 2,4794      0,6008 1,8054 

FV 

Kozak.88 1,1017 0,9889 0,9981 0,6675 -0,1505 (-) (-) 0,1107   
  

Perez 1,2369 0,9370 0,6669 -0,1504 0,1110      
  

Newnham.92 0,3943 1,0010 -0,0597 -0,4215 -0,0359 0,0001     
  

Kozak.94 1,1749 0,9901 0,9976 0,8800 (-) (-) (-) (-) -0,3917 -0,0045   
Kozak.95 0,9405 0,9391 0,0914 0,4901 0,6419 (-) -0,2274 0,0059   

  
Muhairwe 1,0649 1,0435 0,9949 0,4227 -0,0104 -0,0120 0,0143 0,2579   

  
Bi 1,8529 -0,2605 -0,0388 -0,9786 (-) 0,0500 -0,1000    

  
Kozak.04 1,0672 0,9835 (-) 0,5762 -0,8142 0,4808 4,0906 0,0326 -0,2014       

Em que: NS = equações não segmentadas; S = equações segmentadas; FV = equações de forma variável; βi = coeficientes estimados; αi = pontos de 
inflexão dos modelos segmentados; (-) representam os coeficientes retirados do modelo por serem não significativos a 5% de probabilidade de erro pelo 
teste t. 
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Todos os modelos propostos convergiram e, com relação à significância dos 

coeficientes, apenas os modelos de forma variável de Kozak.88, Kozak.94, 

Kozak.95, Bi e Kozak.04, não apresentaram todos os coeficientes significativos pelo 

teste t (α = 5%).  

As variáveis relacionadas aos coeficientes não significativos foram retiradas 

dos modelos e as equações foram ajustadas novamente, conforme Ramos (2012), 

Arias-Rodil et al. (2015), Costa et al. (2016) e Vendruscolo et al. (2016a), 

considerando-se assim, a possibilidade de aplicação da modelagem de efeitos 

mistos somente em coeficientes significativos. 

Môra (2015) ao avaliar diferentes modelos de afilamento, incluindo modelos 

do tipo não segmentados, segmentados e de forma variável, utilizou como critério 

excluir do estudo os modelos que apresentassem coeficientes não significativos. Já 

Schröder et al. (2015), Ciarnoschi (2016), Isaac Júnior (2014) optaram por manter os 

modelos com coeficientes não significativos no estudo e não retirá-los das equações 

para não interferir na estrutura dos modelos. Schröder et al. (2015) testaram a 

remoção desses coeficientes, porém, constataram que a retirada de tais coeficientes 

não representava mudanças nas estatísticas de avaliação da acuracidade das 

equações ou, tão pouco, aumentava os valores da raiz quadrada do erro médio 

(RMSE).  

 

 

4.1.2. Avaliação das estimativas de diâmetro sem estratificação do fuste a partir das 

equações ajustadas por modelagem não linear (nls)  

 

Utilizando as equações obtidas por nls, foram estimados os diâmetros di com 

casca nas alturas hi dos fustes, para o conjunto de dados de ajuste e validação.  

As equações apresentaram resultados satisfatórios no ajuste (ryŷ acima de 

0,9816 e RMSE% entre 8,13% a 11,60%) e na validação (ryŷ acima 0,9741 e 

RMSE% entre 9,73% a 13,38%), indicando que todas as equações são eficientes 

para explicar, adequadamente, as estimativas de diâmetro ao longo do fuste, 

embora as estatísticas para dados de ajuste tenham apresentado melhores 

resultados (Tabela 9).  
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Tabela 9 - Estatísticas das equações ajustadas por regressão não linear (nls) para avaliar as estimativas de diâmetros para Pinus 
taeda. 

Equação Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C  

Polinômio 5º grau 
A 0,9886(9) 9,24(11) 0,15164(15) 1,3841(11) 1,8907(11) 57,305(6) 0,828(6) 9.493,1(11) 80 

79 10 
V 0,9829(10) 10,96(11) 0,20617(15) 1,6018(10) 2,1527(10) 15,543(4) 1,198(7) 2.461,7(11) 78 

Kozak.69 
A 0,9816(13) 11,60(15) 0,09038(12) 1,7092(15) 2,3808(15) 96,725(13) -2,664(14) 10.536,8(15) 112 

111 15 
V 0,9741(14) 13,38(15) 0,14502(12) 1,8482(14) 2,6364(14) 21,467(13) -2,013(13) 2.972,0(15) 110 

Demaerschalk.72 
A 0,9827(12) 11,21(14) -0,01987(6) 1,6241(14) 2,3014(14) 64,161(11) -2,275(12) 10.379,6(14) 97 

96,5 13 
V 0,9748(13) 13,15 (14) -0,04052(6) 1,8132(13) 2,5930(13) 16,609 (9) -2,088(14) 2.660,7(14) 96 

Demaerschalk.73 
A 0,9886(8) 9,10(10) 0,02753(9) 1,3456(10) 1,8692(10) 77,428(12) -2,378(13) 9.422,0(10) 82 

80,5 11 
V 0,9844(9) 10,40(10) 0,06172(9) 1,4575 (9) 2,0503(9) 18,536(12) -1,845(11) 2.398,6(10) 79 

Garay 
A 0,9874(10) 9,67(12) 0,13888(13) 1,4765(12) 1,9807(12) 115,303(15) 1,155(9) 9.699,6(12) 95 

94,5 12 
V 0,9826(11) 11,03(12) 0,18589(13) 1,6089(11) 2,1670(11) 30,584(15) 1,364(9) 2.464,1(12) 94 

Max-Burkhart 
A 0,9898(7) 8,72(9) 0,14381(14) 1,2732(9) 1,7847(9) 53,697(3) 1,093(8) 9.227,6(9) 68 

65 9 
V 0,9853(6) 10,19(8) 0,19571(14) 1,4513(8) 2,0005(6) 14,824(2) 1,426(10) 2.379,9(8) 62 

Clark 
A 0,9901(4) 8,53(6) 0,02255(8) 1,1977(6) 1,7513(6) 60,322(8) 0,178(2) 9.126,1(6) 46 

37,5 5 
V 0,9859(3) 9,88(3) 0,03111(4) 1,3554(3) 1,9492(3) 16,141(7) 0,312(3) 2.345,6(3) 29 

Kozak.88 
A 0,9906(2) 8,28(3) 0,00490(3) 1,1728(4) 1,6995(3) 53,636(2) -0,320(4) 8.987,6(3) 24 

32,5 3 
V 0,9858(4) 9,93(5) -0,05614(8) 1,3940(6) 1,9574(4) 15,576(5) -0,527(4) 2.350,6(5) 41 

Perez 
A 0,9906(2) 8,29(4) -0,00098(1) 1,1720(4) 1,7013(4) 54,055(4) -0,479(5) 8.990,4(4) 27 

31,5 2 
V 0,9857(4) 9,92(4) -0,04626(7) 1,3911(5) 1,9574(4) 15,524(3) -0,591(5) 2.348,6(4) 36 

Newnham.92 
A 0,9900(5) 8,56(8) -0,02134(7) 1,1926(5) 1,758 0(8) 58,981(7) -1,634(11) 9.143,6(8) 59 

64 8 
V 0,9850(8) 10,21(9) -0,10558(11) 1,3779 (4) 2,0109(8) 16,275(8) -1,992(12) 2.381,9(9) 69 

Kozak.94 
A 0,9854(11) 10,33(13) -0,07313(11) 1,5759(13) 2,1190(13) 115,279(14) -5,124(15) 10.005,9(13) 103 

102,5 14 
V 0,9795(12) 11,91(13) -0,10475(11) 1,7280(12) 2,3462(12) 25,821(14) -4,633(15) 2.553,9(13) 102 

Kozak.95 
A 0,9903(3) 8,42(5) 0,01413(4) 1,2057(7) 1,7286(5) 62,664(10) 0,288(3) 9.067,8(5) 42 

42,5 6 
V 0,9857(5) 9,95(6) -0,01643(3) 1,3940 (6) 1,9626(5) 17,302(10) 0,184(2) 2.355,3(6) 43 

Muhairwe 
A 0,9899(6) 8,55(7) 0,00139(2) 

1) 
1,2078(8) 1,7562(7) 52,390(1) -0,901(7) 9.142,6(7) 45 

46 7 
V 0,9851(7) 10,15(7) -0,03536(5) 1,4238(7) 2,0021(7) 14,791(1) -0,594(6) 2.379,6(7) 47 

Bi 
A 0,9910(1) 8,13(1) 0,01799(5) 1,1046(1) 1,6692(1) 55,203(5) 0,081(1) 8.904,9(1) 16 

15,5 1 
V 0,9863(1) 9,74(2) -0,00294(1) 1,3199(1) 1,9222(2) 15,902(6) 0,071(1) 2.329,9(1) 15 

Kozak.04 
A 0,9909(2) 8,17(2) 0,03898(10) 1,1275(2) 1,6762(2) 61,547(9) 1,444(10) 8.929,2(2) 39 

33,5 4 
V 0,9863(1) 9,73(1) 0,01176(2) 1,3375(2) 1,9197(1) 18,208(11) 1,250(8) 2.332,5(2) 28 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; V = validação; ryŷ = coeficiente de  correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz 
quadrada do erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo 
relativo; RP = porcentagem dos resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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O mesmo foi observado com relação às estatísticas D, MD, SD e RP, 

relacionadas a tendências das estimativas.  Valores de D variaram de -0,07313 a 

+0,15164 cm no ajuste e de -0,10558 a +0,20617 cm na validação, inferiores a ±1, 

como recomendado por Souza et al. (2008a), porém indicando mais tendências a 

super e subestimação de diâmetros na validação que no ajuste. A equação mais 

tendenciosa foi à equação não segmentada do Polinômio de 5º grau (+0,15164 no 

ajuste e +0,20617 na validação) e, as equações menos tendenciosas foram às 

equações de forma variável de Perez (-0,00098) e Muhairwe (0,00139) no ajuste e 

Bi (-0,00294) na validação.  

Valores de MD variaram de 1,1046 a 1,7092 cm no ajuste e de 1,3199 a 

1,8482 cm na validação, indicando que no ajuste, a distância média entre os valores 

estimados e os valores observados é menor que na validação. A equação de Bi foi a 

que apresentou, para dados de ajuste e validação, a menor distância média entre os 

diâmetros observados e estimados e a maior distância média foi observada na 

equação não segmentada de Kozak.69. 

Resultado semelhante ao observado para a estatística MD, com relação às 

estimativas de ajuste foi observado na estatística SD, cujos valores variaram de 

1,6692 a 2,3808 cm no ajuste e de 1,9197 a 2,6364 cm na validação, indicando 

maior homogeneidade dos resíduos para o conjunto de dados do ajuste. Além disso, 

Bi e Kozak.69 foram, respectivamente as equações de maior e menor 

homogeneidade no ajuste e, Kozak.04 e Kozak.69 na validação. 

Com relação à estatística SSRR, que relaciona o tamanho de cada resíduo 

em relação ao seu valor real, os extremos foram observados nas equações de forma 

variável de Muhairwe e não segmentada de Garay. Muhairwe apresentou a menor 

variação no ajuste (52,390) e na validação (14,791), indicando nessa estatística, 

melhor desempenho em relação a todas as equações. Já Garay destacou-se como a 

de pior desempenho na estatística SSRR, apresentando os valores mais elevados 

(115,303 no ajuste e 30,584 na validação).  

Na estatística RP, os valores variaram de -5,124 a +1,444 no ajuste e de -4,633 

a +1,426 na validação, indicando menor amplitude dos erros para os dados de 

validação. A menor amplitude dos erros foi observada na equação de Bi (2000) no 

ajuste (0,081) e na validação (0,071). Os valores de AIC variaram, no ajuste de 

8.904,9 (Bi) a 10.536,8 (Kozak.69) e, na validação, de 2.329,9 (Bi) a 2.972,0 
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(Kozak.69), indicando a equação de Bi como a de melhor desempenho no ajuste e 

na validação e Kozak.69 como a de pior desempenho.  

Na análise dos valores obtidos para ryŷ e RMSE%, exceto na equação 

segmentada de Clark (5ª posição), Max-Burkhart (9ª posição) e na equação de 

forma variável de Kozak.94 (14ª posição), os melhores resultados foram obtidos com 

as equações de forma variável, que apresentaram, no ajuste, ryŷ superiores a 0,9899 

e RMSE% inferiores a 8,56% e, na validação, ryŷ superiores a 0,9850 e RMSE% 

inferiores a 10,21%.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Novo et al. (2003), Rojo et al. 

(2005), Yang et al. (2009a), Li e Weiskittel (2010), Machado (2009), Fonweban et 

al. (2011), Gomez-Garcia et al. (2013), Andrade (2014), Andrade et al. (2014), 

Môra (2015), Costa et al. (2015), Ciarnoschi (2016), Schröder et al. (2015) e 

Costa et al. (2016) com relação a superioridade dos modelos de forma variável 

quando comparados a modelos não segmentados e segmentados, em estudo de 

perfil de fustes de diferentes espécies e em diferentes condições. Segundo Môra 

(2015) nos trabalhos realizados no Brasil, o uso das equações de forma variável no 

estudo do perfil do fuste, tanto de Pinus como Eucaliptus, ainda é pouco frequente, 

mesmo os modelos desse grupo sendo mais acurados que os modelos do tipo não 

segmentados e segmentados.  

Dentre as equações de forma variável, Bi foi a que apresentou os melhores 

resultados estatísticos no ajuste (15,5 pontos), com maior valor de ryŷ (0,9910), 

menores valores de RMSE% (8,13%), AIC (8.904,9) e nas estatísticas MD, SD e RP, 

ocupando assim a primeira posição no ranking.  

Estimativas acuradas com a função de forma variável proposta por Bi foram 

obtidas por Novo et al. (2003), Rojo et al. (2005), Machado (2009), Li e Weiskittel 

(2010), De-Miguel et al. (2012), Môra (2015), Schröder et al. (2015) e Ciarnoschi 

(2016), sendo, por vezes, indicada como a melhor (MACHADO, 2009; MÔRA, 2015 

e CIARNOSCHI, 2016) ou uma entre as melhores, quando comparada com outras 

funções de forma variável como as de Kozak (1988, 1994, 1995 e 2004) e Riemer et 

al. (1995) (NOVO et al., 2003; ROJO et al., 2005; LI e WEISKITTEL, 2010; 

SCHRÖDER et al., 2015). 

Novo et al. (2003) testaram 21 modelos do tipo polinomiais simples, 

polinomiais segmentados, potencial, exponencial, exponente variável, trigonométrico 
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e logarítmico a dados de Pinus sylvestris L. da região de Galiza, no noroeste da 

Espanha. Os modelos de forma variável foram os que apresentaram os melhores 

resultados e o modelo de Bi (2000) foi o que apresentou melhor coeficiente de 

determinação ajustado e o menor viés.  

Rojo et al. (2005) testaram 31 funções de afilamento dos tipos não 

segmentadas, segmentadas e de forma variável, para estimativas de diâmetro, 

volume comercializável e volume total de Pinus pinaster no Noroeste da Espanha e, 

a função de forma variável proposta por Bi (2000) foi classificada como uma das que 

apresentou melhor resultado, juntamente com as funções propostas por Kozak 

(1988), Riemer et al. (1995) e Kozak (2004).  

Machado (2009), ao propor funções de afilamento para avaliação de volumes 

de árvores individuais com desempenhos equivalentes a métodos de cubagem 

usuais como Huber e Newton, concluiu que a função expoente variável de Bi (2000) 

proporciona estimações de DAP sempre igual ao observado e, estimativas de 

volumes equiparáveis às do método de Huber para quaisquer comprimentos de tora. 

Li e Weiskittel (2010) testaram 10 funções de afilamento para três diferentes 

espécies de coníferas primárias na região acadiana da América do Norte e 

concluíram que a equação desenvolvida por Bi teve um bom desempenho, 

destacando-se na estimativa dos diâmetros ao longo do fuste para uma das 

espécies testadas.  

De-Miguel et al. (2012) testaram 33 funções de afilamento para Pinus brutia 

da região da Síria e concluíram que a equação de Kozak (1995) e Bi (2000) 

apresentaram as melhores estatísticas de ajuste. Môra (2015) ao ajustar 43 modelos 

de afilamento, sendo 27 não segmentados, quatro segmentados e 12 de forma 

variável, segundo técnica de regressão não linear para estimativa de diâmetros e 

volumes totais e parciais de P. taeda e Eucalyptus saligna, concluiu que o modelo 

desenvolvido por Bi fornece estimativas de diâmetro e volume mais acurados dentre 

todos os modelos ajustados para as duas espécies estudadas. O autor destacou que 

uma característica importante da função de forma variável de Bi (2000), é que o 

modelo foi desenvolvido a partir de princípios trigonométricos. Para Bi e Long 

(2001), as funções de forma variável trigonométricas apresentam performance 

superior às funções de forma variável não trigonométricas como Newnham (1988, 

1992) e Kozak (1988, 1997), devido a flexibilidade que possuem para descrever 
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mudanças na forma do fuste, não apenas ao longo do tronco, mas também entre 

árvores de diferentes tamanhos. 

Schröder et al. (2015) testaram seis funções de afilamento, o Polinômio de 5º 

grau, Demaerschalk (1972), Max e Burkhart (1976), Bi (2000), Kozak (1988) e Kozak 

(2004) com o objetivo de avaliar o desempenho de diferentes tipos de equações 

para P. elliotti do sul do Brasil. Todos os modelos apresentaram resultados 

satisfatórios, inclusive Bi (2000), porém, as demais equações de forma variável, em 

especial Kozak (1988) foi a mais acurada para estimativas de diâmetros, seguidas 

pela função segmentada de Max e Burkhart.   

Ciarnoschi (2016) ao testar 19 modelos de afilamento para à estimativa do 

perfil, altura relativa e volume em uma floresta plantada de Araucaria angustifolia 

(Bertol.) Kuntze, concluiu que para estimativa dos diâmetros ao longo do fuste as 

melhores estatísticas foram para o modelo descrito por Bi (2000). 

Embora para dados de validação, a equação de Bi tenha apresentado ryŷ 

(0,9863), RMSE% (9,74%) e SD (1,9222), inferiores ao modelo de Kozak.04, que 

ficou na 4ª posição no ranking e, na estatística SSRR tenha ficado em sexta posição, 

Bi (2000) foi a equação que obteve melhor pontuação na validação (15 pontos). 

Resultado este, diferente do observado por Ciarnoschi (2016) e Rojo et al. (2005), 

que constataram bons resultados com a equação de Bi, para dados de ajuste, porém 

quando comparada com outras equações, para dados de validação, a equação de Bi 

não foi o que apresentou os melhores resultados.  

As equações não segmentadas ocuparam as últimas posições no ranking. A 

melhor não segmentada foi o Polinômio de 5º Grau (10ª posição) e a pior foi a 

equação de Kozak.69 (15ª posição). Entretanto, para Souza et al. (2008b), o 

Polinômio de 5º Grau, Demaerschalk (1972) e Garay (1979) são modelos não 

segmentados bastante difundidos no meio florestal. Segundo Figueiredo Filho et al. 

(1996), o Polinômio de 5º grau tem sido o mais usado para descrever o perfil de P. 

taeda e P. elliotti na região sul do Brasil. Souza et al. (2008a) ao avaliarem 

diferentes modelos de afilamento do fuste de P. taeda em Santa Catarina (SC), 

Brasil, concluíram que o Polinômio de 5º grau descreveu a altura comercial e o 

volume comercial sem tendências e com resíduos de pequena variação. 

Todavia, Machado et al. (2004) comentou que o Polinômio de 5º grau, mesmo 

representando bem o perfil da árvore como um todo, não representa tão bem o 
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tronco na porção inferior, já que ocorrem mais irregularidades da forma e 

sinuosidade na base da árvore que nas partes superiores.  

Quanto ao modelo de Kozak.69, embora seja um dos modelos mais testados 

na literatura florestal, não tem sido recomendado para uso, devido as imprecisões 

apresentadas para estimativas de diâmetros e volumes (SILVA et al., 2011; 

LANSSANOVA et al., 2013; MÔRA et al., 2014; MÔRA, 2015). 

Para Môra (2015), os modelos de Demaerschalk (1972; 1973) foram os 

modelos não segmentados que apresentaram, respectivamente, o melhor 

desempenho para estimativas de volume total e o melhor desempenho para 

estimativas de diâmetros para P. taeda em plantios da região Centro-Oriental do 

estado do Paraná. Já para Chichorro et al. (2003), Demaerschalk (1972) foi o melhor 

modelo para estimativas de diâmetros ao longo do fuste, em árvores de 62 espécies 

da Floresta Nacional do Rio Preto - IBAMA, no município de Conceição da Barra - ES.  

O modelo de Garay (1979) é derivado da função Chapman-Richards e 

apresenta flexibilidade suficiente para descrever as variações de forma em árvores 

de diferentes espécies e tamanhos (LEITE et al., 2006). Souza et al. (2016) 

ajustaram e compararam os modelos matemáticos de Garay, Polinômio de 5º grau e 

Max Burkhart, para estimar os diâmetros ao longo do fuste de P. taeda e concluíram 

que o modelo não segmentado de Garay, juntamente com o modelo não segmentado 

do Polinômio de 5º grau, estimaram com maior acurácia os diâmetros do fuste da 

espécie estudada. 

Loureiro et al. (2012), ao avaliarem equações de afilamento em um plantio de 

Araucaria angustifolia, verificaram que a função de afilamento de Garay, foi o melhor 

modelo para estimação dos diâmetros ao longo do fuste de modo geral (sem 

estratificação dos dados) e por estratificação dos dados por classe de diâmetro. 

Leite et al. (2006), estudando funções de afilamento para Virola surinamensis (Roll.) 

Warb, também obtiveram boas estimativas para diâmetros com o modelo de Garay, 

além de obter estimativas consistentes com o mesmo modelo, para as variáveis 

altura e volume.  

Em relação aos modelos segmentados ajustados no presente estudo, 

constatou-se que estes apresentaram melhores desempenhos em relação aos 

modelos não segmentados. Além disso, a equação segmentada de Clark (5ª 

posição) apresentou melhor desempenho que a equação de Max-Burkhart (9ª 



  

89 
 

posição). Assis et al. (2001) e Figueiredo Filho et al. (1996) testaram modelos 

segmentados e não segmentados para P. taeda e também encontraram melhores 

estimativas nos modelos segmentados em relação aos não segmentados, bem 

como, constataram superioridade do modelo de Clark et al. (1991) em relação ao 

modelo de Max e Burkhart (1976).  

Andrade (2014), com o objetivo de descrever o perfil do fuste de Eucalyptus 

urophylla e Eucalyptus grandis no nordeste da Bahia avaliou 18 modelos de 

afilamento dos tipos: simples (2), biomatemático (4), segmentado (2) e expoente-

forma (10). Embora tenha constatado que os modelos de forma variável de 

Muhairwe e de Kozak (1988) tenham apresentado bom potencial para uso no Brasil, 

sendo superiores aos modelos de taper simples, segmentados e sigmoides 

avaliados no trabalho, também constataram que o modelo de Clark et al. (1991) foi 

melhor que o modelo de Max e Burkhart (1976) para descrever o perfil do fuste das 

espécies estudadas.  

Os resultados da análise gráfica de resíduos (Figura 10) refletem os valores 

das estatísticas D, MD, SD, SSRR e RP e auxiliam a visualização da amplitude e 

distribuição dos resíduos em torno do eixo 0% (SOUZA et al., 2016).  

Nesta direção, constatou-se que as equações de forma variável, exceto a 

equação de Kozak.94, apresentaram, de modo geral, os menores valores para 

essas estatísticas e, consequentemente, menores tendências de super e 

subestimativas no ajuste, quando comparados com as equações não segmentadas 

e segmentadas, que apresentaram maiores amplitudes residuais, principalmente, na 

porção superior do fuste  

Além disso, os gráficos de dispersão indicaram as equações não 

segmentadas de Garay e de Kozak.69 e, a equação de forma variável de Kozak.94, 

como as de piores desempenho. Garay foi classificada na 12ª posição no ranking, 

sendo qualificada como a equação que mais subestimou os diâmetros na porção 

superior do tronco. O fraco desempenho da equação de Garay no presente estudo, 

não constitui inviabilidade de aplicação do modelo para outras espécies e condições. 

Diversos estudos na literatura florestal já destacaram a eficiência do modelo para 

estimativas de diâmetros (LEITE et al., 2006; LEITE et al., 2011b; CAMPOS et al., 

2014; LOUREIRO et al., 2012; ARAÚJO, 2015; SCHIKOWSKI et al,. 2015; SILVA et 

al., 2016). 
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Figura 10 - Resíduos (%) em função de hi/h para estimativas de diâmetros ao longo 
do fuste para Pinus taeda, referentes às equações não segmentadas (NS), 
segmentadas (S) e de forma variável (FV). 
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Quanto a Kozak.94, ainda que a equação tenha apresentado menor tendência 

a subestimativas em relação a todas as outras equações (+75,35% no ajuste e 

+53,43% na validação), a função foi classificada na 14ª posição no ranking e 

apresentou maior tendência a superestimativas quando comparada com as demais 

equações de forma variável (-198,80% no ajuste e -135,50% na validação).  

De maneira geral, os gráficos de dispersão dos resíduos para dados de ajuste 

e validação, demonstraram homogeneidade dos resíduos na porção basal e 

intermediária do fuste, característica desejável em equações utilizadas para 

estimativas de sortimentos florestais (NICOLETTI, 2017). 

Além disso, os gráficos de todas as equações apresentaram grande 

semelhança, com maiores amplitudes dos erros, à medida que os diâmetros se 

aproximavam do ápice, onde ocorrem os menores diâmetros, tanto para dados do 

ajuste como para dados de validação. Essa tendência já foi observada em outros 

trabalhos sobre afilamento em P. taeda como Môra (2015), Kohler et al. (2013), 

Yoshitani Junior et al. (2012), Téo et al. (2012) e Ferreira (2004), na utilização de 

diferentes modelos matemáticos e com sub e superestimação de diâmetros, 

inclusive, em alturas superiores a 40% do fuste (MÔRA, 2015).  

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

P. taeda e constataram uma maior dispersão nas estimativas dos menores 

diâmetros, na porção acima de 95% da altura total. Esclareceram que, na medida 

em que esses diâmetros têm pouca influência na estimativa do volume comercial, 

tendências à subestimação ou superestimação desses diâmetros podem ser 

consideradas irrelevantes.   

A equação de forma variável de Bi, classificada no ranking como a de 

melhor desempenho, apresentou variação residual no ajuste com 

proporcionalidade entre valores superestimados e subestimados (-93% a +92%) e, 

na validação, com erros de menores amplitudes (-74% a +88%), em relação à 

distribuição gráfica de resíduos do ajuste. O modelo obteve a menor pontuação 

média entre os modelos testados (15,5 pontos), sendo assim, selecionado no 

presente estudo para a aplicação da modelagem não linear de efeitos mistos em 

estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste, bem como para diâmetros com 

estratificação do fuste e volumes parciais.  
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4.1.3. Avaliação das estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste a partir da 

aplicação de modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) 

 

O modelo de afilamento de forma variável proposto por Bi (2000), ajustado e 

validado por técnica de regressão não linear (nls), com seis coeficientes 

significativos (β0, β1, β2, β3, β5 e β6) foi ajustado por modelagem não linear de efeitos 

mistos (nlme) em função de dois fatores: classes de idades (ci) e classes de DAP 

(cd).  

Foram testadas todas as combinações possíveis de coeficientes mistos em 

três cenários. No Cenário 1, foram construídos 6 modelos mistos, em que foram 

combinados, em cada modelo, um dos seis coeficientes com efeito aleatório e todos 

os outros com efeitos fixos. No Cenário 2, foram construídos 15 modelos, cada qual 

com a combinação de dois dos seis coeficientes com efeito aleatório e todos os 

outros com efeitos fixos. Por fim, no Cenário 3, foram produzidos 20 modelos, cada 

qual com três coeficientes com efeito aleatório e todos os demais permanecendo 

com efeitos fixos. No total foram avaliados 41 modelos com efeitos mistos para 

estimação de diâmetros com casca sem estratificação de fuste. 

No Cenário 1, os seis modelos convergiram e, apresentaram no ajuste, 

valores de ryŷ maiores que 0,9900 (0,9917 a 0,9922), RMSE% (7,57% a 7,79%) 

menores que 10%, MD (1,0197 a 1,0628), SD (1,5534 a 1,5988), SSRR (48,863 a 

53,498) e AIC (8.748,2 a 8.814,9) (Tabela 10), melhores que os valores obtidos no 

ajuste fixo do modelo de Bi.  

Na estatística D, somente as equações com o efeito aleatório no coeficiente 

β0 (Bi.β0) e β3 (Bi.β3) exibiram valores menores ao da equação com efeitos fixos 

(0,01799) e para as demais combinações os valores de D foram superiores, tal qual 

ocorreu na estatística RP, em que todas as equações apresentaram valores de RP 

maiores que a equação de ajuste fixo, cujo RP foi de 0,081.  

Constatou-se ainda, uma redução progressiva dos valores de AIC nas 

equações do Cenário 1, conforme observado por Lejeune et al. (2009) que 

mencionaram a possibilidade dessa propriedade à medida que se acrescenta 

coeficientes aleatórios no modelo. Essas reduções nos valores de AIC indicam que a 

aplicação de um coeficiente com efeito aleatório proporciona equações com 

melhores estimativas que as proporcionadas pela equação de efeitos fixos.  
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Môra (2015) avaliando a aplicação da modelagem de efeitos mistos nas 

equações não segmentada de Demaerschalk (1973), segmentada de Clark et al. 

(1991) e de forma variável de Bi (2000) para P. taeda, também observou redução 

no valor do AIC na aplicação de um único efeito misto nas três equações utilizadas, 

em relação aos respectivos ajustes fixos. Cao e Wang (2001) utilizaram diferentes 

combinações de parâmetros mistos na equação segmentada de Max e Burkhart 

(1976), também para P. taeda e constataram que a aplicação de um único efeito 

aleatório produziu menor valor de AIC em relação ao modelo de ajuste fixo.  

Para Özçelik e Yaşar (2015) que utilizaram diferentes combinações de 

variáveis aleatórias no modelo de Sharma e Parton (2009) para modelar o abeto 

turco (Abies nordmanniana (Stev.) subsp. bornmülleriana (Mattf.), a aplicação de 

um coeficiente aleatório em qualquer um dos coeficientes do modelo utilizado, 

proporcionou diferenças expressivas no valor de AIC, em relação ao ajuste com 

parâmetros fixos. Yang et al. (2009a) testaram quatro equações de forma variável, 

sendo Kozak (1988) e três de suas formas modificadas conforme apresentadas por 

Kozak (2004), para Pinus contorta var. Latifolia Engelm. da província de Alberta, 

Canadá. Para todos os quatro modelos, a aplicação de um coeficiente aleatório já 

apresentou melhores resultados, indicando melhor desempenho nas estimativas de 

diâmetros em relação aos modelos de ajustes fixos. 

A equação com efeito aleatório em β3 (Bi.β3) foi a que apresentou melhor 

resultado no ajuste, totalizando 9 pontos com o maior valor de ryŷ (0,9922) e menor 

valor de RMSE% (7,57%), D(0,01385), RP (0,150) e AIC(8.748,2). Entretanto, Bi.β3 

apresentou na validação, pior desempenho em relação a todas as demais equações, 

totalizando 35 pontos. A equação de melhor desempenho na validação foi a Bi.β1, 

totalizando 17 pontos.  

Como a seleção foi realizada pela média dos pontos atribuídos para dados 

de ajuste e validação, Bi.β1 foi classificada em primeiro lugar no Cenário 1, com a 

menor média de pontos atribuídos (19 pontos) e com uma melhoria na estatística 

RMSE%, em relação ao modelo de efeitos fixos de Bi, de 6,4%, correspondente a 

uma redução na referida estatística, de 8,13% para 7,61% (1,52 pontos 

percentuais a menos).  



  

94 
 

Tabela 10 - Estatísticas das equações de Bi (2000) ajustadas por modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) para estimativas 
de diâmetros para Pinus taeda referentes ao Cenário 1. 

CA Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

β0 
A 0,9921(2) 7,59(2) 0,01534(2) 1,0226(2) 1,5584(2) 50,809(4) 0,223(2) 8.758,0(2) 18 

24,5 3 
V 0,9863(5) 9,74(5) -0,00095(2) 1,3284(5) 1,9205(5) 16,249(2) 0,326(2) 2.328,9(5) 31 

β1 
A 0,9921(2) 7,61(3) 0,02708(4) 1,0197(1) 1,5620(3) 48,863(1) 0,500(4) 8.768,8(3) 21 

19 1 
V 0,9875(1) 9,29(1) 0,00684(4) 1,2637(1) 1,8321(1) 16,307(3) 0,542(5) 2.276,3(1) 17 

β2 
A 0,9917(5) 7,79(5) 0,03056(6) 1,0628(5) 1,5988(6) 50,223(3) 0,389(3) 8.814,9(6) 39 

35 5 
V 0,9871(4) 9,44(4) 0,01794(6) 1,2705(2) 1,8630(4) 15,423(4) 0,396(3) 2.295,0(4) 31 

β3 
A 0,9922(1) 7,57(1) 0,01385(1) 1,0197(1) 1,5534(1) 50,142(2) 0,150(1) 8.748,2(1) 9 

22 2 
V 0,9862(6) 9,79(6) -0,00403(3) 1,3341(6) 1,9306(6) 15,911(1) 0,238(1) 2.334,8(6) 35 

β5 
A 0,9918(3) 7,72(4) 0,02567(3) 1,0414(3) 1,5841(4) 53,142(5) 0,516(5) 8.805,0(4) 31 

26 4 
V 0,9873(2) 9,36(2) 0,00007(1) 1,2761(3) 1,8462(2) 16,913(5) 0,490(4) 2.284,9(2) 21 

β6 
A 0,9918(3) 7,72(4) 0,02757(5) 1,0421(4) 1,5845(5) 53,498(6) 0,599(6) 8.809,7(5) 38 

35,5 6 
V 0,9873(3) 9,39(3) 0,00974(5) 1,2801(4) 1,8520(3) 17,225(6) 0,620(6) 2.288,4(3) 33 

Em que: CA = coeficiente com efeito aleatório; Conj. = conjuntos de dados: A= ajuste; V = validação; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados 
e estimados; RMSE% = raiz quadrada do erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma 
do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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A distribuição gráfica de resíduos das equações do Cenário 1 (Figura 11) são 

muito semelhantes, com variação residual de -91,55% (Bi.β6) a +95,48% (Bi.β0) no 

ajuste e de -96,18% (Bi.β1) a +87,58% (Bi.β5) na validação. Môra (2015) também 

relatou distribuição semelhante dos resíduos na análise gráfica em cada cenário 

construído na aplicação da modelagem não linear de efeitos mistos e esclareceu que a 

utilização da nova técnica não altera a imagem da distribuição e sim, estima com maior 

acurácia os valores dos diâmetros, diminuindo assim os erros. 

 

   

   

Figura 11 - Resíduos (%) em função de hi/h das estimativas de diâmetro ao longo do 
fuste para Pinus taeda, referentes às variações da equação de Bi do Cenário 1. 

 

A equação Bi.β1, classificada como a de melhor desempenho pela média das 

notas classificatórias (Tabela 10), apresentou distribuição gráfica de resíduos com 

comportamentos semelhantes para dados de ajuste e validação, indicando erros de 

maiores amplitudes na porção superior do fuste, assim como a equação de Bi. 

Como o critério adotado para a seleção do melhor modelo foi a média das notas 

atribuídas para dados de ajuste e de validação, conjuntamente com a análise gráfica de 

resíduos, a variação com β1 (Bi.β1) foi selecionada no Cenário 1 como a de melhor 

desempenho, sendo portanto, β1 o coeficiente associado com uma variação 
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trigonométrica da relação  hi/h, representado por sen )
h

h
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, que mais influenciou para 

o aumento da melhoria das estimativas neste cenário. 

Porém, dependendo da equação de afilamento utilizada, da espécie e dos 

fatores aleatórios empregados, outros coeficientes podem influenciar mais para o 

aumento da melhoria das estimativas. Na combinação com um único efeito aleatório, 

para diferentes equações e espécies, distintos resultados foram relatados na literatura. 

Môra (2015), utilizando a equação de Bi, encontrou que o coeficiente que mais 

influenciou para a melhoria das estimativas para P. taeda, foi o β0 e para E. saligna foi o 

β1. Schröder et al. (2015) utilizando a equação de Kozak.88 para P. elliottii, 

encontraram o coeficiente β6 como o que mais influenciou nas estimativas. Para 

Özçelik e Yaşar (2015) que utilizaram a equação de Sharma e Parton (2009) para o 

abeto turco, β0 foi o coeficiente que mais influenciou nas estimativas de diâmetros.  

Gregoire e Schabenberger (1996) ao desenvolverem um modelo não linear de 

efeitos mistos para prever o volume cumulativo do fuste de árvores em pé no sudeste 

dos EUA, concluíram que: qualquer modelo com um ou mais efeitos aleatórios 

acrescenta uma grande melhoria em relação a um modelo de efeitos fixos; e, modelos 

com dois efeitos aleatórios são, substancialmente, melhores do que aqueles com um 

único efeito aleatório.  

Assim, no Cenário 2 (Tabela 11), em que foi aplicada a modelagem de efeitos 

mistos na equação de Bi, com dois efeitos aleatórios, foi possível constatar, de modo 

geral, uma melhora em relação à equação de ajuste fixo de Bi e às equações com um 

único efeito aleatório do Cenário 1, em praticamente todas as estatísticas avaliadas.  

Segundo Cao e Wang (2011), problemas de convergência tendem a aumentar, 

exponencialmente, a cada coeficiente aleatório adicionado. Isso pode ser observado no 

Cenário 2, pois dos 15 modelos construídos com a combinação dos seis coeficientes dois 

a dois, o modelo com efeitos aleatórios em β5 e β6 (Bi.β5β6) não convergiu.  

A diferença, no ajuste e na validação, das estatísticas ryŷ, RMSE%, D, MD, SD, 

SSRR, RP e AIC, nas 14 equações do Cenário 2 foi relativamente pequena. Porém, no 

ajuste, os valores de ryŷ (0,9923 a 0,9933), RMSE% (6,98% a 7,48%), MD (0,9570 a 

1,0095), SD (1,4340 a 1,535), SSRR (40,192 a 54,213) e AIC (8.571,5 a 8.726,2) foram 

melhores que os valores apresentados pela equação de efeitos fixos de Bi e pelas 

variações da equação de Bi do Cenário 1. 
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Tabela 11 - Estatísticas das equações de Bi (2000) ajustadas por modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) para estimativas 
de diâmetros sem estratificação do fuste para Pinus taeda referentes ao Cenário 2. 

 Bi(2000) com efeitos mistos 

 CENÁRIO 2 

CA Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

β0β1 
A 0,9932(2) 7,04(3) 0,03164(10) 0,9757(3) 1,4442(3) 47,863(6) 0,620(11) 8.594,3(3) 41 

54,5 5 
V 0,9863(8) 9,75(8) 0,00691(8) 1,3298(8) 1,9227(9) 16,796(7) 0,586(11) 2.330,2(9) 68 

β0β2 
A 0,9933(1) 6,99(2) 0,02700(5) 0,9616(2) 1,4348(2) 41,741(2) 0,192(2) 8.576,8(2) 18 

29 2 
V 0,9864(7) 9,69(6) 0,00570(4) 1,3130(4) 1,9124(7) 14,511(2) 0,225(3) 2.324,2(7) 40 

β0β3 
A 0,9925(8) 7,40(10) 0,02000(1) 1,0095(12) 1,5193(12) 50,232(9) 0,395(5) 8.723,6(13) 69 

72,5 12 
V 0,9860(11) 9,82(13) -0,00459(2) 1,3469(13) 1,9379(14) 16,648(5) 0,317(4) 2.339,1(14) 76 

β0β5 
A 0,9929(5) 7,17(6) 0,02649(4) 0,9921(8) 1,4722(7) 50,282(11) 0,513(7) 8.647,9(5) 53 

66 9 
V 0,9861(10) 9,80(11) 0,00529(3) 1,3433(11) 1,9328(12) 18,118(13) 0,510(7) 2.336,1(12) 79 

β0β6 
A 0,9930(4) 7,17(6) 0,02885(7) 0,9926(9) 1,4716(6) 50,403(12) 0,615(10) 8.653,9(7) 61 

76,5 14 
V 0,9861(10) 9,81(12) 0,00847(11) 1,3456(12) 1,9350(13) 17,393(11) 0,569(10) 2.337,4(13) 92 

β1β2 
A 0,9930(4) 7,14(5) 0,03649(12) 0,9878(6) 1,4654(5) 50,260(10) 0,680(12) 8.648,2(6) 60 

57,5 8 
V 0,9867(4) 9,62(4) 0,01418(12) 1,3187(5) 1,8978(4) 17,145(9) 0,748(13) 2.315,7(4) 55 

β1β3 
A 0,9931(3) 7,08(4) 0,03139(9) 0,9785(4) 1,4534(4) 47,663(5) 0,596(9) 8.613,9(4) 42 

50 4 
V 0,9864(7) 9,72(7) 0,00683(6) 1,3283(7) 1,9170(8) 16,680(6) 0,540(9) 2.326,9(8) 58 

β1β5 
A 0,9923(11) 7,48(12) 0,03205(11) 0,9888(7) 1,5361(14) 43,325(4) 0,380(4) 8.726,2(14) 77 

55 6 
V 0,9876(2) 9,27(2) 0,02528(14) 1,2558(2) 1,8281(2) 15,012(4) 0,440(5) 2.274,0(2) 33 

β1β6 
A 0,9924(10) 7,47(11) 0,02949(8) 0,9841(5) 1,5325(13) 41,908(3) 0,197(3) 8.704,6(12) 65 

40,5 3 
V 0,9877(1) 9,21(1) -0,00684(7) 1,2522(1) 1,8178(1) 14,588(3) -0,006(1) 2.267,5(1) 16 

β2β3 
A 0,9933(1) 6,98(1) 0,02646(3) 0,9570(1) 1,4340(1) 40,192(1) 0,086(1) 8.571,5(1) 10 

22,5 1 
V 0,9865(6) 9,69(6) 0,00577(5) 1,3089(3) 1,9111(6) 13,910(1) 0,093(2) 2.323,5(6) 35 

β2β5 
A 0,9928(6) 7,27(9) 0,03672(13) 1,0076(11) 1,4917(11) 53,586(13) 0,687(13) 8.700,2(11) 87 

68 10 
V 0,9868(3) 9,56(3) 0,00827(10) 1,3126(4) 1,8857(3) 17,393(11) 0,655(12) 2.308,5(3) 49 

β2β6 
A 0,9928(6) 7,26(8) 0,03873(14) 1,0081(11) 1,4893(10) 54,213(14) 0,761(14) 8.698,7(10) 87 

76 13 
V 0,9866(5) 9,65(5) 0,01692(13) 1,3235(6) 1,9027(5) 17,901(12) 0,782(14) 2.318,6(5) 65 

β3β5 
A 0,9929(5) 7,20(7) 0,02586(2) 0,9927(9) 1,4773(8) 49,865(7) 0,478(6) 8.659,0(8) 52 

57 7 
V 0,9862(9) 9,77(9) 0,00275(1) 1,3395(9) 1,9272(10) 16,911(8) 0,441(6) 2.332,9(10) 62 

β3β6 
A 0,9929(5) 7,20(7) 0,02835(6) 0,9935(10) 1,4775(9) 50,089(8) 0,583(8) 8.665,3(9) 62 

70 11 
V 0,9862(9) 9,78(10) 0,00742(9) 1,3421(10) 1,9291(11) 17,202(10) 0,524(8) 2.334,0(11) 78 

Em que: CA = coeficientes com efeitos aleatórios; Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; V = validação; ryŷ  = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; 
RMSE% = raiz quadrada do erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo 

relativo; RP = porcentagem dos resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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Entretanto, constatou-se que a aplicação da modelagem de efeitos mistos 

com dois coeficientes aleatórios, gerou maiores valores de D (0,02000 a 0,03873) e 

de RP (0,086 a 0,761) que o modelo de efeito fixo de Bi (D = 0,01799 e RP = 0,081).  

Na classificação do Cenário 2, a equação com efeito aleatório em β2 e β3 

(Bi.β2β3) foi a que apresentou melhor resultado no ajuste, totalizando 10 pontos com 

o maior valor de ryŷ (0,9933) e menores valores de RMSE% (6,98%), MD(0,9570), 

SD(1,4340), SSRR (40,192), RP (0,086) e AIC(8.571,5), embora não tenha 

apresentado os melhores resultados na validação (35 pontos). 

Pelo critério adotado para seleção da equação de melhor desempenho, Bi.β2β3 

foi classificada em primeiro lugar no Cenário 2 com a menor média de pontos (22,5 

pontos) e com uma melhoria na estatística RMSE%, em relação ao ajuste fixo de 

14,15% (1,15 pontos percentuais a menos) e, em relação a Bi.β1 de 8,28% (0,63 

pontos percentuais a menos). No modelo de Bi, os coeficientes β2 e β3, estão 

associados com as variáveis cos ( X
2

3
) e sen X/X

2







 
 em que X = hi/h. 

Môra (2015) também encontrou no ajuste com dois coeficientes aleatórios, a 

equação Bi.β2β3 como a variação da equação de Bi de melhor performance para 

estimativas de diâmetros para P. taeda. Para Schröder et al. (2015), a melhor variação 

da equação de Kozak (1988) para P. elliottii, com dois efeitos aleatórios foi a equação 

com efeitos nos coeficientes β5 e β8. Môra (2015) para estimativas de diâmetros, com 

a equação de Demaerschalk.73, obteve melhor desempenho na equação com efeitos 

aleatórios nos coeficientes β0 e β3 e, usando a equação de Clark et al. (1991), os 

coeficientes que mais influenciaram nas estimativas foram β3 e β5 para as duas 

espécies estudadas. Já com a equação de Bi para E. saligna, Bi.β0β1 foi a variação 

selecionada.  

Leites e Robinson (2004) testaram a aplicação de dois efeitos mistos na 

equação de Max-Burkhart para P. taeda da região de Rivera, Uruguai e obtiveram 

melhor desempenho na equação com coeficientes aleatórios em β1 e β4. Gomez–

Garcia et al. (2013) testaram o modelo de Kozak (2004) em árvores de Betula 

pubescens na Galiza (Espanha) e encontraram que os parâmetros β0 e β6 

combinados com efeitos aleatórios propiciaram o melhor modelo para as estimativas 

de diâmetros.  

Análoga às distribuições de resíduos do Cenário 1, os gráficos de dispersões 

residuais das equações do Cenário 2 (Figura 12), foram muito semelhantes. 
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Figura 12 - Resíduos (%) em função de hi/h das estimativas de diâmetro ao longo do 
fuste para Pinus taeda, referentes às variações da equação de Bi do Cenário 2. 
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A maior variação residual no ajuste foi apresentada por Bi.β2β6 (-121% a 

+100%) e na validação, a maior variação foi de -98% (Bi.β1β5) a +89% (Bi.β2β6). As 

variações residuais elevadas concentram-se na porção final do tronco, onde os 

diâmetros são pequenos e as toras geradas nessas seções são destinadas para 

usos menos nobres ou até mesmo como resíduos, não prejudicando, 

consideravelmente, as estimativas de volume. 

A equação Bi.β2β3 classificada no ranking como a de melhor desempenho, 

apresentou distribuição de resíduos semelhante, tanto pra dados de ajuste quanto 

da validação, com valores distribuídos de forma homogênea, porém com erros de 

maiores amplitudes na porção superior do fuste, assim como a equação de Bi e a 

equação Bi.β1, selecionada no Cenário 1.  

No Cenário 3, das 20 equações construídas com a combinação de três 

coeficientes com efeitos mistos e os demais com efeitos fixos, seis equações não 

convergiram (Bi.β0β1β2, Bi.β0β5β6, Bi.β1β2β3, Bi.β1β5β6, Bi.β2β5β6 e Bi.β3β5β6) (Tabela 12). 

No ajuste, os valores de ryŷ (0,9933 a 0,9938), RMSE% (6,75% a 7,03%), MD 

(0,9239 a 0,9605), SD (1,3852 a 1,4021), SSRR (38,670 a 47,663) e AIC (8.468,2 a 

8.608,1) foram melhores que os apresentados pelo ajuste fixo de Bi, por Bi.β1 e por 

Bi.β2β3. Na estatística D (0,02396 a 0,04171), o ajuste fixo apresentou melhor 

resultado (0,01799) e na estatística RP (-0,003 a 0,564), apenas as equações 

Bi.β0β2β5 (-0,003) e Bi.β2β3β5 (-0,058) apresentaram menores amplitudes média de 

erros que o ajuste fixo (0,081). 

Comparando os resultados das estatísticas para as estimativas de diâmetro, 

têm-se os melhores resultados para a equação Bi.β0β1β3, similar ao encontrado por 

Môra (2015) para P. taeda e E. saligna. Schröder et al. (2015) com a equação de 

Kozak (1988) para P. elliottii, encontraram melhor desempenho na variação com 

efeitos aleatórios em β4, β6 e  β7. Özçelik et al. (2011) testaram a aplicação da 

modelagem não linear com três efeitos mistos no modelo de Max-Burkhart para 

explicar a variação do perfil de fuste de três espécies de árvores da Turquia. Em 

todos os casos, modelos contendo parâmetros aleatórios apresentaram melhor 

desempenho que modelos utilizando apenas efeitos fixos. Para o Cedrus libani A. 

Rich. e, Abies cilicica Carr., encontraram β1, β3 e β4 como efeitos mistos e β2, α1 e α2 

como efeitos fixos foi melhor e, para o Pinus brutia Ten., a combinação de β2, β3 e β4  

como efeitos mistos é que foi melhor. 
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Tabela 12 - Estatísticas das equações de Bi (2000) ajustadas por modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) para estimativas 
de diâmetros sem estratificação do fuste para Pinus taeda, referentes ao Cenário 3. 

Bi(2000) com efeitos mistos 

Cenário 3 

CA Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

β0β1β3 
A  0,9938(1) 6,76(2) 0,03390(8) 0,9239(1) 1,3866(2) 41,571(6) 0,131(5) 8.468,2(1) 26 

33,5 1 
V 0,9867(3) 9,60(5) 0,01248(9) 1,2912(1) 1,8941(7) 13,828(6) 0,136(4) 2.313,5(6) 41 

β0β1β5 
A 0,9936(2) 6,83(4) 0,03778(12) 0,9380(4) 1,4021(4) 43,194(10) 0,538(13) 8.524,1(6) 55 

53,5 8 
V 0,9867(3) 9,59(4) 0,02619(11) 1,3032(4) 1,8924(5) 15,341(9) 0,519(11) 2.312,6(5) 52 

β0β1β6 
A 0,9936(2) 6,82(3) 0,03562(11) 0,9367(3) 1,4002(3) 42,913(7) 0,385(11) 8.503,2(3) 43 

43 2 
V 0,9867(3) 9,59(4) -0,00797(5) 1,3069(7) 1,8925(6) 15,246(7) 0,154(6) 2.312,6(5) 43 

β0β2β3 
A 0,9934(3) 6,93(7) 0,02791(6) 0,9458(8) 1,4225(7) 40,368(5) -0,110(3) 8.558,5(9) 48 

44,5 3 
V 0,9866(4) 9,64(6) 0,00861(6) 1,2997(3) 1,9027(8) 13,312(4) -0,134(3) 2.318,5(7) 41 

β0β2β5 
A 0,9934(3) 6,95(9) 0,02741(5) 0,9492(12) 1,4264(9) 39,047(4) -0,003(1) 8.561,9(10) 53 

57 9 
V 0,9864(6) 9,71(8) 0,00984(8) 1,3081(8) 1,9157(12) 13,419(5) -0,043(1) 2.626,2(13) 61 

β0β2β6 
A 0,9934(3) 6,94(8) 0,02553(2) 0,9472(9) 1,4249(8) 38,670(1) -0,113(4) 8.557,4(8) 43 

49 4 
V 0,9864(6) 9,71(8) 0,00109(1) 1,3089(9) 1,9154(11) 13,269(3) -0,198(7) 2.326,0(10) 55 

β0β3β5 
A 0,9936(2) 6,83(4) 0,02396(1) 0,9419(7) 1,4021(4) 47,663(14) 0,214(7) 8.522,0(5) 44 

66 11 
V 0,9863(7) 9,74(10) 0,01769(10) 1,3151(10) 1,9211(14) 16,423(14) 0,523(12) 2.329,3(11) 88 

β0β3β6 
A 0,9938(1) 6,75(1) 0,02807(7) 0,9331(2) 1,3852(1) 45,741(13) 0,296(8) 8.497,5(2) 35 

58 10 
V 0,9863(7) 9,73(9) 0,04007(14) 1,2968(2) 1,9199(13) 15,588(11) 0,600(13) 2.328,8(12) 81 

β1β2β5 
A 0,9933(4) 7,03(12) 0,04171(14) 0,9605(14) 1,4420(13) 45,438(12) 0,564(14) 8.608,1(14) 97 

75 12 
V 0,9868(2) 9,57(2) 0,03272(13) 1,3057(6) 1,8867(2) 15,830(12) 0,649(14) 2.309,3(2) 53 

β1β2β6 
A 0,9933(4) 7,00(11) 0,03795(13) 0,9553(13) 1,4364(12) 43,721(11) 0,374(9) 8.585,8(13) 86 

57 9 
V 0,9869(1) 9,52(1) 0,00112(2) 1,2998(3) 1,8785(1) 15,352(10) 0,237(9) 2.304,3(1) 28 

β1β3β5 
A 0,9936(2) 6,85(6) 0,03753(10) 0,9396(6) 1,4068(6) 42,966(8) 0,525(12) 8.538,6(7) 57 

50 5 
V 0,9868(2) 9,57(2) 0,02688(12) 1,3001(3) 1,8871(3) 15,299(8) 0,496(10) 2.309,5(3) 43 

β1β3β6 
A 0,9936(2) 6,84(5) 0,03559(9) 0,9387(5) 1,4045(5) 42,968(9) 0,383(10) 8.515,9(4) 49 

44,5 3 
V 0,9868(2) 9,58(3) -0,00722(4) 1,3058(6) 1,8893(4) 16,226(12) 0,150(5) 2.310,7(4) 40 

β2β3β5 
A 0,9934(3) 6,96(10) 0,02730(4) 0,9486(11) 1,4279(11) 38,847(3) -0,058(2) 8.566,8(12) 56 

50,5 6 
V 0,9865(5) 9,69(7) 0,00881(7) 1,3049(5) 1,9107(9) 13,188(2) -0,117(2) 2.323,3(8) 45 

β2β3β6 
A 0,9934(3) 6,95(9) 0,02616(3) 0,9477(10) 1,4276(10) 38,831(2) -0,133(6) 8.564,0(11) 54 

52 7 
V 0,9864(6) 9,69(7) 0,00332(3) 1,3061(6) 1,9115(10) 13,150(1) -0,208(8) 2.323,7(9) 50 

Em que: CA = coeficientes com efeitos aleatórios; Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; V = validação; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; 
RMSE% = raiz quadrada do erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo 

relativo; RP = porcentagem dos resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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A variação residual das equações do Cenário 3, foi de -119% (Bi.β1β2β5) a 

+99% (Bi.β0β3β5) no ajuste e de -104% (Bi.β1β3β5) a 83% (Bi.β0β3β5) na validação 

(Figura 13). A equação Bi.β0β1β3, classificada como a de melhor desempenho pela 

média das notas classificatórias para dados de ajuste e validação apresentou 

proporcionalidade entre valores superestimados e subestimados para os conjuntos de 

dados de ajuste e validação.  

A dispersão residual da equação Bi.β0β1β3 indicou para dados de ajuste, 

amplitude dos erros levemente superior em relação a Bi, a Bi.β1 e a Bi.β2β3. Muito 

embora, como já comentado anteriormente, essas tendências não prejudicam a 

qualidade da equação em estimativas de volume, uma vez que ocorrem na porção 

superior do tronco. 

Segundo Özçelik e Yaşar (2015) é fundamental que os modelos sejam mais 

bem sucedidos nos primeiros 50% do fuste, pois a maior parte do volume do tronco 

está concentrada nessa região. Para os autores, o sucesso nas estimativas de 

diâmetros, afeta diretamente as estimativas de volume. Destacam ainda que 

quando o modelo é selecionado para uma espécie de árvore em qualquer região e 

há uma escolha entre modelos com sucesso de estimação similar, a praticidade do 

método e as preferências dos gerentes florestais também são importantes. 

Equações de afilamento do fuste de árvores que permitam a estimativa 

detalhada dos volumes de fustes, podem permitir que as operações florestais 

estimem o volume de forma precisa e consistente. Com a crescente demanda e 

venda de árvores plantadas, há uma necessidade crescente de se ter estimativas 

de volumes detalhadas e precisas antes que a árvore seja cortada. Nesse 

contexto, o desenvolvimento de equações para descrição do perfil do fuste de 

árvores de diferentes ambientes de cultivo e povoamentos, em que espécies 

distintas de árvores são cultivadas é uma prioridade significativa (ŞENYURT et al., 

2017). 
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Figura 13 - Resíduos (%) em função de hi/h das estimativas de diâmetro ao longo do 
fuste para Pinus taeda, referentes às variações da equação de Bi do Cenário 3. 
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Na análise conjunta do três cenários (Tabela 13), em que foram comparadas 

as melhores equações selecionadas com a combinação de 1 a 3 coeficientes com 

efeitos aleatórios, a variação da equação de Bi de melhor desempenho para 

estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste para P. taeda foi a equação 

Bi.β0β1β3, por apresentar menor média das notas, nas estatísticas de ajuste (A) e 

validação (V), embora tenha apresentado erros de maiores amplitudes na porção 

superior do tronco, em relação à equação Bi.β1 (Cenário1) e Bi.β2β3 (Cenário 2) 

(Figura 14).  

A aplicação da modelagem não linear de efeitos mistos na equação de Bi 

melhorou as estimativas à medida que o número de coeficientes com efeitos 

aleatórios aumentou, similar aos resultados obtidos por Môra (2015) e Costa (2014). 

Já para Schröder et al. (2015), embora a equação de Kozak (2004) também tenha 

sido ajustada por nlme com a combinação de até três coeficientes de efeitos 

aleatórios, a melhor equação foi a que combinou apenas dois coeficientes com efeito 

aleatório.   

Entre os modelos analisados, nenhum apresentou grande superioridade 

estatística em relação à RMSE%, mas de um cenário para outro ocorreu uma 

redução no valor da referida estatística. A equação Bi.β0β1β3 propiciou uma melhoria 

na estatística RMSE%, de 16,85%, em relação a Bi, que equivaleu a uma redução 

em 1,37 pontos percentuais na referida estatística; de 11,17% em relação a Bi.β1 

(Cenário 1), que equivaleu a uma redução em 0,85 pontos percentuais e de 3,15%, 

em relação a Bi.β2β3 (Cenário 2), indicando uma redução de 0,22 pontos 

percentuais. Também se constatou redução nos valores de AIC de 3,4 % em relação 

a Bi.β1 (Cenário 1) e de 1,2% em relação a Bi.β2β3 (Cenário 2). 

Sendo assim, embora os resultados entre os três cenários, sejam muito 

próximos, a equação Bi.β0β1β3 ficou classificada como a equação de melhor 

desempenho para estimativas de diâmetros sem a estratificação do fuste, 

totalizando 14 pontos na média entre os pontos atribuídos nas estatísticas de 

avaliação de desempenho dos modelos para dados de ajuste e validação.  
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Tabela 13 - Equações selecionadas para estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste para Pinus taeda, referentes aos 
Cenários 1, 2 e 3. 

Equação Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

CENÁRIO 1 

Bi.β1 
A 0,9921(3) 7,61(3) 0,02708(2) 1,0197(3) 1,5620(3) 48,863(3) 0,500(3) 8.766,8(3) 23 

18 3 
V 0,9875(1) 9,29(1) 0,00684(2) 1,2637(1) 1,8321(1) 16,307(3) 0,542(3) 2.276,3(1) 13 

CENÁRIO 2 

Bi.β2β3 
A 0,9933(2) 6,98(2) 0,02646(1) 0,9570(2) 1,4340(2) 40,192(1) 0,086(1) 8.571,5(2) 13 

16 2 
V 0,9865(3) 9,69(3) 0,00577(1) 1,3089(3) 1,9111(3) 13,910(2) 0,093(1) 2.323,5(3) 19 

CENÁRIO 3 

Bi.β0β1β3 
A 0,9938(1) 6,76(1) 0,03390(3) 0,9239(1) 1,3866(1) 41,571(2) 0,131(2) 8.468,2(1) 12 

14 1 
V 0,9867(2) 9,60(2) 0,01248(3) 1,2912(2) 1,8941(2) 13,828(1) 0,136(2) 2.313,5(2) 16 

Em que: CA = coeficientes com efeitos aleatórios; Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; V = validação; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e 

estimados; RMSE% = raiz quadrada do erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do 
resíduo relativo; RP = porcentagem dos resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 

 

 

   

Figura 14 - Resíduos (%) em função de hi/h para estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste de Pinus taeda para as 
variações da equação de Bi. 
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Sintetizando os resultados obtidos para estimativas de diâmetros ao longo 

do fuste para P. taeda, na Tabela 14 são apresentadas as estatísticas obtidas 

pela equação de Bi e sua variação Bi.β0β1β3, selecionadas, respectivamente, por 

nls e nlme. Complementando, na Figura 15, são apresentados os gráficos de 

dispersão de resíduos e os diâmetros observados versus estimados das referidas 

equações. 

Por meio das estatísticas de avaliação de desempenho dos modelos, 

constatou-se que, embora os valores das estatísticas sejam próximos, indicando que 

o ajuste fixo de Bi apresentou um resultado, satisfatoriamente acurado para 

estimativas de diâmetros, a equação Bi.β0β1β3, apresentou em, praticamente todas 

as estatísticas, melhores resultados, indicando que as estimativas de diâmetros, 

foram ainda mais acuradas com a aplicação da modelagem não linear de efeitos 

mistos.  

Môra (2015) também obteve resultados superiores com a equação de efeito 

misto Bi.β0β1β3, em relação a equação de ajuste fixo de Bi, nas estimativas de 

diâmetros para P. taeda e E. saligna. Para Schröder et al. (2015), a variação da 

equação de Kozak (1988) em estimativas de diâmetros para P. elliottii, com dois 

efeitos aleatórios, nos coeficientes β5 e β8, também apresentou melhores resultados 

que a equação de efeitos fixos correspondente. Resultados semelhantes foram 

alcançados também por Garber e Maguire (2003), Leites e Robinson (2004), 

Trincado e Burkhart (2006), Yang et al. (2009a, b), Özçelik et al. (2011) e Özçelik e 

Yaşar (2015) com o desenvolvimento de diferentes equações de afilamento para 

diferentes espécies florestais.  

Môra (2015) destaca que a técnica de modelagem nlme sempre melhora as 

estimativas em relação à técnica nls. Desse modo, a técnica nlme pode ser uma 

alternativa adequada em estudos de afilamento, uma vez que os ajustes resultantes 

com a aplicação dessa técnica fornecem tanto os resultados médios (coeficientes 

fixos), quanto os resultados por fatores de agrupamentos considerados (coeficientes 

aleatórios). 
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Tabela 14 - Equações selecionadas para estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste para Pinus taeda referentes aos 
ajustes por nls e nlme.  

Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

Bi 

A 0,9910(2) 8,13(2) 0,01799(1) 1,1046(2) 1,6692(2) 55,203(2) 0,081(1) 8.904,9(2) 14 
14 2 

V 0,9863(2) 9,74(2) -0,00294(1) 1,3199(2) 1,9222(2) 15,902(2) 0,071(1) 2.329,9(2) 14 

Bi.β0β1β3 

 A 0,9938(1) 6,76(1) 0,03390(2) 0,9239(1) 1,3866(1) 41,571(1) 0,131(2) 8.468,2(1) 10 
10 1 

V 0,9867(1) 9,60(1) 0,01248(2) 1,2912(1) 1,8941(1) 13,828(1) 0,136(2) 2.313,5(1) 10 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; V = validação; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do erro médio 

percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos resíduos; AIC = 
Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 

 

 

    

Figura 15 - Resíduos (%) e diâmetros observados versus estimados para as estimativas obtidas pela equação de Bi selecionada 
por nls e sua variação Bi. β0β1β3 selecionada por nlme para estimativas de diâmetros para Pinus taeda. 
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4.1.4. Avaliação das estimativas de diâmetros com estratificação do fuste, utilizando 

as equações ajustadas por modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) 

 

O estudo das estimativas de diâmetros do fuste dividido em partes possibilita 

uma análise mais criteriosa de como os modelos estimam os diâmetros em 

determinadas alturas no fuste. 

Para o estudo das estimativas dos diâmetros resultantes da estratificação do 

fuste em três seções (basal, mediana e apical), foram comparadas as estatísticas 

obtidas com a equação de ajuste fixo de Bi (2000) (para as três estratificações 

propostas) com as estatísticas das estimativas obtidas utilizando-se as equações 

selecionadas na aplicação da modelagem de efeitos mistos (Bi.β1, Bi.β2β3 e 

Bi.β0β1β3), selecionadas nos Cenários 1, 2 e 3 para as mesmas três estratificações 

propostas.  

 

 

4.1.4.1. Avaliação das estimativas dos diâmetros da porção basal (h1 a 0,35h), 

mediana (0,35h a 0,65h) e apical (0,65h a hn) 

 

Comparando-se as estatísticas apresentadas na Tabela 15, para a porção 

basal, observa-se que as variações da equação de Bi (2000) resultantes da 

aplicação da modelagem de efeitos mistos, apresentaram melhor desempenho, em 

relação às estimativas obtidas com o ajuste fixo de Bi, o qual ocupou a quarta 

posição no ranking. Môra (2015) salientou que dependendo do estudo e finalidade, 

podem-se ajustar diferentes modelos para as diferentes partes do fuste e, nem 

sempre a equação com melhores estimativas médias totais têm os mesmos 

resultados em todas as alturas relativas da árvore.  

No ajuste, a melhoria das estatísticas ryŷ, RMSE%, MD, SD, SSRR, RP e 

AIC, podem ser observadas à medida que a variação da equação de Bi exibe 

número maior de coeficientes aleatórios. Apenas na estatística D essa propriedade 

não foi observada, pois Bi.β1 foi a equação que apresentou menor desvio 

(0,00302). 
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Tabela 15 - Estatísticas das estimativas de diâmetro para a porção basal, mediana e apical de fustes de Pinus taeda para a 
equação de Bi e suas variações. 

Porção BASAL 

Equação Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

Bi 
A 0,9900(4) 6,01(4) -0,00551(2) 0,9702(4) 1,6091(4) 4,508(4) -0,658(4) 5.056,4(4) 30 

24,5 4 
V 0,9858(2) 6,97(2) -0,07290(3) 1,1044(2) 1,7816(2) 1,486(2) -1,066(4) 1.327,2(2) 19 

Bi.β1 
A 0,9904(3) 5,90(3) 0,00302(1) 0,9360(3) 1,5799(3) 4,140(3) -0,537(3) 5.007,8(3) 22 

16,5 2 
V 0,9864(1) 6,80(1) -0,06768(2) 1,0817(1) 1,7363(1) 1,354(1) -0,911(3) 1.310,2(1) 11 

Bi.β2β3 
A 0,9926(2) 5,16(2) 0,00947(3) 0,8664(2) 1,3820(2) 3,476(2) -0,389(2) 4.651,6(2) 17 

23,5 3 
V 0,9837(4) 7,42(4) -0,07436(4) 1,1893(4) 1,8962(4) 1,646(4) -0,834(2) 1.368,2(4) 30 

Bi.β0β1β3 
A 0,9936(1) 4,82(1) 0,04045(4) 0,8046(1) 1,2894(1) 2,907(1) -0,066(1) 4.468,1(1) 11 

15,5 1 
V 0,9840(3) 7,35(3) -0,03763(1) 1,1680(3) 1,8798(3) 1,573(3) -0,507(1) 1.362,1(3) 20 

Porção MEDIANA 
 
 
 
 
 

Bi 
A 0,9798(4) 9,16(4) -0,19924(4) 1,2330(4) 1,6498(4) 13,782(4) -3,594(4) 3.665,7(4) 32 

32 4 
V 0,9631(4) 11,38(4) -0,35383(4) 1,5546(4) 1,9395(4) 3,248(4) -4,005(4) 969,6(4) 32 

Bi.β1 
A 0,9852(3) 7,82(3) -0,13837(3) 1,0451(3) 1,4115(3) 9,262(3) -2,554(3) 3.365,2(3) 24 

18,5 2 
V 0,9709(1) 10,14(1) -0,26843(3) 1,4088(1) 1,7367(1) 2,696(2) -2,625(3) 917,2(1) 13 

Bi.β2β3 
A 0,9854(2) 7,70(2) -0,07892(2) 1,0178(2) 1,3946(2) 7,964(2) -1,674(2) 3.336,5(2) 16 

19 3 
V 0,9686(3) 10,57(3) -0,17223(2) 1,4768(3) 1,8236(3) 2,801(3) -1,564(2) 936,0(3) 22 

Bi.β0β1β3 
A 0,9859(1) 7,54(1) -0,05399(1) 0,9672(1) 1,3668(1) 7,510(1) -1,415(1) 3.296,6(1) 8 

10,5 1 
V 0,9702(3) 10,28(2) -0,14426(1) 1,4274(2) 1,7747 (2) 2,648(1) -1,351(1) 923,1(2) 13 

Porção APICAL 

Bi 
A 0,9597(4) 18,18(4) 0,06053(3) 1,2069(4) 1,6543(4) 50,275(4) 1,327(3) 3.124,4(4) 30 

29,5 4 
V 0,9354(4) 22,46(4) 0,16615(3) 1,4978(4) 1,9913(4) 15,246(3) 1,955(3) 840,6(4) 29 

Bi.β1 
A 0,9687(3) 16,09(3) 0,07912(4) 1,0621(3) 1,4630(3) 43,951(3) 2,457(4) 2.926,8(3) 27 

27 3 
V 0,9417(3) 21,51(3) 0,17992(4) 1,4359(3) 1,9051(3) 15,570(4) 3,152(4) 823,6(3) 27 

Bi.β2β3 
A 0,9696(1) 15,83(1) 0,05730(2) 1,0205(1) 1,4400(1) 36,376(1) 0,959(2) 2.900,0(1) 10 

12,5 2 
V 0,9430(2) 21,20(2) 0,16413(2) 1,3859(2) 1,8789(2) 13,107(1) 1,588(2) 818,0(2) 15 

Bi.β0β1β3 
A 0,9692(2) 15,92(2) 0,04048(1) 1,0268(2) 1,4489(2) 38,602(2) 0,554(1) 2.909,4(2) 14 

9 
11,5 1 

V 0,9438(1) 20,99(1) 0,13432(1) 1,3796(1) 1,8627(1) 13,573(2) 1,132(1) 814,1(1) 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; V = validação; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do erro médio 

percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos resíduos; AIC = 
Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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A equação Bi.β0β1β3 foi a que apresentou melhor resultado no ajuste (11 

pontos) e Bi.β1 na validação (11 pontos). Pelo critério de seleção adotado para a 

escolha da melhor equação, Bi.β0β1β3 foi selecionada como a equação mais acurada 

para a estimativa de diâmetros na porção basal para P. taeda, com média entre 

ajuste e validação igual a 15,5 pontos. 

A utilização de três coeficientes aleatórios no ajuste, reduziu os valores da 

RMSE% da equação Bi.β0β1β3 (4,82%) em, aproximadamente, 20% em relação a 

mesma estatística para o modelo fixo (6,01%), o que equivaleu a uma redução de 

1,19 pontos percentuais.  

Semelhante aos resultados obtidos na avaliação das estimativas da porção 

basal, a equação de ajuste fixo de Bi para a porção mediana do fuste apresentou 

desempenho inferior as suas variações Bi.β1, Bi.β2β3 e Bi.β0β1β3.  

À medida que foi considerado um maior número de coeficientes aleatórios, as 

estatísticas de avaliação dos modelos apresentaram melhores resultados (Tabela 

15), sendo que a equação Bi.β0β1β3, classificada como a equação de melhor 

desempenho para a estimativa de diâmetros na porção mediana do fuste, 

apresentou uma melhora em relação ao ajuste fixo de 17,7% na estatística RMSE%, 

correspondente a uma redução de 1,62 pontos percentuais.  

Para Môra (2015), a utilização da técnica nlme na equação de Bi para P. 

taeda também aumentou a acurácia das estimativas de diâmetro em todas as 

estratificações, em relação ao ajuste fixo de Bi, entre os três cenários estudados, 

pois nenhuma equação teve resultados de estatísticas piores em relação às obtidas 

pelo ajuste fixo.  

O uso da técnica nlme na porção apical dos fustes também provocou uma 

gradativa melhoria na equação de Bi, à medida que foram avaliadas as suas 

variações com maiores números de coeficientes com efeito aleatório (Tabela 15). 

Embora a equação Bi.β2β3 tenha apresentado melhor desempenho no ajuste, a 

menor média de pontos foi obtida com a equação Bi.β0β1β3 (11,5 pontos) que 

apresentou melhor acurácia na validação.  

Tradicionalmente, as equações de afilamento são menos acuradas para 

estimar o diâmetro no ápice. Figueiredo et al. (2006) avaliaram a acurácia dos 

modelos polinomiais propostos por Schöepfer (1966), Hradetzky (1976) e Goulding e 

Murray (1976) na estimativa dos diâmetros ao longo do fuste de Tectona grandis L.F., 

de quatro povoamentos localizados no Acre e constataram a dificuldade dos modelos 
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para estimar os valores dos diâmetros da ponta do fuste. Figueiredo Filho et al. (1996) 

avaliaram modelos não segmentados e segmentados no perfil de P. taeda e também 

constataram certa dificuldade para estimar os menores diâmetros. 

Para Môra (2015), os resultados das estimativas para o ápice, mostram o 

quanto às equações de afilamento tem problemas para estimar diâmetros muito 

pequenos, pois para o autor, nem as equações de forma variável estimaram bem os 

diâmetros nessa parte, encontrando para a equação de Bi (2000), Syx% igual a 

20,18%, valor ligeiramente superior ao valor da RMSE% encontrado no presente 

estudo, que foi de 18,18%. Entretanto, a aplicação da modelagem não linear mista, 

com efeito na árvore e, a utilização de três coeficientes aleatórios no modelo de Bi, 

proporcionou uma melhoria nas estimativas da referida porção, reduzindo o valor de 

Syx% em, aproximadamente, 50% em relação à mesma estatística para o modelo fixo. 

Schröder et al. (2015) também constataram que o modelo misto não linear 

desenvolvido a partir da equação de Kozak (1988), com dois coefcientes aleatórios, 

diferiu do modelo de efeito fixo, especialmente, na metade superior do caule, pois o 

modelo de efeito fixo tendeu a superestimar os diâmetros nessa parte das árvores.  

Na análise dos resíduos das equações Bi, Bi.β1, Bi.β2β3 e Bi.β0β1β3 para 

estimativas dos diâmetros da porção basal do fuste, visualmente não se percebe 

diferenças acentuadas entre as estimativas obtidas pela equação de Bi e suas 

variações (Figura 16). Além disso, a variação residual das quatro equações avaliadas 

apresentou comportamento semelhante para dados de ajuste e validação. A melhor 

distribuição de resíduos foi apresentada pela equação Bi.β0β1β3, corroborando com os 

resultados das estatísticas da Tabela 15.  

Môra (2015) também observou distribuições semelhantes entre as estimativas 

de diâmetro obtidas pela equação de Bi e suas variações, principalmente, no ajuste 

para base e para a porção central e explicou que, tal fato ocorre porque o modelo 

fixo já se apresenta acurado para as estimativas de diâmetro nessas porções. 

A análise dos resíduos das equações Bi, Bi.β1, Bi.β2β3 e Bi.β0β1β3 para 

estimativas dos diâmetros da porção intermediária do fuste, indicam distribuições 

semelhantes (Figura 16). A equação Bi.β0β1β3 apresentou a melhor distribuição 

gráfica de resíduos para dados de ajuste e validação, também confirmando os 

resultados da Tabela 15.  
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Porcão BASAL 

 

 

 

   

 

 

Porcão MEDIANA 

    
Porção APICAL 

    

 

Figura 16 - Resíduos (%) em função de hi/h, das estimativas de diâmetro para a porção basal, mediana e apical de fustes de Pinus 
taeda para a equação de Bi e suas variações. 
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Com relação às distribuições gráficas de resíduos das estimativas de 

diâmetro para a porção apical, constatou-se similaridade entre os gráficos. Porém, 

pela variação residual, a equação Bi.β0β1β3 apresentou no ajuste maior 

proporcionalidade entre valores superestimados e subestimados (-97% e +96%). 

Muito embora, na validação, a variação residual foi de -134% a +77%, apresentando 

maiores amplitudes de erros para hi/h>0,80.  

Classificada pelas estatísticas de avaliação como a equação de melhor 

desempenho para a estimativa de diâmetros na porção apical do fuste, a equação 

Bi.β0β1β3, apresentou uma melhora em relação ao ajuste fixo de 12,4% na estatística 

RMSE% (equivalente a uma redução de 2,26 pontos percentuais). Essa redução na 

RMSE% foi inferior aos valores obtidos para a porção basal (19,8%) e mediana 

(17,7%) e, diferente do observado por Môra (2015), que a melhor variação da 

equação de Bi, reduziu em, aproximadamente, 50% o valor de Syx(%), em cada 

estratificação avaliada e, em relação a mesma estatística para o modelo fixo. 

De modo geral, considerando-se a estratificação do fuste nas três seções 

avaliadas, observou-se que o uso da modelagem nlme na equação de Bi, em 

especial, na equação Bi.β0β1β3, propiciou melhores estatísticas para a porção basal 

que para a porção intermediária e apical, bem como, gerou melhores estatísticas 

para a porção mediana que para a porção apical. Isso foi observado, em 

praticamente todas as estatísticas, porém, pelas diferenças nos valores da RMSE%, 

a diferença ficou evidente.  

Para a porção basal, a RMSE% foi de 4,82%, para a porção mediana, foi de 

7,54% e para a porção apical, foi de 15,92% e, a diferença na referida estatística de 

uma porção para a outra, foi de 11,1 pontos percentuais a menos da porção apical 

para a basal, 8,38 pontos percentuais a menos da porção apical para a mediana e de 

2,72 pontos percentuais a menos da porção mediana para a basal. Muito embora, a 

equação Bi.β0β1β3 selecionada para estimativas de diâmetros para o tronco inteiro, 

tenha apresentado RMSE% igual a 6,76%, constatou-se que com a estratificação, 

ainda que as estimativas sejam as mesmas que para o tronco inteiro, a estratificação 

do fuste permite sim, uma análise mais criteriosa e pontual, de como os modelos 

estimam nas diferentes seções do tronco. 

.  
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4.1.5. Avaliação das estimativas de volumes parciais a partir das equações ajustadas 

por modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) 

 

Para o estudo das estimativas de volumes parciais resultantes da estratificação 

do fuste em três seções (basal, mediana, apical), foram comparadas as estatísticas 

obtidas com a equação de ajuste fixo de Bi (2000) (para as três estratificações 

propostas) com as estatísticas das estimativas obtidas utilizando-se as equações 

selecionadas na aplicação da modelagem de efeitos mistos (Bi.β1, Bi.β2β3 e Bi.β0β1β3), 

selecionadas nos Cenários 1, 2 e 3 para as mesmas três estratificações propostas. 

Muito embora, Silva et al. (2011) tenham afirmado que um modelo que estima 

diâmetros, satisfatoriamente, não é garantia de que estimará volumes da mesma 

forma. Para os autores, a maior parte dos estudos dedicados às funções de afilamento, 

trata do ajuste de diâmetros e volumes como se uma mesma função estimasse com a 

mesma acurácia as duas variáveis.  

 

 

4.1.5.1. Avaliação das estimativas de volumes parciais para a porção basal (h1 a 

0,35h), mediana (0,35h a 0,65h) e apical do fuste (0,65h a hn) 

 

A Tabela 16 apresenta as avaliações das estimativas de volumes parciais de 

fustes de P. taeda realizada por meio das estatísticas de avaliação de desempenho dos 

modelos. Para a porção basal, observa-se que a equação de Bi e suas variações Bi.β1, 

Bi.β2β3 e Bi.β0β1β3, apresentaram resultados satisfatórios no ajuste, indicando que as 

quatro equações são eficientes para explicar, adequadamente, as estimativas de 

volumes para a referida porção. 

A flexibilidade e o bom desempenho do modelo de Bi e suas variações, 

principalmente, para estimativas na parte inferior do fuste de P. taeda, favorecem sua 

aplicação a árvores que apresentam maior volume de madeira nesta porção.  

Para dados de ajuste e validação, apenas a equação com efeito aleatório em β1 

(Bi.β1) apresentou, em praticamente todas as estatísticas, melhor desempenho em 

relação às estimativas obtidas com o ajuste fixo, o qual ocupou a segunda posição no 

ranking. 
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Tabela 16 - Estatísticas das estimativas de volumes parciais para Pinus taeda para a equação de Bi e suas variações. 

Equação Conj
. 

ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

Porcão BASAL 

Bi 
A 0,9969(2) 7,20(2) 0,00602(4) 0,0192(2) 0,0303(2) 0,826(2) 1,082(1) -798,2(2) 17 

19 2 
V 0,9879(3) 13,49(3) 0,00093(4) 0,0263(2) 0,0504(3) 0,555(2) 1,167(1) -140,7(3) 21 

Bi.β1 
A 0,9970(1) 7,02(1) 0,00584(2) 0,0185(1) 0,0295(1) 0,795(1) 1,265(2) -808,5(1) 10 

10 1 
V 0,9895(1) 12,57(1) 0,00074(2) 0,0249(1) 0,0470(1) 0,525(1) 1,459(2) -147,6(1) 10 

Bi.β2β3 
A 0,9962(4) 7,88(4) 0,00578(1) 0,0204(4) 0,0333(4) 0,913(4) 1,532(3) -762,8(4) 28 

28 4 
V 0,9872(4) 14,03(4) 0,00015(1) 0,0284(4) 0,0525(4) 0,606(4) 1,714(3) -136,8(4) 28 

Bi.β0β1β3 
A 0,9966(3) 7,53(3) 0,00588(3) 0,0197(3) 0,0317(3) 0,843(3) 2,052(4) -780,6(3) 25 

23 3 
V 0,9884(2) 13,42(2) 0,00092(3) 0,0273(3) 0,0501(2) 0,591(3) 2,282(4) -141,3(2) 21 

Porcão MEDIANA 

Bi 
A 0,9797(4) 18,95(4) 0,00013(2) 0,0213(4) 0,0363(4) 9,877(4) -9,715(4) -734,4(4) 30 

30,5 4 
V 0,9616(4) 25,09(4) -0,00375(3) 0,0263(4) 0,0412(4) 2,671(4) -10,361(4) -160,1(4) 31 

Bi.β1 
A 0,9851(2) 16,29(3) 0,00011(1) 0,0180(3) 0,0312(3) 6,356(3) -6,692(3) -794,0(3) 21 

18 2 
V 0,9736(1) 21,03(1) -0,00414(4) 0,0223(1) 0,0344(1) 1,872(3) -6,591(3) -177,4(1) 15 

Bi.β2β3 
A 0,9854(3) 16,09(2) 0,00031(4) 0,0173(2) 0,0308(2) 4,753(2) -4,212(2) -798,8(2) 19 

20 3 
V 0,9727(3) 21,56(3) -0,00355(2) 0,0230(3) 0,0354(3) 1,841(2) -3,905(2) -174,9(3) 21 

Bi.β0β1β3 
A 0,9859(1) 15,82(1) 0,00026(3) 0,0168(1) 0,0303(1) 3,967(1) -2,632(1) -805,6(1) 10 

11,5 1 
V 0,9734(2) 21,31(2) -0,00344(1) 0,0224(2) 0,0350(2) 1,761(1) -2,487(1) -176,1(2) 13 

Porção APICAL 

Bi 
A 0,9225(4) 37,91(4) 0,00215(4) 0,0094(4) 0,0174(3) 19,617(4) -4,085(4) -1.016,7(4) 31 

29 4 
V 0,8646(4) 49,93(4) 0,00350(4) 0,0129(3) 0,0210(3) 5,929(1) -2,618(4) -219,9(4) 27 

Bi.β1 
A 0,9408(1) 33,34(1) 0,00181(2) 0,0084(1) 0,0153(1) 12,398(2) 0,069(1) -1.067,0(1) 10 

14,5 1 
V 0,8780(3) 47,34(3) 0,00271(1) 0,0118(1) 0,0200(2) 6,316(3) 1,621(3) -225,0(3) 19 

Bi.β2β3 
A 0,9399(3) 33,62(2) 0,00176(1) 0,0085(2) 0,0154(2) 12,302(1) -0,585(2) -1063,7(2) 15 

16 2 
V 0,8795(2) 47,13(2) 0,00274(3) 0,0118(1) 0,0200(2) 6,461(4) 0,720(1) -225,5(2) 17 

Bi.β0β1β3 
A 0,9402(2) 33,65(3) 0,00183(3) 0,0085(2) 0,0154(2) 13,136(3) -2,520(3) -1.063,4(3) 21 

16,5 3 
V 0,8848(1) 46,29(1) 0,00272(2) 0,0119(2) 0,0196(1) 6,210(2) -1,419(2) -227,2(1) 12 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; V = validação; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do erro médio 

percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos resíduos; AIC = 
Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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Apenas na estatística RP, a equação Bi.β1 apresentou valores superiores (1,265 

no ajuste e 1,459 na validação) aos valores apresentados pela equação de ajuste fixo 

de Bi (1,082 no ajuste e 1,167 na validação), indicando uma maior amplitude nos erros, 

muito embora esse resultado não tenha afetado a classificação final. 

Por meio da RMSE%, para dados de ajuste, constatou-se que a equação Bi.β1 

apresentou em relação ao modelo de ajuste fixo de Bi, uma melhora de 2,5% na 

estatística RMSE%, o que correspondeu a uma diferença de 0,18 pontos percentuais. 

Môra (2015) utilizando a equação de Bi e suas variações em estimativas de volumes 

para a porção basal, também constatou que a técnica nlme propiciou um aumento 

mínimo na acurácia desse volume em relação ao modelo fixo. 

Na avaliação dos valores de AIC, constatou-se a redução desse valor na 

equação mais acurada Bi.β1, indicando que a aplicação de um coeficiente com efeito 

aleatório na equação de efeito fixo de Bi, proporcionou uma variação com melhores 

estimativas de volumes para a porção basal, que as proporcionadas pela equação de 

efeitos fixos.  

Pelo critério de seleção adotado para a escolha da melhor equação, Bi.β1 foi 

selecionada como a equação mais acurada para a estimativa de volumes da porção 

basal para P. taeda, com média entre ajuste e validação igual a 10 pontos. 

Pelas estatísticas de avaliação das estimativas para a porção mediana de fustes 

de P. taeda (Tabela 16), constatou-se em relação à porção basal, uma maior 

dificuldade da equação de Bi e suas variações para gerar estimativas acuradas de 

volumes para a porção mediana dos fustes. Entretanto, constatou-se que o uso da 

técnica de modelagem não linear de efeitos mistos, com efeito nas classes de idade e 

de DAP, melhoraram as estatísticas, pois as variações da equação de Bi (Bi.β1, Bi.β2.β3 

e Bi.β0β1β3), apresentaram melhor desempenho que a equação de ajuste fixo de Bi, 

que acabou ocupando a quarta posição no ranking.  

A equação com efeito aleatório em β0, β1 e β3 (Bi.β0β1β3) apresentou, em 

praticamente todas as estatísticas, para dados de ajuste e validação, melhor 

desempenho para estimativas de volumes da porção mediana de fustes de P. taeda, 

com média de pontos igual a 11,5 (Tabela 16). Apenas na estatística D, para dados de 

ajuste, a equação Bi.β0β1β3 apresentou valor superior (0,00026) porém muito próximo 

do apresentado pelas equações de Bi (0,00013) e de Bi.β1 (0,00011), e inferior a ±1, 

como recomendado por Souza et al. (2008a). 
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Pelo valor da RMSE% obtido no ajuste (15,82%), a equação Bi.β0β1β3 

apresentou uma redução de 3,13 pontos percentuais em relação a equação de ajuste 

fixo de Bi, o que correspondeu a uma melhoria de 16,5% na referida estatística. Além 

disso, apresentou uma redução de 0,47 pontos percentuais em relação à equação Bi.β1 

com um efeito aleatório e, de 0,27 pontos percentuais em relação à equação Bi.β2β3  

com dois efeitos aleatórios.  

Môra (2015), usando a equação de Bi (2000) obteve valor semelhante para o 

erro padrão de estimativa para a referida porção (Syx% = 18,75%), comparando-se com 

o obtido para RMSE% do presente estudo (RMSE%= 18,95%). Entretanto, para o 

autor, a aplicação da técnica nlme com efeitos aleatórios na árvore, propiciou melhores 

resultados nas estatísticas, em especial no erro padrão de estimativa, pois com um 

efeito aleatório na equação, o erro padrão de estimativa ficou reduzido para 7,37%, 

uma redução de 11,38 pontos percentuais. 

A redução no valor de AIC da equação mais acurada Bi.β0β1β3, em cerca de 

8,8% em relação a Bi, indicou que a aplicação de três coeficientes com efeitos 

aleatórios na equação de efeitos fixos, proporcionou uma equação com melhores 

estimativas de volumes para a porção mediana que as proporcionadas pela equação 

de efeitos fixos. 

Assim como observado para as estimativas de diâmetros para a porção apical, 

constatou-se a dificuldade do modelo de Bi e de suas variações para gerar estimativas 

acuradas de volumes para a referida porção do fuste de P. taeda. Entretanto, o uso da 

técnica de modelagem não linear de efeitos mistos com efeitos nas classes de idade e 

de DAP, melhoraram as estatísticas, pois as variações da equação de Bi (Bi.β1, Bi.β2.β3 

e Bi.β0β1β3), apresentaram melhor desempenho que a equação de ajuste fixo de Bi, 

que acabou ocupando a quarta posição no ranking.  

A dificuldade das equações em gerar estimativas acuradas pode ser constatada 

pelas estatísticas apresentadas na Tabela 16, em especial pelos elevados valores da 

RMSE%, cuja variação foi de 33,34% a 37,91% para dados de ajuste e de 46,29% a 

49,93% para dados de validação. 

Môra (2015) usando a equação de Bi (2000) obteve elevado valor para o erro 

padrão de estimativa para a porção apical (Syx% = 45,34%), porém, a aplicação da 

modelagem não linear mista com efeitos aleatórios na árvore, proporcionou estimativas 

mais acuradas, resultando em um erro padrão de estimativa igual a 10,11% para a 
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equação Bi.β0β1β3, selecionada como a de melhor desempenho para estimativas de 

volumes para a referida porção. 

Dentre as variações da equação de Bi, a equação com efeito aleatório em β1 

(Bi.β1) apresentou o melhor desempenho, em praticamente todas as estatísticas, com 

média de pontos igual a 14,5. Pelo valor da RMSE% obtido no ajuste (33,34%), a 

equação Bi.β1 proporcionou uma melhoria, em relação ao modelo de Bi, de 12,1% nas 

estimativas de volumes da porção apical, o que correspondeu a uma redução na 

RMSE%, de 4,57 pontos percentuais. 

Na análise dos resíduos das equações Bi, Bi.β1, Bi.β2β3 e Bi.β0β1β3, para a 

porção basal, visualmente não se percebe diferenças entre as estimativas obtidas pela 

equação de Bi e suas variações (Figura 17). O intervalo de variação residual das quatro 

equações avaliadas foi de -40% a +50% entre ajuste e validação. A análise gráfica de 

resíduos da equação Bi.β1, selecionada como a de melhor desempenho para 

estimativas de volumes para a porção basal de P. taeda, apresentou distribuição 

homogênea e sem tendenciosidades.  

Nas distribuições de resíduos das equações para estimativas de volumes da 

porção mediana de fustes de P. taeda (Figura 17), visualmente não se percebe 

diferenças relevantes nos gráficos, porém a variação residual foi de -90% a +40% entre 

ajuste e validação, indicando presença de superestimações e maior amplitude na 

variação residual se comparada com as distribuições dos resíduos das equações para 

estimativas de volumes da porção basal. Schröder et al. (2015) usaram o modelo de Bi 

para estimativas de volumes e destacaram que o modelo de Bi também apresentou 

tendências em superestimar o volume das árvores.  

A equação Bi.β0β1β3, selecionada como a de melhor desempenho para 

estimativas de volumes para a porção mediana de P. taeda, apresentou variação 

residual entre de -60% a +30% para os dois conjuntos de dados. 

Como nas distribuições de resíduos das equações para estimativas de volumes 

da porção basal e mediana de fustes de P. taeda, visualmente não se percebe 

diferenças entre os gráficos de resíduos para a porção apical (Figura 17), porém, pela 

variação residual apresentada, constataram-se maiores variações residuais na porção 

superior do fuste, onde as variações de diâmetros ocorrem de forma mais expressiva.  
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Porcão BASAL 

 

 

 

   

 

 

Porcão MEDIANA 

    

Porção APICAL 

    

 
Figura 17 - Resíduos (%) em função de DAP (cm), das estimativas de volumes parciais para Pinus taeda, para a equação de Bi e 
suas variações selecionadas nos Cenários 1, 2 e 3. 
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A equação Bi.β1, selecionada como a de melhor desempenho para as 

estimativas da porção apical, apresentou variação residual entre -120% a +60% para 

os dois conjuntos de dados, sendo qualificada como a equação que menos 

superestimou os diâmetros na referida porção. 

De modo geral, considerando-se a estratificação do fuste nas três seções 

avaliadas, constatou-se que a equação de Bi e suas variações ajustadas por nlme, 

geraram melhores estimativas para a porção basal que para a porção intermediária 

e apical, bem como, geraram melhores estatísticas para a porção mediana que para 

a porção apical, como pode ser constatado pelas estatísticas de avaliação de 

desempenho das equações, em especial pela RMSE% dos modelos selecionados 

como de melhor comportamento para cada porção (Bi.β1 = 7,02%; Bi.β2.β3 = 15,82% 

e Bi.β0β1β3  = 33,34%), indicando que à medida que os diâmetros se aproximam do 

topo da árvore, assumindo menores dimensões, maior dificuldade os modelos 

tiveram para estimar os volumes, muito embora o mais importante na prática florestal 

está em estimar bem os volumes da porção basal e mediana da árvore, porções em 

que se concentram os maiores volumes e das quais se extraem os sortimentos mais 

valiosos. 

Para Môra (2015), a utilização da equação de afilamento de forma variável de 

Bi (2000) foi eficiente na descrição do perfil de P. taeda e a utilização da técnica 

nlme também corrigiu a maioria das faltas de acurácia das estimativas para os 

diâmetros e os volumes obtidos pela técnica nls. 
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4.2. ESTIMATIVAS DE DIÂMETROS E VOLUMES PARCIAIS COM O USO 

DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

4.2.1. Redes neurais geradas para estimativas de diâmetros  

 

4.2.1.1. RNAs para o Cenário A  

 

No Cenário A, foram geradas redes equivalentes à equação de afilamento de 

efeito fixo selecionada por nls. Para estimativas de diâmetros (di), foram testadas 16 

diferentes configurações de redes neurais, compostas por duas, três ou quatro 

variáveis de entrada, resultantes das combinações das variáveis DAP, hi, h e suas 

relações, com função de ativação sigmoidal (S) na camada oculta e linear (L), 

sigmoidal (S), tangente hiperbólica (TH) ou logarítmica (LOG) na camada de saída 

(Tabela 17).  

 

Tabela 17 - Configurações das RNAs ajustadas para estimativas de diâmetros para 
Pinus taeda para o Cenário A. 

Configurações VE FA VS 

1 DAP; hi/h S; L 

di 
2 DAP; hi/h S; S 

3 DAP; hi/h S; TH 

4 DAP; hi/h S; LOG 

5 DAP, hi, h S; L 

di 
6 DAP, hi, h S; S 

7 DAP, hi, h S; TH 

8 DAP, hi, h S; LOG 

9 DAP, hi/h, (hi/h)2 S; L 

di 
10 DAP, hi/h, (hi/h)2 S; S 

11 DAP, hi/h, (hi/h)2 S; TH 

12 DAP, hi/h, (hi/h)2 S; LOG 

13 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S; L 

di 
14 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S; S 

15 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S; TH 

16 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S; LOG 

Em que: VE = variáveis de entrada; FA = Função de ativação; VS = variável de saída. 

 

Foram geradas 2.400 redes neurais (16 configurações x 15 arquiteturas em 

cada configuração x 10 redes para cada arquitetura). Resultados satisfatórios foram 
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obtidos com configurações contendo, no mínimo, quatro neurônios na camada oculta, 

semelhante aos resultados obtidos por Leite et al. (2016a) e Martins et al. (2016).  

Por meio de uma pré-seleção com base no coeficiente de correlação entre os 

diâmetros observados e estimados (ryŷ), na raiz quadrada do erro médio percentual 

(RMSE%), obtidos no treino e no processo de generalização e na análise gráfica dos 

resíduos percentuais, disponibilizados pelo software Neuro 4.0, foi eleita a melhor 

rede de cada arquitetura e, posteriormente, a melhor rede de cada configuração, 

reduzindo para 16 o número de redes com características adequadas para 

estimativas de diâmetros, com ryŷ variando de 0,9772 a 0,9918 e RMSE% de 7,75% 

a 12,12% (Tabela 18). 

 

Tabela 18 - Características das RNAs ajustadas para estimativas de diâmetros para 
Pinus taeda referentes ao Cenário A. 

RNA VE 
FA 

Arquitetura* p Rede 
Treinamento Generalização 

CO CS ryŷ RMSE% ryŷ RMSE% 

1 DAP, hi/h S L 2.13.1 53 4 0,9797 12,12 0,9721 13,86 

2 DAP, hi/h S S 2.12.1 49 9 0,9910 8,12 0,9865 9,69 

3 DAP, hi/h S TH 2.8.1 33 2 0,9899 8,56 0,9858 9,92 

4 DAP, hi/h S LOG 2.14.1 57 6 0,9904 8,38 0,9858 9,92 

5 DAP, hi, h S L 3.12.1 61 2 0,9772 12,84 0,9724 13,82 

6 DAP, hi, h S S 3.10.1 51 10 0,9916 7,82 0,9869 9,55 

7 DAP, hi, h S TH 3.7.1 36 1 0,9908 8,18 0,9860 9,87 

8 DAP, hi, h S LOG 3.9.1 46 10 0,9912 8,01 0,9867 9,61 

9 DAP, hi/h, (hi/h)2 S L 3.15.1 76 4 0,9848 10,55 0,9790 12,02 

10 DAP, hi/h, (hi/h)2 S S 3.11.1 56 10 0,9910 8,11 0,9866 9,66 

11 DAP, hi/h, (hi/h)2 S TH 3.14.1 71 3 0,9906 8,30 0,9863 9,77 

12 DAP, hi/h, (hi/h)2 S LOG 3.6.1 31 5 0,9907 8,25 0,9862 9,79 

13 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S L 4.13.1 79 8 0,9918 7,76 0,9872 9,43 

14 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S S 4.10.1 61 1 0,9918 7,76 0,9874 9,33 

15 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S TH 4.14.1 85 9 0,9909 8,13 0,9863 9,77 

16 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S LOG 4.13.1 79 9 0,9912 8,00 0,9866 9,64 

Em que: VE = variáveis de entrada; FA = Função de ativação; CO = camada oculta; CS = camada de 
saída; *Número de neurônios em cada camada; p = número de parâmetros da rede; ryŷ = coeficiente 
de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do erro médio 
percentual. 

 

Ainda que, a ampliação do número de variáveis na camada de entrada possa 

refletir que, maior número de variáveis de entrada, propicia melhores resultados nos 

treinamentos das RNAs, pelas estatísticas de ajuste, constatou-se que diferentes 

números de variáveis de entrada utilizadas para estimativas de di não demonstraram 

expressiva melhora nas estimativas. A mesma tendência foi apontada por Souza 
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(2013) e Schikowski et al. (2015). Braga et al. (1997) destacaram que o aumento no 

número de parâmetros, tende a causar um aumento no número de soluções 

possíveis para se alcançar a solução de um determinado problema, já que a rede 

com maior número de parâmetros inclui todas as soluções dos modelos de menor 

complexidade mais aquelas proporcionadas pelos parâmetros adicionais.  

Muito embora tenham sido testadas as funções sigmoidal na camada oculta e 

linear, sigmoidal, tangente hiperbólica e logarítmica na camada de saída, constatou-

se que a combinação da função sigmoidal na camada oculta e na camada de saída 

proporcionou melhores estimativas, pois os valores de ryŷ e RMSE% apresentaram 

valores mais expressivos.  

Tal orientação pode não ser a ideal para outras espécies e condições, pois 

Martins et al. (2016) ao definirem configurações adequadas de redes neurais para 

modelagem do afilamento do fuste de árvores de eucaliptos, obtiveram 

configurações satisfatórias utilizando todas as funções de ativação, porém os 

melhores resultados foram obtidos utilizando a função de ativação tangente 

hiperbólica na camada oculta e na camada de saída.  

Leite et al. (2016a) ao modelarem a densidade básica de povoamentos de 

clones de eucalipto empregando redes neurais não encontraram diferença entre as 

funções de ativação linear, log, tangente hiperbólica, seno e sigmoidal na camada 

oculta, porém na camada de saída, a função linear, log, seno e tangente hiperbólica 

apresentaram valores negativos para algumas estimativas de densidade. Em 

contrapartida, Schoeninger (2006), no mapeamento de biomassa e carbono orgânico 

no componente arbóreo de uma Floresta Ombrófila Densa e Soares et al. (2011), em 

estimativas de diâmetro e volume de eucaliptos optaram por utilizar uma única 

função na camada oculta e de saída, no caso a função tangente hiperbólica, por 

entenderem ser essa, a função que apresenta os melhores resultados para o 

treinamento de redes neurais, devido a sua capacidade de convergir rapidamente.  

Todavia, tem sido a função sigmoidal a mais utilizada em estudos sobre o 

afilamento do fuste por redes neurais, tais como em Souza (2013), Isaac Júnior 

(2014), Schikowski et al. (2015), Vendruscolo et al. (2015), Vendruscolo et al. (2016b), 

Araújo (2015), Silva et al. (2016), Mendonça et al. (2015a) e Ribeiro et al. (2016).  
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4.2.1.2. RNAs para o Cenário B  

 

No Cenário B, foram geradas redes equivalentes às equações de afilamento 

ajustadas por nlme. Para as estimativas de diâmetros (di), considerando dados 

estratificados por classes de idade (ci) e classes de DAP (cd), foram testadas quatro 

diferentes configurações de redes neurais, compostas por quatro, cinco ou seis 

variáveis de entrada, resultantes das combinações de duas variáveis qualitativas: 

classes de idade (ci), com 16 variáveis categóricas e classes de DAP (cd), com 8 

variáveis categóricas, além das variáveis quantitativas já utilizadas no Cenário A, 

DAP, hi, h e suas relações. A função de ativação utilizada foi a sigmoidal (S) na 

camada oculta e sigmoidal (S) na camada de saída (Tabela 19). 

 

Tabela 19 - Configurações das RNAs ajustadas para estimativas de diâmetros para 
Pinus taeda para o Cenário B. 

Configurações VE FA VS 

1 ci, cd, DAP, hi /h S; S 

di 2 ci, cd, DAP, hi, h S; S 

3 ci, cd, DAP, hi/h, (hi/h)2 S; S 

4 ci, cd, DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 

(h/ht)2 

S; S 

Em que: VE = variáveis de entrada; FA = Função de ativação; VS = variável de saída; S = sigmoidal. 

 

Foram geradas 600 redes neurais (4 configurações x 15 arquiteturas em cada 

configuração x 10 redes para cada arquitetura). Resultados satisfatórios foram obtidos 

com configurações contendo, no mínimo, quatro neurônios na camada oculta. No 

conjunto total das redes geradas, foram observadas redes ineficientes quando na 

presença de poucos neurônios na camada intermediária, bem como redes com baixos 

valores da raiz quadrada do erro médio percentual (RMSE%) no treinamento, 

chegando a 6,39%, porém valor crescente da RMSE% na generalização (10,48%), 

quando na presença de muitos neurônios na camada oculta.  

Com base no coeficiente de correlação entre os diâmetros observados e 

estimados (ryŷ), bem como na raiz quadrada do erro médio percentual (RMSE%) 

obtidos no treino e na generalização e na análise gráfica dos resíduos percentuais, 

disponibilizados pelo software Neuro 4.0, foi eleita a melhor rede de cada arquitetura 

e, posteriormente, a melhor rede de cada configuração, reduzindo para quatro, o 

número de redes com características adequadas para estimativas de diâmetros, com 

ryŷ variando de 0,9930 a 0,9942 e RMSE% de 6,52% a 7,13% (Tabela 20).  
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Tabela 20 - Características das RNAs ajustadas para estimativas de diâmetros para Pinus taeda referentes ao Cenário B. 

RNA VE 
FA 

Arquitetura* p Rede 
Treinamento Generalização 

CO/CS ryŷ RMSE% ryŷ RMSE% 

1B ci, cd, DAP, hi/h S 4.8.1 49 9 0,9930 7,13 0,9854 10,09 

2B ci, cd, DAP, hi, h S 5.12.1 85 6 0,9939 6,69 0,9862 9,82 

3B ci, cd, DAP, hi/h, (hi/h)2 S 5.10.1 71 6 0,9939 6,69 0,9861 9,84 

4B ci, cd, DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S 6.12.1 97 7 0,9942 6,52 0,9866 9,68 

Em que: VE = variáveis de entrada; ci = classes de idades; cd = classe de dap; FA = Função de ativação; CO = camada oculta; CS=camada de saída; 
*Número de neurônios em cada camada; p = número de parâmetros da rede; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = 
raiz quadrada do erro médio percentual. 
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Os valores de ryŷ e RMSE% indicaram que as redes são eficientes para 

explicar adequadamente as estimativas de diâmetro ao longo do fuste, 

considerando-se a estratificação dos dados por idades e classes de DAP. Os 

números de neurônios na camada oculta das quatro redes selecionadas variaram 

entre 8 e 12 neurônios.  

 

 

4.2.2. Avaliação das estimativas de diâmetro sem estratificação do fuste utilizando 

as RNAs do Cenário A 

 

Para avaliação das estimativas de diâmetros de P. taeda, foram selecionadas 

12 das 16 RNAs, de melhor desempenho estatístico da Tabela 20, as quais foram 

nominadas de RNA 1A, RNA 2A e assim sucessivamente, até RNA 12A. Para a 

seleção foram adotados os critérios: apresentação do coeficiente de correlação entre 

diâmetros observados e estimados (ryŷ) acima de 0,9900 e RMSE% abaixo de 10% 

no treinamento, conforme Tabela 21, considerando que quanto mais próximo de 1 o 

valor de ryŷ, maior a correlação entre as variáveis (BINOTI et al., 2015) e quanto 

menor o valor de RMSE%, melhor a assertividade da estimativa (MEHTÄTALO et al., 

2006).  

Os números de neurônios na camada oculta das 12 melhores redes variaram 

entre 6 e 14 neurônios, similar aos resultados obtidos por Souza (2013), para 

estimativas de diâmetros, cujas melhores redes apresentaram números de 

neurônios na camada oculta variando entre 6 e 12 neurônios e Vendruscolo et al. 

(2016b), para estimativas de altura ao longo do fuste que obtiveram as melhores 

redes com números de neurônios na camada oculta variando entre 6 e 10 neurônios.  

Além disso, por meio das estatísticas de ajustamento, as três melhores redes 

foram a RNA 3A, a RNA 9A e a RNA 10A, com arquiteturas 3.10.1, 4.13.1 e 4.10.1, 

respectivamente, compostas por três, quatro e quatro variáveis na camada de 

entrada, 10, 13 e 10 neurônios na camada oculta e 1 neurônio na camada de saída, 

além de funções de ativação sigmoidal na camada oculta e sigmoidal, linear e 

sigmoidal na camada de saída. 
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Tabela 21 - Características das Redes Neurais Artificiais (RNAs) selecionadas no Cenário A para estimativas de diâmetro sem 
estratificação de fustes de Pinus taeda - Cenário A. 

RNA Arquitetura* 
Variáveis de 

entrada 

Função de 
ativação p RS 

Treinamento Generalização 

CO CS ryŷ RMSE% ryŷ RMSE% 

1A 2.12.1 DAP, hi/h S S 49 9 0,9910 8,12 0,9865 9,69 

2A 2.14.1 DAP, hi/h S LOG 57 6 0,9904 8,38 0,9858 9,92 

3A 3.10.1 DAP, hi, h S S 51 10 0,9916 7,82 0,9869 9,55 

4A 3.7.1 DAP, hi, h S TH 36 1 0,9908 8,18 0,9860 9,87 

5A 3.9.1 DAP, hi, h S LOG 46 10 0,9912 8,01 0,9867 9,61 

6A 3.11.1 DAP, hi/h, (hi/h)2 S S 56 10 0,9910 8,11 0,9866 9,66 

7A 3.14.1 DAP, hi/h, (hi/h)2 S TH 71 3 0,9906 8,30 0,9863 9,77 

8A 3.6.1 DAP, hi/h, (hi/h)2 S LOG 31 5 0,9907 8,25 0,9862 9,79 

9A 4.13.1 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S L 79 8 0,9918 7,76 0,9872 9,43 

10A 4.10.1 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S S 61 1 0,9918 7,76 0,9874 9,33 

11A 4.14.1 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S TH 85 9 0,9909 8,13 0,9863 9,77 

12A 4.13.1 DAP, hi, hi/h, (hi/h)2 S LOG 79 9 0,9912 8,00 0,9866 9,64 

Em que: *Número de neurônios em cada camada; CO = camada oculta; CS = camada de saída; p = número de parâmetros da rede; RS = rede de melhor 
desempenho entre as 10 redes geradas em cada arquitetura; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada 
do erro médio percentual; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do erro médio percentual. 
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Utilizando-se das 12 RNAs selecionadas, foram estimados os diâmetros com 

casca ao longo dos fustes para o conjunto de dados de treino e de generalização.  

A seleção da rede mais acurada para estimativas de diâmetro sem 

estratificação do fuste foi realizada de forma análoga a seleção da equação de 

afilamento de melhor desempenho do item 4.1.2, baseada na média das notas 

classificatórias do treino (T) e da generalização (G), que foram atribuídas às 

estatísticas ryŷ, RMSE%, D, MD, SD, SSRR, RP e AIC de cada modelo e em cada 

conjunto de dados, conjuntamente, com a análise gráfica de resíduos. Assim, a rede 

que apresentou a menor média e o menor grau de tendência dos resíduos no treino 

e na generalização foi considerada a de melhor desempenho para a estimativa de 

diâmetros com casca, sem estratificação do fuste. 

Os valores de ryŷ e RMSE%, como já observado anteriormente (Tabela 21), 

indicaram que todas as redes são eficientes para explicar adequadamente as 

estimativas de diâmetro ao longo do fuste. O mesmo foi observado com relação às 

estatísticas D, MD, SD e RP (Tabela 22), relacionadas a tendências das estimativas. 

Valores de D variaram de -0,01165 a +0,00256 cm no treino e de -0,07516 a -0,03145 

cm na generalização, indicando mais tendências à superestimação de diâmetros para 

dados de generalização. As redes neurais mais tendenciosas foram a RNA 12A          

(-0,01165) no treino e a RNA 9A (-0,07516) na generalização e, a menos 

tendenciosa foi a RNA 8A (-0,00022 no treino e -0,03145 na generalização).  

Valores de MD variaram de 1,0548 a 1,1974 cm no treino e de 1,2714 a 

1,4062 cm na generalização, indicando que no treinamento, a distância média entre 

os valores estimados e os valores observados é menor que na generalização. A 

RNA 9A foi a que apresentou, no treino, a menor distância média entre os diâmetros 

observados e estimados e a maior distância foi observada na RNA 2A. 

Resultado semelhante ao observado para a estatística MD foi observado na 

estatística SD, cujos valores variaram de 1,5926 a 1,7205 cm no treinamento e de 

1,8395 a 1,9558 cm na generalização, indicando maior homogeneidade dos 

resíduos para o conjunto de dados do treinamento. A rede RNA 9A foi à rede mais 

homogênea no treinamento e a RNA10A na generalização. 
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Tabela 22 - Estatísticas das RNAs para avaliação das estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste para Pinus taeda – 
Cenário A. 

RNA Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

1A 
T 0,9910(4) 8,12(6) -0,00210(7) 1,1465(7) 1,6682(7) 42,237(4) -1,695(10) 8.988,0(6) 51 

47,5 6 
G 0,9865(6) 9,69(7) -0,04314(3) 1,3510(6) 1,9113(7) 11,569(3) -1,529(6) 2.409,9(6) 44 

2A 
T 0,9904(9) 8,38(11) 0,00256(8) 1,1974(12) 1,7205(12) 56,219(12) -0,675(2) 9.146,1(12) 77 

75 12 
G 0,9858(10) 9,92(11) -0,05428(6) 1,4062(12) 1,9558(12) 15,160(11) -0,627(2) 2.451,8(9) 73 

3A 
T 0,9916(2) 7,82(2) -0,00071(4) 1,0769(3) 1,6049(3) 40,419(3) -1,666(9) 8.813,9(2) 28 

35,5 3 
G 0,9869(3) 9,55(3) -0,06933(10) 1,3094(3) 1,8820(3) 12,251(5) -1,971(12) 2.397,1(4) 43 

4A 
T 0,9908(6) 8,18(8) -0,00364(9) 1,1600(9) 1,6802(9) 52,136(8) -1,072(4) 8.995,0(7) 60 

66 11 
G 0,9859(9) 9,87(10) -0,07138(11) 1,3525(7) 1,9463(11) 14,713(9) -1,683(10) 2.404,6(5) 72 

5A 
T 0,9912(3) 8,01(4) 0,00125(5) 1,1326(5) 1,6442(5) 51,087(7) -0,554(1) 8.915,1(4) 34 

36,5 4 
G 0,9867(4) 9,61(4) -0,06698(8) 1,3495(5) 1,8942(4) 14,720(10) -0,746(3) 2.374,3(1) 39 

6A 
T 0,9910(4) 8,11(5) 0,00061(3) 1,1444(6) 1,6661(6) 43,364(5) -1,820(12) 8.996,0(8) 49 

51,5 7 
G 0,9865(6) 9,66(6) -0,04711(5) 1,3561(8) 1,9056(6) 11,831(4) -1,698(11) 2.420,6(7) 53 

7A 
T 0,9906(8) 8,30(10) -0,00046(2) 1,1880(11) 1,7035(11) 52,266(9) -1,260(6) 9.128,4(11) 68 

64 10 
G 0,9863(7) 9,77(8) -0,04488(4) 1,3794(10) 1,9263(9) 12,996(8) -0,968(4) 2.462,6(10) 60 

8A 
T 0,9907(7) 8,25(9) -0,00022(1) 1,1768(10) 1,6949(10) 52,724(10) -1,791(11) 9.024,9(9) 67 

59,5 8 
G 0,9862(8) 9,79(9) -0,03145(1) 1,3688(9) 1,9302(10) 12,401(6) -1,575(7) 2.384,8(2) 52 

9A 
T 0,9918(1) 7,76(1) -0,00760(11) 1,0548(1) 1,5926(1) 36,311(1) -1,511(7) 8.834,3(3) 26 

32,5 2 
G 0,9872(2) 9,43(2) -0,07516(12) 1,2714(2) 1,8582(2) 11,242(2) -1,668(9) 2.439,0(8) 39 

10A 
T 0,9918(1) 7,76(1) -0,00560(10) 1,0550(2) 1,5930(2) 37,260(2) -1,557(8) 8.798,5(1) 27 

26 1 
G 0,9874(1) 9,33(1) -0,06804(9) 1,2487(1) 1,8395(1) 11,201(1) -1,591(8) 2.391,5(3) 25 

11A 
T 0,9909(5) 8,13(7) 0,00197(6) 1,1566(8) 1,6697(8) 54,465(11) -0,819(3) 9.064,0(10) 58 

62 9 
G 0,9863(7) 9,77(8) -0,05659(7) 1,3809(11) 1,9258(8) 17,155(12) -0,536(1) 2.490,5(12) 66 

12A 
T 0,9912(3) 8,00(3) -0,01165(12) 1,1209(4) 1,6425(4) 45,722(6) -1,223(5) 8.976,6(5) 42 

43 5 
G 0,9866(5) 9,64(5) -0,03957(2) 1,3373(4) 1,9003(5) 12,523(7) -1,007(5) 2.463,4(11) 44 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: T= treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do 
erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos 

resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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Com relação à estatística SSRR, os menores valores foram observados nas 

redes RNA 9A (36,311) no treino e RNA 10A (11,201) na generalização, indicando 

nessa estatística, melhor desempenho em relação às demais redes. Já as redes RNA 

2A e a RNA 11A destacaram-se como as de pior desempenho na estatística SSRR, 

apresentando os valores mais elevados (56,219 no treino e 17,155 na generalização).  

Na estatística RP, os valores variaram de -1,820 a -0,554 no treino e de -1,971 a 

-0,536 na generalização. A menor amplitude dos erros foi observada na RNA 5A no 

treino (-0,554) e na RNA 11A na generalização (-0,536). Os valores de AIC variaram no 

treino de 8.798,5 (RNA 10A) a 9.146,1 (RNA 2A) e, na generalização, de 2.374,3 (RNA 

5A) a 2.490,5 (RNA 11A), indicando a RNA 10A como a de melhor desempenho no 

treino e a RNA 5A na generalização.  

A RNA 10A, com quatro variáveis na camada de entrada [DAP, hi, (hi/h); (hi/h)2], 

dez neurônios na camada oculta, um neurônio na camada de saída, 61 parâmetros e 

função de ativação sigmoidal na camada de entrada e saída, foi a que apresentou os 

melhores resultados estatísticos no ajuste (27 pontos), com maior valor de ryŷ (0,9918) e 

menores valores de RMSE% (7,76%) e AIC (8.798,5), sendo classificada na primeira 

posição no ranking, como a rede mais acurada para estimativas de diâmetros com casca 

para P. taeda, sem estratificação do fuste. 

Comparando com outros estudos, para estimativas de diâmetros ao longo do 

fuste por meio de redes neurais, Schikowski et al. (2015), obtiveram, em média, para as 

três melhores redes selecionadas, valores de ryŷ, mais elevados (0,9940) e RMSE% 

mais baixos (5,73%) que os obtidos no presente estudo. Já Loureiro (2016), obteve, em 

média, para as quatro melhores redes selecionadas, valores do coeficiente de 

correlação mais baixos (0,9900), porém, erro padrão da estimativa (Syx%) mais elevado 

(10,25%) e Souza (2013), obteve valores de ryŷ (0,9969) e RMSE% (10,35%) mais 

elevados que os obtidos no presente estudo. 

Os resultados da análise gráfica de resíduos (Figura 18) possibilitam visualizar 

os erros de tendência apresentados pelas redes, que não foram detectados com a 

utilização de estatísticas de avaliação. De modo geral, a variação residual das redes no 

treinamento foi de -141,95% (RNA 8A) a +140,67% (RNA 11A) e na generalização foi 

de -105,10% (RNA 3A) a +103,94% (RNA 2A), indicando maiores amplitudes residuais 

na porção superior dos fustes.  
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Figura 18 - Resíduos (%) em função de hi/h para estimativas de diâmetro sem 
estratificação do fuste para Pinus taeda referentes às RNAs do Cenário A. 

 

De maneira geral, os gráficos de dispersão dos resíduos para dados de treino 

e generalização, demonstraram boa dispersão residual na porção basal e 

intermediária do fuste, porém apresentaram alguma tendenciosidade, sobretudo na 

porção superior do fuste, onde ocorrem os menores diâmetros.  
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A RNA 10A, classificada como a rede de melhor desempenho para 

estimativas de diâmetros pela menor média de pontos no treino e na generalização, 

apresentou variação residual entre -100% à +50% (T) e de -80% à +70% (G), 

indicando maior amplitude dos erros na porção superior do fuste.  

A rede RNA 10A obteve a menor pontuação entre as redes selecionadas (26 

pontos), sendo assim, selecionada no Cenário A, para ser comparada com a 

equação de Bi (2000) em estimativas de diâmetros com casca sem estratificação do 

fuste, bem como para diâmetros com estratificação do fuste para as porções basal, 

mediana e apical.  

 

 

4.2.3. Avaliação das estimativas de diâmetro sem estratificação do fuste utilizando 

as RNAs do Cenário B 

 

Dentre as quatro redes selecionadas no Cenário B, equivalentes às equações 

de efeitos mistos, selecionadas por nlme, três de melhor desempenho no treino e 

generalização (RNA 2B, RNA 3B e RNA 4B), foram aplicadas aos dados para 

estimação de diâmetros, com casca, sem estratificação do fuste. As estatísticas das 

RNAs (Tabela 23) e as distribuições de resíduos (Figura 19) apontam a alta precisão 

das estimativas.  

Os valores de ryŷ e RMSE% indicaram que as redes são eficientes para 

explicar adequadamente as estimativas de diâmetro ao longo do fuste, 

considerando-se a estratificação dos dados por classes de idades e classes de DAP. 

A melhora em relação a RNA 10A, selecionada no Cenário A, foi acima de 13,79% 

na estatística RMSE%, quando comparada com a RNA 2B, que ocupou a terceira 

colocação no ranking.  

A RNA 4B, com seis variáveis na camada de entrada [ci, cd, DAP, h, (hi/h); 

(hi/h)2], 12 neurônios na camada oculta, um neurônio na camada de saída, 97 

parâmetros e função de ativação sigmoidal na camada de entrada e saída, foi a 

que apresentou os melhores resultados estatísticos no treino e na generalização, 

com média de 11 pontos.   
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Tabela 23 - Estatísticas das RNAs para avaliação das estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste para Pinus taeda – 
Cenário B. 

RNA Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

2B 
T 0,9939(2) 6,69(2) 0,00001(1) 0,9693(3) 1,3744(2) 39,999(3) -1,688(3) 8.167,8(3) 19 

19,5 3 
G 0,9862(2) 9,82(2) -0,07896(3) 1,4059(3) 1,9363(2) 15,179(3) -1,711(3) 2.497,1(2) 20 

3B 
T 0,9939(2) 6,69(2) 0,00162(2) 0,9452(2) 1,3744(2) 34,930(2) -1,476(2) 8.140,4(2) 16 

16 2 
G 0,9861(3) 9,84(3) -0,04698(1) 1,3613(2) 1,9407(3) 12,738(1) -1,139(2) 2.470,9(1) 16 

4B 
T 0,9942(1) 6,52(1) -0,00975(3) 0,9184(1) 1,3395(1) 32,450(1) -1,465(1) 8.073,5(1) 10 

11 1 
G 0,9866(1) 9,68(1) -0,05055(2) 1,3321(1) 1,9088(1) 13,236(2) -1,126(1) 2.504,5(3) 12 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: T= treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do 
erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos 

resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação.  

 

 

   

Figura 19 - Resíduos (%) em função de hi/h para estimativa do diâmetro sem estratificação do fuste para Pinus taeda referentes às 
RNAs do Cenário B. 
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Como a RNA 4B apresentou a menor média de pontos no treino e na 

generalização (11 pontos), foi classificada como a rede mais acurada para 

estimativas de diâmetros para P. taeda, sem estratificação do fuste para o Cenário 

B, com uma melhora em relação a RNA 10A (Cenário A) de 16,0% na estatística 

RMSE%, que correspondeu a uma redução de 1,24 pontos percentuais na referida 

estatística.  

Na análise gráfica de resíduos (Figura 19) são visualizadas as distribuições 

dos resíduos apresentadas pelas redes do Cenário B para estimativas de diâmetros. 

De modo geral, a variação residual das redes no treinamento foi de -114,00% (RNA 

2B) a +45,66%% (RNA 3B) e na generalização foi de -130,30% (RNA 2B) a +61,06% 

(RNA 4B). Assim como nas distribuições de resíduos do Cenário A, os gráficos de 

dispersão dos resíduos exibiram boa dispersão residual na porção basal e 

intermediária do fuste, porém, apresentaram maior amplitude dos erros na porção 

superior do fuste.  

A RNA 4B, classificada pela menor média de pontos no treino e na generalização 

como a rede de melhor desempenho para estimativas de diâmetros, apresentou 

variação residual entre -97,57% a +42,70% no treinamento e de -111,07% a 61,06% na 

generalização. Entre as três redes avaliadas no Cenário B para estimativas de 

diâmetros sem estratificação do fuste, a RNA 4B foi a que apresentou no treino, menor 

amplitude dos erros na porção superior do fuste. Assim, a RNA 4B foi selecionada no 

Cenário B, para ser comparada com a variação da equação de Bi (Bi.β0β1β3), 

ajustada por modelagem não linear de efeitos mistos (nlme) e, selecionada como a 

equação mais acurada para estimativas de diâmetros, conforme Tabela 13.  

Na Tabela 24, são apresentadas as estatísticas referentes às redes neurais mais 

acuradas dos Cenários A e B para estimativas de diâmetros ao longo do fuste para P. 

taeda e, na Figura 20, as respectivas distribuições de resíduos e gráficos de diâmetros 

observados e estimados, destacando a rede RNA 4B como de melhor desempenho. 

Para dados de ajuste, a RNA 4B, apresentou uma melhora em relação a RNA 

10A em, praticamente, todas as estatísticas de avaliação de desempenho das redes. 

Na estatística RMSE%, a melhoria foi de aproximadamente 16%, equivalente a uma 

redução de 1,24 pontos percentuais na referida estatística. 
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Tabela 24 - Redes selecionadas para estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste para Pinus taeda referentes aos 
Cenários A e B. 

Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

CENÁRIO A – RNA 10 

T 0,9918(2) 7,76(2) -0,00560(1) 1,0550(2) 1,5930(2) 37,260(2) -1,557(2) 8.798,5(2) 15 
12,5 2 

G 0,9874(1) 9,33(1) -0,06804(2) 1,2487(1) 1,8395(1) 11,201(1) -1,591(2) 2.391,5(1) 10 

CENÁRIO B – RNA 4 

T 0,9942(1) 6,52(1) -0,00975(2) 0,9184(1) 1,3395(1) 32,450(1) -1,465(1) 8.073,5(1) 9 
11,5 1 

G 0,9866(2) 9,68(2) -0,05055(1) 1,3321(2) 1,9088(2) 13,236(2) -1,126(1) 2.504,5(2) 14 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: T= treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do 
erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos 

resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação.  

 

 

    

Figura 20 - Resíduos (%) e diâmetros observados versus estimados para as estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste, 
obtidas pela RNA 10A e RNA 4B para Pinus taeda.  
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4.2.4. Avaliação das estimativas de diâmetros com estratificação do fuste utilizando 

RNAs 

 

Para o estudo das estimativas dos diâmetros resultantes da estratificação do 

fuste em três seções (basal, mediana, apical), foram comparadas as estatísticas 

obtidas com a rede RNA 10A de melhor desempenho no Cenário A, para as 

estratificações propostas, com as estatísticas das estimativas obtidas nas referidas 

estratificações, aplicando-se a rede RNA 2B, RNA 3B e RNA 4B, selecionadas no 

Cenário B.  

 

 

4.2.4.1. Avaliação das estimativas dos diâmetros da porção basal (h1 a 0,35h), 

mediana (0,35h a 0,65h) e apical (0,65h a hn) 

 

Na porção basal, constatou-se no treino, a melhoria das estatísticas ryŷ, 

RMSE%, MD, SD, SSRR, RP e AIC nas redes do Cenário B em relação à RNA 10A 

(Tabela 25). Entretanto, a RNA 4B embora tenha apresentado melhor resultado no 

treino (11 pontos), não apresentou bom desempenho na generalização (19 pontos), 

obtendo pontuação inferior a RNA 10A que obteve oito pontos. Pelo critério de 

seleção adotado para a escolha da melhor rede, a RNA 4B foi selecionada como a 

equação mais acurada para a estimativa de diâmetros na porção basal para P. 

taeda, com média igual a 15 pontos e, com uma melhora na estatística RMSE% de, 

aproximadamente, 18,4%, equivalente a uma redução de 1,08 pontos percentuais, 

em relação à mesma estatística da rede RNA 10A, para dados de ajuste.  

De forma análoga aos resultados obtidos na avaliação das estimativas da 

porção basal, a RNA 10A para a porção intermediária do fuste apresentou 

desempenho inferior às redes RNA 2B, RNA 3B e RNA 4B. No treino, a melhoria das 

estatísticas ryŷ, RMSE%, D, MD, SD, SSRR, RP e AIC podem ser observadas nas 

redes do Cenário B em relação à RNA 10A, em especial pela redução apresentada 

na estatística RMSE%, que foi de 8,59% na RNA 10A para 7,05% na RNA 4B. A 

menor média classificatória, entre as notas atribuídas às estatísticas de avaliação, 

no treino e na generalização, foi obtida pela RNA 4B (14 pontos).  
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Tabela 25 - Estatísticas das estimativas de diâmetros da porção basal, mediana e apical para fustes de Pinus taeda para as RNAs 
do Cenário A e B. 

Porção BASAL 

Rede Conj. Ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

RNA 10A 
T 0,9905(4) 5,87(3) -0,00733(1) 0,9730(4) 1,5719(4) 4,455(4) -0,427(4) 5.104,2(4) 28 

18 2 
G 0,9861(1) 6,88(1) -0,12034(1) 1,0994(1) 1,7541(1) 1,421(1) -0,733(1) 1.428,0(1) 8 

RNA 2B 
T 0,9934(3) 4,87(2) 0,01013(3) 0,9021(3) 1,3040(3) 3,723(3) -0,264(3) 4.654,8(3) 23 

26 4 
G 0,9835(3) 7,53(3) -0,18588(4) 1,3763(4) 1,9165(3) 2,083(4) -0,795(2) 1.535,8(4) 29 

RNA 3B 
T 0,9935(2) 4,85(2) 0,01022(4) 0,8640(2) 1,2968(2) 3,706(2) -0,244(2) 4.612,1(1) 17 

20 3 
G 0,9832(4) 7,58(4) -0,14953(2) 1,28800(3) 1,9315(4) 1,922(3) -0,584(1) 1.511,8(2) 23 

RNA 4B 
T 0,9937(1) 4,79(1) 0,00831 (2) 0,8437(1) 1,2813(1) 2,945(1) -0,237(1) 4.632,0(2) 11 

15 1 
G 0,9849(2) 7,18(2) -0,17888(3) 1,2153(2) 1,8273(2) 1,512(2) -0,797(3) 1.528,5(3) 19 

Porção MEDIANA  

RNA 10A 
T 0,9816(4) 8,59(4) -0,00580(1) 1,1216(4) 1,5585(4) 10,471(4) -1,048(2) 3.654,6(4) 27 

24 3 
G 0,9681(4) 10,64(3) -0,17521(4) 1,3849(1) 1,8355(3) 2,626(1) -1,412(4) 1.049,0(1) 21 

RNA 2B 
T 0,9864(2) 7,41(2) -0,01667(2) 0,9594(2) 1,3437(2) 7,491(2) -0,618(1) 3.421,6(3) 15 

18 2 
G 0,9688(2) 10,59(2) -0,08975(3) 1,4853(4) 1,8335(2) 3,356(4) -0,322(1) 1.095,0(3) 21 

RNA 3B 
T 0,9861(3) 7,47(3) -0,03348(3) 0,9684(3) 1,3553(3) 8,463(3) -1,212(3) 3.410,3(2) 23 

24 3 
G 0,9683(3) 10,71(4) -0,08184(2) 1,4722(3) 1,8537(4) 3,086(3) -0,506(3) 1.071,9(2) 25 

RNA 4B 
T 0,9877(1) 7,05(1) -0,05296(4) 0,8995(1) 1,2783(1) 6,387(1) -1,050(3) 3.352,4(1) 13 

14 1 
G 0,9692(2) 10,53(1) -0,07599(1) 1,4542(2) 1,8222(1) 3,038(2) -0,443(2) 1.116,1(4) 15 

Porção APICAL 

RNA 10A 
T 0,9660(4) 16,71(4) -0,05547(4) 1,0740(4) 1,5211(4) 33,014(3) -4,233(4) 3.098,5(4) 31 

22 3 
G 0,9435(2) 20,97(1) 0,00130(1) 1,3442(1) 1,8650(2) 10,794(1) -3,790(4) 923,5(1) 13 

RNA 2B 
T 0,9703(3) 15,62(3) 0,01541(1) 1,0232(3) 1,4223(3) 36,459(4) -3,936(3) 3.036,9(3) 23 

24 4 
G 0,9409(3) 21,57(3) 0,14239(3) 1,4067(3) 1,9135(3) 13,413(4) -3,033(3) 982,7(3) 25 

RNA 3B T 0,9707(2) 15,52(2) -0,02683(1) 1,0005(2) 1,4133(2) 31,234(2) -3,931(2) 2.998,9(2) 15 14,5 1 
RNA 3B 

T 0,9707(2) 15,52(2) -0,02683(1) 1,0005(2) 1,4133(2) 31,234(2) -3,931(2) 2.998,9(2) 15 
14,5 1 

G 0,9438(1) 20,98(2) 0,13631(2) 1,3602(2) 1,8613(1) 11,525(2) -2,393(2) 943,8(2) 14 

RNA 4B 
T 0,9728(1) 14,97(1) -0,02867(2) 0,9719(1) 1,3627(1) 29,057(1) -3,764(1) 2.991,9(1) 9 

18,5 2 
G 0,9378(4) 22,12(4) 0,16687(4) 1,4293(4) 1,9603(4) 12,125(3) -1,963(1) 1.016,5(4) 28 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: T= treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do 
erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos 

resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação.  

 



  

138 
 

Na porção apical dos fustes, observou-se, assim como na aplicação da 

modelagem não linear (nls) e na modelagem não linear de efeitos mistos (nlme), 

uma maior dificuldade para estimar os diâmetros acima de 65% da altura total. Os 

valores das estatísticas de avaliação para a porção apical apresentaram-se 

diferenciadas em relação à porção basal e mediana, em especial a RMSE% que 

resultou em valores acima de 15% (15,52% a 16,71%). Porém, os resultados obtidos 

com as redes foram similares aos obtidos nas técnicas nls e nlme, que também 

apresentaram RMSE% variando de 15,82% a 18,18%.  

Pela estatística RMSE%, as redes do cenário B apresentaram no treino, 

melhores resultados em relação à rede RNA 10A. Embora a RNA 4B tenha 

apresentado melhor desempenho no treino (9 pontos), pela média das notas, a RNA 

3B, foi classificada como a rede mais acurada, apresentando uma melhora de 7,1% 

na estatística RMSE%, em relação a RNA 10A, correspondente a uma redução na 

referida estatística, de 1,19 pontos percentuais. 

Na análise gráfica dos resíduos das redes RNA 10A, RNA 2B, RNA 3B e RNA 

4B para estimativas dos diâmetros da base do fuste (Figura 21), visualmente não se 

percebe diferenças significantes, porém, a variação residual das quatro redes 

avaliadas, foi de -35% a +35% entre treino e generalização. A variação residual da 

RNA 4B ficou no intervalo -30% a +25%, indicando proporcionalidade entre valores 

superestimados e subestimados, resíduos de baixa amplitude e estimativas de 

diâmetros próximas dos valores reais observados.  

De modo geral, as quatro redes para a porção basal, geraram resultados 

satisfatórios, tanto em termos dos valores das estatísticas de avaliação, como na 

similaridade da distribuição gráfica de resíduos. Embora, a rede RNA 10A, 

selecionada para estimativas de diâmetros para o tronco inteiro no Cenário A, tenha 

apresentado valor satisfatório de RMSE% (5,87%) para a porção basal, indicando que 

a rede é adequada para estimativas de diâmetros na referida porção, constatou-se 

que a geração de redes específicas para a porção basal do fuste, considerando as 

classes de idade e de DAP como variáveis categóricas na arquitetura das redes, 

permitiram a obtenção de estimativas de diâmetros ainda mais acuradas para a 

referida porção do tronco, como na RNA 4B, cuja RMSE% foi de 4,79%.  
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Porção BASAL 

    

Porção MEDIANA 

    
Porção APICAL 

    
Figura 21 - Resíduos (%) em função de hi/h para estimativas de diâmetro da porção basal, mediana e apical para fustes de Pinus 
taeda referentes às RNAs do Cenário A e B.  
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A RNA 4B classificada como a mais acurada para estimativas de diâmetros 

da porção mediana de fustes de P. taeda, apresentou a melhor dispersão residual 

no treino (-55% a +20%) em relação às demais, sendo a rede que menos 

subestimou os diâmetros. Na generalização, a RNA 4B apresentou 

proporcionalidade entre valores superestimados e subestimados (-35% a +35%).  

Pelo critério de seleção adotado para a escolha da melhor rede, a RNA 4B foi 

selecionada como a mais acurada para a estimativa de diâmetros na porção 

mediana para P. taeda, com uma melhora na estatística RMSE% de, 

aproximadamente, 18%, o que equivaleu a uma redução de 1,54 pontos percentuais 

em relação à mesma estatística da rede RNA 10A.  

Na distribuição gráfica de resíduos das estimativas de diâmetros para a 

porção apical (Figura 21), constatou-se que, tanto no treino como na generalização, 

ocorreram leves tendências de superestimação dos diâmetros para hi/h > 0,80. 

Embora as distribuições residuais tenham se apresentado semelhantes, a variação 

residual ficou entre -114% (RNA 2B) a +50% (RNA 10A) no treino e -130% (RNA 2B) 

a +63% (RNA 10A) na generalização. A variação residual da RNA 3B foi de -105% a 

+60% entre treino e generalização, podendo ser qualificada como a rede mais 

adequada para estimativas de diâmetros da porção apical para P. taeda.  

De modo geral, considerando-se a estratificação do fuste nas três seções 

avaliadas, observou-se, assim como na análise da aplicação da modelagem mista 

na equação de Bi, que as redes neurais do Cenário B, propiciaram melhores 

estatísticas para a porção basal, que para a porção mediana e apical, bem como, 

melhores estatísticas para a porção mediana que para a porção apical. Isso foi 

observado, em praticamente todas as estatísticas, em especial pelas diferenças nos 

valores da RMSE%.  

Para a porção basal, a RMSE% da RNA 4B foi de 4,79%, para a porção 

mediana foi de 7,05% e para a porção apical, foi de 15,52% e, a diferença na 

referida estatística de uma porção para outra, foi de 10,73 pontos percentuais a 

menos da porção apical para a basal, 8,47 pontos percentuais a menos da porção 

apical para a mediana e de 2,26 pontos percentuais a menos da porção mediana 

para a basal. Muito embora, a RNA 4B, selecionada para estimativas de diâmetros 

para o tronco inteiro tenha apresentado RMSE% igual a 6,52%, novamente se 

constatou que, com a estratificação do fuste, ainda que as estimativas sejam as 

mesmas que para o tronco inteiro, a estratificação por RNAs, também permite uma 
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análise mais criteriosa e pontual, de como as redes estimam nas diferentes seções 

do tronco. 

Leite et al. (2011a) mencionaram que as RNAs apresentam vários benefícios, 

como mapeamento de entrada e saída, adaptabilidade, tolerância a falhas e ruídos, 

analogia neurobiológica e, principalmente, capacidade de aprender com dados de 

treinamento e fornecer na generalização, respostas adequadas a dados não 

utilizados no treinamento. Entretanto, as RNAs têm algumas limitações, sendo vistas 

como "caixas pretas", pois não possibilitam o conhecimento da geração de um 

determinado resultado, bem como não justificam suas respostas, além de que sua 

arquitetura ideal é de difícil definição, não existem regras para definir o número de 

neurônios em cada camada ou o número de camadas e não se tem garantia de 

convergência de algoritmos para uma solução ideal. No entanto, os autores 

esclarecem que tais limitações não impedem o uso da técnica. 

Para Özçelik et al. (2010), o manejo florestal requer constante avaliação de 

madeira e, nessa perspectiva, uma pesquisa apreciável é motivada pela 

necessidade de projeções de produtividade que possam apoiar as decisões de 

manejo florestal. Sempre que a produção de produtos florestais tem que ser medida 

ou prevista, técnicas mensuracionais têm que ser desenvolvidas e adaptadas para 

circunstâncias particulares. No campo de avaliação da madeira, modelos de RNAs 

vêm ganhando popularidade por sua maneira eficaz de gerenciar sistemas 

complexos não lineares, uma característica, que não é o caso de modelos 

estatísticos de regressão onde uma função não linear apropriada deve ser 

primeiramente encontrada. As soluções tradicionais de computação, como a análise 

de regressão, são baseadas em regras ou equações, que definem um sistema e 

devem ser explicitamente programadas. Enquanto isto é perfeito em situações onde 

as regras são conhecidas, existem muitos sistemas para os quais as regras não são 

conhecidas ou difíceis de serem desvendadas e é nestes sistemas que as técnicas 

de computação neural podem ser aplicadas. 
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4.2.5. Redes neurais geradas para estimativas de volumes parciais 

 

4.2.5.1. RNAs para o Cenário A  

 

No Cenário A, foram geradas redes para estimativas de volumes com casca 

(vcc) para cada porção do fuste, equivalentes às equações de afilamento de efeito fixo. 

Para tanto, foram avaliadas quatro configurações de redes neurais para cada porção, 

compostas por uma, duas, três ou quatro variáveis de entrada, resultantes das 

combinações das variáveis DAP e h, com as variáveis: d1 (diâmetro na base de cada 

árvore tomado na altura h1), d0,35 (diâmetro a 0,35 da altura total), d0,65 (diâmetro a 

0,65 da altura total) e dn (diâmetro tomado na altura hn mais próximo da altura total). 

A função de ativação utilizada foi a sigmoidal (S) na camada oculta e na camada de 

saída (Tabela 26).  

 

Tabela 26 - Configurações das RNAs ajustadas para estimativas de volumes 
parciais para Pinus taeda para o Cenário A. 

Porção Configurações VE FA VS 

Basal 

1 DAP2*h 

 

S;S 

vcc 
2 DAP; h S;S 

3 DAP; h; d0,35 S;S 

4 DAP; h, d1; d0,35 S;S 

Mediana 

1 DAP2*h 

 

S;S 

vcc 2 DAP; h S;S 

3 DAP; h; d0,65 S;S 

4 DAP; h, d0,35; d0,65 S;S 

Apical 

1 DAP2*h 

 

S;S 

vcc 2 DAP; h S;S 

3 DAP; h; dn S;S 

4 DAP; h, d0,65; dn S;S 

Em que: VE = variáveis de entrada; FA = função de ativação; VS = variável de saída; DAP = diâmetro 
a altura do peito (cm); h = altura total (m); d1 = diâmetro na base de cada árvore (cm) tomado na altura 
h1; d0,35 = diâmetro a 0,35 da altura total (cm); d0,65 = diâmetro a 0,65 da altura total (cm); dn = 
diâmetro tomado na altura hn mais próxima da altura total (cm). 

 

Soares et al. (2011) destacaram a acuracidade das RNAs na predição de 

diâmetros recursivos, ou seja, com a mensuração de apenas três medidas na base 

da árvore e, posterior estimativa dos demais, obtiveram valores mais acurados dos 

sortimentos obtidos em inventários florestais, quando, usualmente são tomadas 

apenas as medidas do DAP e altura total.  
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Binoti et al. (2014b) apontaram a possibilidade de obtenção de estimativas de 

volumes acuradas utilizando RNAs, com valores de ryŷ acima de 0,99, RMSE% 

inferiores a 5% e resíduos situados entre ± 10%. Os autores testaram um método 

para estimativas de volume total com e sem casca para clones de Eucalyptus sp., 

em que além das variáveis de entrada, clone, DAP e altura total, utilizaram os 

diâmetros relativos às alturas 0,5; 1; 2 e 4 m. Afirmaram que essa metodologia pode 

ser aplicada como alternativa para redução das medições de diâmetro ao longo do 

fuste, visando a cubagem das árvores em pé, mas ainda assim, mantendo os níveis 

de precisão aceitáveis.  

Assim, para aplicação das RNAs em inventários florestais, as variáveis d1, d0,35, 

d0,65 e dn, não medidas no procedimento de coleta de dados, podem ser estimadas 

pela rede RNA 10A, selecionada no Cenário A como a de melhor desempenho para 

estimativas de diâmetros ao longo do fuste, conforme Apêndice C, Figura C1 que 

exemplifica a estimação de d0.35 e Figura C2 que exemplifica a estimação de d0.65. 

Para cada porção do fuste foram geradas 600 redes neurais (4 configurações x 

15 arquiteturas em cada configuração x 10 redes para cada arquitetura), totalizando 

1.800 redes para estimativas de volumes parciais. Resultados satisfatórios foram 

obtidos com configurações contendo, no mínimo, três neurônios na camada oculta.  

Assim como nas estimativas de diâmetros, foram observadas no conjunto 

total de redes geradas, arquiteturas ineficientes pela presença de poucos neurônios 

na camada intermediária, bem como redes com baixos valores da RMSE% no 

treinamento, porém valor crescente na generalização, quando na presença de 

muitos neurônios na camada oculta. Com base nas estatísticas ryŷ e RMSE% obtidos 

no treino e na generalização, bem como na análise gráfica dos resíduos percentuais, 

disponibilizados pelo software Neuro 4.0, foi eleita a melhor rede de cada arquitetura 

e, posteriormente, a melhor rede de cada configuração, reduzindo para quatro, o 

número de redes com características adequadas para estimativas de volumes para 

cada porção do fuste (Tabela 27).  

Para a porção basal, as redes foram nominadas utilizando-se a nomenclatura 

1ba, 2ba, 3ba, 4ba, que representa: 1, 2, 3 e 4 o número da rede, ‘b’ a porção basal 

e ‘a’ o Cenário A. Similarmente foram classificadas as redes da porção mediana e da 

porção apical, substituindo o ‘b’ por ‘m’ para as redes da porção mediana e ‘b’ por ‘a’ 

para as redes da porção apical. 
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Tabela 27 - Características das RNAs ajustadas para estimativas de volumes parciais para Pinus taeda referentes ao Cenário A. 

RNA* VE 
FA 

Arquitetura** p Rede* 
Treinamento Generalização 

CO/CS ryŷ RMSE% ryŷ RMSE% 

Porção BASAL 

1ba DAP2*h S 1.13.1 40 2 0,9971 6,81 0,9887 13,36 

2ba DAP; h S 2.8.1 33 2 0,9969 7,06 0,9869 14,32 

3ba DAP; h; d0,35 S 3.9.1 46 1 0,9981 5,50 0,9955 8,08 

4ba DAP; h; d1; d0,35 S 4.11.1 67 2 0,9984 5,04 0,9959 7,70 

Porção MEDIANA 

1ma DAP2*h S 1.5.1 16 6 0,9844 16,59 0,9644 24,26 

2ma DAP; h S 2.11.1 45 8 0,9830 17,32 0,9640 24,69 

3ma DAP; h; d0,65 S 3.13.1 66 10 0,9954 9,06 0,9887 15,60 

4ma DAP; h; d0,35; d0,65 S 4.12.1 73 10 0,9980 5,96 0,9981 5,90 

Porção APICAL 

1aa DAP2*h S 1.9.1 28 8 0,9300 35,81 0,8808 46,46 

2aa DAP; h S 2.8.1 33 6 0,9347 34,64 0,8842 45,78 

3aa DAP; h; d0,65 S 3.13.1 66 2 0,9416 32,80 0,9151 39,53 

4aa DAP; h; d0,65; dn S 4.8.1 49 7 0,9851 16,76 0,9754 21,64 
 Em que: VE = variáveis de entrada; ba=porção basal, Cenário A; ma = porção mediana, Cenário A; aa = porção apical, Cenário A; FA = Função de ativação; 

CO = camada oculta; CS = camada de saída; *Número da rede na porção avaliada, **Número de neurônios em cada camada; p = número de parâmetros da 
rede; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do erro médio percentual. 
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Os valores de ryŷ e RMSE% indicaram que as redes são eficientes para 

explicar adequadamente as estimativas de volumes parciais. Na porção basal, as 

redes selecionadas para o Cenário A, apresentaram no treino, ryŷ variando de 0,9969 

a 0,9984 e RMSE% de 5,04% a 7,06%. Para a porção mediana, ryŷ variou de 0,9830 

a 0,9980 e RMSE% de 5,96% a 17,32% e para a porção apical, ryŷ variou de 0,9300 

a 0,9851 e RMSE% de 16,76% a 35,81%.  

Schikowski (2016) analisando a acurácia de três técnicas de aprendizado de 

máquina, k-vizinho mais próximo (k-NN), Random Forest (RF) e Redes Neurais 

Artificiais, em relação ao modelo volumétrico de Schumacher-Hall e a função de 

afilamento de Hradetzky, para a espécie Acacia mearnsii De Wild., concluiu que os 

métodos de aprendizado de máquina se mostraram mais acurados que o polinômio 

de Hradetzky para estimativas do volume total. A autora obteve valores de ryŷ igual a 

0,9940 e RMSE% de 9,31% para as redes e ryŷ igual a 0,9940 e RMSE% de 10,40% 

para o modelo de Hradetzky. Para estimativas de volume total, obteve resultado 

satisfatório, com apenas três neurônios na camada intermediária, diferindo do 

presente estudo, em que o número de neurônios na camada oculta das redes 

selecionadas variaram entre 5 e 13 neurônios.  

 

 

4.2.5.2. RNAs para o Cenário B  

 

No Cenário B, foram geradas redes equivalentes às equações de afilamento 

ajustadas por nlme. Para estimativas de volumes parciais, considerando dados 

estratificados por classes de idade e classes de DAP, foram testadas quatro 

diferentes configurações de redes neurais, compostas por três, quatro, cinco ou seis 

variáveis de entrada, resultantes das combinações de duas variáveis qualitativas: 

classes de idade (ci), com 16 variáveis categóricas e classes de DAP (cd), com oito 

variáveis categóricas, além das variáveis quantitativas já utilizadas no Cenário A, 

DAP, h, DAP2.h, d1, d0,35, d0,65 e dn.. A função de ativação utilizada foi a sigmoidal (S) 

na camada oculta e na camada de saída (Tabela 28).  

Para aplicação das redes neurais em inventários florestais, as variáveis d1, 

d0,35, d0,65 e dn, não medidas no processo de coleta de dados, podem ser estimadas 
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pela rede RNA 4B, selecionada no Cenário B como a de melhor desempenho para 

estimativas de diâmetros ao longo do fuste.  

 

Tabela 28 - Configurações das RNAs ajustadas para estimativas de diâmetros para 
Pinus taeda para o Cenário B. 

Configurações VE FA VS 

Porção BASAL 
1 ci, cd, DAP2.h S; S 

vcc 
2 ci, cd, DAP, h S; S 

3 ci, cd, DAP, h, d0,35 S; S 

4 ci, cd, DAP, h, d1, d0,35 S; S 

Porção MEDIANA 

1 ci, cd, DAP2.h S; S 

vcc 2 ci, cd, DAP, h S; S 

3 ci, cd, DAP, h, d0,65 S; S 

4 ci, cd, DAP, h, d0,35, d0,65 S; S 

Porção APICAL 

1 ci, cd, DAP2.h S; S 

vcc 2 ci, cd, DAP, h S; S 

3 ci, cd, DAP, h, dn S; S 

4 ci, cd, DAP, h, d0,65, dn S; S 

Em que: VE = variáveis de entrada; FA = Função de ativação; VS = variável de saída. 

 

Para cada porção, foram geradas 600 redes neurais (4 configurações x 15 

arquiteturas em cada configuração x 10 redes para cada arquitetura), totalizando 

1.800 redes para estimativas de volumes para o Cenário B. Resultados satisfatórios 

foram obtidos com configurações contendo, no mínimo, quatro neurônios na camada 

oculta.  

Igualmente foi observada no conjunto total de redes geradas, a obtenção de 

redes ineficientes quando na presença de poucos neurônios na camada 

intermediária, bem como redes com baixos valores da raiz quadrada do erro médio 

percentual (RMSE%) no treinamento, porém valor crescente da RMSE% na 

generalização, quando na presença de muitos neurônios na camada oculta. Para a 

porção basal as 4 configurações se mostraram adequadas para estimativas de 

volumes, porém para a porção mediana, a rede com três variáveis na camada de 

entrada e, indistintamente, de 1 a 15 neurônios na camada intermediária apresentou 

bom desempenho no treino, mas desempenho insatisfatório na generalização. A 

distribuição gráfica de resíduos apresentou desvios elevados, indicando 

incapacidade de generalização.  
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Com base no coeficiente de correlação entre os diâmetros observados e 

estimados (ryŷ), na raiz quadrada do erro médio percentual (RMSE%) obtidos no 

treino e na generalização e, na análise gráfica dos resíduos percentuais, 

disponibilizados pelo software Neuro, foi eleita a melhor rede de cada arquitetura e, 

posteriormente, a melhor rede de cada configuração, reduzindo para quatro, o 

número de redes para cada porção do fuste, com características adequadas para 

estimativas dos volumes parciais (Tabela 29).  

As redes foram nominadas, utilizando-se o mesmo sistema do item 4.2.5.1 

referentes ao Cenário A. Para a porção basal, as redes foram classificadas 

utilizando-se a nomenclatura 1bb, 2bb, 3bb, 4bb, que representa: 1, 2, 3 e 4 o 

número da rede, ‘b’ a porção basal e ‘b’ o cenário B. Similarmente, foram 

classificadas as redes da porção mediana e da porção apical, substituindo o primeiro 

‘b’ por ‘m’ para as redes da porção mediana e ‘b’ por ‘a’ para as redes da porção 

apical. 

Os valores de ryŷ e RMSE% indicaram que as redes são eficientes para 

explicar adequadamente as estimativas de volumes para cada porção do fuste, 

considerando-se a estratificação dos dados por classes de idade e classes de DAP. 

Os números de neurônios na camada oculta das quatro redes selecionadas variaram 

entre 8 e 12 neurônios.  

Özçelik et al. (2010) destacam que na prática, precisão, conveniência e 

economia desempenham o papel mais importante na decisão de quais métodos 

devem ser utilizados no inventário florestal. A implementação da abordagem de RNA 

oferece uma série de vantagens sobre os métodos mais tradicionais de modelagem 

de dados de floresta e deve ser vista como um complemento útil para essas 

técnicas. É verdade que as RNAs podem sofrer ajustes excessivos, mas esse 

problema pode ser evitado pela seleção da arquitetura adequada e, em qualquer 

caso, pelo uso de conjuntos de dados de treinamento e generalização. A principal 

vantagem do uso de RNAs para a modelagem de volume de árvore é que quando 

eles são usados, os relacionamentos subjacentes entre as variáveis de entrada e 

saída são automaticamente assimilados nos pesos de conexão da rede.  
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Tabela 29 - Características das RNAs ajustadas para estimativas de volumes parciais para Pinus taeda referentes ao Cenário B. 

RNA VE 
FA 

Arquitetura* p Rede 
Treinamento Generalização 

CO/CS ryŷ RMSE% ryŷ RMSE% 

Porção BASAL 

1bb ci; cd; DAP2*h S 3.11.1 56 
 

7 0,9977 6,05 0,9878 14,11 

2bb ci; cd; DAP; h S 4.11.1 67 2 0,9976 6,15 0,9892 13,03 

3bb ci; cd; DAP; h; d0,35 S 5.9.1 64 5 0,9986 4,79 0,9961 7,66 

4bb ci; cd; DAP; h; d1; d0,35 S 6.12.1 97 7 0,9983 5,15 0,9961 7,62 

Porção MEDIANA 

1mb ci;cd;DAP2*h S 3.8.1 41 3 0,9879 14,65 0,9101 103,46 

2mb ci; cd; DAP; h S 4.8.1 49 10 0,9887 14,17 0,9702 22,76 

3mb ci; cd; DAP; h; d0,65 S 5.12.1 85 10 0,9972 7,11 0,9895 13,84 

4mb ci; cd; DAP; h; d0,35; d0,65 S 6.12.1 97 8 0,9991 4,06 0,9923 11,30 
 Porção APICAL 

1ab ci; cd; DAP2*h S 3.8.1 41 2 0,9659 25,16 0,8005 60,37 

2ab ci; cd; DAP; h S 4.8.1 49 6 0,9569 28,23 0,8632 49,88 

3ab ci; cd; DAP; h; dn S 5.10.1 71 5 0,9858 16,33 0,8716 48,63 

4ab ci; cd; DAP; h; d0,65; dn S 6.10.1 81 3 0,9940 10,61 0,9739 22,14 

Em que: VE = variáveis de entrada; bb=porção basal, Cenário B; mb= porção mediana, Cenário B; ab= porção apical, Cenário B; FA = função de ativação; 
CO=camada oculta; CS=camada de saída; *Número de neurônios em cada camada; p = número de parâmetros da rede; ryŷ = coeficiente de correlação entre 
valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do erro médio percentual. 
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4.2.6. Avaliação das estimativas de volumes parciais a partir das RNAs – Cenário A 

 

Para avaliação das estimativas de volumes parciais de P. taeda, foram 

utilizadas as quatro RNAs selecionadas no item 4.2.5.1. (Cenário A), consideradas 

de melhor desempenho estatístico em cada porção (basal, mediana e apical). 

A seleção da rede mais acurada para estimativas de volumes de cada 

porção foi realizada de forma análoga as demais seleções, baseada na média das 

notas classificatórias do treino (T) e da generalização (G), que foram atribuídas às 

estatísticas ryŷ, RMSE%, D, MD, SD, SSRR, RP e AIC de cada rede e em cada 

conjunto de dados, conjuntamente, com a análise gráfica de resíduos. Assim, a rede 

que apresentou a menor média e o menor grau de tendência dos resíduos no treino 

e na generalização em cada porção do fuste, foi considerada a de melhor 

desempenho. 

Os valores de ryŷ e RMSE% (Tabela 30) indicaram que todas as redes são 

eficientes para explicar adequadamente as estimativas de volumes para as três 

porções avaliadas. Entretanto, em relação às estatísticas SSRR e RP, relacionadas 

a tendências das estimativas da porção apical, constatou-se, valores elevados nas 

RNAs 1aa, 2aa e 3aa, indicando presença de tendenciosidades. 

Analisando as estatísticas de avaliação, constatou-se que as redes com 

quatro variáveis na camada de entrada, entre elas, os diâmetros das extremidades 

de cada porção considerada (d1, d0,35, d0,65 e dn), foram as redes de melhores 

desempenhos em cada porção do fuste.  

Para a porção basal, a melhor rede foi a RNA 4ba, com arquitetura 4.11.1, 

composta por quatro variáveis na camada de entrada [DAP, h, d1, d0,35], 11 

neurônios na camada oculta e um neurônio na camada de saída (perfazendo 67 

parâmetros), com funções de ativação sigmoidal na camada oculta e na camada de 

saída. Em relação às demais redes da porção basal, a RNA 4ba apresentou no 

treino, uma melhora de 28,6% na estatística RMSE%, uma redução de 2,02 pontos 

percentuais em relação à rede RNA 2ba que ocupou a quarta posição no ranking. 
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Tabela 30 - Avaliação das estimativas de volumes parciais para Pinus taeda a partir das RNAs do Cenário A. 

RNA Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

Porcão BASAL 

1ba 
T 0,9971(3) 6,81(3) 0,00003(1) 0,0168(3) 0,0292(3) 1,187(3) -0,542(3) -752,5(3) 22 

22,5 3 
G 0,9887(3) 13,36(3) -0,00625(4) 0,0249(3) 0,0495(3) 0,632(3) -0,099(1) -73,7(3) 23 

2ba 
T 0,9969(4) 7,06(4) 0,00030(2) 0,0181(4) 0,0303(4) 1,877(4) -1,134(4) -752,2(4) 28 

28 4 
G 0,9869(4) 14,32 (4) -0,00602(3) 0,0261(4) 0,0532(4) 0,984(4) -0,630(3) -80,9(2) 28 

3ba 
T 0,9981(2) 5,50(2) 0,00041(3) 0,0139(2) 0,0236(2) 0,629(2) 0,115(1) -824,7(1) 15 

15,5 2 
G 0,9955 (2) 8,08(2) 0,00040(2) 0,0150(2) 0,0302(2) 0,387(1) 1,225(4) -110,9(1) 16 

4ba 
T 0,9984(1) 5,04(1) 0,00053(4) 0,0124(1) 0,0216(1) 0,570(1) -0,354(2) -816,9(2) 13 

13 1 
G 0,9959(1) 7,70(1) -0,00017(1) 0,0146(1) 0,0288(1) 0,438(2) -0,203(2) -73,6(4) 13 

Porcão MEDIANA 

1ma 
T 0,9844(3) 16,59(3) 0,00033(4) 0,0205(4) 0,0318(3) 5,871(4) -2,027(4) -766,7(3) 28 

25,5 3 
G 0,9644(3) 24,26(3) -0,00223(2) 0,0246(3) 0,0399(3) 2,075(4) -1,205(2) 

(1) 
-143,4(2) 23 

2ma 
T 0,9830(4) 17,32(4) 0,00004(1) 0,0196(3) 0,0332(4) 4,760(3) -1,936(3) -691,9(4) 26 

28 4 
G 0,9640(4) 24,69(4) -0,00419(3) 0,0247(4) 0,0405(4) 1,949(3) -3,209(4) 

 
-83,7(4) 30 

3ma 
T 0,9954(2) 9,06(2) 0,00016(2) 0,0106(2) 0,0174(2) 1,566(2) -0,665(2) -905,2(2) 16 

18 2 
G 0,9887(2) 15,60(2) -0,00563(4) 0,0143(2) 0,0251(2) 0,620(2) -1,525(3) -86,7(3) 20 

4ma 
T 0,9980(1) 5,96(1) 0,00023(3) 0,0063(1) 0,0114(1) 0,762(1) -0,454(1) -1.056,3(1) 10 

9 1 
G 0,9981(1) 5,90(1) -0,00016(1) 0,0066(1) 0,0097(1) 0,236(1) -0,390(1) -168,0(1) 8 

Porção APICAL 

1aa 
T 0,9300(4) 35,81(4) 0,00004(2) 0,0102(4) 0,0165(4) 41,01(4) -12,347 (4) -995,0(3) 29 

28,5 4 
G 0,8808(4) 46,46(4) 0,00127(3) 0,0128(4) 0,0199(4) 8,456(3) --8,613(3) -140,8(3) 28 

2aa 
T 0,9347(3) 34,64(3) 0,00003(1) 0,0091(3) 0,0160(3) 34,84(3) -11,525(3) -997,9(2) 21 

23,5 3 
G 0,8842(3) 45,78(3) 0,00070(4) 0,0120(3) 0,0196(3) 11,789(4) -12,052(4) -174,3(2) 26 

3aa 
T 0,9416(2) 32,80(2) 0,00008(3) 0,0085(2) 0,0151(2) 24,53(2) -8,144(3) -953,4(4) 20 

18,5 2 
G 0,9151(2) 39,53(2) 0,00000(1) 0,0109(2) 0,0169(2) 7,749(2) -7,749(2) -122,3(4) 17 

4aa 
T 0,9851(1) 16,76(1) 0,00003(1) 0,0043(1) 0,0077(1) 5,608(1) -0,094(1) -1.250,6(1) 8 

8,5 1 
G 0,9754(1) 21,64(1) -0,00047(2) 0,0056(1) 0,0093(1) 1,982(1) 0,755(1) -214,2(1) 9 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: T= treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do 
erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos 

resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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Para a porção mediana, a melhor rede foi a RNA 4ma, com arquitetura 4.12.1, 

composta por quatro variáveis na camada de entrada [DAP, h, d0,35, d0,65], 12 

neurônios na camada oculta e um neurônio na camada de saída (perfazendo 73 

parâmetros), com funções de ativação sigmoidal na camada oculta e na camada de 

saída. Em relação às demais redes da porção mediana, a RNA 4ma apresentou no 

treino, uma melhora de 65,6% na estatística RMSE%, uma redução de 11,36 pontos 

percentuais em relação à RNA 2ma que ocupou a quarta posição no ranking.  

Para a porção apical, a melhor rede foi a RNA 4aa, com arquitetura 4.8.1, 

composta por quatro variáveis na camada de entrada [DAP, h, d0,65, dn], oito neurônios 

na camada oculta e um neurônio na camada de saída (perfazendo 49 parâmetros) e 

com funções de ativação sigmoidal na camada oculta e na camada de saída. Em 

relação às demais redes da porção apical, a RNA 4aa apresentou uma melhora de 

53,2% na estatística RMSE%, uma redução de 19,05 pontos percentuais em relação 

à rede RNA 1aa que ocupou a quarta posição no ranking. Além disso, foi à rede que 

apresentou no treino e na generalização, menores valores de MD, SD, SSRR e RP. 

As redes RNA 4ba e RNA 4ma para estimativas de volumes para a porção 

basal e mediana apresentaram desempenho similiar, com RMSE% igual a 5,04% e 

5,96%, respectivamente. Já a rede RNA 4aa para estimativas de volumes para a 

porção apical apresentou RMSE% igual a 16,76%, indicando mais dificuldade para 

estimar os volumes na porção superior do tronco. De modo geral, da porção basal 

para a porção mediana, ocorreu aumento no valor da RMSE% de 0,92 pontos 

percentuais e da porção basal e mediana para a apical, ocorreu aumento no valor da 

RMSE% de 11,72 e 10,8 pontos percentuais, respectivamente. Essas diferenças 

indicaram que as redes apresentaram melhor desempenho para estimar os volumes 

da porção basal e mediana, onde se concentram os maiores volumes de madeira e, 

maior dificuldade para estimar os volumes da porção apical, onde os diâmetros são 

pequenos.  

Por meio da análise gráfica de resíduos (Figura 22) foi possível visualizar a 

variação residual apresentada pelas redes nas três porções do fuste, que não foram 

detectados pelas estatísticas de avaliação.  
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Porcão BASAL 

    
Porcão MEDIANA 

    
Porção APICAL 

    
Figura 22 - Resíduos (%) em função de DAP (cm) para estimativas de volumes parciais de fustes de Pinus taeda referentes às 
RNAs do Cenário A. 
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A variação residual na porção basal foi de -55% (RNA 2ba) a +29% (RNA 

2ba) no treinamento e de -47% (RNA 2ba) a +51% (RNA 1ba) na generalização. A 

RNA 4ba, classificada como a de melhor desempenho apresentou dispersão 

homogênea e sem tendenciosidade, com variação no treino de -25% a +20% e, na 

generalização de -23% a +45%. Sendo assim, a RNA 4ba foi selecionada no 

Cenário A, para ser comparada com a equação de Bi (2000) em estimativas de 

volumes para a porção basal. 

Na porção mediana, a variação residual foi de -56% (RNA 2ma) a +35% 

(RNA 1ma) no treinamento e de -58% (RNA 1ma) a +41% (RNA 1ma) na 

generalização. A melhor distribuição de resíduos foi observada pela RNA 4ma, já 

classificada pelas estatísticas de avaliação como a rede de melhor desempenho. A 

distribuição gráfica de resíduos apresentada pela RNA 4ma foi homogênea e sem 

tendenciosidade, com variação residual de -20% a +19% no treino e de -21% a 

+17% na generalização. Sendo assim, a RNA 4ma foi selecionada no Cenário A, 

para ser comparada com a equação de Bi (2000) em estimativas de volumes para 

a porção mediana.  

Na porção apical, a variação residual foi de -289% (RNA 1aa) a +63% (RNA 

2aa) no treinamento e de -153% (RNA 2aa) a +72% (RNA 2aa) na generalização. 

A melhor distribuição de resíduos foi observada pela RNA 4aa, anteriormente 

classificada pelas estatísticas de avaliação como a rede de melhor desempenho 

para estimativas de volumes na porção apical. Os resíduos da RNA 4aa se 

distribuíram de forma homogênea e sem tendenciosidade e a variação residual 

apresentada foi de -73% a +50% no treino e de -38% a +43% na generalização. 

Sendo assim, a RNA 4aa foi selecionada no Cenário A, para ser comparada com a 

equação de Bi (2000) em estimativas de volumes para a porção apical. 

 

 

4.2.7. Avaliação das estimativas de volumes parciais a partir das RNAs – Cenário B. 

 

Para avaliação das estimativas de volumes parciais de Pinus taeda, foram 

utilizadas as quatro RNAs selecionadas no item 4.2.5.2. (Cenário B), consideradas 

de melhor desempenho estatístico em cada porção (basal, mediana e apical). 
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A seleção da rede mais acurada para estimativas de volumes de cada porção 

foi realizada de forma análoga as demais seleções propostas, com base na menor 

média das notas atribuídas às estatísticas de avaliação das redes, bem como o 

menor grau de tendência dos resíduos, no treino e na generalização.  

Por meio das estatísticas de avaliação (Tabela 31), constatou-se que as redes 

com cinco e seis variáveis na camada de entrada, sendo ci, cd, DAP, h e a 

combinação das variáveis di, com medidas dos diâmetros nas extremidades de cada 

porção considerada [d1; d0,35; d0,65; dn], foram as de melhores desempenhos em cada 

porção do fuste.  

Para a porção basal, a melhor rede foi a RNA 3bb, com arquitetura 5.9.1, 

composta por cinco variáveis na camada de entrada [ci, cd, DAP, h, d0,35], nove 

neurônios na camada oculta e um neurônio na camada de saída (perfazendo 64 

parâmetros), com funções de ativação sigmoidal na camada oculta e na camada de 

saída. A RNA 3bb apresentou no treino, uma melhora de 22,1% na estatística 

RMSE%, equivalente a uma redução de 1,36 pontos percentuais em relação à rede 

2bb, classificada em quarto lugar no ranking. Esse baixo percentual entre a rede de 

melhor desempenho e as demais redes para estimativas da porção basal indicam 

que todas as redes são adequadas e eficazes para estimativas de volumes para a 

referida porção. Muito embora, a RNA 3bb, em que foi acrescentado o diâmetro a 

0,35 da altura total nas variáveis de entrada, tenha apresentado maior acuracidade.  

Para a porção mediana, a melhor rede foi a RNA 4mb, com arquitetura 6.12.1, 

composta por seis variáveis na camada de entrada [ci, cd, DAP, h, d0,35, d0,65], 12 

neurônios na camada oculta e um neurônio na camada de saída (perfazendo 97 

parâmetros), com funções de ativação sigmoidal na camada oculta e na camada de 

saída. A RNA 4mb apresentou no treino, uma melhora de 72,3% na estatística 

RMSE%, equivalente a uma redução de 10,59 pontos percentuais, em relação à 

rede 1mb, classificada em quarto lugar no ranking. A elevada diferença no 

percentual da estatística RMSE%, da rede RNA 4mb para a RNA 1mb, demonstra 

que as medidas dos diâmetros das extremidades das porções, consideradas como 

variáveis de entrada melhoram a acuracidade das redes.  
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Tabela 31 - Avaliação das estimativas de volumes parciais para Pinus taeda a partir das RNAS do Cenário B. 

RNA Conj
. 

ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

Porcão BASAL 

1bb 
T 0,9977(3) 6,05(3) 0,00023(1) 0,0147(4) 0,0259(3) 1,668(4) -0,848(4) -767,2(2) 25 

26 4 
G 0,9878(4) 14,11(4) -0,00647(3) 0,0279(4) 0,0523(4) 1,203(4) 0,642(2) -36,3(2) 27 

2bb 
T 0,9976(4) 6,15(4) 0,00057(4) 0,0136(3) 0,0264(4) 0,595(3) -0,262(2) -738,3(4) 25 

25 3 
G 0,9892(3) 13,03(3) -0,00858(4) 0,0269(3) 0,0479(3) 0,769(3) -1,581(4) -22,1(3) 25 

3bb 
T 0,9986(1) 4,79(1) 0,00037(2) 0,0104(1) 0,0205(1) 0,585(2) -0,158(1) -843,1(1) 10 

11,5 1 
G 0,9961(1) 7,66(2) -0,00102(2) 0,0175(1) 0,0286(2) 0,560(1) 0,791(3) -80,1(1) 13 

 
4bb 

T 0,9983(2) 5,15(2) 0,00042(3) 0,0110 (2) 0,0221(2) 0,520(1) -0,318(3) -748,3(3) 18 
15,5 2 

G 0,9961(1) 7,62(1) -0,00110(1) 0,0176(2) 0,0285(1) 0,631(2) -0,141(1) -14,6(4) 13 

Porcão MEDIANA 

1mb 
T 0,9879(4) 14,65(4) -0,00007(1) 0,0155(4) 0,0281(4) 8,505(4) -3,071(4) -765,9(3) 28 

30 4 
G 0,9101(4) 103,46(4) -0,13095(4) 0,1311(4) 0,1077(4) 70,975(4) -92,620(4) 

(1) 
48,76(4) 32 

2mb 
T 0,9888(3) 14,10(3) 0,00007(1) 0,0142(3) 0,0270(3) 3,155(3) -1,153(3) -764,8(4) 23 

21 3 
G 0,9672(3) 23,78(3) -0,00284(2) 0,0255(3) 0,0391(3) 1,939(3) -0,019(1) 

 
-79,3(1) 19 

3mb 
T 0,9972(2) 7,12(2) 0,00276(3) 0,0069(2) 0,0136(2) 0,925(2) -0,436(2) -962,2(2) 17 

17,5 2 
G 0,9895(2) 13,84(2) -0,00387(3) 0,0138(2) 0,0225(2) 0,747(2) -2,268(3) -60,38(2) 18 

4mb 
T 0,9991(1) 4,06(1) 0,00023(2) 0,0039(1) 0,0078(1) 0,181(1) 0,118(1) -1.059,0(1) 9 

10 1 
G 0,9923(1) 11,30(1) 0,00139(1) 0,0099(1) 0,0186(1) 0,300(1) 1,044(2) -56,2(3) 11 

Porção APICAL 

1ab 
T 0,9659(3) 25,16(3) 0,00003(1) 0,0063(3) 0,0116(3) 36,617(4) -8,539 (4) -1.113,4(3) 24 

26 4 
G 0,8005(4) 60,37(4) 0,00140(4) 0,0135(3) 0,0258(4) 12,871(3) -4,165(3) -136,2(3) 28 

2ab 
T 0,9569(4) 28,23(4) 0,00003(1) 0,0070(4) 0,0130(4) 19,590(3) -6,103(3) -1.052,2(4) 27 

24,5 3 
G 0,8632(3) 49,88(3) 0,00008(1) 0,0128(2) 0,0214(3) 14,117(4) -6,293(4) -138,9(2) 22 

3ab 
T 0,9858(2) 16,33(2) 0,00007(3) 0,0036(2) 0,0075(2) 16,796(2) -4,617(2) -1.223,8(2) 17 

18 2 
G 0,8716(2) 48,63(2) 0,00119(3) 0,0135(3) 0,0208(2) 14,118(2) -1,228(1) -97,4(4) 19 

4ab 
T 0,9940(1) 10,61(1) 0,00004(2) 0,0024(1) 0,0049(1) 4,214(1) -2,021(1) -1.373,7(1) 9 

9,5 1 
G 0,9739(1) 22,14(1) 0,00080(2) 0,0057(1) 0,0094(1) 3,241(1) 3,023(2) -154,5(1) 10 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: T= treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do 
erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos 

resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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Para a porção apical, a melhor rede foi a RNA 4ab, com arquitetura 6.10.1, 

composta por seis variáveis na camada de entrada [ci, cd, DAP, h, d0,65, dn], dez 

neurônios na camada oculta e um neurônio na camada de saída (perfazendo 81 

parâmetros) e com funções de ativação sigmoidal na camada oculta e na camada de 

saída. Em relação às demais redes da porção apical, a RNA 4ab apresentou uma 

melhora de 62,4% na estatística RMSE%, equivalente a uma redução de 17,62 

pontos percentuais em relação à RNA 2ab, classificada em quarto lugar no ranking. 

O uso das medidas dos diâmetros das extremidades das porções, também 

proporcionaram melhoras na qualidade da rede para as estimativas de volumes da 

porção apical.  

As redes RNA 3bb e RNA 4mb selecionadas para estimativas de volumes 

para a porção basal e mediana apresentaram desempenho similiar, com RMSE% 

igual a 4,79% e 4,06%, respectivamente. Além disso, se mostraram mais eficientes e 

adequadas que as redes RNA 4ba (RMSE%=5,04%) e RNA 4ma (RMSE%=5,96%) 

do Cenário A para as mesmas estratificações. Já a rede RNA 4ab para estimativas 

de volumes para a porção apical, apresentou RMSE% igual a 10,61%, que embora 

acima de 10%, indicou ser mais eficiente e adequada para estimar os volumes na 

porção superior do tronco que a rede RNA 4aa do Cenário A, cuja RMSE% foi igual 

a 16,76%.  

Na análise gráfica de resíduos (Figura 23) foi possível visualizar as 

distribuições residuais apresentadas pelas redes do Cenário B, nas três porções do 

fuste.  

A variação residual na porção basal foi de -47% a +27% (RNA 1bb) no 

treinamento e de -42% (RNA 1bb) a +48% (RNA 2bb) na generalização. A RNA 3bb, 

classificada pelas estatísticas de avaliação como a rede de melhor desempenho, 

apresentou boa dispersão residual, com resíduos distribuindo de forma homogênea 

e sem tendenciosidade. A variação residual foi de -35% a +14% no treino e de -35% 

a +43% na generalização. Assim, a RNA 3bb foi selecionada no Cenário B, para ser 

comparada com a variação da equação de Bi (Bi.β1), ajustada por modelagem não 

linear de efeitos mistos e selecionada no item 4.1.5.1. (Tabela 16), para estimativas 

de volumes da porção basal.  
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Porcão BASAL 

    
Porcão MEDIANA 

    
Porção APICAL 

    
Figura 23 - Resíduos (%) em função de DAP (cm) para estimativas de volumes parciais de fustes de Pinus taeda referentes as 
RNAs do Cenário B. 
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Na porção mediana, a variação residual foi de -138% (RNA 1mb) a +36% 

(RNA 2mb) no treinamento e de -280% (RNA 1mb) a +44% (RNA 1mb) na 

generalização. A RNA 1mb embora tenha apresentado desempenho satisfatório no 

treino (RMSE%=14,65%), não apresentou bom desempenho na generalização para 

nenhuma das variações no número de neurônios da camada oculta, gerando uma 

distribuição de resíduos desproporcional, como pode ser observado pelas 

estatísticas avaliadas e pelo gráfico de resíduos. 

As RNAs 2mb, 3mb e 4mb apresentaram distribuição de resíduos homogênea 

e sem tendenciosidade. Entretanto, a melhor distribuição de resíduos foi observada 

pela RNA 4mb, anteriormente classificada pelas estatísticas de ajuste e precisão 

como a rede de melhor desempenho para estimativas de volumes na porção 

mediana. A variação residual apresentada pela RNA 4mb foi de -14% a +12% no 

treino e de -14% a +26% na generalização. Sendo assim, a RNA 4mb foi 

selecionada no Cenário B, para ser comparada com a variação da equação de Bi 

(Bi.β0β1β3), ajustada por modelagem não linear de efeitos mistos, selecionada no 

item 4.1.5.1. (Tabela 16), para estimativas de volumes da porção mediana.  

Na porção apical, a variação residual foi de -322% a +45% (RNA 1ab) no 

treinamento e de -177% (RNA 2ab) a +89% (RNA 1ab) na generalização. A melhor 

distribuição de resíduos foi observada pela RNA 4ab, já classificada pelas 

estatísticas de avaliação como a rede de melhor desempenho para estimativas de 

volumes na porção apical. A variação residual foi de -89% a +33% no treino e de -

68% a +59% na generalização. Sendo assim, a RNA 4ab foi selecionada no Cenário 

B, para ser comparada com a variação da equação de Bi (Bi.β1), ajustada por 

modelagem não linear de efeitos mistos e selecionada no item 4.1.5.1. (Tabela 16), 

para estimativas de volumes da porção apical.  

A flexibilidade e o bom desempenho das redes RNA 3bb, RNA 4mb e RNA 

4ab, nas três porções do fuste de P. taeda, favorecem sua aplicação para 

estimativas de volumes parciais.  
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4.3. ABORDAGEM COMPARATIVA DOS MÉTODOS ANALISADOS 

 

Primeiramente, foi realizada a análise comparativa da equação de Bi 

selecionada no item 4.1.2. (Tabela 9) e da rede selecionada no Cenário A (RNA 

10A), item 4.2.2. (Tabela 22), para as avaliações dos diâmetros sem estratificação 

do fuste e dos diâmetros com estratificação do fuste nas três porções propostas. 

Para as avaliações dos volumes parciais nas três porções, foram comparadas as 

estimativas obtidas com a equação de Bi e as redes selecionadas no Cenário A para 

estimativas de volumes, item 4.2.6 (RNA 4ba, RNA 4ma, RNA 4aa), selecionadas na 

Tabela 30. 

Na sequência, realizou-se a comparação entre a variação da equação de Bi 

ajustada por nlme selecionada no item 4.1.3 (Tabela 13) e as redes geradas e 

selecionadas no Cenário B (RNA 2B, RNA 3B, RNA 4B), item 4.2.3. (Tabela 23), 

para avaliação das estimativas de diâmetros sem e com estratificação dos fustes. 

Para as avaliações dos volumes parciais nas três porções, foram comparadas as 

estimativas obtidas com as variações da equação de Bi ajustadas por nlme nas 

referidas porções, item 4.1.5 (Tabela 16) e as redes selecionadas no Cenário B, item 

4.2.7. (RNA 3bb, RNA 4mb, RNA 4ab), selecionadas na Tabela 31. 

 

 

4.3.1. Equação de BI x RNAs do Cenário A  

 

4.3.1.1. Para diâmetros sem estratificação do fuste 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 32 e na Figura 24, 

constatou-se que a RNA 10A apresentou melhor desempenho que a equação de Bi 

nas estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste. Muito embora os 

resultados das estatísticas sejam próximos, a RNA 10A apresentou uma melhoria de 

4,6% na estatística RMSE%, equivalente a uma redução de 0,37 pontos percentuais 

na referida estatística.  
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Tabela 32 - Estatísticas para avaliar as estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste para Pinus taeda referentes à 
equação de Bi e a RNA 10A.  

 Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

Bi 
A 0,9910(2) 8,13(2) 0,01799(2) 1,1046(2) 1,6692 (2) 55,203(2) 0,081(1) 8.904,9(2) 15 

14 2 
V 0,9863(2) 9,74(2) -0,00294(1) 1,3199(2) 1,9222 (2) 15,902(2) 0,071(1) 2.329,9(1) 13 

RNA 10A 
T 0,9918(1) 7,76(1) -0,00560(1) 1,0550(1) 1,5930(1) 37,260(1) -1,557(2) 8.798,5(1) 9 

10 1 
G 0,9874(1) 9,33(1) -0,06804(2) 1,2487(1) 1,8395(1) 11,201(1) -1,591(2) 2.391,5(2) 11 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; V = validação; T= treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; 
RMSE% = raiz quadrada do erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo 

relativo; RP = porcentagem dos resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
 

 

    
 
Figura 24 - Resíduos (%) e diâmetros observados versus estimados para as estimativas obtidas pela equação de Bi e pela RNA 
10A para Pinus taeda. 

 

 

-200

-100

0

100

200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

R
es

%

hi/h

Bi
ajuste

validação

0

20

40

60

0 20 40 60

d
i e

s
t

diobs

Bi

ajuste

validação

-200

-100

0

100

200

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

R
e
s

%

hi/h

RNA 10A
treino

generalização

0

20

40

60

0 20 40 60

E
s

ti
m

a
d

o

dobs

RNA 10A

treino

generalização



  

161 
 

Essa melhoria foi observada em, praticamente, todas as estatísticas utilizadas 

para análise de desempenho das redes, no treino e na generalização, e, embora a 

RNA 10A seja composta por 61 parâmetros e a equação de Bi por apenas seis 

parâmetros, o valor de AIC, no treino da RNA 10A (8.798,5), ainda foi, inferior ao 

valor do AIC da equação de Bi (8.904,9).  

Na análise gráfica dos resíduos (Figura 24) é possível visualizar que a rede RNA 

10A foi menos tendenciosa à subestimação dos diâmetros na porção superior do fuste.  

A equação de forma variável de Bi subestimou mais que a RNA 10A na 

porção superior do fuste e, de modo geral, os resíduos da RNA 10A apresentaram 

maior proximidade com o eixo 0%, distribuindo-se de forma mais homogênea ao 

longo do fuste. Entretanto, a precisão dos dois métodos pode ser observada pelo 

gráfico de diâmetros observados e estimados que, embora visualmente 

semelhantes, constatou-se pela Tabela 36, que a rede neural apresentou maior 

correlação que a equação de afilamento de Bi, tanto no treino quanto na 

generalização.  

Campos et al. (2017) ao analisarem a capacidade da RNA na descrição do 

perfil do fuste de árvores de diferentes gêneros e espécies, em diferentes condições 

de crescimento, obtiveram, no treino, resultados ainda melhores (ryŷ = 0,9950 e 

RMSE% = 5,3%), além de gráficos de dispersão de resíduos não tendenciosos, o 

que permitiu concluir que a rede neural possui capacidade para descrever o perfil do 

fuste de forma fidedigna.  

Martins et al. (2016) ao buscarem definir configurações adequadas de RNAs 

para modelagem do afilamento do fuste de árvores de eucalipto, com idades 

variando de 3 a 7 anos, obtiveram no treino, ryŷ = 0,9955 e RMSE% = 4,09%, bem 

como gráficos de dispersão de resíduos não tendenciosos, confirmando que as 

redes neurais podem ser utilizadas para modelagem dos diâmetros ao longo do 

fuste de árvores de eucalipto.  

Schikowski et al. (2015) em estudo para estimativas do diâmetro relativo de 

Eucaliptus sp., concluíram que, as RNAs foram precisas e adequadas para a 

estimativa de diâmetro relativo, pois apresentaram precisão similar ou superior aos 

modelos Hradetzky e Garay, podendo ser indicadas para tal fim. As três redes 

testadas pelos autores, apresentaram no treino ryŷ igual a 0,992 e RMSE% variando 

entre 5,672% e 7,580%% conforme a arquitetura da rede. 
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Mendonça et al. (2015a) aplicaram RNAs para estimar o diâmetro ao longo do 

fuste em um plantio de Eucalyptus sp., obtendo RMSE% de 6,67% e Silva et. al. 

(2016) avaliaram o uso de regressão e RNA para modelagem do afilamento do fuste 

de eucalipto em sistema silvipastoril com dois arranjos espaciais, obtendo 

desempenho da RNA similar ao da função de afilamento de Garay (1979), com 

RMSE% de 7,26% no espaçamento 12mx2m e 7,28% no espaçamento 12mx4m 

contra 7,98% e 7,32% do modelo de Garay nos respectivos espaçamentos.  

Souza (2013), ao avaliar redes neurais na estimação de diâmetros ao longo de 

fustes de eucalipto, testou seis diferentes conjuntos de variáveis de entrada com o 

propósito de definir os melhores conjuntos de variáveis. Os valores de ryŷ variaram 

entre 0,9925 a 0,9969 e RMSE% entre 10,35% e 16,21%, conforme o conjunto de 

variáveis de entrada e o número de neurônios na camada oculta. Concluiu que a RNA 

estimou com acuracidade os diâmetros a qualquer altura especificada.  

Leite et al. (2011a) avaliaram o desempenho de redes neurais do tipo 

Função de Base Radial (RBF), Perceptron Múltiplas Camadas (MLP) e Linear 

(Perceptron), com diferentes arquiteturas para estimar o diâmetro sem casca (dib) e 

o diâmetro do cerne (dh) de árvores de Tectona grandis, comparando os resultados 

com estimativas obtidas com o modelo de afilamento de Kozak et al. (1969). As 

RNAs apresentaram melhor desempenho, com baixos valores de RMSE%, com 

resíduos concentrados entre ± 10% para estimativas de dib e de -20% a +10% para 

estimativas de dh, muito embora, as redes também tenham apresentado dificuldades 

nas estimativas dos diâmetros situados na porção apical do fuste, indicando 

tendências a superestimativas. 

Soares et al. (2011) encontraram coeficientes de correlação entre 0,97 e 

0,99 e valores de RMSE% de 7%, em média, na estimação do volume de árvores 

em pé, do gênero Eucalyptus, a partir da estimação dos diâmetros de árvores, 

conhecendo-se três medidas de diâmetro na base da árvore. Os autores concluiram 

que o uso das redes neurais pode ser recomendado para auxiliar na automatização 

do processo de inventário florestal, pois reduz significativamente o custo e o tempo 

para concluir o inventário. Além disso, esta abordagem é menos suscetível a erros 

humanos durante o processo de inventário florestal. 
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4.3.1.2. Para diâmetros com estratificação do fuste 

 

Na Tabela 33 é apresentada a comparação entre as estatísticas obtidas com 

a equação de afilamento de forma variável de Bi e a RNA 10A (Cenário A) nas três 

porções do fuste avaliadas.  

Na porção basal, a RNA 10A apresentou melhor desempenho, obtendo média 

de 11 pontos nas estatísticas de avaliação contra 13 pontos obtidos pela equação de Bi. 

Tanto no treino quanto na validação, a RNA 10A apresentou maior acuracidade com 

uma melhoria em relação à equação de Bi, de 2,3% na estatística RMSE% (redução de 

0,14 pontos percentuais). Môra (2015) também utilizou a equação de Bi para as 

estimativas de diâmetros nas três porções do fuste e obteve erro padrão da estimativa 

de 4,22% para a porção basal (0,1h a 0,25h), inferior ao valor obtido no presente estudo 

na estatística RMSE% para a equação de Bi (6,01%).  

Na porção mediana, o desempenho apresentado pela RNA 10A foi ainda melhor 

que o apresentado pela equação de afilamento avaliada, obtendo média de 8,5 pontos 

nas estatísticas, contra 15,5 pontos obtidos pela equação de Bi. A RNA 10A apresentou 

menor pontuação que a equação de Bi, na estatística AIC no processo de validação, 

devido ao número de parâmetros da RNA 10A (61 parâmetros) ser superior ao número 

de parâmetros da equação de Bi (6 parâmetros), o que penalizou o AIC, pois em termos 

de soma dos quadrados dos resíduos, a RNA 10A apresentou valor inferior ao obtido 

pela equação de Bi (771,7 contra 882,4). Nesse sentido, a RNA 10A apresentou maior 

acuracidade no treino e na generalização, com uma melhoria em relação à equação de 

Bi, de 6,2% na estatística RMSE% (redução de 0,57 pontos percentuais).  

Na porção apical, o desempenho apresentado pela RNA 10A não foi diferente 

aos desempenhos apresentados na porção basal e mediana, obtendo média de 9,5 

pontos nas estatísticas, contra 14,5 pontos obtidos pela equação de Bi. Similar ao 

resultado da porção mediana, a RNA 10A, na estatística AIC da validação, obteve 

valor superior ao obtido pela equação de Bi, valor esse penalizado pelo número de 

parâmetros da rede (61), pois em termos de soma dos quadrados dos resíduos, a 

RNA10A também apresentou valor inferior ao obtido pela equação de Bi (678,2 contra 

779,2). Tanto no treino quanto na validação, a RNA 10A apresentou maior 

acuracidade com uma melhoria em relação à equação de Bi, de 8,1% na estatística 

RMSE% (redução de 1,47 pontos percentuais).  
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Tabela 33 - Estatísticas para avaliar as estimativas de diâmetros com estratificação do fuste para Pinus taeda referentes à 
equação de afilamento de Bi (2000) e a RNA 10A. 

 Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

Porção BASAL 

Bi 
A 0,9900(2) 6,01(2) -0,00551(1) 0,9702(1) 1,6091(2) 4,508(1) -0,658(2) 5.056,4(1) 12 

13 2 
V 0,9858(2) 6,97(2) -0,07290(1) 1,1044(2) 1,7816(2) 1,486(2) -1,066(2) 1.327,2(1) 14 

RNA10A 
T 0,9905(1) 5,87(1) -0,00733(2) 0,9730(2) 1,5729(1) 4,455(2) -0,427(1) 5.104,2(2) 12 

11 1 
G 0,9861(1) 6,88(1) -0,12034(2) 1,0994(1) 1,7541(1) 1,421(1) -0,733(1) 1.428,0(2) 10 

PORÇÃO MEDIANA 

Bi 
A 0,9798(2) 9,16(2) -0,19924(2) 1,2330(2) 1,6498(2) 13,782(2) -3,594(2) 3.665,7(2) 16 

15,5 2 
V 0,9631(2) 11,38(2) -0,35383(2) 1,5546(2) 1,9395(2) 3,248(2) -4,005(2) 969,6(1) 15 

RNA10A 
T 0,9816(1) 8,59(1) -0,00580(1) 1,1216(1) 1,5585(1) 10,471(1) -1,048(1) 3.654,6(1) 8 

8,5 1 
G 0,9681(1) 10,64(1) -0,17521(1) 1,3849(1) 1,8355(1) 2,626(1) -1,412(1) 1.049,0(2) 9 

PORÇÃO APICAL 

Bi 
A 0,9597(2) 18,18(2) 0,06053(2) 1,2069(2) 1,6543(2) 50,275(2) 1,327(1) 3.124,4(2) 15 

14,5 2 
V 0,9354(2) 22,46(2) 0,16615(2) 1,4978(2) 1,9913(2) 15,246(2) 1,955(1) 840,6(1) 14 

RNA10A 
T 0,9660(1) 16,71(1) -0,05547(1) 1,0740(1) 1,5211(1) 33,014(1) -4,233(2) 3.098,5(1) 9 

9,5 1 
G 0,9435(1) 20,97(1) 0,00130(1) 1,3442(1) 1,8650(1) 10,794(1) -3,790(2) 923,5(2) 10 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; V = validação; T= treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = 
raiz quadrada do erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = 
porcentagem dos resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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A análise dos resíduos da equação de Bi e da RNA 10A para estimativas de 

diâmetros nas três porções do fuste (Figura 25) indicam distribuições semelhantes 

nas porções basal e mediana, sugerindo que, tanto a equação de Bi, quanto a RNA 

10A apresentaram bom desempenho para estimativas de diâmetros para as 

referidas porções. Já na porção apical, a equação de Bi foi mais tendenciosa a 

subestimativas, principalmente, para hi/h>0,90, no ajuste e na validação, muito 

embora a RNA 10A também tenha apresentado dificuldades para estimativas desses 

diâmetros, apresentando maior amplitude nos erros, em relação ao seu desempenho 

nas estimativas para as porções basal e mediana.  

Dificuldades para estimação de diâmetros na porção superior dos fustes, 

também foi observada por Souza (2013), Leite et al. (2011a), Schikowski et al. 

(2015), Mendonça et al. (2015a) e Araújo (2015). Entretanto, esta dificuldade, que 

ocorre devido há grande variabilidade nas medidas dos diâmetros na porção 

superior dos fustes, não traz grandes prejuízos nas estimativas de volume uma vez 

que nesta porção, concentra-se o menor volume das árvores. 

Özçelik et al. (2013) destacam que o manejo florestal requer modelos confiáveis 

que tenham potencial para descrever o estado e a dinâmica de uma floresta. Nesse 

contexto, citam as RNAs como uma alternativa aos métodos tradicionais de 

modelagem de árvores individuais, os modelos estatísticos de regressão, para avaliar 

as relações entre os atributos estruturais da floresta. Para os autores as RNAs 

fornecem uma abordagem particular para o desenvolvimento de modelos preditivos, 

oferecendo um poderoso método para analisar relações complexas entre variáveis.  

Soares et al. (2011) destacam que o volume de árvores é uma informação 

essencial para orientar a utilização racional e sustentável dos recursos florestais 

disponíveis, sendo muito importante quantificá-lo com a maior precisão possível. 

Para os autores, resultados obtidos com RNAs são bastante satisfatórios para 

predizer diâmetro da árvore, bastando-se o conhecimento de somente três medidas 

de diâmetros reais de cada árvore e dados de aproximadamente 10% de árvores 

selecionadas da população. Já para conduzir inventário florestal usando equações 

volumétricas tradicionais, muitas árvores do povoamento devem ser derrubadas e, 

embora várias medições de diâmetros ao longo do tronco de cada árvore da amostra 

sejam tomadas, os volumes estimados por RNAs e equações volumétricas não 

apresentam diferença estatística. 
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Porção BASAL 

  
  

Porção MEDIANA 

  
 

Porção APICAL 

  

  
Figura 25 - Resíduos (%) em função de hi/h para estimativas do diâmetro com 
estratificação do fuste para Pinus taeda referentes à equação de afilamento de Bi e 
a RNA 10A. 

 

 

4.3.1.3. Para volumes parciais 

 

Na Tabela 34 são apresentadas as estatísticas das estimativas de volumes 

parciais para P. taeda para a equação de Bi e para as RNAs do Cenário A.  
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Tabela 34 - Estatísticas das estimativas de volumes parciais para Pinus taeda para a equação de afilamento de Bi e as RNAs do 
Cenário A. 

 Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

Porção BASAL 

Bi 
A 0,9969(2) 7,20(2) 0,00602(2) 0,0192(2) 0,0303(2) 0,826(2) 1,082(2) -798,2(2) 16 

15,5 2 
V 0,9879(2) 13,49(2) 0,00093(2) 0,0263(2) 0,0504(2) 0,555(2) 1,167(2) -140,7(1) 15 

4ba 
T 0,9984(1) 5,04(1) 0,00053(1) 0,0124(1) 0,0216(1) 0,570(1) -0,354(1) -816,9(1) 8 

8,5 1 
G 0,9959(1) 7,70(1) -0,00017(1) 0,0146(1) 0,0288(1) 0,438(1) -0,203(1) -73,6(2) 9 

Porção MEDIANA 

Bi 
A 0,9797(2) 18,95(2) 0,00013(1) 0,0213(2) 0,0363(2) 9,877(2) -9,715(2) -734,4(2) 15 

15,5 2 
V 0,9616(2) 25,09(2) -0,00375(2) 0,0263(2) 0,0412(2) 2,671(2) -10,361(2) -160,1(2) 16 

4ma 
T 0,9980(1) 5,96(1) 0,00023(2) 0,0063(1) 0,0114(1) 0,762(1) -0,454(1) -1.056,3(1) 9 

8,5 1 
G 0,9981(1) 5,90(1) -0,00016(1) 0,0066(1) 0,0097(1) 0,236(1) -0,390(1) -168,0(1) 8 

Porção APICAL 

Bi 
A 0,9225(2) 37,91(2) 0,00215(2) 0,0094(2) 0,0174(2) 19,617(2) -4,085(2) -1.016,7(2) 16 

15,5 2 
V 0,8646(2) 49,93(2) 0,00350(2) 0,0129(2) 0,0210(2) 5,929(2) -2,618(2) -219,9(1) 15 

4aa 
T 0,9851(1) 16,76(1) 0,00003(1) 0,0043(1) 0,0077(1) 5,608(1) -0,094(1) -1.250,6(1) 8 

8,5 1 
G 0,9754(1) 21,64(1) -0,00047(1) 0,0056(1) 0,0093(1) 1,982(1) 0,755(1) -214,2(2) 9 

Em que: 4ba = rede 4, porção basal, Cenário A; 4ma = rede 4, porção mediana, Cenário A; 4aa = rede 4, porção apical, Cenário A; Conj. = conjunto de dados; A = ajuste; V 
= validação; T = treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do erro médio percentual; D = 
desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos resíduos; AIC = Critério de 
Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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Na porção basal, a RNA 4ba apresentou melhor desempenho obtendo média 

de 8,5 pontos nas estatísticas de avaliação, contra 15,5 pontos obtidos pela equação 

de Bi. Tanto no treino quanto na generalização, a RNA 4ba apresentou maior 

acuracidade com uma melhoria em relação à equação de Bi, de 30% na estatística 

RMSE%, equivalente a uma redução de 2,16 pontos percentuais.  

Similarmente aos resultados obtidos com a RNA 4ba na porção basal, nas 

porções mediana e apical, as redes RNA 4ma e RNA 4aa foram superiores à 

equação de Bi, em praticamente todas as estatísticas utilizadas para análise de 

desempenho dos modelos e das redes. Em termos de acuracidade, as referidas 

redes, apresentaram na porção mediana e apical, respectivamente, uma melhoria 

em relação à equação de Bi, de 68,55% e 55,79% na estatística RMSE%, 

equivalentes a uma redução de 12,99 e 21,15 pontos percentuais. 

Na Figura 26 é apresentada a distribuição gráfica residual das estimativas de 

volumes parciais para P. taeda, possibilitando visualizar o desempenho das RNAs 

4ba, 4ma e 4aa nas estimativas de volumes para a porção basal, mediana e apical, 

respectivamente. Na porção basal, as distribuições são semelhantes, porém a RNA 

4ba apresentou os resíduos mais próximos do eixo 0%, indicando que os valores 

estimados estão muito próximos dos valores reais. A equação de Bi apresentou 

maior dispersão residual nas porções mediana e apical do fuste, indicando mais 

dificuldade que as RNAs 4ma e 4aa para estimar os volumes nestas porções do 

fuste, em especial para a porção apical.  

Nunes e Görgens (2016) mencionam que as RNAs fornencem uma 

compreensão dos padrões que surgem em fenômenos complexos e recomendam 

RNAs para descrição do perfil de fustes em florestas, para estimativas de diâmetros 

e volumes, especialmente em florestas tropicais em que a forma dos troncos de 

árvores é muito irregular, representando um desafio ao estabelecimento de 

equações de afilamento. As RNAs podem prever com precisão o diâmetro em 

qualquer altura ao longo do tronco e subsequentemente, o volume comercializável. 

Além disso, os autores sugerem que essa recomendação seja seguida por um 

esforço para integrar ferramentas de inteligência artificial nos atuais sistemas de 

decisão de apoio florestal. 
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Porção BASAL 

  
Porção MEDIANA 

  
Porção APICAL 

  
Figura 26 - Resíduos (%) em função de DAP (cm) para estimativas de volumes 
parciais de fustes de Pinus taeda referentes a equação de Bi e as RNAs do Cenário 
A. 
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equação Bi.β0β1β3 (9 pontos contra 15 pontos), indicando uma melhora de 3,6% na 

estatística RMSE%, em relação a Bi.β0β1β3, muito embora a redução no valor da 

referida estatística tenha sido de apenas 0,24 pontos percentuais. Além disso, ainda 

que a RNA 4B seja composta por 97 parâmetros e a equação Bi. β0β1β3 por apenas 

6 parâmetros, o valor do AIC, no treino da RNA 4B (8.073,5) foi inferior ao valor do 

AIC da equação de Bi.β0β1β3 (8.468,2).  

Na análise gráfica dos resíduos (Figura 27) é possível visualizar que a RNA 

4B foi menos tendenciosa à subestimação dos diâmetros na porção superior do 

fuste, que a variação da equação de Bi (Bi.β0β1β3), estimando os diâmetros nesta 

porção, com maior acuracidade.  

A equação Bi.β0β1β3 apresentou variação residual de -97% a +96% no ajuste 

e de -90% a 77% na validação. Já a RNA 4B apresentou uma leve superioridade à 

superestimação no treino, com variação residual de -98% a +43%, muito embora na 

generalização, a rede tenha apresentado superestimação dos diâmetros na porção 

superior do fuste (-111% a +61%).  

A precisão e semelhança entre os dois métodos podem ser observadas pelo 

gráfico de diâmetros observados e estimados (Figura 27), indicando que a equação 

Bi.β0β1β3 e a RNA 4B são eficientes e adequadas para estimar diâmetros ao longo 

do tronco de P. taeda.  

Özçelik et al. (2013) realizaram um estudo comparativo entre vários métodos 

para obter previsões de altura de árvores de zimbro da Criméia, região da Turquia, 

utilizando RNAs e regressão não linear com aplicação da modelagem não linear de 

efeitos mistos em seis funções de crescimento. Para os autores, os modelos de 

RNAs ofereceram uma série de vantagens, pois comparadas aos outros métodos 

examinados, sobressaíram-se como uma alternativa confiável, possuindo a melhor 

capacidade de generalização. Além disso, os autores destacaram que do ponto de 

vista prático, o uso de RNAs tem a vantagem de não exigir medições de altura para 

a sua implementação, usando apenas informações de diâmetros. Já para a 

modelagem de efeitos mistos, informações prévias de alturas são necessárias para 

a calibração do modelo, sendo assim um fator limitante para o seu uso. Entretanto, 

salientam que os modelos ajustados representaram novas ferramentas de 

gerenciamento para gestores florestais e podem ser utilizados para estimativas de 

alturas de árvores zimbro da região da Criméia.  
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Tabela 35 - Estatísticas para avaliar as estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste para Pinus taeda referentes à 
equação Bi.β0β1β3 ajustada por nlme e a RNA 4B (Cenário B). 

Equação Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

NLME 

Bi.β0β1β3 

A 0,9938(2) 6,76(2) 0,03390(2) 0,9239(2) 1,3866(2) 41,571(2) 0,131(1) 8.468,2(2) 15 
12 1 

V 0,9867(1) 9,60(1) 0,01248(1) 1,2912(1) 1,8941(1) 13,828(2) 0,136(1) 2.313,5(1) 9 

RNA 4B – CENÁRIO B 

RNA 4B 
T 0,9942(1) 6,52(1) -0,00975(1) 0,9184(1) 1,3395(1) 32,450(1) -1,465(2) 8.073,5(1) 9 

12 1 
G 0,9866(2) 9,68(2) -0,05055(2) 1,3321(2) 1,9088(2) 13,236(1) -1,126(2) 2.504,5(2) 15 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; V = validação; T= treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = 
raiz quadrada do erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = 
porcentagem dos resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 

 

 

    
Figura 27 - Resíduos (%) e diâmetros observados versus estimados para as estimativas obtidas pela equação Bi.β0β1β3 e pela 
RNA 4B para Pinus taeda. 
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4.3.2.2. Para diâmetros com estratificação do fuste 

 

Na Tabela 36 é apresentada a comparação entre as estatísticas obtidas com 

as variações da equação de afilamento de forma variável de Bi ajustada por nlme e 

as RNAs do Cenário B, selecionadas nos itens 4.1.4. e 4.2.4., nas três porções do 

fuste avaliadas.  

Na porção basal, a RNA 4B apresentou desempenho semelhante à equação 

de Bi.β0β1β3 pela média das notas (12 pontos). Entretanto, a rede RNA 4B 

apresentou uma melhora de 0,6% na estatística RMSE% em relação a Bi.β0β1β3 

(redução de 0,03 pontos percentuais). Embora o valor do AIC da RNA 4B, tenha sido 

maior que o valor de AIC da equação Bi.β0β1β3, em termos de soma dos quadrados 

dos resíduos, a RNA 4B apresentou valores inferiores aos obtidos pela variação da 

equação de Bi, sendo 2.183,5 contra 2.213,4 no treino e 1.105,7 contra 1.159,5 na 

validação. A estatística AIC foi penalizada devido ao número de parâmetros da RNA 

4B (97 parâmetros) ser superior ao número de parâmetros da equação de Bi.β0β1β3 

(6 parâmetros).  

Na porção mediana, a RNA 4B apresentou melhor desempenho que a 

equação Bi.β0β1β3, obtendo média de 11,5 pontos nas estatísticas de ajuste e 

precisão contra 12,5 pontos obtidos pela equação Bi.β0β1β3. Novamente, o valor do 

AIC da RNA 4B foi superior ao valor do AIC da equação Bi.β0β1β3, penalizado pelo 

número de parâmetros, pois em termos de soma dos quadrados dos resíduos, a 

RNA 4B apresentou valor inferior ao obtido pela equação Bi.β0β1β3 (1.550,1 contra 

1.770,7). A RNA 4B apresentou maior acuracidade no treino, com uma melhoria em 

relação à equação Bi.β0β1β3, de 6,5% na estatística RMSE% (redução de 0,49 

pontos percentuais).  

Na porção apical, o desempenho apresentado pela RNA 3B (10,5 pontos) foi 

melhor que o obtido pela equação Bi.β0β1β3 (13 pontos). Similar ao resultado da 

porção mediana, o AIC da RNA 3B, no treino, foi penalizado pelo número de 

parâmetros da rede (71), pois em termos de soma dos quadrados dos resíduos, a 

RNA 3B apresentou valor inferior ao obtido pela equação de Bi.β0β1β3 (1.614,6 

contra 1.697,6). Tanto no treino quanto na validação, a RNA 3B apresentou maior 

acuracidade com uma melhoria em relação à variação da equação de Bi, de 2,5% na 

estatística RMSE% (redução de 0,4 pontos percentuais).  
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Tabela 36 - Estatísticas para avaliar as estimativas de diâmetros com estratificação do fuste para Pinus taeda para as variações da 
equação de Bi ajustadas por nlme e as RNAs do Cenário B. 

 Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

Porção BASAL 

Bi.β0β1β3 

A 0,9936(2) 4,82(2) 0,04045 (2) 0,8046(1) 1,2894(2) 2,907(1) -0,066(1) 4.468,3(1) 12 
12 1 

V 0,9840(2) 7,35(2) -0,03763(1) 1,1680(1) 1,8798(2) 1,573(2) -0,507(1) 1.362,1(1) 12 

RNA 4B 
T 0,9937(1) 4,79(1) 0,00831 (1) 0,8437(2) 1,2813(1) 2,945(2) -0,237(2) 4.632,0(2) 12 

12 1 
G 0,9849(1) 7,18(1) -0,17888(2) 1,2153(2) 1,8273(1) 1,512(1) -0,797(2) 1.528,5(2) 12 

Porção MEDIANA 

Bi.β0β1β3 

A 0,9859(2) 7,54(2) -0,05399(2) 0,9672(2) 1,3668(2) 7,510(2) -1,415(2) 3.296,6(1) 15 
12,5 2 

V 0,9702(1) 10,28(1) -0,14426(2) 1,4274(1) 1,7747 (1) 2,648(1) -1,351(2) 923,1(1) 10 

RNA 4B 
T 0,9877(1) 7,05(1) -0,05296(1) 0,8995(1) 1,2783(1) 6,387(1) -1,050(1) 3.352,4(2) 9 

11,5 1 
G 0,9692(2) 10,53(2) -0,07599(1) 1,4542(2) 1,8222(2) 3,038(2) -0,443(1) 1.116,1(2) 14 

Porção APICAL 

Bi.β0β1β3 
A 0,9692(2) 15,92(2) 0,04048(2) 1,0268(2) 1,4489(2) 38,602(2) 0,554(1) 2.909,4(1) 15 

13 2 
V 0,9438(1) 20,99(2) 0,13432(1) 1,3796(2) 1,8627(2) 13,573(2) 1,132(1) 814,1(1) 14 

RNA 3B 
T 0,9707(1) 15,52(1) -0,02683(1) 1,0005(1) 1,4133(1) 31,234(1) -3,931(2) 2.998,9(2) 9 

10,5 1 
G 0,9438(1) 20,98(1) 0,13631(2) 1,3602(1) 1,8613(1) 11,525(1) -2,393(2) 943,8(2) 10 

Em que: Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; V = validação; T= treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = 
raiz quadrada do erro médio percentual; D = desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = 
porcentagem dos resíduos; AIC = Critério de Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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A análise gráfica dos resíduos da equação Bi.β0β1β3 e das RNAs do Cenário 

B para estimativas de diâmetros nas três porções do fuste (Figura 28) indicam 

distribuições semelhantes nas porções basal e mediana. Já na porção apical a 

equação Bi.β0β1β3 foi mais tendenciosa a subestimativas que a RNA 3B, 

principalmente para hi/h>0,95 no ajuste e na validação.  

 

Porção BASAL 

  
Porção MEDIANA 

  
Porção APICAL 

  

Figura 28 - Resíduos (%) em função de hi/h para estimativas do diâmetro com 
estratificação do fuste para Pinus taeda, referentes às variações da equação de Bi 
ajustadas por nlme e as RNAs do Cenário B. 
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4.3.2.3. Para volumes parciais 

 

Nesse tópico foram comparadas as variações da equação de Bi com as redes 

do Cenário B, selecionadas nos itens 4.1.5. e 4.2.7., respectivamente, para 

estimativas de volumes parciais.  

As estatísticas das estimativas de volumes parciais para P. taeda são 

apresentadas na Tabela 37. Na porção basal, a RNA 3bb apresentou melhor 

desempenho em relação à variação de Bi, obtendo média de 9,5 pontos nas 

estatísticas de avaliação, contra 14,5 pontos obtidos pela equação Bi.β1. Tanto no 

treino, quanto na generalização, a RNA 3bb apresentou maior acuracidade, com 

uma melhoria em relação à equação Bi.β1, de 31,8% na estatística RMSE% 

(redução de 2,23 pontos percentuais).  

Similarmente a RNA 3bb da porção basal, nas porções mediana e apical, as 

redes RNA 4mb e RNA 4ab foram superiores as variações da equação de Bi, em 

praticamente, todas as estatísticas utilizadas para análise de desempenho dos 

modelos e das redes. Em termos de acuracidade, as referidas redes apresentaram 

uma melhoria em relação à equação Bi.β0β1β3 e Bi.β1, respectivamente de 74,3% 

(redução de 11,76 pontos percentuais) e 68,2% (redução de 22,73 pontos 

percentuais) na estatística RMSE%.  

Importante ressaltar que as redes RNA 3bb, RNA 4mb e RNA 4ab, 

praticamente, só perderam na pontuação para as respectivas variações da equação 

de Bi, na estatística AIC do processo de validação, devido ao número de parâmetros 

das redes (64, 97 e 81 parâmetros) serem superiores ao número de parâmetros das 

variações da equação de Bi (6 parâmetros), o que penalizou o AIC, pois em termos 

de soma dos quadrados dos resíduos, as redes apresentaram valores inferiores 

(0,0393; 0,0167; 0,0043 respectivamente), aos obtidos pelas variações de Bi em 

cada porção avaliada (0,1069; 0,0593; 0,0154)  

A distribuição gráfica residual das estimativas de volumes parciais para P. 

taeda (Figura 29), possibilita visualizar a acuracidade das RNAs 3bb, 4mb e 4ab nas 

estimativas de volumes para a porção basal, mediana e apical, respectivamente. 

Análoga à distribuição residual das estimativas de volumes parciais para a equação 

de afilamento de Bi e a RNA 10A, as variações da equação de Bi, ajustadas por nlme, 

apresentaram maior dispersão residual nas porções mediana e apical do fuste. 
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Tabela 37 - Estatísticas das estimativas de volumes parciais para Pinus taeda para as variações da equação de Bi ajustadas por nlme 
e as RNAS do Cenário B. 

 Conj. ryŷ RMSE% D MD SD SSRR RP AIC S M C 

Porção BASAL 

Bi.β1 
A 0,9970(2) 7,02(2) 0,00584(2) 0,0185(2) 0,0295(2) 0,795(2) 1,265(2) -808,5(2) 16 

14,5 2 
V 0,9895(2) 12,57(2) 0,00074(1) 0,0249(2) 0,0470(2) 0,525(1) 1,459(2) -147,6(1) 13 

3bb 
T 0,9986(1) 4,79(1) 0,00037(1) 0,0104(1) 0,0205(1) 0,585(1) -0,158(1) -843,1(1) 8 

9,5 1 
G 0,9961(1) 7,66(1) -0,00102(2) 0,0175(1) 0,0286(1) 0,560(2) 0,791(1) -80,1(2) 11 

Porção MEDIANA 

Bi.β0β1β3 
A 0,9859(2) 15,82(2) 0,00026(2) 0,0168(2) 0,0303(2) 3,967(2) -2,632(2) -805,6(2) 16 

15,5 2 
V 0,9734(2) 21,31(2) -0,00344(2) 0,0224(2) 0,0350(2) 1,761(2) -2,487(2) -176,1(1) 15 

4mb 
T 0,9991(1) 4,06(1) 0,00023(1) 0,0039(1) 0,0078(1) 0,181(1) 0,118(1) -1.059,0(1) 8 

8,5 1 
G 0,9923(1) 11,30(1) 0,00139(1) 0,0099(1) 0,0186(1) 0,300(1) 1,044(1) -56,2(2) 9 

Porção APICAL 

Bi.β1 

A 0,9408(2) 33,34(2) 0,00181(2) 0,0084(2) 0,0153(2) 12,398(2) 0,069(1) -1.067,0(2) 15 
15 2 

V 0,8780(2) 47,34(2) 0,00271(2) 0,0118(2) 0,0200(2) 6,316(2) 1,621(1) -225,0(2) 15 

4ab 
T 0,9940(1) 10,61(1) 0,00004(1) 0,0024(1) 0,0049(1) 4,214(1) -2,021(2) -1.373,7(1) 9 

9,5 1 
G 0,9739(1) 22,14(1) 0,00080(1) 0,0057(1) 0,0094(1) 3,241(1) 3,023(2) -154,5(2) 10 

Em que: 3bb = rede 3, porção basal, Cenário B; 4mb = rede 4, porção mediana, Cenário B; 4ab = rede 4, porção apical, Cenário B; Conj. = conjuntos de dados: A = ajuste; 
V = validação; T= treino; G = generalização; ryŷ = coeficiente de correlação entre valores observados e estimados; RMSE% = raiz quadrada do erro médio percentual; D = 
desvio; MD = desvio médio absoluto; SD = desvio padrão das diferenças; SSRR = soma do quadrado do resíduo relativo; RP = porcentagem dos resíduos; AIC = Critério de 
Informação de Akaike; S = soma; M = média; C = classificação. 
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Porção BASAL 

  
Porção MEDIANA 

  
Porção APICAL 

  
Figura 29 - Resíduos (%) em função de DAP (cm) para estimativas de volumes 
parciais de fustes de Pinus taeda referentes às variações da equação de Bi 
ajustadas por nlme e as RNAs do Cenário B. 

  

Por meio dos resultados das estatísticas e da análise gráfica das distribuições 

de resíduos, constata-se que as variações da equação de Bi foram menos acuradas 

que as redes neurais e apresentaram maior dispersão residual nas porções mediana 

e apical do fuste, sugerindo que as variações da equação de Bi apresentaram mais 

dificuldade que as RNAs 4mb e 4ab para estimar os volumes nestas porções do 

fuste, em especial para a porção apical.   
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5. CONCLUSÕES 

 

 Diante dos resultados obtidos e das discussões realizadas é possível concluir 

que:  

• As equações de afilamento de forma variável são mais acuradas que as 

equações do tipo não segmentadas e segmentadas, frequentemente 

utilizadas na literatura florestal para estimativas de diâmetros ao longo do 

fuste. 

 

• Dentre as equações de afilamento de forma variável, a equação de Bi (2000), 

é a que apresenta melhor desempenho para estimativas de diâmetros sem 

estratificação do fuste para P. taeda.  

 

• A aplicação da técnica nlme na equação de Bi (2000), em função dos fatores 

classes de idades e classes de DAP, aumenta a acurácia das estimativas dos 

diâmetros e volumes parciais para P. taeda, em relação ao ajuste realizado 

pela técnica nls.  

 

• As redes neurais do Cenário A, geradas para comparação com a equação de 

efeito fixo de Bi (2000), utilizando apenas a combinação das variáveis DAP, 

hi, h, (hi/h) e (hi/h)2 para estimativas de diâmetros e a combinação das 

variáveis DAP, h e di nas alturas  h1, 0,35h, 0,65h e hn para estimativas de 

volumes parciais, apresentam melhor desempenho que a equação de Bi nas 

estimativas de diâmetros sem e com estratificação do fuste e volumes 

parciais. 

 

• As redes neurais do Cenário B, geradas para comparação com as equações de 

efeito misto, utilizando a combinação das variáveis ci, cd, DAP, hi, h, (hi/h) e 

(hi/h)2 para estimativas de diâmetros, apresentam desempenho similar à 

variação da equação de Bi (Bi.β0β1β3), nas avaliações de diâmetros sem 

estratificação do fuste e diâmetros para a porção basal. Entretanto, apresentam 

melhor desempenho que as variações da equação de Bi nas avaliações de 

diâmetros para a porção mediana e apical. 
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• As redes neurais do Cenário B utilizando a combinação das variáveis ci, cd, 

DAP, h e di nas alturas h1, 0,35h, 0,65h e hn para estimativas de volumes 

parciais mostram-se superiores, bem como mais eficientes e adequadas que 

as variações da equação de Bi, ajustadas por nlme, nas estimativas de 

volumes para a porção basal, mediana e apical.  



 

 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aplicação da modelagem não linear de efeitos mistos com efeito nas 

classes de idades e nas classes de DAP, em relação à técnica de modelagem não 

linear de efeito fixo, melhoram as estimativas de diâmetros e volumes parciais para 

P. taeda. Além disso, na prática, a técnica possibilita o uso de uma única equação, 

com efeitos aleatórios específicos para cada classe de idade e de diâmetro e 

permite a aplicação do modelo em dados advindos das unidades amostrais de 

inventários florestais, sem a necessidade do processo de calibração exigido quando 

o efeito é aplicado na árvore. Muito embora, estatisticamente, os níveis de tais 

variáveis (classe de idade e classe de DAP), não sejam uma amostra aleatória da 

população dos possíveis níveis, não sendo caracterizadas como fatores de efeitos 

aleatórios.  

As redes, além de possibilitar a inserção de variáveis explicativas e 

categóricas, como a classe de idades e de diâmetros, bem como a geração de uma 

única rede para as diferentes classes categóricas, têm a capacidade para superar 

problemas em dados da floresta, como relações não lineares, distribuição não 

Gaussiana, multicolinearidade, outliers e ruídos nos dados. Tais propriedades 

possibilitam às redes neurais, o aprendizado de informações de um conjunto de 

dados e a generalização desse aprendizado para dados desconhecidos, sem a 

necessidade de construção de um modelo previamente especificado como realizado 

na modelagem de regressão.  

Considerando a possibilidade de aplicação das RNAs treinadas e 

selecionadas em dados advindos de inventário florestal, o procedimento requer à 

importação desses dados para o software Neuro, a aplicação das RNAs treinadas e 

salvas anteriormente e a exportação das estimativas para planilha eletrônica para a 

finalização das avaliações. Nas estimativas de volumes de fustes estratificados em 

três porções, conforme o presente estudo, para aplicação das redes que incluem 

como variáveis de entrada, variáveis não medidas no inventário florestal, como o d1, 

d0.35, d0.65 e o dn, tais variáveis podem ser estimadas pelo software Neuro (conforme 

exemplificado no Apêndice C, Figuras C2 e C3) e serem acrescentadas ao banco de 

dados para as estimativas de volumes de cada porção. 
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A flexibilidade e eficiência da aplicação de RNAs para estimativas de 

diâmetros e volumes parciais para P. taeda foram evidenciadas. Além disso, foi 

possível constatar a simplicidade da aplicação das RNAs, diante da facilidade de 

importação de dados e da geração de resultados importantes para a descrição do 

perfil do fuste.  

Nesse contexto, as redes neurais se apresentam como uma alternativa eficaz 

à análise de regressão convencional, constituindo-se numa hipótese para o estudo 

de diferentes fenômenos presentes na área de manejo e mensuração florestal.  

Considerando o bom desempenho das funções de forma variável em relação 

aos modelos não segmentados e segmentados, bem como os resultados obtidos 

com a aplicação da técnica de modelagem não linear de efeitos mistos e das redes 

neurais em estimativas de diâmetros e volumes parciais para o P. taeda, novos 

estudos devem ser desenvolvidos com outras espécies, em diferentes condições de 

plantios, para estimativas de diâmetros, alturas e volumes totais, comerciais e 

parciais, possibilitando tornar a aplicação de modelos de forma variável, das 

técnicas de modelagem não linear de efeitos mistos e RNAs, mais utilizáveis no 

meio florestal.  

. 

 

. 
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APÊNDICES 
 
Os exemplos de bancos de dados apresentados foram utilizados no software 
estatístico R e no software Neuro 4.0. Os scripts foram utilizados no software R.  
 
Sobre o software R:  

➢ Como o sistema do software diferencia letras maiúsculas de minúsculas, 
devem-se utilizar todas as letras maiúsculas ou minúsculas durante a 
montagem do banco de dados e scripts. OBS: no presente estudo foram 
utilizadas letras minúsculas.  

➢ Para facilitar a montagem do banco de dados para utilização nos scripts, pode 
ser utilizado qualquer tipo de planilha lida pelo software. OBS: no estudo foi 
utilizado o office de planilha eletrônica, com arquivo salvo em formato ".txt”, 
por permitir a obtenção de um arquivo de menor dimensão. 

➢ O uso de qualquer texto depois do "#" não é lido pelo programa. Serve 
apenas para escrever pequenos textos no script.  

 
Sobre o software Neuro 4.0: 

➢ Não faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas e não utiliza scripts, 
entretanto, para o banco de dados foram utilizadas letras minúsculas, pois se 
utilizou o mesmo banco de dados usado com o software R. 

➢ Também utiliza qualquer tipo de planilha lida pelo software. OBS: no estudo 
foi utilizado o office de planilha eletrônica, com arquivo salvo em formato ".txt”, 
por permitir a obtenção de um arquivo de menor dimensão. 

 

Quadro 1 - Símbolos utilizados nos scripts para o software R e para as planilhas:  

Símbolo Função 

n corresponde a quantidade de árvores utilizadas no ajuste; 

ci classe de idade; 

cd classe de diâmetros; 

dap diâmetro a altura do peito; 

h altura total; 

hi altura seccional;  

x hi/h 

f diâmetro mensurado a 5,3 m da base; 

v volume parcial até a altura hi da árvore especificada; 

k (π/40000); 

bi parâmetros a serem estimados; 

ai pontos de inflexão estimados nos modelos segmentados; 
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APÊNDICE A - ESTIMATIVAS DA VARIÁVEL F  

 

• Modelo de banco de dados para ajuste da variável F para utilização no modelo de 
Clark (arquivo em bloco de notas: ajustef.txt)  

 
n  dap  h hi    f 
1  11.9  8.6 5.3 6.40 
2  35.5 26.1 5.3 30.9 
3  27.3 23.9 5.3 24.5 
4  23.8 17.4 5.3 19.9 

   ⁞ 
27 41.8 27.2 5.3 35.0 
28 43.0 31.9 5.3 35.4 
29 42.0 27.6 5.3 36.4 
30 12.5 8.00 5.3 6.50 

 

#lendo o arquivo de dados na unidade C  

ajustef<-read.table("C:/tese/ajustef.txt",header=T)  

#ajuste da equação para estimar a variável f  

af<-nls(f ~ dap*(b0+b1*((5.3/h)**2)),start=list(b0=0.1,b1=0.1), data=ajustef)  

#coeficientes da equação ajustada  

summary(af)  

# Quadrado do coeficiente de correlação R2 

((cor(predict(af),ajustef$f))**2)  

#Erro padrão da estimativa Syx(%)  

((((sum(resid(af)**2))/(length(ajustef$n)-2))**0.5)/mean(ajustef$f))*100 
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APÊNDICE B - ESTIMATIVAS DE DIÂMETROS SEM ESTRATIFICAÇÃO DO 

FUSTE COM O SOFTWARE ‘R’ E O SOFTWARE ‘NEURO 4.0’ 

 

• Modelo de banco de dados para ajuste das funções de afilamento NS, S e FV, 
pelas técnicas nls e nlme (arquivo bloco de notas: ajustedsefinal.txt). 

n ci cd dap h hi d x x^2 f 
1 5 1 8.9 6.9 0.02 13.2 0.003 8.4E-06 2.819 
1 5 1 8.9 6.9 0.7 9.5 0.101 0.010 2.819 
1 5 1 8.9 6.9 1.3 8.9 0.188 0.035 2.819 
1 5 1 8.9 6.9 2 7.8 0.290 0.084 2.819 
1 5 1 8.9 6.9 4 4.9 0.580 0.336 2.819 
1 5 1 8.9 6.9 6 2.5 0.870 0,756 2.819 
2 5 1 8 7.9 0.02 11.3 0.003 6.4E-06 3.618 
2 5 1 8 7.9 0.7 9.2 0.089 0.008 3.618 
2 5 1 8 7.9 1.3 8 0.165 0.027 3.618 
2 5 1 8 7.9 2 7.4 0.253 0.064 3.618 
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 
197 12 2 14.9 14.78 0.07 29.7 0.005 2.2E-05 11.380 
197 12 2 14.9 14.78 0.7 15.5 0.047 0.002 11.380 
197 12 2 14.9 14.78 1.3 14.9 0.088 0.008 11.380 
197 12 2 14.9 14.78 2 14.8 0.135 0.018 11.380 
197 12 2 14.9 14.78 4 12.4 0.271 0.073 11.380 
197 12 2 14.9 14.78 6 10 0.406 0.165 11.380 
197 12 2 14.9 14.78 8 7.4 0.541 0.293 11.380 
197 12 2 14.9 14.78 10 6.2 0.677 0.458 11.380 
197 12 2 14.9 14.78 12 4.5 0.812 0.659 11.380 
197 12 2 14.9 14.78 14 1.9 0.947 0.897 11.380 

 

• Banco de dados para validação das funções de afilamento NS, S e FV pelas 
técnicas nls e nlme (arquivo bloco de notas: validadsefinal.txt) 

n ci cd dap h hi d x x^2 f 
1 13 4 2.8 21.2 0.05 29.4 0.002 5.6E-06 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 0.7 23.9 0.033 0.001 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 1.3 22.8 0.061 0.004 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 2 21.6 0.094 0.009 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 4 20.3 0.189 0.036 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 6 19.2 0.283 0.080 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 8 16.6 0.377 0.142 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 10 14.6 0.472 0.222 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 12 11.8 0.566 0.320 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 14 9.9 0.660 0.436 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 16 7.9 0.755 0.570 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 18 5.4 0.849 0.721 18.873 
1 13 4 22.8 21.2 20 2.6 0.943 0.890 18.873 
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 
49 5 3 17.5 8.7 0.06 22.7 0.007 4.7-E05 9.254 
49 5 3 17.5 8.7 0.7 18.7 0.080 0.006 9.254 
49 5 3 7.5 8.7 1.3 17.5 0.149 0.022 9.254 
49 5 3 17.5 8.7 2 16.2 0.230 0.053 9.254 
49 5 3 17.5 8.7 4 11.2 0.460 0.211 9.254 
49 5 3 17.5 8.7 6 6.9 0.670 0.476 9.254 
49 5 3 17.5 8.7 8 2.5 0.920 0.846 9.254 
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• Script para o ajuste e validação das funções de afilamento no software R por 

nls e nlme para estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste 

OBS: Foi apresentado somente o ajuste e validação do modelo de Bi(2000) por nls e 
por nlme. Para ajuste e validação dos demais modelos por nls, basta substituir a 
função de afilamento de Bi pela função a ser ajustada e avaliada.  
 

# lendo banco de dados na unidade C  

dse<-read.table("C:/tese/ajustedsefinal.txt",header=T)  
valida<-read.table("C:/tese/validadsefinal.txt",header=T) 

# ajuste do modelo de Bi por nls 

#bi 
bi<-nls(d ~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/h)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*x
)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b4*dap+b5*x*dap**0.5+b6*x*h**0.5),start=list(b0=1.81,b1=-
0.22,b2=-0.04,b3=-0.93,b4=-0.00062,b5=0.0748,b6=-.14), data=dse) 

# como o modelo apresentou o coeficiente b4 não significativo, o modelo foi 
reajustado sem o coeficiente b4.  

bi2<-nls(d ~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/h)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*x
)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b5*x*dap**0.5+b6*x*h**0.5),start=list(b0=1.81,b1=-0.22,b2=-
0.04,b3=-0.93,b5=0.0748,b6=-.14), data=dse) 

#validação do modelo de Bi ajustado por nls 

vbi<-predict(bi2,newdata=valida) 
# ajuste do modelo de Bi por nlme 

OBS: será apresentado somente o ajuste e validação de Bi.b1 (Cenário 1); Bi.b2b3 
(Cenário 2) e Bi.b0b1b3 (Cenário 3). Para os demais ajustes, basta substituir os 
coeficientes pelos desejados. 
require(nlme) 

#Cenário 1 

#bi.b1 
bi.b1<-nlme(d ~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/ht)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*
x)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b5*x*dap**0.5), 
data=dse,fixed=b0+b1+b2+b3+b5~1,random=b1~1|ci/cd,start=c(b0=1.81,b1=-
0.22,b2=-0.04,b3=-0.93,b5=0.0748),control = nlmeControl(maxIter = 500)) 

#Cenário 2 

#bi.b2b3 
bi.b2b3<-nlme(d ~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/ht)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*
x)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b5*x*dap**0.5+b6*x*ht**0.5), 
data=dse,fixed=b0+b1+b2+b3+b5+b6~1,random=b2+b3~1|ci/cd,start=c(b0=1.81,b1=
-0.22,b2=-0.04,b3=-0.93,b5=0.0748,b6=-.14),control = nlmeControl(maxIter = 500)) 

#Cenário 3 

#bi.b0b1b3 
bi.b0b1b3<-nlme(d ~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/ht)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*
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x)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b5*x*dap**0.5+b6*x*ht**0.5), 
data=dse,fixed=b0+b1+b2+b3+b5+b6~1,random=b0+b1+b3~1|ci/cd,start=c(b0=1.81,
b1=-0.22,b2=-0.04,b3=-0.93,b5=0.0748,b6=-.14),control = nlmeControl(maxIter = 
500)) 
 

#Estatísticas  

Como os cálculos das estatísticas de avaliação foram iguais para todos os modelos, 
foi apresentado somente o cálculo das estatísticas para o modelo de Bi, para ajuste 
e validação. Para os demais modelos basta substituir a função de Bi pela função a 
ser avaliada. 
 

#ajuste 

#Coeficientes ajustados e seus respectivos testes de significância 
summary(bi) 
summary(bi2) 

# Diâmetros estimados 

predict(bi2) 

#Resíduos das equações ajustadas 
res.bi2<-(resid(bi2)/dse$d)*100 
summary(res.bi2) 

#Coeficiente de correlação ryŷ 

#ryyest 
cor(predict(bi2),dse$d) 

#Raiz quadrada do erro médio RMSE% 

((sum(resid(bi2)**2)/length(dse$n))**0.5)/mean(dse$d)*100 

#Desvio D 

(sum(resid(bi2))/length(dse$n)) 

#Desvio médio absoluto MD 

((sum(abs(resid(bi2))))/length(dse$n)) 

#Desvio padrão das diferenças SD 

(((sum(resid(bi2)^2)-((sum(resid(bi2)))^2)/length(dse$n)))/(length(dse$n)-1))^0.5 

# Soma do quadrado do resíduo relativo SSRR 

sum((resid(bi2)/dse$d)^2) 

#Porcentagem dos resíduos RP 

(sum(resid(bi2)/dse$d))/length(dse$n)*100 

#AIC 

AIC(bi2) 
 

#validação 

# diâmetros estimados 

predict(bi2,newdata=valida) 

#Resíduos das equações ajustadas 
resid.bi2<-(valida$d-predict(bi2,newdata=valida)) 
sum(resid.bi2) 
res.bi2<-((resid.bi2)/valida$d)*100 
summary(res.bi2) 
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#Coeficiente de correlação ryŷ 

#ryyest 
cor(predict(bi2,newdata=valida),valida$d) 

#Raiz quadrada do erro médio RMSE% 

 (((sum((predict(bi2,newdata=valida)-
valida$d)**2)/length(valida$n))**0.5)/mean(valida$d))*100 

#Desvio D 

((sum(valida$d-predict(bi2,newdata=valida)))/length(valida$n)) 

#Desvio médio absoluto MD 

((sum(abs(valida$d-predict(bi2,newdata=valida))))/length(valida$n)) 

#Desvio padrão das diferenças SD 

 ((((sum((predict(bi2,newdata=valida )-valida$d)**2))-
((sum(predict(bi2,newdata=valida)-valida$d))**2)/length(valida$n)))/(length(valida$n)-
1))^0.5 

# Soma do quadrado do resíduo relativo SSRR 

sum(((valida$d-predict(bi2,newdata=valida))/valida$d)**2) 

#Porcentagem dos resíduos RP 

 (sum((valida$d-predict(bi2,newdata=valida))/valida$d))/length(valida$n)*100 

#AIC  

length(valida$n)+length(valida$n)*log(2*pi)+length(valida$n)*log((sum((valida$d-
predict(bi2,newdata=valida))**2))/length(valida$n))+2*(7) 

#para a construção dos gráficos, os valores estimados para dados de ajuste e 
validação, foram exportados para planilha eletrônica, por meio do pacote xlsx: 

require(xlsx) 
write.xlsx(predict(bi2), file="d bi.xlsx") 
write.xlsx(predict(bi2, newdata=valida), file="dv bi.xlsx") 
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• Uso do Neuro 4.0 para estimativas de diâmetros sem estratificação do fuste 
 
 A tela inicial (Figura B1) é composta por uma barra de menus, com as opções 
“Arquivo”, “Dados”, “Treinamento”, “RNA”, “Aplicação” e “Sobre”, uma barra com as 
ferramentas essenciais para o treinamento e generalização de redes neurais e uma 
área de trabalho para a digitação ou importação de dados.  
 
 

 

Figura B1 – Interface do Neuro 4.0 
Fonte: Software Neuro 

 

No menu “Dados” ou no ícone “importar dados” , da barra de ferramentas 
são importados os dados para o processamento. Os dados podem ser importados em 
arquivo formato Excel ou arquivo em formato Texto (.txt), com separador de texto 
“Tabulação” (Figura B2). O banco de dados usado para treinar as redes neurais para 
estimativas de diâmetros para o tronco inteiro foi o mesmo utilizado no ajuste das 
funções de afilamento com o software R (arquivo do bloco de notas: ajustedsefinal.txt). 
 

 

Figura B2 – Importação dos dados 
Fonte: Software Neuro 
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Realizada a importação dos dados, confirma-se a entrada dos dados em  
e, aciona-se o botão “Treinamento”, para realização do processo de “definição de 
variáveis”, “normalização” e “estrutura” da rede neural a ser treinada.  

Em “Treinamento”, “Definição de variáveis” ou no ícone  da barra de 
ferramentas, selecionam-se as variáveis de entrada do tipo quantitativas (por exemplo: 
DAP, x, x^2, em que x=hi/h e x^2=(hi/h)2), qualitativas (ci e cd, por exemplo) e a variável 

de saída (d). Confirmam-se as variáveis selecionadas em  (Figura B3) 
 

 

Figura B3 – Seleção de variáveis 
Fonte: Software Neuro 

 

Em “Treinamento”, “Normalização”, o software apresenta os valores máximo e 
mínimo de cada variável selecionada. Clicando em OK, os dados são normalizados e 
apresentados (Figura B4). 
 

 

Figura B4 – Normalização de variáveis 
Fonte: Software Neuro 
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 Clicando em “Treinamento” e em “Estrutura”, abre-se uma janela com as 
opções: “Parâmetros”, “Arquitetura”, “Parada” e “Algoritmos”, conforme Figura B5. 
Em “Parâmetros” define-se o “Número de Redes treinadas”, com a possibilidade de 
escolha de treinamento de diversas redes ao mesmo tempo, o que permite a 
escolha da melhor RNA (no caso, optou-se por 10 redes em cada treinamento). Em 
“Tipo de Treinamento”, seleciona-se o algoritmo a ser utilizado (no caso, optou-se 
pelo Resilient Propagation).  
 

 

Figura B5 – Parâmetros das redes 
Fonte: Software Neuro 

 
Em “Arquitetura”, define-se o número de neurônios na camada oculta (no 

caso, esse valor variou entre 1 e 15, optou-se por exemplificar com 8 neurônios). 
Define-se ainda, as funções de ativação para a camada oculta e para a camada de 
saída (como exemplificação, optou-se pela sigmoidal na camada oculta e na camada 
de saída) (Figura B6). 

 

 

Figura B6 – Arquitetura das redes 
Fonte: Software Neuro 
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Em “Parada”, define-se o(s) critério(s) de parada e os parâmetro(s) desse(s) 
critério(s) para que a RNA interrompa o ajuste dos pesos. No caso, optou-se como critério 
de parada o “Erro Médio ou Número de Ciclos” e utilizou-se como parâmetros dos 
critérios de parada, que a RNA interrompa o treinamento ao atingir o erro médio de 
0,0001 ou 3.000 ciclos de treinamento. Nessa função, também se pode optar pela 
validação cruzada, entretanto, no presente estudo não se fez uso dessa opção (Figura 
B7). 

 

Figura B7 – Critérios de paradas para o treinamento das redes 
Fonte: Software Neuro 

 
Em “Algoritmos”, conforme o algoritmo de aprendizado escolhido para o 

treinamento da rede seleciona-se variações do algoritmo ou complementam-se alguns 
requisitos necessários para a aplicação do algoritmo de aprendizado selecionado. Por 
exemplo, ao selecionar o algoritmo Resilient Propagation pode-se optar por suas 
variações básicas: RPROP+, RPROP-, iRPROP+ ou iPROP- (Figura B8).  
 

 

Figura B8 – Variações dos algoritmos de aprendizagem das redes 
Fonte: Software Neuro 
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No uso do algoritmo BackPropagation, por exemplo, há necessidade de 
indicar uma taxa de aprendizagem para ajustar o tamanho do passo que se dá em 
direção ao mínimo da função em questão a cada iteração e os valores do parâmetro 
momentum para a garantia de que o “passo” será na direção de minimização da 
função de erro.  

Ainda em “Treinamento” ou no ícone  da barra de ferramentas, realiza-se o 
treino (Figura B9). 

 

 

Figura B9 – Treinamento das redes 
Fonte: Software Neuro 

 
Finalizado o treinamento, o software apresenta os diâmetros estimados, em 

cada rede treinada e os respectivos resíduos de cada rede (Figura B10).  
 

 

Figura B10 – Resultados do treinamento das redes 
Fonte: Software Neuro 
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Na aba “Treinamento”, a opção “Análise Estatística” disponibiliza os valores das 
estatísticas “Bias”, “RMSE”, “Variância”, “SQR” e “Correlação” (Figura B11), o que 
possibilita a avaliação e seleção das melhores redes, no caso, das 10 redes treinadas. 

 

 

Figura B11 – Estatísticas disponibilizadas pelo software 
Fonte: Software Neuro 

 

Na aba “Dados”, tem-se a opção “Análise Gráfica” que apresenta os gráficos 
de avaliação das estimativas obtidas pelas redes: correlação entre valores 
observados e estimados (Figura B12) e resíduo ou erro percentual em função dos 
valores observados (Figura B13). 

 

 

Figura B12 – Gráfico de correlação entre valores observados e estimados da RNA 10 
Fonte: Software Neuro 
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Figura B13 – Gráfico de resíduos percentuais da RNA 10 em função de x (hi/h) 

Fonte: Software Neuro 

 

Selecionada a melhor rede, esta deve ser salva para a posterior 

generalização. Na aba “RNA”, “Salvar RNA” ou diretamente no ícone  da barra 
de ferramentas, a rede selecionada pelas estatísticas e pelas análises gráficas deve 
ser salva (Figura B14) em uma pasta de trabalho.  
 

 

Figura B14 – Procedimento para salvar a rede neural selecionada 
Fonte: Software Neuro 

 
Após salvar a rede neural, procede-se a fase de generalização. Em “Dados”, 

importa-se o conjunto de dados de generalização (arquivo do bloco de notas: 
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validadsefinal.txt). Na aba “Aplicação”, “Aplicar RNA” ou no ícone , busca-se e 
rede no arquivo salvo anteriormente e aplica-se ao conjunto de dados, obtendo-se 
os valores estimados pela rede (Figura B15). 
 

 

Figura B15 – Valores estimados para dados de generalização 
Fonte: Software Neuro 
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APÊNDICE C - ESTIMATIVAS DE DIÂMETROS COM ESTRATIFICAÇÃO 

DO FUSTE POR MEIO DO SOFTWARE ‘R’ E DO SOFTWARE ‘NEURO 4.0’ 

 
OBS: Foi apresentado o script para o software R e o procedimento no software 

Neuro para estimativas de diâmetros apenas para a porção mediana do fuste. Para 

a porção basal e apical os scripts para o R e os procedimentos no Neuro foram 

idênticos ao apresentado para a porção mediana. 

• Modelo de banco de dados para estimativas de diâmetros para a porção mediana 
com dados de ajuste (arquivo bloco de notas: dmeio.txt). 

 
n ci cd dap h hi d x x^2   
1 5 1 8.9 6.9 2.4 7.2 0.35 0.123   
1 5 1 8.9 6.9 4 4.9 0.58 0.336   
1 5 1 8.9 6.9 4.5 4.3 0.65 0.423  
2 5 1 8 7.9 2.765 6.6 0.35 0.123  
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞   
197 12 2 14.9 14.78 5.173 11 0.35 0.123  
197 12 2 14.9 14.78 6 10 0.41 0.165  
197 12 2 14.9 14.78 8 7.4 0.54 0.293  
197 12 2 14.9 14.78 9.607 6.4 0.65 0.423  

 

• Modelo de banco de dados para validação das estimativas de diâmetros para a 
porção mediana (arquivo bloco de notas: vmeio.txt).  

n ci cd dap h hi d x x^2  
1 13 4 22.8 21.2 7.42 17.4 0.35 0.123   
1 13 4 22.8 21.2 8 16.6 0.377 0.142   
1 13 4 22.8 21.2 10 14.6 0.472 0.222   
1 13 4 22.8 21.2 12 11.8 0.566 0.320   
1 13 4 22.8 21.2 13.78 10.1 0.65 0.423   
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞   
49 5 3 17.5 8.7 3.045 13.6 0.35 0.123   
49 5 3 17.5 8.7 4 11.2 0.460 0.211   
49 5 3 17.5 8.7 5.655 7.6 0.65 0.423 
 
 

• Script para estimativas de diâmetros com estratificação do fuste, usando o 
software R 

#Foram avaliadas as estimativas de diâmetros obtidas com a equação de Bi e suas 
variações: Bi.β1, Bi.β2β3 e Bi.β0β1β3, selecionadas no estudo como as de melhor 
desempenho. 
 
Script para ajuste e validação 
dse<-read.table("C:/tese/ajustedsefinal.txt",header=T) 
medio<-read.table("C:/tese/dmeio.txt",header=T) 
vmedio<-read.table("C:/tese/vmeio.txt",header=T) 
#bi sem o coeficiente b4 
bi<-nls(d ~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/ht)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*
x)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b5*x*dap**0.5+b6*x*ht**0.5),start=list(b0=1.81,b1=-0.22,b2=-
0.04,b3=-0.93,b5=0.0748,b6=-.14), data=dse) 
summary(bi) 
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require (nlme) 
#bi.b1 
bi.b1<-nlme(d ~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/ht)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*
x)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b5*x*dap**0.5), 
data=dse,fixed=b0+b1+b2+b3+b5~1,random=b1~1|idade/cd,start=c(b0=1.81,b1=-
0.22,b2=-0.04,b3=-0.93,b5=0.0748),control = nlmeControl(maxIter = 500)) 
summary(bi.b1) 
#bi.b2b3 
bi.b2b3<-nlme(d ~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/ht)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*
x)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b5*x*dap**0.5+b6*x*ht**0.5), 
data=dse,fixed=b0+b1+b2+b3+b5+b6~1,random=b2+b3~1|idade/cd,start=c(b0=1.81,
b1=-0.22,b2=-0.04,b3=-0.93,b5=0.0748,b6=-.14),control = nlmeControl(maxIter = 
500)) 
summary(bi.b2b3) 
#bi.b0b1b3 
bi.b0b1b3<-nlme(d ~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/ht)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*
x)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b5*x*dap**0.5+b6*x*ht**0.5), 
data=dse,fixed=b0+b1+b2+b3+b5+b6~1,random=b0+b1+b3~1|idade/cd,start=c(b0=1
.81,b1=-0.22,b2=-0.04,b3=-0.93,b5=0.0748,b6=-.14),control = nlmeControl(maxIter = 
500)) 
summary(bi.b0b1b3) 
#dados de ajuste 
#diâmetros preditos  
pmbi<-predict(bi,newdata=medio) 
pmbi.b1<-predict(bi.b1,newdata=medio) 
pmbi.b2b3<-predict(bi.b2b3,newdata=medio) 
pmbi.b0b1b3<-predict(bi.b0b1b3,newdata=medio) 
#dados de validação 
#diametros preditos  
vpmbi<-predict(bi,newdata=vmedio) 
vpmbi.b1<-predict(bi.b1,newdata=vmedio) 
vpmbi.b2b3<-predict(bi.b2b3,newdata=vmedio) 
vpmbi.b0b1b3<-predict(bi.b0b1b3,newdata=vmedio) 
 
Como os cálculos dos resíduos e das estatísticas de avaliação foram iguais para 
todos os modelos, foi apresentado somente o cálculo dos resíduos e das estatísticas 
para a porção mediana com o modelo de Bi, para o ajuste e validação. Para as 
demais equações basta substituir “bi” pela variação a ser avaliada. 
#dados de ajuste 

#resíduos  

rmbi<-((medio$d-pmbi)/medio$d)*100 
summary(rmbi) 

#estatísticas 

#ryyest 

cor(pmbi,medio$d) 

#RMSE% 
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(((sum((pmbi-medio$d)**2)/length(medio$n))**0.5)/mean(medio$d))*100 

#D 

((sum(medio$d-pmbi))/length(medio$n)) 

#MD 

((sum(abs(medio$d-pmbi)))/length(medio$n)) 

#SD 

((((sum((pmbi-medio$d)**2))-((sum(pmbi-
medio$d))**2)/length(medio$n)))/(length(medio$n)-1))^0.5 

#SSRR 

sum(((medio$d-pmbi)/medio$d)**2) 

#RP 

(sum((medio$d-pmbi)/medio$d))/length(medio$n)*100 

#AIC - p=6 

length(medio$n)+length(medio$n)*log(2*pi)+length(medio$n)*log((sum((medio$d-
pmbi)**2))/length(medio$n))+2*(7) 
#dados de validação 

#resíduos  

vrmbi<-((vmedio$d-vpmbi)/vmedio$d)*100 
summary(vrmbi) 

#estatísticas 

# ryyest 

cor(vpmbi,vmedio$d) 

#RMSE% 

(((sum((vpmbi-vmedio$d)**2)/length(vmedio$n))**0.5)/mean(vmedio$d))*100 

#D 

((sum(vmedio$d-vpmbi))/length(vmedio$n)) 

#MD 

((sum(abs(vmedio$d-vpmbi)))/length(vmedio$n)) 

#SD 

((((sum((vpmbi-vmedio$d)**2))-((sum(vpmbi-
vmedio$d))**2)/length(vmedio$n)))/(length(vmedio$n)-1))^0.5 

#SSRR 

sum(((vmedio$d-vpmbi)/vmedio$d)**2) 

#RP 

 (sum((vmedio$d-vpmbi)/vmedio$d))/length(vmedio$n)*100 

#AIC - p=6 

length(vmedio$n)+length(vmedio$n)*log(2*pi)+length(vmedio$n)*log((sum((vmedio$d
-vpmbi)**2))/length(vmedio$n))+2*(7) 

#para a construção dos gráficos, os valores estimados para dados de ajuste e 
validação, foram exportados para planilha eletrônica, por meio do pacote xlsx: 

require(xlsx) 
write.xlsx(predict(bi), file="d bi.xlsx") 
write.xlsx(predict(bi, newdata=valida), file="dv bi.xlsx") 
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• Uso do Neuro 4.0 para estimativas de diâmetros com estratificação do fuste 

O banco de dados da porção mediana (arquivo bloco de notas: dmeio.txt) foi 
importado para o Neuro 4.0 e foram aplicadas as redes selecionadas para 
estimativas de diâmetros: RNA10A do Cenário A e RNA2A, RNA3A e RNA4A do 
Cenário B.  

A Figura C1 apresenta o procedimento para estimativas de diâmetros para a 
porção mediana, usando a RNA 10A, com dados de ajuste. O mesmo procedimento 
foi realizado com dados de generalização. As estimativas foram exportadas para 
planilha eletrônica para o cálculo das estatísticas e construção dos gráficos. 

 

 

Figura C1 - Diâmetros estimados para a porção mediana usando a RNA 10A para 
dados de ajuste  

Fonte: Software Neuro 

 

 As Figuras C2 e C3 apresentam as estimativas de diâmetros nas alturas 
0,35h e 0,65h, demonstrando a possibilidade da obtenção dessas estimativas para 
utilização das redes em inventário florestal, onde se desconhecem as medidas dos 
diâmetros nestas alturas. 
 Como a RNA 10A foi treinada com as variáveis de entrada: DAP, hi, hi/h e 
(hi/h)2 e, os dados de inventário só trazem os valores de DAP e h, para a construção 
do banco de dados a serem importados para o Neuro, calcula-se hi pela relação hi = 
0,35h (Figura C2) e hi = 0,65h (Figura C3). Os valores de hi/h (representado por x no 
banco de dados) correspondem a 0,35 (Figura C2) e 0,65 (Figura C3).  
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Figura C2 - Diâmetros estimados para a altura 0,35h usando a RNA 10A  
Fonte: Software Neuro 
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Figura C3 - Diâmetros estimados para a altura 0,65h, usando a RNA 10A  
Fonte: Software Neuro 
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APÊNDICE D - ESTIMATIVAS DE VOLUMES PARCIAIS COM O 

SOFTWARE ‘R’ E O SOFTWARE ‘NEURO 4.0’ 

 
Foi apresentado o script para o software R e o procedimento no software 

Neuro 4.0 para estimativas de volumes apenas para a porção mediana do fuste. 
Para a porção basal e apical os scripts para o R e os procedimentos no Neuro foram 
idênticos a esse. 

No estudo, foram avaliadas as estimativas de volumes obtidas com a equação 
de Bi e suas variações: Bi.β1, Bi.β2β3 e Bi.β0β1β3, selecionadas como as de melhor 
desempenho. Para cada variação da equação de Bi avaliada foi usado um banco de 
dados diferente, conforme a variação dos coeficientes aleatórios por classe de idade 
e de diâmetros. Assim, neste apêndice, foi demonstrado apenas o banco de dados 
para as estimativas de volumes com a equação de Bi, o qual também foi usado para 
estimativas de volumes com o software Neuro e, o banco de dados para as 
estimativas de volumes com a variação da equação de Bi (Bi.β0β1β3) selecionada no 
estudo como a de melhor desempenho para estimativas de volumes para a porção 
mediana. 
 

• Modelo de banco de dados para estimativas de volumes com a equação de Bi no 
software R e com o software Neuro para a porção mediana com dados de ajuste 
(arquivo volumebi.meio.txt). OBS: h1 = altura a 0,35h; h2 = altura a 0,65h; d0.35 = 
diâmetro a 0,35 da altura total; d0.65 = diâmetro a 0.65 da altura total. 
 

n ci cd dap h    dap2*h  h1 h2 d0.35 d0.65 v 
1  5 1  8.9  6.9    546.5  2.42 4.49  7.2  4.3 0.006 
2  5 1  8.0  7.9    505.6  2.77 5.14  3.8  3.8 0.005 
3  5 1  9.8  7.5    720.3  2.63 4.88 3.81  3.8 0.006 
4  7 4 20.5 11.0   4622.8  3.85 7.15 15.4  7.0 0.034 
5  8 6 30.6 17.4  16292.7 6.09 11.31 21.3 12.2 0.124 
⁞  ⁞ ⁞ ⁞  ⁞   ⁞  ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞  
194  5 2 13.8  7.8   1485.4  2.73 5.07 11.2 6.2 0.015 
195  5 2 10.8  8.2    956.4  2.87 5.33  8.1 4.0 0.008 
196  5 2 12.5  8.0   1250.0  2.80 5.20  6.6 6.6 0.014 
197 12 2 14.9 14.8   3281.3  5.17 9.61 11.0 6.4 0.025 
 
 

• Modelo de banco de dados para estimativas de volumes com a equação de Bi 
com o software R e com o software Neuro para a porção mediana com dados de 
validação (arquivo volumebi.valida.meio.txt). OBS: h1 = altura a 0,35h; h2 = altura 
a 0,65h, d0.35 = diâmetro a 0,35 da altura total; d0.65 = diâmetro a 0.65 da altura 
total. 
 

n ci cd dap h dap2*h   h1 h2 d0.35 d0.65 v 
1 13 4 22.8 21.2 11020.6  7.42 13.78 17.4 10.11 0.096 
2  5 1  8.5  7.9     570.8  2.77  5.14  6.7  3.84 0.005 
3 11 5 27.9 18.6 14439.5  6.49 12.06 22.1 14.81 0.166 
4  5 4 21.0 10.6   4674.6  3.71  6.89 15.3  8.02 0.035 
5  7 2 13.4 11.1   1984.1  3.87  7.18  9.5  7.04 0.019 
⁞  ⁞ ⁞ ⁞ ⁞   ⁞  ⁞ ⁞ ⁞  ⁞ ⁞  
46  9 5 27.8 16.9 13061.0   5.92 10.99 21.5 10.82 0.109 
47 19 8 43.0 31.9 58983.1  11.17 20.74 30.4 21.52 0.511 
48 14 3 17.1 18.4   5380.3   6.44 11.96 11.9  6.83 0.038 
49  5 3 17.5  8.7   2664.4   3.05  5.66 13.6  7.64 0.024 
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• Script para estimativas de volumes com a equação de Bi para a porção 
mediana do fuste, usando o software R  

#script para ajuste e validação 
dse<-read.table("C:/tese/ajustedsefinal.txt",header=T) 
mbi<-read.table("C:/tese/pvmeio/volumebi.meio.txt",header=T) 
mbiv<-read.table("C:/tese/pvmeio/volumebi.valida.meio.txt",header=T) 
 
#para dados de ajuste 
#bisem o coeficiente b4 
bi<-nls(d ~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/h)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*x
)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b5*x*dap**0.5+b6*x*h**0.5),start=list(b0=1.81,b1=-0.22,b2=-
0.04,b3=-0.93,b5=0.0748,b6=-.14), data=dse) 
summary(bi) 
require(xlsx) 
#volume bi.meio 
fbi.m<-
function(h2,dap,h)(pi/40000)*((dap*(log(sin((pi/2)*(h2/h)))/(log(sin((pi/2)*(1.3/h)))))**(1
.85292754-0.26046621*sin((pi/2)*(h2/h))-0.03880185*cos((3*pi/2)*(h2/h))-
0.97864645*(sin((pi/2)*(h2/h))/(h2/h))+0.05003336*(h2/h)*dap**0.5-
0.09999988*(h2/h)*h**0.5))**2) 
vbi.m<-function(h2,dap,h,h1) integrate(fbi.m,lower=h1, upper=h2, 
dap=dap,h=h)$value 
mbi.m3 <-mapply(vbi.m,h1 = as.list(mbi$h1, mbi$n),h2 = as.list(mbi$h2, 
mbi$n),dap=as.list(mbi$dap),h=as.list(mbi$h)) 
 
#para dados de validação 
vmbi.m3 <-mapply(vbi.m,h1 = as.list(mbiv$h1, mbiv$n),h2 = as.list(mbiv$h2, 
mbiv$n),dap=as.list(mbiv$dap),h=as.list(mbiv$h)) 
 
Como os cálculos dos resíduos e das estatísticas de avaliação foram iguais para 
todos os modelos, foi apresentado somente o cálculo dos resíduos e das estatísticas 
para a porção mediana com o modelo de Bi, para o ajuste e validação. Para as 
demais equações basta substituir “bi” pela variação a ser avaliada. 
#dados de ajuste 

#resíduos  

res.mbi.m3<-((mbi$v-mbi.m3)/mbi$v)*100 
summary(res.mbi.m3) 

#ryyest. 

cor(mbi$v,mbi.m3) 

#RMSE% 

((sum((mbi$v-mbi.m3)**2)/length(mbi$n))**0.5)/mean(mbi$v)*100 

#D 

(sum(mbi$v-mbi.m3))/length(mbi$n) 

#MD 

((sum(abs(mbi$v-mbi.m3)))/length(mbi$n)) 

#SD 
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(((sum((mbi$v-mbi.m3)^2)-(sum(mbi$v-mbi.m3))^2/length(mbi$n)))/(length(mbi$n)-
1))^0.5 

#SSRR 

sum(((mbi$v-mbi.m3)/(mbi$v))^2) 

#RP 

(sum((mbi$v-mbi.m3)/mbi$v)/length(mbi$n))*100 

#AIC 

length(mbi$n)+length(mbi$n)*log(2*pi)+length(mbi$n)*log((sum((mbi.m3-
mbi$v)**2))/length(mbi$n))+2*(7) 
#dados de validação 

#resíduos 

res.vmbi.m3<-((mbiv$v-vmbi.m3)/mbiv$v)*100 
summary(res.vmbi.m3) 

#ryyest 

cor(mbiv$v,vmbi.m3) 

#RMSE% 

((sum((mbiv$v-vmbi.m3)**2)/length(mbiv$n))**0.5)/mean(mbiv$v)*100 

#D 

(sum(mbiv$v-vmbi.m3))/length(mbiv$n) 

#MD 

((sum(abs(mbiv$v-vmbi.m3)))/length(mbiv$n)) 

#SD 

(((sum((mbiv$v-vmbi.m3)^2)-(sum(mbiv$v-
vmbi.m3))^2/length(mbiv$n)))/(length(mbiv$n)-1))^0.5 

#SSRR 

sum(((mbiv$v-vmbi.m3)/(mbiv$v))^2) 

#RP 

(sum((mbiv$v-vmbi.m3)/mbiv$v)/length(mbiv$n))*100 

#AIC 

length(mbiv$n)+length(mbiv$n)*log(2*pi)+length(mbiv$n)*log((sum((vmbi.m3-
mbiv$v)**2))/length(mbiv$n))+2*(7) 

#para a construção dos gráficos, os valores estimados para dados de ajuste e 
validação, foram exportados para planilha eletrônica, por meio do pacote xlsx: 

require(xlsx) 
write.xlsx(mbi.m3,file="volumes meio bi.m3.xlsx") 
write.xlsx(vmbi.m3,file="volumes valida meio bi.m3.xlsx") 
 
 

• Modelo de banco de dados para estimativas de volumes com a variação da 
equação de Bi (Bi.β0β1β3) para a porção mediana com dados de ajuste (arquivo 
volumebi.b0b1b3.meio.txt) e dados de validação (arquivo 
volumebi.b0b1b3.valida.meio.txt). OBS: h1 = altura a 0,35h; h2 = altura a 0,65h; 
d0.35 = diâmetro a 0,35 da altura total; d0.65 = diâmetro a 0.65 da altura total.
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# dados de ajuste 
 
n ci cd dap h h1 h2 d0.35 d0.65 x v b0 b1 b2 b3 b5 b6 
1 5 1 8.9 6.9 2.42 4.49 7.2 4.3 0.65 0.006 0.395 -0.060 -0.050 -0.062 0.040 -0.017 
2 5 1 8 7.9 2.77 5.14 6.6 3.8 0.65 0.005 0.395 -0.060 -0.050 -0.062 0.040 -0.017 
3 5 1 9.8 7.5 2.63 4.88 7.4 3.8 0.65 0.006 0.395 -0.060 -0.050 -0.062 0.040 -0.017 
4 7 4 20.5 11 3.85 7.15 15.4 7.0 0.65 0.034 0.658 -0.160 -0.050 -0.229 0.040 -0.017 
5 8 6 30.6 17.4 6.09 11.31 21.3 12.2 0.65 0.124 1.029 -0.320 -0.050 -0.422 0.040 -0.017 
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞   ⁞  ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞  
194 5 2 13.8 7,8 2.73 5.07 11.2 6.2 0.65 0.015 0.194 0.027 -0.050  0.032 0.040 -0.017 
195 5 2 10.8 8,2 2.87 5.33 8.1 4.0 0.65 0.008 0.194 0.027 -0.050  0.032 0.040 -0.017 
196 5 2 12.5 8.0 2.80 5.20 10.2 6.6 0.65 0.014 0.194 0.027 -0.050  0.032 0.040 -0.017 
197 12 2 14.9 14.78 5.17 9.61 11.0 6.4 0.65 0.025 2.352 -0.850 -0.050 -1.095 0.040 -0.017 

 
 
# dados de validação 
 
n ci cd dap h h1 h2 d0.35 d0.65 x v b0 b1 b2 b3 b5 b6 
1 13 4 22.8 21.2 7.42 13.78 17.4 10.1 0.65 0.096 1.267 -0.409 -0.050 -0.589 0.040 -0.017 
2 5 1 8.5 7.9 2.77  5.14 6,7 3.8 0.65 0.005 0.395 -0.060 -0.050 -0.062 0.040 -0.017 
3 11 5 27.9 18.55 6.49 12.06 22.1 14.8 0.65 0.166 1.486 -0.452 -0.050 -0.743 0.040 -0.017 
4 5 4 21 10.6 3.71  6.89 15.3 8.0 0.65 0.035 0.329 -0.030 -0.050 -0.033 0.040 -0.017 
5 7 2 13.4 11.05 3.87  7.18 9.5 7.0 0.65 0.019 0.653 -0.173 -0.0450 -0.203 0.040 -0.017 
⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞   ⁞  ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 
46 9 5 27.8 16.9 5.92 10.99 21.5 10.8 0.65 0.109 1.236 -0.391 -0.050 -0.547 0.040 -0.017 
47 19 8 43 31.9 11.17 20.74 30,4 21.5 0.65 0.511 1.174 -0.358 -0.050 -0.578 0.040 -0.017 
48 14 3 17.1 18.4 6.44 11.96 11.9 6.8 0.65 0.038 1.360 -0.425 -0.050 -0.641 0.040 -0.017 
49 5 3 17.5 8.7 3.05  5.66 13.6 7.6 0.65 0.024 0.218  0.012 -0.050  0.028 0.040 -0.017
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• Script para estimativas de volumes com a equação Bi.β0β1β3 para a porção 
mediana do fuste, usando o software R  

#script para ajuste e validação 
dse<-read.table("C:/tese/ajustedsefinal.txt",header=T) 
require(nlme) 
 
bi<-nls(d~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/h)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*x
)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b5*x*dap**0.5+b6*x*h**0.5),start=list(b0=1.81,b1=-0.22,b2=-
0.04,b3=-0.93,b5=0.0748,b6=-.14), data=dse) 
bi.b0b1b3<-nlme(d~ 
dap*(log(sin((pi/2)*x))/(log(sin((pi/2)*(1.3/h)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*x)+b2*cos((3*pi/2)*x
)+b3*(sin((pi/2)*x)/x)+b5*x*dap**0.5+b6*x*h**0.5), 
data=dse,fixed=b0+b1+b2+b3+b5+b6~1,random=b0+b1+b3~1|ci/cd,start=c(b0=1.81,
b1=-0.22,b2=-0.04,b3=-0.93,b5=0.0748,b6=-.14),control = nlmeControl(maxIter = 
500)) 
summary(bi.b0b1b3) 
b0b1b3<-coef(bi.b0b1b3) 
b0b1b3 
write.xlsx(b0b1b3,"C:/tese/coeficientes/coef bi.b0b1b3.xlsx") 
fbi.3<-
function(h2,dap,h1,h,b0,b1,b2,b3,b5,b6)(pi/40000)*((dap*(log(sin((pi/2)*(h2/h)))/(log(s
in((pi/2)*(1.3/h)))))**(b0+b1*sin((pi/2)*(h2/h))+b2*cos((3*pi/2)*(h2/h))+b3*(sin((pi/2)*(h
2/h))/(h2/h))+b5*(h2/h)*dap**0.5+b6*(h2/h)*h**0.5))**2) 
vbi.3<-function(h2,dap,h1,h,b0,b1,b2,b3,b5,b6)integrate(fbi.3,lower=h1,upper=h2, 
dap=dap,h=h,b0=b0,b1=b1,b2=b2,b3=b3,b5=b5,b6=b6)$value 
 
#planilha para dados de ajuste e validação 
mbi.b0b1b3<-read.table("C:/tese/pvmeio/volumebi.b0b1b3.meio.txt",header=T) 
mbiv.b0b1b3<read.table("C:/tese/pvmeio/volumebi.b0b1b3.valida.meio.txt",header=T) 
 
#ajuste 
#Bi.b0b1b3 volume meio 
mbi.b0b1b3.m3 <-mapply(vbi.3,h1 = as.list(mbi.b0b1b3$h1, mbi.b0b1b3$n),h2 = 
as.list(mbi.b0b1b3$h2, 
mbi.b0b1b3$n),dap=as.list(mbi.b0b1b3$dap,mbi.b0b1b3$n),h=as.list(mbi.b0b1b3$h,
mbi.b0b1b3$n),b0=as.list(mbi.b0b1b3$b0, mbi.b0b1b3$n),b1=as.list(mbi.b0b1b3$b1, 
mbi.b0b1b3$n),b2=as.list(mbi.b0b1b3$b2,mbi.b0b1b3$n),b3=as.list(mbi.b0b1b3$b3,
mbi.b0b1b3$n), 
b5=as.list(mbi.b0b1b3$b5,mbi.b0b1b3$n),b6=as.list(mbi.b0b1b3$b6,mbi.b0b1b3$n)) 
  
# validação 
mbiv.b0b1b3.m3<-mapply(vbi.3,h1 = as.list(mbiv.b0b1b3$h1, mbiv.b0b1b3$n),h2 = 
as.list(mbiv.b0b1b3$h2, 
mbiv.b0b1b3$n),dap=as.list(mbiv.b0b1b3$dap),h=as.list(mbiv.b0b1b3$h), 
b0=as.list(mbiv.b0b1b3$b0, mbiv.b0b1b3$n),b1=as.list(mbiv.b0b1b3$b1, 
mbiv.b0b1b3$n),b2=as.list(mbiv.b0b1b3$b2,mbiv.b0b1b3$n),b3=as.list(mbiv.b0b1b3
$b3,vbb1.b0b1b3$n),b5=as.list(mbiv.b0b1b3$b5,mbiv.b0b1b3$n),b6=as.list(mbiv.b0
b1b3$b6,mbiv.b0b1b3$n)) 
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#estatísticas para dados de ajuste 

#resíduos  

res.mbi.b0b1b3.m3<-((mbi.b0b1b3$v-mbi.b0b1b3.m3)/mbi.b0b1b3$v)*100 
summary(res.mbi.b0b1b3.m3) 

#ryyest. 

cor(mbi.b0b1b3$v,mbi.b0b1b3.m3) 

#RMSE% 

((sum((mbi.b0b1b3$v-
mbi.b0b1b3.m3)**2)/length(mbi.b0b1b3$n))**0.5)/mean(mbi.b0b1b3$v)*100 

#D 

(sum(mbi.b0b1b3$v-mbi.b0b1b3.m3))/length(mbi.b0b1b3$n) 

#MD 

((sum(abs(mbi.b0b1b3$v-mbi.b0b1b3.m3)))/length(mbi.b0b1b3$n)) 

#SD 

(((sum((mbi.b0b1b3$v-mbi.b0b1b3.m3)^2)-(sum(mbi.b0b1b3$v-
mbi.b0b1b3.m3))^2/length(mbi.b0b1b3$n)))/(length(mbi.b0b1b3$n)-1))^0.5 

#SSRR 

sum(((mbi.b0b1b3$v-mbi.b0b1b3.m3)/(mbi.b0b1b3$v))^2) 

#RP 

(sum((mbi.b0b1b3$v-mbi.b0b1b3.m3)/mbi.b0b1b3$v)/length(mbi.b0b1b3$n))*100 

#AIC 

length(mbi.b0b1b3$n)+length(mbi.b0b1b3$n)*log(2*pi)+length(mbi.b0b1b3$n)*log((s
um((mbi.b0b1b3.m3-mbi.b0b1b3$v)**2))/length(mbi.b0b1b3$n))+2*(7) 
#estatísticas para dados de validação 

#resíduos 

res.mbiv.b0b1b3.m3<-((mbiv.b0b1b3$v-mbiv.b0b1b3.m3)/mbiv.b0b1b3$v)*100 
summary(res.mbiv.b0b1b3.m3) 

#ryyest 

cor(mbiv.b0b1b3$v,mbiv.b0b1b3.m3) 

#RMSE% 

((sum((mbiv.b0b1b3$v-
mbiv.b0b1b3.m3)**2)/length(mbiv.b0b1b3$n))**0.5)/mean(mbiv.b0b1b3$v)*100 

#D 

(sum(mbiv.b0b1b3$v-mbiv.b0b1b3.m3))/length(mbiv.b0b1b3$n) 

#MD 

((sum(abs(mbiv.b0b1b3$v-mbiv.b0b1b3.m3)))/length(mbiv.b0b1b3$n)) 

#SD 

(((sum((mbiv.b0b1b3$v-mbiv.b0b1b3.m3)^2)-(sum(mbiv.b0b1b3$v-
mbiv.b0b1b3.m3))^2/length(mbiv.b0b1b3$n)))/(length(mbiv.b0b1b3$n)-1))^0.5 

#SSRR 

sum(((mbiv.b0b1b3$v-mbiv.b0b1b3.m3)/(mbiv.b0b1b3$v))^2) 

#RP 

(sum((mbiv.b0b1b3$v-
mbiv.b0b1b3.m3)/mbiv.b0b1b3$v)/length(mbiv.b0b1b3$n))*100 

#AIC 
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length(mbiv.b0b1b3$n)+length(mbiv.b0b1b3$n)*log(2*pi)+length(mbiv.b0b1b3$n)*log
((sum((mbiv.b0b1b3.m3-mbiv.b0b1b3$v)**2))/length(mbiv.b0b1b3$n))+2*(7) 

#para a construção dos gráficos, os valores estimados para dados de ajuste e 
validação, foram exportados para planilha eletrônica, por meio do pacote xlsx: 

require(xlsx) 
write.xlsx(mbi.b0b1b3.m3,file="volumes meio bi.b0b1b3.m3.xlsx") 
write.xlsx(mbiv.b0b1b3.m3,file="volumes valida meio bi.b0b1b3.m3.xlsx") 
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• Uso do software Neuro 4.0 para estimativas de volumes para a porção 
mediana do fuste 

O banco de dados da porção mediana utilizado para estimativas de volume 
com a equação de Bi foi importado para o Neuro 4.0 e foram aplicadas as redes 
selecionadas para estimativas de volumes do Cenário A e Cenário B.  

As Figuras D1 e D2 apresentam o procedimento para estimativas de volumes 
para a porção mediana usando a RNA 4ma (Cenário A), com dados de treino e 
generalização. Os volumes estimados foram exportados para planilha eletrônica 
para o cálculo das estatísticas e construção dos gráficos. 

 

 

Figura D1 - Volumes estimados para a porção mediana usando a RNA 4ma para 
dados de treino  

Fonte: Software Neuro 
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Figura D2 - Volumes estimados para a porção mediana usando a RNA 4ma para 
dados de generalização  
Fonte: Software Neuro 

 

 


