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RESUMO 

 
Márcio Assis Cordeiro. Modelagem do crescimento e produção utilizando máquina de 
vetor de suporte e redes neurais artificiais.  

  
Este estudo teve por objetivo avaliar o desempenho de redes neurais artificiais 

(RNAs) e máquinas de vetor de suporte (MVS) na modelagem de variáveis 
dendrométricas em povoamentos de eucalipto. Os dados utilizados são oriundos de 
plantios comerciais não desbastados, localizados em quatro municípios localizados da 
mesorregião sul do estado do Amapá e foram disponibilizados pela empresa Amcel-
Amapá florestal e celulose S/A. São provenientes de parcelas permanentes, parcelas 
temporárias e inventário pré-corte, com idades variando entre 22 e 88 meses. Foram 
ajustados modelos hipsométricos, volumétricos e de crescimento e produção consagrados 
na literatura, e comparados com a técnica de máquina de vetor de suporte e de redes 
neurais artificiais. Para cada tipo de modelagem, os dados foram divididos aleatoriamente 
em dois grupos, 80% dos dados para ajuste/treinamento e 20% para 
validação/generalização dos mesmos. As mesmas variáveis dendrométricas utilizadas 
pelos modelos de regressão, foram utilizadas pelas MVS e RNA. Para o treinamento e 
generalização das máquinas de vetor de suporte (MVS), foram utilizadas quatro 
configurações, formadas a partir de duas funções de erro e duas funções de kernel. Para 
configuração, treinamento e generalização das RNAs, foi utilizado o software Neuro 4.0, 
no qual foram utilizadas configurações de redes do tipo Adaline (Adaptive Linear 
Element); Multilayer Perceptron (MLP) e Funções de Base Radial (Radial Basis 
Function-RBF). Antecedendo a modelagem do crescimento e produção, foi realizado o 
ajuste das curvas de sítio e a classificação da capacidade produtiva, pelo método da curva-
guia. Para tal foram avaliados dois modelos não lineares e, em seguida foi avaliada a 
estabilidade das curvas de sítio nas parcelas que tiveram mais de três medições. Na 
modelagem do crescimento e produção, utilizou-se o índice de sítio estimado pela 
equação selecionada. A qualidade dos ajustes dos modelos de regressão, e das 
metodologias utilizando RNAs e MVS, foram avaliadas 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%), análise gráfica dos resíduos (Res%). 
Máquinas de vetor de suporte e redes neurais artificiais apresentaram bom desempenho 
nas estimativas de altura, volume individual e nas projeções de área basal e volume por 
hectare, demonstrando serem técnicas promissoras para aplicações na área de mensuração 
e manejo florestal. 

 
Palavras-chave: Modelagem do crescimento e produção, máquina de vetor de suporte, 
redes neurais artificiais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 

ABSTRACT 

Márcio Assis Cordeiro. Modeling growth and production using a support vector machine 
and artificial neural networks. 
  

  

This study aimed to evaluate the performance of artificial neural networks (ANNs) 
and support vector machines (SVM) in the modeling of dendrometric variables in 
eucalyptus stands. The data used come from non-thinned commercial plantations, located 
in four municipalities located in the southern mesoregion of the state of Amapá and were 
made available by the company Amcel-Amapá florestal e celulose S / A. They come from 
permanent plots, temporary plots and pre-cut inventory, with ages varying between 22 
and 88 months. Hypsometric, volumetric and growth and production models established 
in the literature were adjusted, and compared with the support vector machine technique 
and artificial neural networks. For each type of modeling, the data were randomly divided 
into two groups, 80% of the data for adjustment / training and 20% for validation / 
generalization. The same dendrometric variables used by the regression models were used 
by the MVS and ANNs. For the training and generalization of support vector machines 
(SVM), four configurations were used, formed from two error functions and two kernel 
functions. For configuration, training and generalization of the ANNs, Neuro 4.0 software 
was used, in which configurations of networks of the Adaline type (Adaptive Linear 
Element) were used; Multilayer Perceptron (MLP) and Radial Basis Functions (Radial 
Basis Function-RBF). Prior to the growth and production modeling, the site curves were 
adjusted and the production capacity was classified using the guide curve method. For 
that, two non-linear models were evaluated and then the stability of the site curves in the 
plots that had more than three measurements was evaluated. In modeling growth and 
production, the site index estimated by the selected equation was used. The quality of the 
adjustments of the regression models, and of the methodologies using ANNs and SVM, 
were evaluated using the correlation coefficient between the observed and estimated 
values (ryŷ), the square root of the mean error, expressed as a percentage of the mean 
(RMSE %), graphical analysis of residues (Res%). Support vector machines and artificial 
neural networks performed well in the estimates of height, individual volume and in the 
basal area and volume per hectare projections, proving to be promising techniques for 
applications in the area of measurement and forest management. 

 
Keywords: Growth and production modeling, support vector machine, artificial neural 
networks. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ciência florestal tem uma longa tradição em estudar o crescimento e a produção 

atual e futura de povoamentos florestais. Esses estudos são de singular importância para 

viabilização no planejamento das atividades de campo e fornecer informações sólidas ao 

gestor florestal, que estará mais embasado para tomar as decisões técnicas, ambientais, 

sociais e econômicas, que satisfaçam todos os pilares da sustentabilidade, presentes no 

manejo florestal. 

O conhecimento do estoque em crescimento e da produção é fundamental para se 

obter de maneira eficiente os recursos florestais desejados, por isso se fazem necessárias 

medições e estimativas com grande assertividade. Entretanto, o crescimento compreende 

um sistema complexo, uma vez que acontecem mudanças na magnitude de diversas 

características mensuráveis nas árvores, como diâmetro, altura, volume (ZEIDE, 1993). 

Ademais a influência e interligação de variáveis biológicas, econômicas e sociais também 

comprovam a complexa dinâmica do setor florestal (ARCE et al., 1998). Uma maneira 

de representar este sistema é por meio dos modelos estatísticos e, ou matemáticos, devido 

a possibilidade de simplificação do sistema biológico (BUONGIORNO e GILLESS, 

2003). 

A busca pelo manejo ótimo, em termos econômicos e ambientais, somada ao 

desenvolvimento de computadores e softwares mais versáteis, produziu, nas últimas 

décadas, um avanço tecnológico relevante no manejo florestal. Dentre os vários métodos 

utilizados para se quantificar altura, volume de madeira individual (ou por unidade de 

área), atual e futuro em povoamentos florestais, pode-se citar o emprego da análise de 

regressão, que utiliza variáveis como diâmetro, altura e idade das árvores, considerando 

características do plantio como espaçamento, espécie ou clone e capacidade produtiva 

para fins de estratificação (CAMPOS e LEITE, 2017). 

Tendo em vista o uso frequente de modelos de regressão em mensuração florestal, 

diante da necessidade de otimização dos recursos florestais, a busca por estimativas que 

proporcionem resultados mais precisos, impulsionam o setor, pois sabe-se que para 

produção de madeira, muitas vezes faz-se necessário, investimentos substanciais na sua 

produção, tornando fundamental a busca e o desenvolvimento de modelos mais precisos 

para estimativas de atributos da árvore e do crescimento de povoamentos (BURKHART 

e TOMÉ, 2012). 
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Recentemente, estudos na área de Inteligência Artificial (IA), mostraram que 

técnicas de Aprendizado de Máquina (AM, ou do inglês ML - Machine Learning)  têm 

apresentado resultados satisfatórios ao se empregar máquinas de vetor de suporte e redes 

neurais artificiais (RNAs) ao invés de modelos de regressão (GUAN e GERTNER, 

1991;1995; GORDON, 1998; VAPNIK,1999; DIAMANTOPOULOU,2005; GÖRGENS 

et al., 2006; BINOTI, 2012 e 2016; MAGALHÃES, 2014; COSENZA,2015 SOUZA, 

2017 e DA COSTA FILHO, 2019). Os modelos matemáticos baseados em técnicas de 

inteligência artificial, como as redes neurais artificiais (RNA) e máquinas vetores de 

suporte (MVS), justificam-se nas mais diversas áreas de conhecimento, inclusive no 

manejo e na mensuração florestal, como uma alternativa à análise de regressão 

convencional, por apresentar flexibilidade no treinamento e modelagem das relações 

entre variáveis; pela capacidade de aprendizado de informações de um conjunto de dados 

e também pela generalização desse aprendizado para dados desconhecidos. 

Considerando o grande potencial da aplicação das máquinas de vetor de suporte e 

das redes neurais artificiais, como sendo uma alternativa para trazer estimativas com 

maior precisão, o objetivo desse trabalho é aplicar máquinas de vetor de suporte e redes 

neurais artificiais na modelagem de variáveis dendrométricas em povoamentos de 

eucalipto, comparando os resultados com a modelagem tradicional. Assim como, por 

meio da investigação dos trabalhos que vêm sendo realizados nessa área, esse trabalho 

também busca contribuir com mais conhecimento, tanto para o meio acadêmico, quanto 

para as empresas do setor florestal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2. OBJETIVOS 

 

 
2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o desempenho de redes neurais artificiais e das máquinas de vetor de 

suporte, nas estimativas de altura, volume individual e na modelagem do crescimento e 

produção em povoamentos de eucaliptos. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Avaliar diferentes configurações de MVS e RNAs, buscando as que obtiverem 

melhor desempenho nas estimativas para cada tipo de modelagem dendrométrica; 

 Testar modelos para construir curvas de sítio e testar a estabilidade das mesmas; 

 Realizar o ajuste dos modelos de produção global para projetar o crescimento e a 

produção de povoamentos de eucaliptos; 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. O setor florestal brasileiro 

 

Observou-se no período de 2006 a 2016, no cenário nacional, uma desaceleração 

no crescimento da área plantada com pinus, muitas vezes sendo substituída pelo eucalipto. 

Provavelmente, isso se deve, em parte, ao crescimento mais acelerado e à expansão no 

uso do eucalipto em processos industriais. Analisando historicamente, os plantios com 

eucalipto no país tiveram crescimento de 3,9% ao ano, contra 1,7% das áreas com pinus 

(APRE, 2018).  

Segundo a Indústria Brasileira de Árvores- IBÁ (2019), com uma área de 7,83 

milhões de hectares de reflorestamento, o setor brasileiro de árvores plantadas é 

responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins industriais, representando 

1,3% do PIB brasileiro e 6,9% do PIB industrial e, também, é um dos que segmentos com 

maior potencial de contribuição para a construção de uma economia verde. A expectativa 

é que a utilização das tecnologias mais avançadas de produção permita aproveitar, no 

futuro, 100% da floresta, possibilitando novos usos, como a lignina, o etanol de segunda 

geração, uma nova geração de bioplásticos, nano fibras e óleos. Assim, as árvores serão 

também provedoras de matéria-prima para outros segmentos produtivos, entre eles, as 

indústrias energéticas, automobilística, farmacêutica, química, cosmética, aeronáutica, 

têxtil e alimentícia.  

O plantio com eucalipto está concentrado nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-

Oeste (81,5% da produção total do país), provavelmente, devido à ampla adaptação de 

espécies do gênero a estas regiões, associada ao desenvolvimento de uma indústria de 

base florestal diversificada e consumidora de matéria-prima florestal de eucalipto, na 

região norte (APRE, 2018).  

No norte do país, região que contempla a área de estudo, encontra-se um total de 

65.026ha de plantios do gênero Eucalyptus. A empresa Amapá Florestal e Celulose – 

AMCEL, é responsável pelo manejo florestal 45.451ha, o que corresponde a 70% do total 

de eucalipto plantado nessa região. As operações de manejo florestal, processo fabril, e 

embarque do produto exigem um aporte tecnológico que é extremamente importante para 

o estado, onde o produto final do processamento do eucalipto é o cavaco para produção 

de celulose, que equivale aproximadamente a um milhão de toneladas/ano e que são 

destinadas ao mercado externo: Continente Europeu e Asiático. 
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3.2. Eucalipto e os plantios florestais no Brasil 

 

O gênero Eucalyptus pertence à família Myrtaceae e é composto por arbustos e 

árvores de grande porte. Existem cerca de 600 espécies de eucalipto descritas, além de 

muitas subespécies e alguns híbridos naturais (BERTOLUCCI et al.,1995). 

Segundo Eldrige et al. (1994), o gênero Eucalyptus é originário da Austrália e 

regiões próximas ao Timor, Indonésia e sul das Filipinas, na faixa compreendida entre as 

latitudes 9ºN e 44ºS, em altitudes que variam entre 30 a 1.000 metros. 

No Brasil, os plantios de florestas começaram há mais de um século. Em 1903, o 

pioneiro Navarro de Andrade trouxe mudas de Eucalipto (Eucalyptus spp.) para plantios 

que produziriam madeira para dormentes das estradas de ferro (SNIF, 2018). 

Segundo Ikemori (1990) citado por Ferreira (1992), sua implantação teve como 

objetivo atender à demanda de madeira para a construção de ferrovias. Esses trabalhos 

foram considerados avançados para a época, tanto que Navarro de Andrade encontrou 

espécies muito promissoras. Porém, as hibridações não controladas, a grande variação das 

plantações em termos de vigor, forma e qualidade da madeira, indicaram que as fontes de 

sementes não eram adequadas, como consequência, o rendimento volumétrico das 

plantações não ultrapassou a média de 30m³.ha-1.ano-1 

Nas últimas décadas, o Brasil conseguiu desenvolver uma boa tecnologia para 

plantar e fazer crescer florestas. Os saltos de produtividade foram igualmente 

importantes: de crescimentos abaixo de 20 m³ha-1.ano-1, na década de 60, passou-se para 

cerca de 40 a 50m³.ha-1.ano-1, na atualidade. Nas empresas florestais nacionais líderes, há 

muitos talhões crescendo com 50 ou 60m³.ha-1, ou até atingindo volumes acima disso 

(FOELKEL, 2005). 

De acordo com Higashi et al. (2000), com o desenvolvimento de técnicas 

silviculturais e estratégias de gestão intensiva (preparo do solo, fertilização adequada, 

combate a pragas e doenças, etc.), aliado ao melhoramento genético, a produtividade 

destas plantações tem aumentado de forma significativa. 

Em relação aos benefícios sociais, econômicos e ambientais trazidos pela 

eucaliptocultura, pode-se citar; o suprimento das necessidades de consumo de polpa para 

celulose, madeira para serraria, carvão e construção civil; o desenvolvimento econômico 

nas áreas onde não é possível a agricultura familiar em decorrências climáticas ou de solo 

impróprio e, sustentabilidade ambiental que consiste na adequada utilização de práticas 
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preservacionistas que minimizam os impactos ambientais das plantações sobre a 

biodiversidade, solo, regime de águas, clima e também o homem (FOELKEL, 2005). 

 

3.3. Modelos Hipsométricos 

 

Segundo Machado e Figueiredo Filho (2006), a altura constitui-se em uma 

importante característica dendrométrica que pode ser medida ou estimada, é utilizada 

essencialmente para o cálculo do volume e para o cálculo de incrementos em altura e 

volume. 

A inclusão da variável altura dominante (Hd) nos modelos hipsométricos resulta 

em maior eficiência na modelagem da altura total de árvores individuais. Diferentes 

modelos podem ser testados para predição tanto das alturas faltantes, como dos volumes 

das árvores (CAMPOS E LEITE, 2017; SANQUETTA et al., 2009). 

Recentemente, duas alternativas aos modelos hipsométricos, têm sido utilizadas 

no Brasil, que é a utilização de redes neurais artificiais e máquinas de vetor de suporte 

(MARTINS et al., 2016; VENDRUSCOLO et al., 2015; BINOTI et al., 2013). 

 

3.4. Modelos Volumétricos 

 

A estimativa de volume nos plantios comerciais é na maioria das vezes, a principal 

finalidade dos levantamentos florestais. O volume de uma árvore pode ser determinado: 

a) analiticamente com a cubagem rigorosa (divisão do tronco em pequenas seções ou 

toras), que consiste na medição das variáveis diâmetro e comprimento de seções, ao longo 

do tronco, assumindo alguns pressupostos sobre a forma; b) graficamente, em função de 

informações das variáveis diâmetro e altura da árvore, tomadas ao longo do fuste; c) pelo 

deslocamento de água (método do xilômetro) (MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 

2006). 

De maneira mais frequente, o volume é estimado através da aplicação de equações 

matemáticas, utilizando-se como variáveis independentes, o diâmetro a 1,3 metros de 

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

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

(calculada com o DAP) e a altura total da árvore (CAMPOS e LEITE, 2017; MACHADO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2006). 
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Nos últimos anos, tais equações têm sido substituídas por aplicações de redes 

neurais artificiais (RNA) e máquina de vetor de suporte (MVS), onde, após as corretas 

parametrizações, as redes e as máquinas são treinadas e se encarregam das relações 

lineares e não lineares, com significativa redução nos custos das atividades de cubagem, 

ajuste e aplicação de equações volumétricas (SOUZA, 2017; BINOTI et al., 2014). 

 

3.5. Determinação da capacidade produtiva 

 

Para Campos e Leite (2017), a capacidade produtiva do lugar se refere à 

capacidade para produção de madeira ou outro produto de determinado lugar, para uma 

espécie ou clone em particular.  

O espaço geográfico considerado homogêneo em relação às características físicas 

e biológicas é denominado “sítio” (SKOVSGAARD e VANCLAY, 2008). O termo 

“sítio” pode ser assim desmembrado: 

 Sítio Florestal: local geográfico considerado homogêneo em relação aos 

fatores ambientais (físicos e biológicos);  

 Qualidade do sítio: combinação de fatores biológicos e físicos que 

caracterizam um sítio e que envolvem uma caracterização descritiva e; 

 Produtividade do sítio: estimativa quantitativa do potencial de um sítio 

para produção florestal, isto é, capacidade de um local para produzir 

madeira. 

No âmbito do manejo florestal, qualidade de sítio pode ser definida como o 

potencial de produção de madeira de um local, considerando uma espécie ou uma 

tipologia em particular (CLUTTER et al., 1983). Dessa forma, o sítio florestal pode ser 

classificado ou quantificado quanto à sua capacidade de produção. Husch et al. (1982) 

caracterizaram a qualidade de sítio como um fator atrelado à produtividade de um 

povoamento florestal, adotando como referência o crescimento de variáveis da própria 

árvore ou do povoamento em determinado período de tempo. 

O índice de sítio é um método prático e difundido que utiliza as variáveis altura 

dominante em relação à idade do povoamento e apresenta alta correlação com a 

produtividade em volume (CAMPOS e LEITE, 2017).  

Assmann (1961), Burkhart e Tennent (1977), Burger (1980), Selle et al. (2008), 

afirmam que a altura das árvores dominantes é a melhor variável para caracterizar o local, 

sendo representado pela altura alcançada do povoamento nas diferentes idades de seu 
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desenvolvimento. A vantagem de se utilizar a altura dominante como indicador de índice 

sítio é devido a sua aplicabilidade e a possibilidade de comparação de taxas de 

crescimento entre plantações da mesma idade, embora estas áreas estejam sob diferentes 

densidades e regimes de manejo (PRODAN et al., 1997; CAMPOS e LEITE, 2017). 

No Brasil, o uso da altura dominante na classificação de sítios florestais iniciou-

se pelas pesquisas de Heinsdijk e Soares (1962) e Machado (1980). Atualmente, esta 

variável ainda é amplamente empregada, como pode ser observado nas pesquisas de 

Machado et al. (2011), David et al. (2015) e Retslaff et al. (2015) e, e sua aplicação é 

devida à eficiência para estimar o potencial produtivo das florestas, além de ser pouco 

afetada por tratamentos silviculturais (MACHADO et al., 1997). 

  

3.6. Crescimento e Produção 

 

Segundo Prodan et al. (1997), a estimativa do crescimento e da produção presente 

e futura de árvores e povoamentos florestais é uma etapa essencial para viabilizar o 

planejamento da atividade florestal. O crescimento de um povoamento florestal é 

caracterizado como resultado de dois tipos de crescimentos, o crescimento em altura, no 

meristema apical e o crescimento em diâmetro, através dos meristemas secundários. Estes 

crescimentos irão implicar nas modificações do volume, peso e formas iniciais das 

árvores (LOETSH et al., 1973; HUSH et al., 1982; AVERY e BURKHART, 1983).  

Os estudos de crescimento e produção utilizam dados de povoamentos como base 

para a modelagem. Por esse motivo, deve-se utilizar um conjunto de dados consistente, 

preferencialmente advindos de parcelas permanentes, na definição de variáveis que 

permitam compatibilizar a precisão das estimativas e exequibilidade de aplicação dos 

modelos de prognose (ABREU, 2000). 

Para expressar o crescimento existem diferentes maneiras como incremento 

corrente anual (ICA), incremento médio anual (IMA), o incremento periódico (IP), se 

anual (IPA), mensal (IPM), semanal (IPS) ou diário (IPD) (SCOLFORO, 1998, 

CAMPOS e LEITE, 2017). 

Em termos florestais, o crescimento pode ser ainda definido como sendo a 

mudança em um atributo do povoamento, dentro de um período estabelecido (VIANA, 

2016). Para Demolinari (2006), crescimento é o conceito biológico da taxa de produção 

e a produção é o total acumulado em um determinado período. Assim, podendo a 

produção de um povoamento ser expressa, do ponto de vista matemático, por uma 
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equação de produção, o crescimento/incremento pode ser obtido ao se derivar a equação 

de produção (DAVIS e JOHNSON, 1987). 

Segundo Phillip (1994) a modelagem do crescimento e da produção visa atender 

basicamente quatro objetivos: 1) predição e projeção do crescimento e produção do 

povoamento e auxílio na tomada de decisões no plano de manejo; 2) predição e projeção 

do crescimento em um local específico, para que sejam realizadas as análises de opções 

de investimento; 3) predição e projeção do crescimento de povoamentos submetidos à 

diferentes regimes de manejo e práticas silviculturais; 4) predição e projeção da produção 

agregando a mesma em um fluxo de custos e receitas para análises econômicas. 

Entre as informações de relevância para o manejo florestal, a produtividade do 

povoamento florestal em termos volumétricos é uma das mais importantes. Estimativas 

de crescimento estão diretamente relacionadas à produtividade, pois permitem ao 

manejador tomar decisões sobre vários tipos de intervenções inerentes ao manejo florestal 

sustentado. Essas estimativas são provenientes dos ajustes de modelos matemáticos e 

biológicos (DA SILVA, 2018). 

 

3.7. Modelos de crescimento e produção globais 

 

O termo “modelo de crescimento” refere-se a um sistema de equações, os quais 

podem predizer o crescimento e a produção de povoamentos florestais sob uma ampla 

variedade de condições (VANCLAY, 1994). 

Em se tratando de modelos em nível de povoamento, a variável de interesse, seja 

ela volume, biomassa, peso de matéria seca, entre outras, é obtida tendo como base 

informações relacionadas ao povoamento em geral, como: idade, sítio e uma medida de 

densidade, como, por exemplo, a área basal (SCOLFORO, 2006). 

Segundo Campos e Leite (2017), até o início da década de 60, os modelos de 

crescimento e produção eram desenvolvidos de forma independente. Desta forma, 

ocorreram estudos simultâneos e independentes de Buckman (1962) e Clutter (1963) que 

resolveram o problema de incompatibilidade entre os modelos com o uso de cálculo 

diferencial e integral.  

Os modelos de povoamento total, que expressam a produção em termos de 

unidade de área, foram amplamente estudados visando à sua aplicação a diferentes 

espécies florestais, em diferentes regiões, e se mostraram eficientes em muitos casos, 

gerando estimativas precisas e livres de tendência (CRUZ et al., 2008). 
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De acordo com Vanclay (1994), os modelos de povoamento total necessitam de 

relativamente de pouca informação para simular o crescimento. As unidades básicas de 

modelagem são parâmetros do povoamento como área basal e volume, mas podem 

produzir informações gerais sobre a produção futura. 

Dias et al. (2005) afirmaram que no Brasil predomina a utilização dos modelos de 

crescimento e produção em nível de povoamento, ou seja, em que a produção em volume 

e área basal é projetada com base nas características do povoamento como: idade, área 

basal e índice de sítio.  

Segundo Görgens et al. (2007) os modelos em nível de povoamento são os mais 

empregados no gerenciamento florestal no Brasil. Muitos modelos matemáticos têm sido 

utilizados para estimar o crescimento e a produção, dentre os quais podem-se citar os 

modelos de Schumacher (1939), Buckman (1962) e Clutter (1963). 

Os modelos de povoamentos totais atendem de modo eficiente à maioria dos 

usuários e, atualmente, fazem parte da categoria mais utilizada pelas empresas florestais 

do Brasil (CASTRO et al., 2013). No país, o modelo de Clutter vem sendo amplamente 

utilizado desde meados da década de 80, em razão de sua menor complexidade e pelo fato 

de atender às exigências de planejamento para produção de madeira de uso único 

(celulose ou carvão vegetal), principalmente em plantios de eucalipto e pinus (LEITE et 

al., 2001; DIAS et al., 2005; GÖRGENS et al., 2007). 

De acordo com Campos e Leite (2017), o modelo de Clutter é o modelo de 

crescimento e produção mais difundidos nas empresas florestais brasileiras, no qual a 

produção é expressa em função das idades atual e futura. É um modelo de povoamento 

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

classe de tamanho da árvore; de densidade variável, porque permite estimar a produção 

para diferentes níveis de área basal inicial (G1 ou Gi); é compatível, pois a equação de 

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

na equação de crescimento. Trata-se de um modelo explícito, porque a produção em 

volume é calculada diretamente. É consistente, pois as estimativas podem ser obtidas 

projetando-se a área basal ano a ano, ou diretamente de um para qualquer outro ano, com 

intervalos irregulares e, ainda, porque, ao estimar a produção em área basal para a mesma 

idade, resulta em valores idênticos aqueles observados. 

De acordo com Schneider et al. (2009), a análise de regressão tem sido usada com 

ênfase na solução de grande parte dos problemas florestais, especialmente quando se 

pretende obter estimativas de parâmetros da floresta, utilizando-se de relações 
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biométricas que possibilitam obter valores estimados de forma indireta por meio de 

equações de regressão. 

Outras metodologias já usadas em outras áreas do conhecimento têm sido bastante 

utilizadas na mensuração florestal, como por exemplo as redes neurais artificiais 

(CAMPOS e LEITE, 2017), e máquina de vetores de suporte (SOUZA,2017), 

principalmente em plantios comerciais de eucaliptos (VENDRUSCOLO et al. 2015). 

 

3.8. Máquina de vetor de suporte 

 

Segundo Campos e Leite (2017), vários métodos têm sido introduzidos na área 

florestal visando à redução de custos e aumento de exatidão das estimativas. Dentre esses 

métodos, pode se citar o uso de inteligência computacional (IC), da qual o uso da técnica 

de máquina de vetores de suporte (MVS), tem despertado interesse na área florestal 

(BINOTI, et al., 2016). 

A MVS é um tipo de algoritmo de aprendizagem proposto na década de 70 e 

consolidado na década de 90, baseado na teoria do aprendizado estatístico, onde os 

resultados da aplicação dessa técnica são comparáveis, e muitas vezes, superiores aos 

obtidos por outros algoritmos de aprendizado, como as RNAs (HAYKIN, 2007; 

LORENA e CARVALHO 2007). 

Para Souza (2016), As Máquinas de Vetores de Suporte (Support Vector 

Machines) compreendem um algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionado, isto 

é, um algoritmo com capacidade de explorar um conjunto de dados de treinamento a fim 

de descobrir relações entre os atributos (variáveis independentes) e uma variável alvo 

(dependente). Segundo Souza (2017) e Noble (2006), para compreender o funcionamento 

da MVS, faz-se necessário detalhar alguns conceitos: a) hiperplano de separação, b) 

hiperplano de separação ótima, c) margem suave e, d) funções de kernel. 

 

3.8.1. Hiperplano de separação 

 

O hiperplano de separação (decision boundary) constitui uma função n 

dimensional capaz de separar os dados de treinamento nas classes desejáveis essa função 

de classificação pode corresponder a um ponto, no caso de uma classificação 

unidimensional, uma reta ou um plano, no caso das dimensões R² e R³ respectivamente 

(NOBLE, 2006).  
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3.8.2. Hiperplano de separação ótima 

 

O hiperplano é constituído por uma função de decisão linear com margem de 

separação máxima entre os vetores das duas classes, sendo este construído com 

propriedades especiais que garantem alta capacidade de generalização para a máquina 

(CORTES e VAPNIK, 1995). 

Segundo Souza (2017), a escolha do hiperplano ótimo ou hiperplano de margem 

máxima se dá durante o treinamento da MVS, em que são escolhidos os vetores de 

treinamento (pares de entrada e saída), que são mais importantes para a definição dos 

limites de cada classe.  

O hiperplano com menor erro de classificação é o hiperplano ótimo (Figura 1), 

que é definido pelos vetores, conhecidos como vetores de suporte (ALMEIDA e CUNHA, 

2015). 

 

 

Figura 1. Hiperplano ótimo. 
Fonte: Fonte: adaptado de Haykin (2007). 
 

3.8.3. Margem suave 

 

Segundo Noble (2006), este parâmetro irá controlar a quantidade de exemplos que 

poderão violar a função classificadora (presença de outliers), bem como a distância destes 

até o hiperplano de separação. 

Conforme Igel (2004), devido aos possíveis erros de classificação que podem 

ocorrer pela presença de dados discrepantes, a MVS de margem rígida, raramente é 
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utilizada, pois pode forçar a máquina de aprendizado sem permitir erros, podendo levar a 

MVS a um sobre ajuste (overfitting). A alternativa encontrada para esse tipo de problema 

é a inserção de variáveis de folga, que fazem com que a MVS seja mais flexível, aceitando 

a ocorrência de erros (CORTES e VAPNIK, 1995). 

 

3.8.4. Funções de kernel 

 

Segundo Koetz et al. (2008), as funções de kernel, são responsáveis por realizar o 

mapeamento dos dados de entrada (input space) para um espaço dimensional mais 

elevado chamado espaço de característica (feature space), em casos de classificações não-

lineares, onde a utilização de um hiperplano no corrente espaço, pode se tornar complexa. 

O aumento das dimensões do espaço possibilita a separação dos dados por um hiperplano 

linear que minimiza os erros de classificação. 

As funções kernels constituem “funções critérios” para ditar o valor de 

possibilidade de cada dado de entrada pertencer a determinada classificação, levando em 

conta sua localização no plano e distância dos demais dados de mesmo valor categórico 

(SOUZA, 2016). 

Para Noble (2006) as funções de kernel podem ser consideradas um artifício 

matemático que faz com que a MVS consiga executar uma classificação bidimensional 

de um conjunto de dados originalmente unidimensional. Uma exemplificação do 

funcionamento da máquina de vetor de suporte na transformação de um espaço não 

linearmente separável (espaço de entrada) em um espaço separável (espaço de 

características), por meio de funções de kernel (ϕ), conforme Figura 2. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2. Transformação de um espaço não linearmente separável. 
Fonte: adaptado de Tahim (2010). 
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3.9. Redes Neurais Artificiais 

 

Redes Neurais Artificiais (RNAs) são sistemas paralelos distribuídos, compostos 

por unidades de processamento simples que calculam determinadas funções matemáticas 

(normalmente não-lineares). Essas unidades geralmente são conectadas por canais de 

comunicação que estão associadas a determinado peso (BRAGA et al., 2007). Uma RNA 

é um sistema computacional composto por várias unidades de processamento simples 

(neurônios artificiais), distribuídas paralelamente e conectadas entre si de uma maneira 

específica para executar uma determinada tarefa (HAYKIN, 2007; BULLINARIA, 

2016). 

As RNAs, são aproximações brutas do neurônio biológico (Figura 3). É um 

sistema paralelo, pois, seus elementos básicos, os neurônios artificiais ou nodos, 

encontram-se dispostos em uma ou mais camadas (paralelismo) e interligados entre si por 

um grande número de conexões, formando a rede (sistema) (BINOTI, 2010). Estas 

conexões geralmente são associadas a pesos que armazenam o conhecimento 

representado pela rede e ponderam a entrada recebida por cada neurônio da rede (BRAGA 

et al., 2007). 

 

Figura 3. Redes de Neurônios Biológicos e Redes Neurais Artificiais. 
Fonte: Bonete, 2018. 
 

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 (VENDRUSCOLO et al, 2015). 

Pode-se observar, que tanto no cenário internacional como nacional, as RNAs vêm 

sendo utilizadas em pesquisas desenvolvidas no setor florestal. Em âmbito internacional, 
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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 (BONETE, 2018). 

Desde então, vários estudos abordando essa técnica como método estimativo para 

diferentes variáveis, em diferentes locais e situações, foram desenvolvidos, geralmente 

com resultados satisfatórios. No âmbito internacional, alguns trabalhos merecem 

destaque: estimativas de volume e alturas de árvores da Turquia (ÖZÇELIK et al., 2008, 

2010 e 2013);volume do fuste de árvore dominante em uma área de floresta localizada na 

Grécia (DIAMANTOPOULOU et al., 2009); índice de área foliar na avaliação do estoque 

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

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

efeito de borda da estrada em florestas adjacentes de Eucalyptus grandis localizadas na 

África do Sul (LOTTERING e MUTANGA, 2012);  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); crescimento e produção de 

reflorestamentos do Canadá (ASHRAF et al., 2015); índice de qualidade da água (IQA) 

do rio Kinta (Malásia) (GAZZAZ et al., 2015); 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); 

parâmetros da função de Weibull para modelagem da distribuição de diâmetro de árvores 

da Turquia (DIAMANTOPOULOU et al., 2015); biomassa acima do solo em 

ecossistemas florestais naturais do Irã (VAHEDI, 2016) e da Itália (SANTI et al., 2015); 

modelagem do perfil do fuste (NUNES e GÖRGENS, 2016); escaneamento de dados 

LiDAR para previsão de atributos da floresta (AYREY e HAYES, 2018); Avaliação de 

diferentes métodos de interpolação espacial e estimativas  do índice de sítios em florestas 

da Turquia( GÜNLÜ, 2020). 

Na ciência florestal brasileira, o uso das redes neurais, além de recente, 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 e MATIAS, 2018), do diâmetro relativo e estudo da forma 



30 
 

(SCHIKOWSKI et al., 2015; ARAÚJO, 2015; VENDRUSCOLO et al., 2016a; 

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

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

2015), volume de madeira em programas de melhoramento genético de eucalipto 

(BHERING et al., 2015), do diâmetro da copa (SANTOS et al., 2014), área basal e volume 

(REIS, et al., 2018); mortalidade e sobrevivência de árvores individuais após a colheita 

de madeira (REIS, et al., 2018), em funções de afilamento, comparando modelagem de 

efeitos mistos com RNAs na descrição do fuste de Pinus taeda L. (BONETE, 2018) e na 

modelagem da relação hipsométrica (COSTA FILHO, 2019). 

Dessa maneira, a aplicação dessa técnica de inteligência artificial justifica-se nas 

mais diversas áreas de conhecimento, inclusive no manejo e na mensuração florestal 

(SILVA et al., 2010; BINOTI, 2010). Haykin (2007); Silva et al. (2010) e Binoti (2010) 

destacam algumas dessas características: 

• “Capacidade de aprendizado e generalização”: As redes são capazes de extrair 

características de uma base de dados representativa, e armazenar conhecimento adquirido 

para posterior aplicação (generalização) a uma base de dados desconhecida; 

• “Podem modelar diversas variáveis e suas relações não-lineares”; 

• “Possibilidade de modelagem com variáveis categóricas (qualitativas), além das 

numéricas (quantitativas)”. 

• “Em muitos casos apresentam superioridade em relação aos modelos tradicionais 

de regressão”; 

• “Tolerância a falhas e ruídos nos dados (dados viesados ou outliers)”. 

 

3.9.1. Neurônio Artificial 

 

A unidade de processamento de informação de uma RNA é o neurônio artificial, 

que pode receber uma ou mais entradas, transformando-as em saídas. O modelo do 

trabalho de McCuloch e Pitts (MCP) na primeira metade da década de 40, representava o 

que se sabia do neurônio biológico até aquele momento. Constituído de n entradas x1, 

x2...xn (dendritos) e uma saída y (axônio). As entradas são associadas a pesos w1, w2...wn 

que representam as sinapses que podem ser positivas ou negativas. É calculada a soma 

ponderada dos valores xiwi recebidos, se o valor obtido ultrapassa o limiar (threshold) do 

neurônio este “dispara”, ou seja, ativa a função de ativação e gera saída (Figura 4). No 

modelo original MCP, a função de ativação é a de limiar que é ativada quando: 
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Onde: n é o número de entradas do neurônio, wi o peso associado junto a entrada xi; e φ é o limiar 
do neurônio. 
 

Atualmente um modelo básico de neurônio artificial pode ser demonstrado na 

Figura 4.  

 

Figura 4. Estrutura do neurônio artificial. 
Fonte: Adaptado de Haykin, 2007.   
 

Um sinal xm na entrada da sinapse j conectada ao neurônio k é multiplicado pelo 

peso sináptico wkm que poderia assumir valores positivos ou negativos. Uma junção 

aditiva soma os sinais de entrada ponderadas pelas respectivas sinapses (pesos), o 

resultado vk passa por uma função de ativação que gera uma saída yk do neurônio. O 

modelo inclui um bias bk (limiar) que tem o efeito de aumentar ou diminuir a entrada da 

função de ativação, se positivo ou negativo, respectivamente (BINOTI, 2010). 

Geralmente, este parâmetro é considerado como um peso sináptico associado a um novo 

sinal de entrada fixo em +1 (HAYKIN, 2007).   

               

3.9.2. Funções de ativação 

 

Os estudos que serão desenvolvidos nesse projeto (estimativas de alturas e 

volumes e de modelagem do crescimento e produção) são problemas de aproximação de 

função direcionada para a estimação de estoques hipsométricos e volumétricos de plantios 

florestais equiâneos. A aproximação de função consiste em projetar uma rede neural que 

aproxime a função desconhecida f(x) e que descreva o mapeamento dos pares de entrada-

saída {(x1, y1), (x2, y2), ..., (x, yn)} de um conjunto de “n” padrões de treinamento 

(BINOTI, 2012).  
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De acordo com Görgens (2006), cada neurônio é uma unidade de processamento 

simples que possui uma função matemática interna, 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). 

É uma função matemática, responsável por gerar a saída y do neurônio a partir 

dos valores de entrada xi e dos pesos wi. A escolha do tipo de função de ativação varia de 

acordo com o objetivo do projeto (MATSUNAGA, 2012). A Figura 5 exemplifica os 

tipos de funções de ativação mais utilizadas.  

 

   

 

 

 
Figura 5. Funções de ativação: a) limiar; b) linear por partes e c) sigmoidal. 
Fonte:  Bonete,2018. 
 
 

Braga et al. (2007) destacaram que uma característica importante é que a função 

sigmoide é diferençável, 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. 

 

3.9.3. Arquiteturas de RNAs 

 

A definição de arquitetura é um parâmetro importante na concepção das redes 

neurais artificiais, pois restringem o tipo de problema que pode ser tratado pela rede. A 

arquitetura consiste nos seguintes parâmetros: número de camadas da rede, número de 

neurônios em cada camada, tipo de conexão entre os neurônios e topologia da rede 

(BRAGA et al, 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). 
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Quanto ao número de camadas as redes podem ser: redes de camada única (só 

existe um neurônio entre qualquer entrada e qualquer saída da rede) ou redes de múltiplas 

camadas (exista mais de um neurônio entre qualquer entrada e qualquer saída) (Figura 6). 

 

Figura 6. Rede de camada única (A) e rede de múltiplas camadas (B) 
Fonte: Adaptado de Haykin, 2007. 
 

A camada de entrada distribui a informação recebida no meio externo para as 

camadas intermediárias (escondidas), recebida do meio externo. As camadas 

intermediárias ou escondidas realizam o processamento, por meio das funções de 

combinação e ativação. Portanto, nesta camada é onde é realizada o processamento, 

através das conexões ponderadas. Podem ser consideradas como extratoras de 

características, ou seja, seus pesos são uma codificação de características apresentadas 

nos padrões de entrada e permitem que a rede crie sua própria representação, mais rica e 

complexa do problema. A camada de saída é responsável pela resposta da rede, onde o 

resultado final é apresentado. Ela recebe os estímulos da camada intermediária e constrói 

o padrão de resposta (SANTOS, 2001). 

As conexões entre neurônios podem ser do tipo: acíclica, onde a passagem do sinal 

pela rede é unidirecional; ou cíclica, quando a saída de um neurônio é usada como entrada 

de camadas anteriores. Quanto a conectividade as RNAs podem ser fracamente (ou 

parcialmente) conectadas ou completamente conectadas (BRAGA et al., 2007). 

 

3.9.4. Processo de aprendizado das RNAs 

 

O processo de aprendizado das redes neurais artificiais é dado por meio de 

exemplos, ou seja, as informações mais importantes do problema são extraídas e 
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representadas, em seguida são apresentadas as interpolações ou extrapolações do que foi 

aprendido (HAYKIN, 2007; BINOTI, 2010). 

É importante salientar que o aprendizado das RNAs pode ser do tipo 

supervisionado, onde há a presença de um agente externo que indica um comportamento 

para rede visando direcionar o processo de treinamento, sendo o aprendizado do tipo 

supervisionado o mais utilizado no treinamento das redes neurais (BRAGA et al., 2007; 

BINOTI, 2010). Há também o tipo de aprendizado não supervisionado, caracterizado pela 

existência de regularidade e redundância dos dados (BRAGA et al., 2007). 

Conforme Braga et. al (2007), 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 até convergir para um valor mínimo e, o objetivo pretendido, seja atingido. 

Estudos sobre modelagem do crescimento e produção 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. 

Binoti (2010) mencionou que para realizar a aproximação de função 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. 

 Para modelagem de prognose em nível de povoamento, as redes MLP têm sido 

mais eficientes, sendo o Back popagation e o Resilient propagation os algoritmos de 

treinamentos mais utilizados na área florestal (CAMPOS e LEITE, 2017). 

O aprendizado ocorre quando a rede obtém uma solução generalizada para uma 

classe de problemas. Esta generalização é obtida por meio de um conjunto de regras bem 

definidas para a solução de um problema, onde a rede “assimila” uma determinada 

função. Estas regras são denominadas de algoritmo de aprendizado ou de treinamento. 

Existem muitos tipos de algoritmos de treinamento específicos para determinados 
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modelos de redes neurais, cada qual com suas vantagens e desvantagens. Esses algoritmos 

basicamente diferem entre si no ajuste dos pesos (HAYKIN, 2007). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Localização da área de estudos  

 

Os dados que foram utilizados nesse estudo são provenientes de plantios 

comerciais não desbastados de Eucalyptus urophylla St Blake, localizados em quatro 

municípios da mesorregião sul do estado do Amapá (Figura 7). O clima dominante de 

acordo com a classificação de Köppen é da categoria Ami, com altos índices 

pluviométricos variando entre 2.500 ~ 3.000 mm. A temperatura média é de 27 ºC. Os 

solos apresentam pequenas variações de estrutura física e todos possuem baixa fertilidade. 

Os perfis latossolo amarelo (baixa fertilidade química, sem restrição do ponto de vista 

físico, apto aos plantios de Eucalyptus spp. e considerados os melhores solos da região 

dos cerrados – 58%) e petroplintossolo (baixa fertilidade química, com restrição sob o 

ponto de vista físico – 28%) são os que melhor representam a área da empresa. Os 14% 

restantes são associados entre os dois, onde a camada petropunita está na superfície ou no 

perfil do solo, em diferentes profundidades e espessuras. O relevo predominante é o suave 

ondulado, com altitude de 71 m (PROJETO AMAPÁ, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Localização da área de estudo. 
Fonte: AMCEL, 2018. 
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4.2.Caracterização dos dados 

 

Os dados são oriundos de um total de 1.189 parcelas circulares, com raio de 11,28 

m (área fixa de 400 m²). Desse total, 623 parcelas são de inventário florestal contínuo - 

IFC (intensidade amostral de uma parcela para cada 10 ha, medidos anualmente dos 20 

aos 60 meses), e 566 parcelas de inventário pré-corte - IPC (intensidade amostral de uma 

parcela para cada 5 ha, medidos a partir dos 60 meses). Foram medidos todos os DAPs 

em cada parcela, e alturas das cinco primeiras árvores de cada linha.  

O cálculo da variável altura dominante, foi obtida para cada medição, 

considerando a altura média das 100 árvores sadias de maior diâmetro a altura do peito 

(DAP) por hectare, como proposto por Assmann (1970) e indicado por Finger (1992), 

sendo medidas quatro árvores dominantes por parcela.  

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

214 árvores-amostra, onde seus respectivos diâmetros foram mensurados ao longo do 

fuste em posições fixas, nas seguintes alturas: 0 cm (Base); 0,50m; 1,0 m; 2,0 m e a partir 

desse ponto de 2,0 em 2,0 m até o diâmetro mínimo de 4,0 cm, sendo o volume total com 

casca de cada árvore determinado pelo método de Smalian.  

Os dados das etapas da modelagem hipsométrica, volumétrica e de crescimento e 

produção, foram divididos aleatoriamente em 80% para ajuste/treinamento e 20% para 

validação/generalização dos resultados. Na Tabela 1 é apresentado um resumo com o 

número de parcelas/árvores utilizado em cada etapa do processo de modelagem. 

 

 Tabela 1. Resumo do número de parcelas/árvores utilizadas em cada etapa do processo 
de modelagem. 

 

4.3.Métodos de ajuste 

 

Inicialmente foram ajustados e validados pela metodologia de regressão, os 

modelos hipsométricos e volumétricos, o ajuste de todos os modelos lineares e não 

Etapa da Modelagem Parcelas Árvores 
Equações Hipsométricas - 5.069 
Equações Volumétricas - 214 
Curvas de Sítio 1.189 - 

Modelagem do crescimento e produção 586 - 
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lineares foram realizados no software R (R CORE TEAM, 2019), por meio da função lm 

(linear model). 

Em seguida, realizou-se o treinamento e a generalização das estimativas 

hipsométricas e volumétricas com a técnica da máquina de vetor de suporte (MVS), 

utilizando-se as mesmas variáveis do modelo de regressão hipsométrico e volumétrico, 

que apresentaram as melhores estatísticas, no ajuste e validação. Para que fosse possível 

realizar o treinamento e a generalização, de todas as variáveis dendrométicas estimadas 

no presente trabalho (incluindo projeções de área basal e de volume por hectare), foi 

utilizado o software R, por meio do pacote e1071 (MEYER et al., 2015), que possui 

funções para a regressão por máquina de vetor de suporte. 

O treinamento e a generalização das redes neurais artificiais (RNAs) foram 

realizados no software Neuroforest versão 4.0, cuja finalidade é treinar e aplicar redes 

neurais artificiais (NEUROFOREST, 2017), utilizou-se os mesmos passos que 

metodologia das MVS, ou seja, utilização das mesmas variáveis do modelo de regressão 

hipsométrico e volumétrico, que apresentaram melhor desempenho no ajuste e 

treinamento. No final dessa etapa inicial foi realizada a comparação entre as metodologias 

de regressão, máquina de vetor de suporte e redes neurais artificiais. 

Para que fosse possível ajustar e validar o modelo de crescimento e produção, foi 

realizado o ajuste das curvas de sítio. Para classificação da capacidade produtiva de cada 

parcela, foram ajustados dois modelos não lineares, sendo selecionado o modelo que 

apresentou as melhores estatísticas e maior estabilidade nas curvas de sítio. O ajuste dos 

modelos foi feito por meio da função nls para modelos não lineares, que faz uso do 

algoritmo Gauss-Newton, utilizando o software R (R CORE TEAM, 2019). A partir das 

estimativas de área basal nas idades iniciais foram construídas as tabelas de produção, 

assim como as curvas de incremento médio mensal (IMM) e incremento corrente mensal 

(ICM) que são mais detalhadas adiante. A partir das tabelas e gráficos, foi observada a 

tendência das estimativas geradas e o comportamento da idade técnica de corte (ITC) com 

o aumento da capacidade produtiva. 

Para a projeção de área basal e volume as MVS e RNAs, utilizaram a variável sítio 

e as mesmas variáveis utilizadas pelo modelo de regressão. Para cada uma dessas 

projeções, foi selecionada a melhor MVS e a melhor RNA para construir as tabelas e 

gráficos de produção. Por fim, foi realizada a comparação entre as três metodologias 

(regressão, MVS e RNA) como foi realizada na etapa inicial.  
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4.3.1. Modelos hipsométricos  

 

Para melhor descrição das relações hipsométricas, foram ajustados três modelos 

de regressão. Utilizaram-se os dados de alturas, diâmetros, idades, alturas dominantes e 

índices de sítios, oriundos do banco de dados das parcelas permanentes e temporárias. Na 

Tabela 2 são apresentadas as informações das variáveis dendrométricas do banco de 

dados utilizado para realizar estimativas de altura total para as metodologias desse 

trabalho. 

 

Tabela 2. Informações das variáveis dendrométricas para estimativa de altura total. 

DAP = diâmetro à altura de 1,30 m; Ht = altura total. 

 

  Segundo Santana (2008), a inclusão da variável idade permite obtenção de uma 

única equação hipsométrica para estimativa da altura total, podendo ser considerado um 

bom artifício para evitar estratificações e consequentemente vários ajustes. 

 Os modelos testados foram: 

 

Modelo 1 (Nogueira 2003) 

               ln(h) = β + β S + β + β ln(𝐼) + ε                                               (1) 

 

Modelo 2 (Curtis) 

               ln(h) = β + β + β + β + ε                                            (2) 

 

Modelo 3 (Nogueira (2003) 

 

               ln(h) = β + β I + β (h ) + β ( ) + ε                                              (3) 

 

Em que: ln = logaritmo natural; h=Ht = Altura total (m); d= Diâmetro a 1,30 m de altura (cm); I 
= Idade do povoamento (meses); hdom = Altura dominante (m); βis = coeficientes de regressão a 
serem estimados.; εi = erro aleatório. 

Variável 
Ajuste/Treinamento Validação/Generalização 

Mín. Máx. Média Mín. Máx. Média 
Dap(cm) 2,6 27,1 12,4 4,1 23,5 12,3 

Ht(m) 4,1 30,9 18,8 7,9 28,5 18,8 
Idade (meses) 18,2 88,3 49,9 16,2 83,6 49,5 
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4.3.2. Modelos volumétricos  

 

Foram ajustados os modelos de Schumacher e Hall (1933) na sua forma 

linearizada (4) e o modelo de Spurr (1952) (5). 

 

𝑙𝑛𝑣 =  𝛽 + 𝛽 𝑙𝑛𝑑 + 𝛽 𝑙𝑛ℎ +  𝜀𝑖                                                                   (4) 

 

𝑣 =  𝛽 + 𝛽 𝑑 ℎ +  𝜀𝑖                                                                                                       (5) 

Em que: ln = Logaritmo natural; v = Volume total com casca (m³); d= Diâmetro a 1,30 m de altura 
(cm); h = Altura total (m); βis = Coeficientes a serem estimados; εi = erro aleatório. 

 

As amplitudes mínimas, máximas e médias das variáveis dendrométricas 

utilizadas para estimar o volume são apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Informações das variáveis dendrométricas para estimativa de volume 
individual. 
 

DAP = diâmetro à altura de 1,30 m; Ht = altura total; V = volume. 
 
 
4.3.2. Modelagem das curvas de sítio 

 

Antecedendo ao ajuste dos modelos de crescimento e produção e, do ajuste dos 

modelos hipsométricos, foi gerada a classificação da capacidade produtiva das áreas de 

estudo. Para gerar as curvas de índice de sítio foram utilizados 965 pares de valores de 

altura dominante (hdom) e idade (I). Foram testados os modelos de Schumacher (6) e de  

Chapman-Richards (7) na forma não linear, conforme Tabela 4. O uso de modelos não 

lineares para a classificação da capacidade produtiva se justifica pela capacidade de 

interpretação de seus parâmetros e pelo comportamento não linear da relação (REGAZZI, 

2003).  

 

 

Variável 
Ajuste/Treinamento Validação/Generalização 

Mín. Máx. Média Mín. Máx. Média 
Dap(cm) 6,3 23,7 13,4 5,8 21,5 13,8 

Ht(m) 12 26,7 19,7 10 25,7 19,3 

Volume (m³) 0,02 0,447 0,145 0,02 0,327 0,149 
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Tabela 4. Modelos avaliados para construção das curvas de índice de sítio. 

Em que: hdom = altura dominante média da parcela (m); I = Idade do povoamento (meses); Ii = 
idade-índice (72 meses); S = índice de sítio por parcela (m); e = base do logaritmo neperiano; βi 

= parâmetros a serem estimados; ɛi = erro aleatório. 
 

No presente estudo foi utilizado o método da curva-guia para construção das 

curvas de sítio. Este método gera curvas anamórficas, cuja característica é apresentar taxa 

de crescimento constante para todos os sítios (CLUTTER et al., 1983). A idade-índice 

utilizada foi de 72 meses e a amplitude das curvas foi de 4 m. Foram construídas cinco 

curvas de sítio, que foram definidas em função da distribuição gráfica dos dados.  

 

4.3.3. Estabilidade das curvas de sítio 

 

Segundo Scolforo e Machado (1988a), a estabilidade das curvas de sítio é de 

fundamental importância para seu uso com precisão. Para avaliar se as curvas de sítio 

apresentam estabilidade ao longo dos anos, foram selecionadas parcelas com no mínimo 

três remedições, onde nessas remedições, com o índice de sítio estimado, foram 

contabilizadas as parcelas que mudavam de classe de sítio a cada idade. 

 

4.3.4. Modelagem do crescimento e da produção em nível de povoamento 

 

O principal modelo empregado no Brasil, nos meios acadêmicos e práticos, para 

estimar o volume por unidade de área (atual e futuro) é o modelo de Clutter. Neste 

modelo, constituído por um sistema de equações de regressão, a produção é expressa em 

função das idades atual e futura, do índice de sítio na idade atual e das áreas basais atuais 

Autor/Fonte Modelo Modelo Guia Nº 

 
Schumacher 

 

 

ℎ𝑑𝑜𝑚 = 𝛽0𝑒

𝛽1
𝐼 𝜀𝑖 

 

ℎ = 𝑆 𝑒  

 
(6) 

 

Chapman-Richards     

 

ℎ = 𝛽 1 − 𝑒( ) 𝜀   

 
ℎ = 𝑆

1 − 𝑒( . )

1 − 𝑒( )
 

 
(7) 
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e futuras (CAMPOS e LEITE, 2017). A exemplificação do modelo de Clutter (1963) na 

sua forma usual é demonstrada nos modelos 8 e 9. 

 

𝑙𝑛𝑉  𝛽 + 𝛽 . + 𝛽 𝑆 +  𝛽 𝑙𝑛(𝐺 ) +  𝜀                                                                       (8) 

𝑙𝑛𝐺  𝑙𝑛(𝐺 ) + 𝛼 1 − + 𝛼 1 − 𝑆 + 𝜀                                                    (9)                                                 

Em que: V2 = (m³.ha-1 ) volume futuro;  βi= Parâmetros da regressão; S=índice de sítio na 
idade atual (m); ln= logaritmo natural; G2 =área basal na idade I2, em m² ha-1; G1=área 
basal na idade I1, em m² ha-1; I1= idade presente, em meses; I2, = idade futura, em meses; 
ε= erro aleatório. 
 

Na tabela 5 têm-se as amplitudes das variáveis dendrométricas utilizadas para 

modelagem do crescimento e produção em nível de povoamento, realizadas no presente 

trabalho. 

 

Tabela 5. Amplitude das variáveis dendrométricas utilizados para modelagem do 
crescimento e produção em nível de povoamento. 

Variável 
Ajuste/Treinamento Validação/Generalização 

Mín. Máx. Média Mín. Máx. Média 
Idade (meses) 20,02 52,67 88,77 22,55 88,77 52,23 

Área basal (m² ha -1) 2,24 31,65 12,92 2,83 31,64 13,42 
Volume (m³ ha -1) 7,26 377,28 122,73 8,31 366,22 138,93 

 
 

A partir das estimativas de área basal nas idades iniciais, foram construídas as 

tabelas de produção, sendo que antes de gerar as estimativas a partir do modelo de Clutter, 

nas referidas tabelas, foi necessário estimar a área basal inicial (Gi), foi utilizado o 

seguinte modelo para estimá-la: 

 

𝐺𝑖 =  𝑒 + 𝜀                                                                                                                               (10) 
 

 

Para a construção das curvas de incremento médio mensal (IMM) e incremento 

corrente mensal (ICM), foram realizados os seguintes cálculos: 

 

𝐼𝑀𝑀 =  𝑉 / 𝐼                                                                                                                          (11)                    

𝐼𝐶𝑀 =  𝑉 − 𝑉                                                                                                            (12)    

𝑉 = é o volume (m³.ha-1 ) em determinada idade Ii , em que corresponde ao mês. 
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A idade técnica de corte (ITC) foi definida pela igualdade entre os valores das 

expressões de IMM e ICM, ou mesmo no ponto onde o IMM foi máximo. A partir das 

tabelas e gráficos, foi observada a tendência das estimativas geradas e o comportamento 

da ITC com o aumento da capacidade produtiva. 

 
4.4. Máquina de vetor de suporte 

 

Para o treinamento e generalização de todas as estimativas e projeções de variáveis 

dendrométricas, com a técnica de máquina de vetor de suporte (MVS), foram utilizadas 

quatro configurações, formadas a partir de duas funções de erro e duas funções de kernel, 

sendo que as funções de erro foram: função do tipo I (13) e do tipo II (17). 

 

Função do tipo I: 

 

  𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 
 
 . 𝑊 𝑤 + 𝐶. ∑ 𝜉𝑖 + 𝐶. ∑ 𝜉𝑖

∗                                                     (13)     

                                                                       

Sujeito as seguintes restrições:  

    𝑊 . 𝜙(𝑥 ) + 𝑏 − 𝑦  ≤ ε + ξ𝑖 𝜉𝑖
∗                                                                       (14)               

       

    yi – 𝑊𝑇. 𝜙(𝑥𝑖) − 𝑏)  ≤ ε + 𝜉𝑖                                                                            (15) 

 

                  ξ𝑖, ξ𝑖
∗

≥  0, i = 1, . . . N, ε ≥ 0                                                                               (16) 

Em que: w = vetor de coeficientes; C = parâmetro de penalidade do erro ξ𝑖 𝜉𝑖
∗variáveis 

de folga que caracterizam, respectivamente, o erro acima e abaixo do 𝜀  tubo; i = casos 
de treinamento; N = número total de casos de treinamento; 𝜙. (𝑥 )= kernel utilizado; b = 
bias; 𝑦i = dados de saída e ε = erro máximo admitido. 
 
 

Função do tipo II: 

 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 
 
 . 𝑊 𝑊 − 𝐶 𝑣. 𝜀 + . ∑ 𝜉𝑖 + 𝐶. ∑ (𝜉𝑖 + 𝜉𝑖

∗)                     (17)       

                                    

Sujeito as seguintes restrições: 

(𝑊 . 𝜙. (𝑥 ) + 𝑏) − 𝑦  ≤ 𝜀 + 𝜉𝑖 )                                                                      (18) 
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𝑦𝑖 – (𝑊𝑇. 𝜙. (𝑥𝑖) + 𝑏)  ≤ 𝜀 + 𝜉𝑖
∗                                                                    (19) 

ξ𝑖, ξ𝑖
∗

≥  0, i = 1, . . . N, 𝜀 ≥ 0                                                                             (20)                          

em que: 𝑣 = parâmetro que regula o número de vetores de suporte. 

Na Tabela 6 são apresentadas as funções de kernel avaliadas que foram as do tipo: 

linear e função de base radial (RBF). 

Tabela 6. Funções de kernel testadas nas máquinas de vetor de suporte. 

Em que: K(Xi.-Xj)= ⟨𝜙(𝑋𝑖)|𝜙(𝑋𝑗)⟩ e representa a função de kernel aplicada aos dados de entrada; 
ꝩ= parâmetro de forma; d = grau do polinômio; C = parâmetro de penalidade do erro.  
 

Para os treinamentos das MVS na predição da altura total, volume individual e 

nas projeções de área basal e volume por hectare, foram utilizadas as variáveis de entrada 

e saída apresentadas na Tabela 7.  

 

Tabela 7. Variáveis utilizadas nas diferentes configurações da Máquina de Vetor de 
Suporte (MVS)  

Funções MVS Variável Estimada Entradas Saídas 

Tipo I e Tipo II 

Ht DAP,Hdom,Lnhdom,I1, Ht 
v DAP,Ht, v 

G2 I1,I2,S,G1 G2 

V2 I2, S, G2 V2 
Em que: Ht= Altura total (m); DAP= diâmetro (cm) com casca à uma altura de 1,30m; 
Hdom= altura dominante (m);Ln= Logartitmo natural; v= volume total (m³) com casca; 
G2 =área basal na idade I2 (m² ha-1); G1= área basal na idade I1 (m² ha-1); I1= idade presente 
(meses); I2 = idade futura (meses) e S= índice de sítio na idade atual (m); V2 = (m³.ha-1 ) 
volume futuro.  
 

 

Utilizou-se 80% dos dados para treinamento das MVS e 20% para validação das 

mesmas. As quatro configurações de MVS utilizadas, bem como suas respectivas 

denominações, estão apresentadas na Tabela 8. 

 

 

 

Tipo de kernel Funções Parâmetros 
 
       Nº 

Linear 
𝐾 𝑋 − 𝑋  

  - 

 
(21) 

 

RBF 
𝐾 𝑋 − 𝑋 = 𝑒𝑥𝑝 −𝛾 𝑋 − 𝑋  

γ 
 

(22) 
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Tabela 8. Configurações utilizadas da Máquina de Vetor de Suporte (MVS) e suas 
respectivas denominações. 

 

4.5. Redes neurais artificiais 

 

Foram utilizadas configurações de redes do tipo Adaline (Adaptive Linear 

Element); Multilayer Perceptron (MLP) e Funções de Base Radial (Radial Basis 

Function-RBF), tendo como arquitetura genérica, uma camada de entrada com tantos 

neurônios quanto foram o número de variáveis quantitativas selecionadas para cada tipo 

de modelagem; uma camada intermediária com n neurônios e uma camada de saída com 

apenas um neurônio dependendo da variável resposta desejada.  

Utilizou-se o algoritmo Resilient Propagation na sua variação RPROP+ por ser 

um algoritmo eficiente em trabalhos recentes na área florestal (ALCANTARA, 2015; 

MATIAS, 2018; BONETE, 2018).  

   A definição do número ideal de neurônios da camada intermediária foi realizada 

conforme Bonete (2018), 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 intermediária. O número de neurônios na camada intermediária é responsável, 

principalmente, pela extração de características de não linearidade dos dados (LEITE et 

al., 2016).  

Como critério de parada do treinamento das redes foi adotada 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. 

Assim como nas metodologias anteriormente descritas, utilizou-se 80% dos dados 

para treinamento e 20% para generalização. Para que fosse possível o treinamentos das 

RNAs na estimativa da altura total, volume individual e nas projeções de área basal e 

MVS Função Kernel 
1 

Tipo I 
Linear 

2 RBF 
3 

Tipo II 
Linear 

4 RBF 
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volume por hectare, foram utilizadas as variáveis de entrada e saída apresentadas na 

Tabela 9 .  

 

Tabela 9. Variáveis utilizadas nas diferentes configurações das RNAs. 
RNA Tipo* Variável Estimada Entradas Saídas 

1 
2 
3 

Adaline 
MLP 
RBF 

Ht DAP,Hdom,Lnhdom,I1, Ht 
v DAP,Ht, v 

G2 I1,I2,S,G1 G2 

V2 I2, S, G2 V2 
Em que: Tipo de RNA: Adaline = Perceptron, MLP = Multilayer Perceptron, RBF = 
Radial Basis Function; Ht= Altura total (m); DAP= diâmetro (cm) com casca à uma altura 
de 1,30m; Hdom= altura dominante (m);Ln= Logartitmo natural; v= volume total (m³) 
com casca; G2 =área basal na idade I2 (m² ha-1); G1= área basal na idade I1 (m² ha-1); I1= 
idade presente (meses); I2 = idade futura (meses) e S= índice de sítio na idade atual (m); 
V2 = (m³.ha-1 ) volume futuro.  
 

 

4.6.  Avaliação das estimativas geradas por regressão, MVS e RNA 

 

A qualidade dos ajustes dos modelos de regressão e das estimativas geradas para 

cada tipo de modelagem, foram avaliadas 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%), também utilizadas por Binoti et al. (2015), 

Vendruscolo et al. (2015), Alcântara (2015), Martins et al. (2016) e Leite et al. (2016). 

Tanto a estatística do coeficiente de correlação entre os valores observados e estimados 

(ryŷ), quanto a raiz quadrada do erro médio, expresso em porcentagem da média 

(RMSE%), ambos foram recalculados, quando necessário, para variável de interesse, 

multiplicando-se pelo fator de correção da discrepância logarítmica de Meyer. 

Segundo Martins (2015), o coeficiente de correlação pode ser utilizado como um 

apontador relativo do grau de ajustamento para modelos lineares ou não lineares, sendo 

que possui amplitude entre -1 e 1 e, quanto mais próximo de 1 melhor pode ser 

considerado o ajuste dos dados. 

O RMSE% mede o desempenho global do ajuste e, segundo Campos e Leite 

(2017), quanto menores as estimativas do RMSE%, mais confiável é o modelo ajustado. 

Para obtenção das estatísticas ryŷ, RMSE% e Res% foram utilizadas as equações 

23, 24 e 25, conforme exemplificado na Tabela 10. 
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Tabela 10. Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho dos modelos de regressão, 
das máquinas de vetor de suporte e das redes neurais. 

Estatísticas Fórmulas            Nº 

Coeficiente de correlação 

 

𝑟 =
∑ 𝑦 𝑦 −

(∑ 𝑦 ). (∑ 𝑦𝑖)
𝑛

∑ 𝑦 −
(∑ 𝑦 )

𝑛
. ∑ 𝑦 −

(∑ 𝑦 )
𝑛

 
 

(23) 
 

Raiz quadrada do erro 

quadrático médio (%) 
 

      𝑅𝑀𝑆𝐸% =
100

�̄�

∑ (𝑦 − 𝑦 )

𝑛
 

 
(24) 

Resíduo 

 

      𝑅𝑒𝑠 % =  
(𝑦 𝑦 )

𝑦𝑖
   . 100 

 

 
(25) 

Em que: yi = valores observados; 𝑦  = valores estimados; �̄�  média dos valores da variável 
dependente e n é o número total de observações.                                      
 

Para verificar a significância dos parâmetros estimados dos modelos de regressão, 

utilizou-se o teste t a 5% de probabilidade de erro. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1.Construção de curvas de índice de sítio 

 
5.1.1. Ajuste das equações de índice de sítio 
 

Na Tabela 23 são apresentados os modelos ajustados com as estimativas de seus 

parâmetros e suas respectivas estatísticas obtidas no ajuste. Pode-se observar que o 

modelo de Chapman-Richards obteve estatísticas ligeiramente superiores que o modelo 

de Schumacher. 
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Tabela 11. Coeficientes e estatísticas dos modelos testados para construção das curvas 
de sítio. 

Autor/Fonte Modelos Coeficientes ryŷ 
RSME 

% 
Syx 
(m) 

Nº 

Schumacher 

  

β0=32,7567 

0,8385 13,77 2,72 6 β1=-25,0330 

  

Chapman-Richards 

  

β0=32,2506 

0,8409 13,67 2,71 7 β1=0,015672 

β2=0,837628 
hdom = altura dominante (m); I = idade do indivíduo no momento da medição da altura (meses); 
βis = coeficientes dos modelos a serem estimados; εi = erro aleatório; Nº = número do modelo; 
ryŷ= coeficiente de correlação; RMSE%= raiz do erro quadrático médio percentual. 
 

Nota-se que as estatísticas possuem valores bem próximos com coeficiente de 

correlação entre valores estimados e observados acima de 0,83 e raiz do erro quadrático 

médio percentual abaixo de 14%. 

Os gráficos de resíduos demonstrados na Figura 24, apresentam distribuição de 

resíduos semelhantes com maior superestimação nos valores de altura dominante nas 

idades de 24 e 36 meses, em ambos modelos. 

 

            A                                                                                    B                    

 

 

  

 

 

Figura 8. Distribuição de resíduos (%) para a relação hdom x Idade. (A): Schumacher; (B):  
Chapman-Richards.  

 
As curvas de sítio, foram desenvolvidas com amplitude de 4 m, para cada um dos 

modelos testados. Essa amplitude foi definida em função da distribuição dos valores 

observados de hdom x Idade nas várias idades e na idade-índice de 72 meses. Assim foram 

definidas 5 classes de sítio para cada modelo e os índices de sítio foram 14, 18, 22, 26 e 

30 m na idade índice de 72 meses. Esse procedimento possibilitou que as curvas 

contemplassem praticamente todos os dados e demonstrou fácil aplicação prática. Na 

ℎ = 𝛽 𝑒  

𝒉𝒅𝒐𝒎 = 𝜷𝟎 𝟏 − 𝒆( 𝜷𝟏𝑰) 𝜷𝟐 
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Figura 25 é possível de se observar que as curvas desenvolvidas para cada um dos 

modelos. 

 

 

Figura 9. Curvas de sítio para os modelos testados.  

 

5.1.2. Estabilidade das curvas de sítio 

 

Na Tabela 24 observa-se que o modelo de Chapman-Richards se apresentou mais 

estável que o modelo de Schumacher. Esses resultados corroboram com os trabalhos de 

Scavinski (2014) que testou a estabilidade das curvas de sítio anamórficas e polimórficas 

para plantios de Eucalyptus grandis, bem como os estudos de  Miguel (2011), na 

classificação de sítio para plantios de Eucalyptus urophylla e Scolforo (1988) que testou 

a estabilidade das curvas de sítio para Pinus taeda. Todavia, resultados em que o modelo 

de Schumacher apresentou maior estabilidade foi encontrado no trabalho de Figueiredo 
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(2005), na construção de curvas de índice de sítio pelo método da curva média para 

Tectona Grandis. 

 
Tabela 12. Taxa de mudança das curvas de sítio. 

Modelo Nº Parcelas Nº de mudanças % Mudança de classe de sítio 
Chapman-Richards 314 118 37,58 

Schumacher 318 124 38,99 

Com base nas estatísticas, análise gráfica e estabilidade das curvas de sítio, o 

modelo selecionado para estimar os índices de sítio, foi o modelo de Chapman-Richards. 

Esse mesmo modelo também foi selecionado por outros autores como: Retslaff (2015) ao 

construir curvas de sítio para Eucalyptus grandis; Miranda (2014) na modelagem do 

povoamento total em classes pluviométricas em plantios de híbridos de Eucalyptus 

grandis e Eucalyptus urophylla e Bila (2012), ao classificar sítios com base em fatores 

edáficos para Pinus caribaea var. hondurensis. 

Na Tabela 25 são apresentados os limites de altura dominante considerando as 

cinco classes de sítio definidas e a idade índice de 72 meses. 
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Tabela 13. Limites das classes de sítio construídas com o modelo Chapman-Richards 
para os dados agrupados de todos os genótipos dos locais. 

CLASSES DE PRODUTIVIDADE 

Idade 
(meses) 

Classe V Classe IV Classe III Classe II Classe I 

Índice de Sítio (m) 

LI S 1 LS LI S 2 LS LI S 3 LS LI S 4 LS LI S 5 LS 

12 14 15,9 16 18 19,9 20 22 23,9 24 26 27,9 28 30 32 

18 5,1 6,0 6,8 6,9 7,7 8,5 8,6 9,4 10,2 10,3 11,1 11,9 12,0 12,8 13,7 

21 5,7 6,7 7,6 7,7 8,6 9,5 9,6 10,5 11,4 11,5 12,4 13,3 13,4 14,3 15,3 

24 6,3 7,4 8,3 8,4 9,5 10,4 10,5 11,6 12,5 12,6 13,7 14,6 14,7 15,8 16,8 

27 6,8 8,0 9,0 9,1 10,2 11,3 11,4 12,5 13,6 13,7 14,8 15,9 15,9 17,1 18,2 

30 7,3 8,5 9,7 9,8 11,0 12,1 12,2 13,4 14,6 14,6 15,9 17,0 17,1 18,3 19,5 

33 7,8 9,1 10,3 10,4 11,7 12,9 13,0 14,3 15,5 15,6 16,9 18,1 18,2 19,5 20,8 

36 8,2 9,6 10,9 11,0 12,3 13,6 13,7 15,1 16,4 16,5 17,8 19,1 19,2 20,6 21,9 

39 8,6 10,1 11,5 11,5 13,0 14,3 14,4 15,8 17,2 17,3 18,7 20,1 20,2 21,6 23,1 

42 9,0 10,5 12,0 12,1 13,6 15,0 15,1 16,6 18,0 18,1 19,6 21,0 21,1 22,6 24,1 

45 9,4 11,0 12,5 12,5 14,1 15,6 15,7 17,3 18,7 18,8 20,4 21,9 22,0 23,5 25,1 

48 9,8 11,4 12,9 13,0 14,6 16,2 16,3 17,9 19,4 19,5 21,2 22,7 22,8 24,4 26,0 

52 10,2 11,9 13,5 13,6 15,3 16,9 17,0 18,7 20,3 20,4 22,1 23,7 23,8 25,5 27,2 

55 10,5 12,3 13,9 14,0 15,8 17,4 17,5 19,3 20,9 21,0 22,8 24,4 24,5 26,3 28,0 

58 10,8 12,6 14,3 14,4 16,2 17,9 18,0 19,8 21,5 21,6 23,4 25,1 25,2 27,0 28,8 

62 11,2 13,0 14,8 14,9 16,8 18,5 18,6 20,5 22,3 22,4 24,2 26,0 26,1 27,9 29,8 

65 11,4 13,3 15,2 15,3 17,2 19,0 19,1 21,0 22,8 22,9 24,8 26,6 26,7 28,6 30,5 

68 11,7 13,6 15,5 15,6 17,5 19,4 19,5 21,4 23,3 23,4 25,3 27,2 27,3 29,2 31,2 

69 11,8 13,7 15,6 15,7 17,7 19,5 19,6 21,6 23,4 23,5 25,5 27,4 27,5 29,4 31,4 

72 12,0 14,0 15,9 16,0 18,0 19,9 20,0 22,0 23,9 24,0 26,0 27,9 28,0 30,0 32,0 

75 12,2 14,3 16,2 16,3 18,3 20,3 20,4 22,4 24,3 24,4 26,5 28,4 28,5 30,6 32,6 

78 12,4 14,5 16,5 16,6 18,6 20,6 20,7 22,8 24,8 24,9 26,9 28,9 29,0 31,1 33,1 

81 12,6 14,7 16,7 16,8 18,9 20,9 21,0 23,2 25,2 25,3 27,4 29,4 29,5 31,6 33,7 

84 12,8 15,0 17,0 17,1 19,2 21,3 21,4 23,5 25,5 25,6 27,8 29,8 29,9 32,0 34,2 

 

5.2. Estimativa da altura total 

 

5.2.1. Modelos Hipsométricos 

 

 Na Tabela 11 estão os resultados dos ajustes dos modelos para estimar a altura 

total. Todos os modelos tiveram parâmetros significativos (p < 0,05) pelo teste t, sendo 

que o modelo de Curtis (2), que estima a altura em função da idade e do DAP, apresentou 

estatísticas inferiores, comparadas aos outros modelos. Os modelos (1) e (3), que 

envolvem, além das variáveis idade e DAP, o sítio ou a altura dominante, apresentaram 

estatísticas superiores ao modelo de Curtis, sendo que o Modelo (3) apresentou 

estatísticas um pouco superiores em relação ao Modelo (1). 
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Tabela 14. Estimativas dos parâmetros dos modelos testados com respectivos 
coeficientes de correlação (ryŷ) e raiz do erro quadrático médio percentual (RMSE%), 
para os dados de ajuste. 

Autor/Fonte Modelo Coeficientes ryŷ RMSE% Nº 

Modelo 1 
(Nogueira 2003) ln(h) = β + β S + β

1

𝑑
+ β ln(𝐼) 

β0 = 1,2297 

0,9679 6,40 1 
β1 = 0,0168 

β2 = -4,6875 

β3 = 0,3887 

Modelo 2 
(Curtis) 

 ln(h) = β + β + β + β         

β0 = 3,9281 

0,9365 8,93 2 
β1 = -8,4868 

β2 = -20,5834 

β3 = -89,9536 

Modelo 3 
(Nogueira  2003) 

𝐥𝐧(𝐡) = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐈 + 𝛃𝟐(𝐡𝐝𝐨𝐦) + 𝛃𝟑
𝟏

𝒅
        

β0 = 2,6295 

0,9689 6,30 3 
β1 = 0,0005 

β2 = 0,0326 

β3 = -4,8112 

Em que: ln = logaritmo natural; h= altura estimada; S = Índice de Sítio; I = Idade do 
povoamento (meses); d= DAP = diâmetro à altura do peito (cm);  hdom= altura dominante (m) 
β = estimativa dos parâmetros; ** = significativo a 5% pelo teste t. 

 
As distribuições dos erros percentuais, são apresentadas na Figura 8.  
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Figura 10.  Distribuição de resíduos na metodologia de análise de regressão, para os 
dados de ajuste. 

 
Com base na análise da distribuição dos resíduos, os modelos 1 e 3, tiveram 

comportamento mais homogêneo, ou seja, mais próximos do eixo-x, que o modelo de 

Curtis (Modelo 2).  

Considerando-se os critérios estatísticos e as análises gráficas para avaliar o 

melhor modelo, os modelos 1 e 3, podem ser indicados para se realizar estimativas de 

altura para os povoamentos avaliados nessa pesquisa, sendo que o modelo 3 apresentou 

maior correlação (ryŷ) e menor RMSE% nas estimativas de altura total. Resultados 

estatisticamente satisfatórios, foram observados também em plantios de Eucalyptus 

grandis na região dos Campos Gerais, Paraná, por Retslaff et al. (2015) que observaram 
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estatísticas superiores para o modelo de Nogueira (2003) que utiliza a variável Hdom, no 

caso desse trabalho, o modelo 3. As estatísticas de validação obtidas para os modelos são 

demonstradas na Tabela 12. 

 

Tabela 15. Estatísticas de validação para os modelos testados para estimar altura total. 
Autor/Fonte Coeficientes ryŷ RMSE% Nº 

Modelo 1 
 (Nogueira 2003) 

β0 = 1,2297 

0,9656 6,44 1 
β1 = 0,0168 

β2 = -4,6875 

β3 = 0,3887 

Modelo 2 
(Curtis) 

β0 = 3,9281 

0,9329 8,91 2 
β1 = -8,4868 

β2 = -20,5834 

β3 = -89,9536 

Modelo 3 
(Nogueira  2003) 

β0 = 2,6295 

0,9663 6,38 3 
β1 = 0,0005 

β2 = 0,0326 

β3 = -4,8112 

Em que: Coeficientes de correlação (ryŷ); raiz do erro quadrático médio percentual (RMSE%); ln 
= logaritmo natural; h= altura estimada; S = Índice de Sítio; I = Idade do povoamento (meses); 
d= DAP = diâmetro à altura do peito (cm); hdom= altura dominante (m).  

 
Observando-se a Tabela 12, o modelo de Curtis apresentou menor correlação entre 

alturas observadas e estimadas e maior raiz do erro quadrático médio, os modelos 1 e 3 

apresentaram as melhores estatísticas. Graficamente percebe-se que os modelos 1 e 3, 

também foram melhores que o modelo de Curtis nessa etapa da validação, por 

apresentarem resíduos menos dispersos, comparados ao modelo de Curtis.  Na Figura 9 

são apresentadas as distribuições de erros percentuais para cada um dos modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



55 
 

 
 

 
 

 
Figura 11. Distribuição de resíduos na metodologia de análise de regressão, para os dados 
de validação. 

 

Segundo Souza (2017) espera-se que um modelo obtenha maior exatidão tanto 

para os dados de ajuste, quanto para os dados de validação, pois um modelo ajustado que 

possua melhor desempenho para dados desconhecidos implica em maior poder de 

generalização da equação gerada. Portanto, embora os resultados dos modelos 1 e 3 sejam 

similares, o modelo 3 apresentou estatísticas ligeiramente superiores que o modelo 1, 

sendo selecionado, portanto, para ser comparado junto às outras metodologias avaliadas 

neste estudo. 

Alguns resultados de modelos que estimam a altura em povoamentos de 

eucaliptos, envolvendo variáveis, além do DAP, foram realizados por Mendonça (2015), 
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Melo et al. (2017), os quais obtiveram bons resultados para o ajuste, como os encontrados 

no presente trabalho.  

 

5.2.2. Máquinas de Vetor de Suporte 

Nota-se que as quatro configurações da MVS, apresentaram coeficiente de 

correlação (ryŷ) oscilando entre 0,9586 e 0,9747, entre alturas totais estimadas e alturas 

totais observadas. Os melhores resultados, foram para MVS  2 e 4, que apresentaram 

correlações levemente superiores que os modelos de regressão utilizados no estudo. 

Ainda em termos de correlação, a MVS 1 e 3 apresentaram estatísticas superiores somente 

ao modelo de Curtis. 

Os resultados estatísticos de avaliação do treinamento das quatro configurações 

da MVS são demonstrados na Tabela 13. 

 

Tabela 16. Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho da Máquina de Vetor de 
Suporte (MVS) na estimação da altura total, para os dados de treinamento. 

MVS Função Kernel ryŷ RMSE% 

1 
Tipo I 

Linear 0,9586 7,25 
2 RBF 0,9747 5,70 
3 

Tipo II 
Linear 0,9590 7,22 

4 RBF 0,9747 5,69 
Em que: ryŷ= coeficiente de correlação entre alturas observadas e estimadas; RMSE%= raiz do 
erro quadrático médio percentual. 

 

Em relação a estatística RMSE% (raiz do erro quadrático médio) encontrada para 

as MVS 2 e 4, apresentaram-se menores, portanto, melhores, que essa mesma estatística 

apresentada anteriormente pelos modelos ajustados por meio de regressão desse estudo. 

Evidencia-se a superioridade da capacidade preditiva das MVS comparando-se aos 

modelos de regressão, esses resultados corroboram com os trabalhos de Monnet et al. 

(2011), García Nieto et al. (2012), Görgens et al. (2015), Cordeiro et al. (2015), Binoti et 

al. (2016) e Souza (2017).  

Na Figura 10 apresenta-se graficamente as comparações entre as distribuições dos 

erros percentuais das estimativas, obtidas por cada configuração de MVS, para os dados 

nessa etapa do treinamento. 
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Figura 12. Distribuição dos erros percentuais das estimativas de altura, obtidas por MVS, 
para os dados de treinamento. 
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Na análise gráfica observou-se uma tendência em superestimar as alturas dos 

menores diâmetros nas MVS 1 e 3.  

Na etapa de generalização, as MVS 2 e 4 apresentaram novamente coeficiente de 

correlação maior e RMSE% menor em relação aos resultados gerados pelos modelos de 

regressão (Tabela 14), o que corrobora com os resultados de Souza (2017) e Costa Filho 

(2019), que realizaram a comparação entre MVS e modelos de regressão, demonstrando 

a viabilidade em se utilizar MVS na predição de estimativas hipsométricas para o gênero 

Eucalyptus.  

 

Tabela 17. Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho da Máquina de Vetor de 
Suporte (MVS) na estimação da altura total, para os dados de generalização. 

MVS Função Kernel ryŷ RMSE% 

1 
Tipo I 

Linear 0,9545 7,38 
2 RBF 0,9732 5,70 
3 

Tipo II 
Linear 0,9550 7,34 

4 RBF 0,9733 5,68 
Em que: ryŷ= coeficiente de correlação entre alturas observadas e estimadas; RMSE%= raiz do 
erro quadrático médio percentual. 
 

A tendência em superestimar alturas totais para os diâmetros menores (4 a 9cm), 

foi mantida pelas MVS 1 e 3. Na Figura11, tem-se a distribuição percentual dos resíduos 

para cada configuração de MVS nessa etapa da generalização. 
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Figura 13.Distribuição dos erros percentuais das estimativas de altura, obtidas por MVS, 
para os dados de generalização. 

 

Segundo Campos e Leite (2017) e Mendonça (2018), pode-se fazer uso de 

modelos com covariáveis, tendo em vista que a altura é dependente também da 

capacidade produtiva do local e outras variáveis como material genético, sítio e idade. 
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5.2.3. Redes Neurais Artificiais 

 

Foram treinados três tipos de redes, cada uma com sua respectiva configuração, 

sendo elas Adaline (Adaptive linear Element), Perceptron de múltiplas camadas 

(Multilayer Perceptron - MLP) e Funções de Base Radial (Radial Basis Function-RBF).  

Os resultados estatísticos de avaliação do treinamento das três configurações das 

RNAs, são demonstrados na Tabela 15. 

 

Tabela 18. Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho das RNAs na estimação da 
altura total de árvores, para os dados de treinamento. 

RNA Tipo* 
FA 

Arquitetura** 
Treinamento 

CO CS ryŷ RMSE% 
1 Adaline L L 4-1 0,9733 5,85 
2 MLP S S 4-9-1 0,9734 5,84 
3 RBF S LOG 4-10-1 0,9746 5,71 

Em que: FA = Função de ativação; *Tipo de RNA: Linear = Perceptron, MLP = Multilayer 
Perceptron, RBF = Radial Basis Function; CO = camada oculta; CS = camada de saída; ** 
Número de neurônios em cada camada; ryŷ= coeficiente de correlação entre alturas observadas e 
estimadas; RMSE%= raiz do erro quadrático médio percentual. 
 

Observam-se coeficientes de correlação (ryŷ) acima de 0,97 e raiz do erro 

quadrático médio percentual abaixo de 5,90% em todas as redes neurais artificiais. Essas 

estatísticas apresentaram-se superiores aos resultados gerados pelos modelos de regressão 

e pelas MVS 1 e 3, sendo que os resultados da RNA 3, foram ligeiramente melhores que 

as demais RNAs e semelhantes às MVS 1 e 4, na etapa de treinamento. 

Esses resultados, corroboram com outros trabalhos envolvendo utilização de redes 

neurais em estimativas hipsométricas, confrontados com modelos de regressão, Campos 

(2016) e Vendruscolo (2015) ao utilizar modelo não linear de Gompertz na predição de 

altura total de eucalipto, demonstrou que as duas técnicas avaliadas são eficientes para a 

predição da altura de árvores, no entanto, as RNAs apresentaram critérios estatísticos, 

levemente superiores à modelagem por regressão. 

A distribuição dos erros percentuais obtidas pelas três configurações de RNAs na 

etapa de treinamento das redes, estão na Figura 12. 
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Figura 14. Distribuição dos erros percentuais das estimativas de altura, obtidas por 
RNAs, para os dados de treinamento. 

 

Nota-se que as 3 redes neurais artificiais, demonstraram comportamentos 

semelhantes, através da análise gráfica entre alturas observadas e estimadas, dispersão de 

resíduos para o conjunto de dados avaliados no presente trabalho. 

Na Tabela 16 estão apresentadas as estatísticas de avaliação das redes geradas 

aplicadas aos dados de validação. 
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Tabela 19. Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho das RNAs na estimação da 
altura total para os dados de generalização. 

RNA Tipo* 
FA 

Arquitetura** 
Treinamento 

CO CS ryŷ RMSE% 
1 Adaline L L 4-1 0,9729 5,72 
2 MLP S S 4-9-1 0,9731 5,70 
3 RBF S LOG 4-10-1 0,9733 5,68 

Em que: FA = Função de ativação; *Tipo de RNA: MLP = Multilayer Perceptron, RBF = Radial 
Basis Function; CO = camada oculta; CS = camada de saída; ** Número de neurônios em cada 
camada; ryŷ= coeficiente de correlação entre alturas observadas e estimadas; RMSE%= raiz do 
erro quadrático médio percentual. 

 

Constatou-se nessa etapa de generalização, resultados semelhantes aos da MVS 2 

e 4, demonstrando também uma boa capacidade de generalização das redes neurais. Esses 

resultados são similares aos resultados de Özçelik et al. (2013) ao realizarem um estudo 

comparativo entre vários métodos para obter predições de altura de árvores de zimbro da 

Criméia, região da Turquia, utilizando RNAs, regressão e outras técnicas de estimativas 

hipsométricas. Os autores destacaram dentre outras vantagens a maior capacidade de 

generalização das redes comparadas a outras técnicas. Vendruscolo et al. (2017), 

avaliando modelos lineares, não lineares e diferentes configurações de RNAs para estimar 

a altura de teca em quatro diferentes espaçamentos, também concluíram que as redes 

foram superiores aos demais métodos, com RSME% inferior a 10% em todos os casos. 

Resultados superiores ao presente trabalho, são encontrados no trabalho de Binoti (2013). 

É importante ressaltar ainda que resultados com modelos de regressão superiores às 

RNAs foram encontrados por Mendonça et al. (2018) que realizaram modelos mistos de 

altura para Ipê felpudo no Espírito Santo.  

Na Figura 13, observa-se o gráfico de dispersão de resíduos obtidos por cada 

configuração de rede na etapa de generalização, observa-se graficamente, que não 

ocorreram muitas diferenças entre as redes. 
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Figura 15.  Distribuição dos erros percentuais das estimativas de altura, obtidas por RNA, 
para os dados de generalização. 

 

5.2.4. Comparação entre as metodologias nas estimativas de altura total 

 

Para fins comparativos entre as 3 metodologias na fase de ajuste/treinamento, 

selecionou-se os modelos e configurações que obtiveram o melhor resultado para cada 

tipo de metodologia, sendo o modelo 3 da metodologia de regressão, a MVS 4 da 

metodologia de máquinas de vetor de suporte, e a rede 3 da metodologia que utiliza 

RNAs.  

Na Figura 14, observa-se as distribuições dos resíduos percentuais em cada tipo 

de metodologia avaliada, observa-se no modelo de regressão, uma maior dispersão de 
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resíduos, que é mais visível nos diâmetros menores que 7cm. Com relação a distribuição 

dos resíduos da MVS 4 e na rede 3, observa-se estatísticas ligeiramente superiores e as 

distribuições residuais parecidas e menos dispersas, comparadas ao modelo 3 de 

regressão. 

 

 

 

 

Figura 16. Comparação gráfica entre as metodologias de análise de regressão, MVS e 
RNAs, para os dados de ajuste/treinamento. 

 

Na etapa de validação/generalização dos resultados de estimativas de altura totais, 

as 3 metodologias apresentaram correlações parecidas, mas a RMSE% tanto da MVS 4, 

quanto a RNA 3 foram um pouco menores, e a distribuição de resíduos parecidas e menos 

ryŷ = 0,9689 
RMSE% = 6,30 
 

ryŷ = 0,9747 
RMSE% = 5,69 
 

ryŷ = 0,9746 
RMSE% = 5,71 
 



65 
 

dispersas para os diâmetros menores em relação ao modelo de regressão. A comparação 

gráfica entre as metodologias de regressão, MVS, e RNA é demonstrada na Figura 15. 

 

                   

 

 

Figura 17. Comparação gráfica entre as metodologias de análise de regressão e MVS e 
RNA, para os dados de validação/generalização. 

 
Esses resultados corroboram também com os trabalhos de Binoti (2017), ao 

comparar RNA com um modelo hipsométrico, comumente utilizado em escala 

operacional por empresas florestais no Brasil; e também com os trabalhos de Costa Filho 

(2019), onde tanto as RNAs quanto as MVS apesentaram melhores resultados que os 

modelos de regressão e demais técnicas de aprendizado de máquna. 

O presente estudo mostra, corroborando com outros autores anteriormente citados, 

o potencial de uso das RNAs e MVS, além dos modelos de regressão utilizados nas 

ryŷ = 0,9663 
RMSE% = 6,37 
 

ryŷ = 0,9733 
RMSE% = 5,68 
 

ryŷ = 0,9733 
RMSE% = 5,68 
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estimativas de alturas. Muito embora, tanto os modelos de regressão, MVS quanto as 

RNAs, apresentaram resultados satisfatórios, as últimas sempre apresentaram estatísticas 

ligeiramente superiores, comparado aos modelos de regressão. 

 

5.3. Estimativa do volume total individual 

 

5.3.1. Modelos Volumétricos 

 

Na Tabela 17 são apresentados os coeficientes estimados e as estatísticas 

utilizadas para avaliação dos ajustes dos modelos volumétricos, todos os parâmetros 

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

 

Tabela 20. Coeficientes estimados e estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho do 
ajuste dos modelos volumétricos na estimação do volume individual. 

Autor/Fonte Modelo Coeficientes ryŷ RMSE% Nº 

Schumacher e Hall 
(1933) 

 

 

 

β0 = -9,9085574 

0,9917 7,92 4 β1 = 1,68596775 

β2 = 1,168174 

Spurr 
(1952) 

 

  

 

 
β0 = 0,0170752 

0,9899 8,73 5 β1 = 0,00003107 

 

Em que: βis = coeficientes estimados; ryŷ = coeficiente de correlação entre volumes observados 
e estimados; RMSE% = raiz do erro quadrático médio percentual. 

  
Ao analisar o coeficiente de correlação dos dois modelos, pode-se dizer que os 

mesmos apresentaram resultados semelhantes. Quanto a estatística RMSE%, o modelo 

de Schumacher e Hall demonstrou maior precisão. Para Campos e Leite (2017), esse 

modelo tem sido o mais difundido por resultar quase sempre em estimativas não 

tendenciosas. Outras pesquisas na literatura florestal, também demonstram a 

superioridade do modelo de Schumacher e Hall, como Müller et al. (2014); Leal et al. 

(2015) e Pereira et al. (2016). 

Na Figura 16, são apresentadas as distribuições dos erros percentuais para as 

estimativas de volumes individuais, para cada um dos modelos ajustados. 

 

𝒍𝒏𝒗 =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒍𝒏𝑫𝑨𝑷 + 𝜷𝟐𝒍𝒏𝒉 

𝑣 =  𝛽 + 𝛽 𝑑 ℎ 
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Figura 18. Distribuição dos erros percentuais das estimativas de volume, obtidos por 
análise de regressão, para os dados de ajuste.  

 
Nota-se uma certa semelhança entre os volumes estimados e observados, na 

distribuição dos resíduos, o modelo de Spurr, apresentou uma tendência de 

superestimação para as árvores com diâmetros menores que 10 cm. 

Na Tabela 18 são apresentados os resultados das estatísticas dos modelos 

volumétricos para os dados de validação. 

 

Tabela 21. Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho dos modelos volumétricos 
na estimação do volume individual, para os dados de validação. 

Autor/Fonte Coeficientes ryŷ RMSE% Nº 

Schumacher e Hall 
(1933) 

β0 = -9,9085574 

0,9842 9,38 4 β1 = 1,68596775 

β2 = 1,168174 

Spurr 
(1952) 

 
β0 = 0,0170752 

0,9827 9,81 5 β1 = 0,00003107 

 

Em que: ryŷ = coeficiente de correlação entre os volumes observados e estimados; RMSE (%) = 
raiz do erro quadrático médio percentual. 
 

Na etapa de validação, o modelo de Schumacher e Hall, obteve um maior 

coeficiente de correlação (ryŷ) e menor raiz do erro quadrático médio (RMSE%). Pode-
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se observar na Figura 17 que o modelo de Spurr manteve a tendência em superestimar o 

volume nos diâmetros menores, sendo que alguns resíduos ultrapassaram 40%. Já o 

modelo de Schumacher e Hall, apresentou distribuição residual livre de tendenciosidades. 

 

 

 

Figura 19. Distribuição dos erros percentuais das estimativas de volume, obtidos por 
análise de regressão, para os dados de validação.  

 
 

5.3.2. Máquina de Vetor de Suporte 

 

As estatísticas de avaliação da MVS são apresentadas na Tabela 19. As 

configurações que fizeram uso das funções Kernel linear, não se ajustaram aos dados, 

gerando estimativas volumétricas negativas, provavelmente isso ocorreu em decorrência 

das funções de Kernel do tipo Linear, não conseguirem extrair relações entre as variáveis 

de entrada (diâmetro e altura)  e a variável de saída (volume). 
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Tabela 22. Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho da Máquina de Vetor de 
Suporte (MVS) na estimação do volume individual, para os dados de treinamento. 

MVS Função Kernel ryŷ                 RMSE% 
2 Tipo I RBF 0,9940 6,72 
4 Tipo II RBF 0,9943 6,60 

Em que: ryŷ = coeficiente de correlação entre os volumes observados e estimados; RMSE% = 
raiz do erro quadrático médio percentual. 

 
A MVS 4 obteve maior correlação e menor RMSE% que a MVS 2 e também que 

o modelo de regressão de Schumacher e Hall, que apresentou correlação de 0,9917 e 

RMSE% 7,92. 

Esses resultados corroboram com os trabalhos de Cordeiro et al. (2015) que 

também utilizaram MVS para predição volumétrica de Acacia mangium e Binoti et al. 

(2016), que utilizaram MVS para estimativas volumétricas individuais do gênero 

Eucalyptus, obtendo resultados superiores ao modelo de Schumacher e Hall, sendo que 

nesse estudo foi utilizada MVS composta apenas pela função do tipo II e função Kernel 

RBF.  

No gráfico de distribuição dos resíduos, houve superestimação de volumes 

individuais da MVS 2, nas árvores com diâmetros menores que 10 cm. Tendo em vista 

esses resultados, a MVS 4 foi a que obteve os melhores resultados, conforme apresenta a 

Figura 18. 
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Figura 20. Distribuição dos erros percentuais das estimativas de volume obtidos por 
MVS para os dados de treinamento.  

 

No estudo de Souza (2017), onde foram confrontadas técnicas de I.A, como 

alternativa aos modelos de regressão, visando estimativa do volume para o gênero 

Eucalyptus, foi concluído pelo autor que a MVS demonstrou ser a técnica mais acurada 

para estimativa do volume. É importante ressaltar que nesse estudo foram testadas quatro 

funções de Kernel (polinomial, sigmoidal, RBF e linear), constatou-se que a função de 

Kernel RBF, obteve as melhores estimativas. 

Na etapa da validação, a MVS 4 também demonstrou estatísticas ligeiramente 

melhores que a MVS 2, as estatísticas dessa etapa da generalização são apresentadas na 

Tabela 20.  

 

Tabela 23. Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho da Máquina de Vetor de 
Suporte (MVS) na estimação do volume individual, para os dados de generalização. 

MVS Função Kernel ryŷ RMSE% 
2 Tipo I RBF 0,9891 7,81 
4 Tipo II RBF 0,9895 7,64 

Em que: ryŷ = coeficiente de correlação entre os volumes observados e estimados; RMSE% = 
raiz do erro quadrático médio percentual. 
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A MVS 4 do tipo II, obteve estimativas mais precisas na generalização indicando 

ser a melhor configuração de MVS para os dados desse estudo. A análise gráfica 

demonstra, menor dispersão de erros residuais, conforme Figura 19.  

 

 

 

Figura 21. Distribuição dos erros percentuais das estimativas de volume, obtidos por 
MVS, para os dados de generalização.  

 
Os resultados obtidos pela MVS 2 são similares aos encontrados por Abreu (2019) 

ao avaliar alternativas para estimar volumes individuais em diferentes formações 

florestais no estado de Minas Gerais, relatou que mesmo apresentando bons resultados, a 

MVS, para alguns volumes pequenos, não conseguiu apresentar boas estimativas, 

comparando-se a outras metodologias avaliadas. Montaño (2016), ao modelar variáveis 

dendrométricas para plantios comerciais, também utilizou MVS para biomassa seca em 

florestas tropicais e nesse estudo, as MVS também foram inferiores a outras metodologias 

utilizadas no trabalho desse autor.    

 

5.3.3. Redes Neurais Artificiais 

 

As redes do tipo Adaline e MLP (1 e 2 respectivamente) apresentaram estatísticas 

parecidas, sendo que a rede 3 apresentou maior coeficiente de correlação(ryŷ) e menor 
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RMSE% (raiz do erro quadrático médio percentual). Na Tabela 21 estão apresentadas as 

estatísticas de avaliação das RNAs para os dados de treinamento. 

 

Tabela 24. Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho das RNAs na estimativa de 
volumes individuais, para os dados de treinamento. 

RNA Tipo* 
FA 

Arquitetura*

* 

Treinamento 

CO CS ryŷ 
RMSE

% 
1 Adaline S S 2-1 0,9939 6,79 
2 MLP S S 2-7-1 0,9940 6,74 
3 RBF S LOG 2-2-1 0,9967 4,98 

Em que: FA = Função de ativação; *Tipo de RNA: Adaline = Perceptron, MLP = Multilayer 
Perceptron, RBF = Radial Basis Function; CO = camada oculta; CS = camada de saída; ** 
Número de neurônios em cada camada; ryŷ= coeficiente de correlação entre volumes observados 
e estimados; RMSE%= raiz do erro quadrático médio percentual. 
 

Analisando os gráficos na Figura 20, é possível observar uma leve tendência em 

superestimar árvores com diâmetros pequenos pela rede 1, na dispersão da RNA 3, 

observa-se uma distribuição residual menos dispersa que a redes 1 e 2.  
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Figura 22. Distribuição dos erros percentuais das estimativas de volume obtidos por 
RNA, para os dados de treinamento. 

 

Todas as configurações de rede obtiveram valores estatísticos superiores aos 

modelos de regressão conforme trabalhos de Diamantopoulou (2009); Özcelik (2010); 

Miguel (2015). Na Tabela 22 estão apresentados os resultados das estatísticas obtidas na 

fase de generalização para as três configurações de RNAs que foram utilizadas nesse 

estudo. 
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Tabela 25. Estatísticas utilizadas para avaliar o desempenho das RNAs na estimativa de 
volumes individuais, para os dados de generalização. 

RNA Tipo* 
FA 

Arquitetura** 
Generalização 

CO CS ryŷ RMSE% 
1 Adaline S S 2-1 0,9884 8,05 
2 MLP S S 2-7-1 0,9884 8,06 
3 RBF S LOG 2-2-1 0,9960 4,71 

Em que: FA = Função de ativação; *Tipo de RNA: Adaline = Perceptron, MLP = Multilayer 
Perceptron, RBF = Radial Basis Function; CO = camada oculta; CS = camada de saída; ** 
Número de neurônios em cada camada; ryŷ= coeficiente de correlação entre volumes observados 
e estimados; RMSE%= raiz do erro quadrático médio percentual. 

 

Na Figura 21 é demonstrado que graficamente a RNA 3 apresentou distribuição 

dos resíduos mais próxima ao eixo-x, que a redes Adaline e MLP nessa fase de 

generalização das redes. 
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Figura 23. Distribuição dos resíduos percentuais das estimativas de volume obtidos por 
RNA, para os dados de generalização. 

 

5.3.4. Comparação entre as metodologias 

  
Baseando-se na etapa de treinamento, a MVS 4 conseguiu gerar estimativas 

volumétricas individuais mais precisas em relação ao modelo de Schumacher e Hall, no 

entanto, graficamente não foram observadas muitas diferenças na distribuição residual 

dessas metodologias. A rede 3 apresentou coeficiente de correlação ligeiramente maior e 

menor RMSE% que o modelo de Schumacher e Hall e MVS 4, e apresentou também 

resíduos um pouco mais próximos do eixo-x. 
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A comparação gráfica entre o modelo de regressão de Schumacher e Hall, MVS 

4 e RNA 3, na etapa de ajuste/treinamento, é mostrada na Figura 22. 

 

 

 

   

Figura 24. Comparação gráfica entre as metodologias de regressão, MVS e RNAs na 
estimativa de volumes individuais para os dados de ajuste/treinamento.  

 

Na etapa de validação/generalização, a MVS 4, também apresentou estatísticas 

um pouco melhores que o modelo de Schumacher e Hall, porém essas duas metodologias, 

apresentaram estatísticas inferiores a rede 3, que também apresentou melhor distribuição 

dos resíduos, como mostra a Figura 23.  

 

 

ryŷ = 0,9917 
RMSE% = 7,92 
 

ryŷ = 0,9940 
RMSE% = 6,72 
 

ryŷ = 0,9967 
RMSE% = 4,98 
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Figura 25. Comparação gráfica entre as metodologias de regressão, MVS e RNAs 
estimativa   de volumes individuais para os dados de validação/generalização. 

  

 

 

 

 

ryŷ = 0,9895 
RMSE% = 7,64 
 

ryŷ = 0,9842 
RMSE% = 9,38 
 

ryŷ = 0,9960 
RMSE% = 4,71 
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5.4. Modelagem do crescimento e produção 
 

5.4.4. Ajuste do modelo de Clutter 

 

Após o ajuste do sistema de equações dos modelos 8 e 9 para estimação de área 

basal (G2) e volume futuro (V2), resultou no seguinte sistema de equações: 

 

𝑙𝑛𝑉  1,536373 − 9,605755. +0,019978. S + 1,165783. lnG2                                                       (26)                                             

𝑙𝑛𝐺  𝑙𝑛(𝐺 ) + 3,037096. 1 − + 0,014998. 1 − . 𝑆                              (27)      

 

Todos os parâmetros das equações foram estatisticamente significativos (p-valor 

< 0,05), após o ajuste, o coeficiente de correlação (ryŷ) obtido para estimação de V2 foi 

0,9862 e para G2 equivaleu 0,9102. A raiz do erro quadrático médio percentual (RMSE%) 

para V2 resultou em 6,63 contra 12,47 para G2. 

Conforme a Figura 26, a equação de volume apresentou pequena tendência de 

superestimar valores nas idades iniciais, em relação a equação de área basal, a amplitude 

de variação dos resíduos foi um pouco menor, dos 48 aos 72 meses, comparadas a equação 

de volume. Porém, as estimativas foram consideradas adequadas. 

 

 

Figura 26. Dispersão dos resíduos para as equações do modelo de Clutter, na etapa de 
ajuste. 
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Na fase de validação, o coeficiente de correlação (ryŷ) obtido para estimação de 

V2 resultou em 0,9882 e para G2 equivaleu 0,9002. A raiz do erro quadrático médio 

percentual (RMSE%) para V2 resultou em 5,96 contra 13,49 para G2. 

Conforme a Figura 27, observou-se novamente uma pequena tendência de 

superestimar valores nas idades iniciais, com relação a equação de área basal, a amplitude 

de variação dos resíduos foi um pouco maior em relação a equação de volume. 

 

               

Figura 27. Dispersão dos resíduos para as equações do modelo de Clutter, na etapa de 
validação. 

 

5.4.5. Modelagem da área basal inicial 

 

Para que fosse possível construir as tabelas e curvas de produção foi necessário 

modelar a primeira área basal inicial em cada um dos sítios. Utilizou-se informações de 

área basal inicial em cada sítio por parcela. Após o ajuste do modelo 10 para estimar área 

basal inicial, resultou na seguinte equação: 

 

𝐺𝑖 =  𝑒 ,
,

+ 𝜀                                                                           (28) 
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A correlação (ryŷ) obtida pelo ajuste de área basal inicial foi de 0,8580 e a raiz 

quadrática do erro médio percentual (RMSE%) resultou em 19,80%. 

Após a definição da área basal inicial em cada sítio, foram construídas as tabelas 

de produção de densidade variável, conforme Tabela 26. 
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Tabela 26. Produção (m³. ha-1.mês-1) para cinco índices de sítio para povoamentos de Eucalyptus urophylla, pela metodologia de regressão. 

       

G = Área basal; V = Volume; IMM = Incremento médio mensal; IC = Incremento corrente mensal.

Idade 
 (meses) 

Sítio 14m Sítio 18m Sítio 22m Sítio 26m Sítio 30m 

G V IM IC G V IM IC G V IM IC G V IM IC G V IM IC 
24 2,53 12,06 0,50  4,20 23,43 0,98  5,79 36,75 1,53  7,23 51,38 2,14  8,51 67,03 2,79  
25 2,78 13,65 0,55 1,59 4,52 25,97 1,04 2,55 6,17 40,25 1,61 3,50 7,66 55,84 2,23 4,47 8,98 72,51 2,90 5,48 
26 3,03 15,30 0,59 1,65 4,85 28,57 1,10 2,59 6,55 43,77 1,68 3,53 8,08 60,31 2,32 4,47 9,44 77,97 3,00 5,46 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

44 7,26 49,27 1,12 1,90 9,83 75,63 1,72 2,43 12,04 103,31 2,35 2,94 13,97 132,53 3,01 3,46 15,69 163,72 3,72 4,03 
45 7,47 51,16 1,14 1,88 10,06 78,03 1,73 2,40 12,28 106,19 2,36 2,89 14,22 135,92 3,02 3,39 15,95 167,67 3,73 3,95 
48 8,07 56,72 1,18 1,84 10,70 85,03 1,77 2,30 12,95 114,56 2,39 2,74 14,92 145,70 3,04 3,20 16,68 179,01 3,73 3,70 
49 8,26 58,54 1,19 1,82 10,91 87,30 1,78 2,27 13,17 117,25 2,39 2,69 15,14 148,83 3,04 3,13 16,91 182,64 3,73 3,62 
50 8,45 60,34 1,21 1,80 11,11 89,53 1,79 2,23 13,38 119,89 2,40 2,64 15,36 151,90 3,04 3,07 17,14 186,19 3,72 3,55 
51 8,64 62,13 1,22 1,78 11,31 91,73 1,80 2,20 13,58 122,48 2,40 2,59 15,57 154,91 3,04 3,01 17,35 189,66 3,72 3,47 
52 8,82 63,89 1,23 1,77 11,50 93,90 1,81 2,17 13,78 125,03 2,40 2,55 15,77 157,86 3,04 2,95 17,57 193,06 3,71 3,40 
53 9,00 65,64 1,24 1,75 11,69 96,03 1,81 2,13 13,98 127,53 2,41 2,50 15,98 160,75 3,03 2,89 17,77 196,39 3,71 3,33 
54 9,18 67,37 1,25 1,73 11,88 98,13 1,82 2,10 14,17 129,98 2,41 2,46 16,17 163,59 3,03 2,83 17,98 199,66 3,70 3,26 
55 9,35 69,07 1,26 1,71 12,06 100,19 1,82 2,07 14,35 132,39 2,41 2,41 16,36 166,37 3,02 2,78 18,17 202,85 3,69 3,19 
56 9,52 70,76 1,26 1,69 12,24 102,23 1,83 2,03 14,53 134,76 2,41 2,37 16,55 169,09 3,02 2,72 18,36 205,98 3,68 3,13 
57 9,69 72,43 1,27 1,67 12,41 104,23 1,83 2,00 14,71 137,08 2,40 2,32 16,73 171,76 3,01 2,67 18,55 209,05 3,67 3,07 
58 9,85 74,07 1,28 1,65 12,58 106,20 1,83 1,97 14,88 139,36 2,40 2,28 16,90 174,38 3,01 2,62 18,73 212,05 3,66 3,00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63 10,63 82,00 1,30 1,55 13,38 115,58 1,83 1,82 15,69 150,17 2,38 2,08 17,73 186,74 2,96 2,38 19,58 226,18 3,59 2,71 
64 10,78 83,53 1,31 1,53 13,53 117,37 1,83 1,79 15,84 152,22 2,38 2,05 17,88 189,07 2,95 2,33 19,74 228,84 3,58 2,66 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

75 12,25 99,03 1,32 1,32 15,00 135,25 1,80 1,50 17,31 172,50 2,30 1,69 19,36 212,04 2,83 1,90 21,25 254,95 3,40 2,16 
76 12,37 100,33 1,32 1,30 15,11 136,73 1,80 1,48 17,43 174,15 2,29 1,66 19,48 213,91 2,81 1,87 21,37 257,07 3,38 2,12 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84  13,26 110,13 1,31 1,17 15,99 147,75 1,76 1,31 18,30 186,48 2,22 1,45 20,35 227,75 2,71 1,63 22,26 272,72 3,25 1,84 
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Logo após a elaboração da tabela de produção, construiu-se as curvas de 

incremento médio mensal (IMM) e incremento corrente mensal (ICM), e também as 

curvas de produção, na Figura 28 estão as respectivas curvas para os cinco sítios, onde as 

respectivas idades técnicas de corte (ITC) foram identificadas com uma linha vertical. 

Constam ainda, as curvas de produção para cada classe de sítio. 

             

 

 

             
Figura 28. Curvas de incremento médio e corrente mensal e curva de produção, 
considerando os índices de sítio 30, 26, 22, 18 e 14m. 

 

O modelo de Clutter mostrou-se adequado na obtenção das estimativas de volume 

e área basal, fornecendo valores coerentes do ponto de vista estatístico e biológico, 
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resultados similares  foram encontrados por    Wolff  (2019) empregando anatro em Pinus  

taeda L, Miranda (2014) estratificando povoamentos de eucalipto em classes de 

precipitação pluviométrica,  e Dias  (2005) em povoamentos desbastados de  eucalipto. 

 

5.4.6. Projeção da área basal com máquinas de vetor de suporte 

 

A avaliação estatística das estimativas das MVS mostrou que tanto pela correlação 

(ryŷ) quanto pelo RMSE%, a MVS 2 e 4 do tipo 2 RBF, foram mais precisas do que as 

demais configurações de MVS. Na Tabela 27, são apresentadas as estatísticas das 

projeções de área basal de cada MVS e de cada MVS na fase de treinamento. 

 

Tabela 27. Estatísticas das máquinas de vetor de suporte para projeção de área basal. 

MVS Função Kernel 
Treinamento 

ryŷ RMSE% 

1 
Tipo I 

Linear 0,9069 12,69 

2 RBF 0,9402 10,25 

3 
Tipo II 

Linear 0,9076 12,60 

4 RBF 0,9414 10,08 
em que: ryŷ coeficiente de correlação; RQME (%) = raiz do erro quadrático médio. 
 
 

A distribuição dos resíduos percentuais na projeção de área basal pelas MVS 1 e 

3, apresentaram leves tendências de subestimação nas idades iniciais que logo foram 

normalizadas após os 36 meses. As MVS 2 e 4, apresentaram distribuição mais 

homogêneas e livres de tendenciosidades, conforme Figura 29. 
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Figura 29. Dispersão dos resíduos para as projeções de área basal, obtidas por MVS na 
etapa de treinamento. 
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Na fase de generalização das projeções de área basal, as MVS 1 e 3, novamente 

apresentaram estatísticas inferiores às MVS 2 e 4, sendo que a MVS 4 conseguiu 

estatísticas ligeiramente superiores que a MVS 2. As estatísticas dessa etapa são 

apresentadas na Tabela 28 e a distribuição dos resíduos na Figura 30. 

 

Tabela 28. Estatísticas das máquinas de vetor de suporte para projeção de área basal, para 
os dados de generalização. 

MVS Função Kernel 
Generalização 

ryŷ RMSE% 

1 
Tipo I 

Linear 0,8937 13,46 

2 RBF 0,9357 11,07 

3 
Tipo II 

Linear 0,8952 13,37 

4 RBF 0,9407 10,51 
em que: ryŷ coeficiente de correlação; RQME (%) = raiz do erro quadrático médio. 
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Figura 30. Dispersão dos resíduos percentuais para as projeções de área basal, obtidas 
por MVS na etapa de generalização. 
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Foi selecionada então a MVS 4 que obteve as melhores estatísticas para as 

projeções de área basal a nível de povoamento, como entrada das MVS para projetar o 

volume por unidade de área, os resultados referentes as etapas dessas projeções são 

detalhadas a seguir. 

 

5.4.7. Projeção do volume com máquinas de vetor de suporte 

 

Todas as variáveis numéricas (I2, B2 e S), também utilizadas pelo modelo de 

Clutter na projeção do volume, foram importantes, resultando em estatísticas satisfatórias, 

apresentando correlações acima de 0,98, conforme demonstra a Tabela 29.   

 

Tabela 29. Estatísticas das máquinas de vetor de suporte para projeção do volume, na 
etapa de treinamento. 

MVS Função Kernel 
Treinamento 

ryŷ RMSE% 

1 
Tipo I 

Linear 0,9820 7,49 

2 RBF 0,9895 5,80 

3 
Tipo II 

Linear 0,9810 7,78 

4 RBF 0,9895 5,80 
em que: ryŷ coeficiente de correlação; RMSE (%) = raiz do erro quadrático médio percentual. 
 

Com relação a estatística de raiz quadrada do erro médio percentual, as MVS do 

tipo Linear (MVS 1 e 3) apresentaram maiores valores, já as MVS do tipo RBF (MVS 2 

e 4) apresentaram o mesmo valor dessa mesma estatística e também a mesma correlação. 

Na Figura 31, estão as distribuições residuais de cada uma das configurações de MVS. 
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Figura 31. Distribuição dos erros percentuais, para projeção de volumes, obtidos por 
MVS, para os dados de treinamento. 
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Na etapa de generalização das MVS, novamente as duas configurações do tipo 

RBF (MVS 2 e 4) apresentaram estatísticas semelhantes e melhores que as MVS do tipo 

Linear (MVS 1 e 3), com correlações acima de 0,99 e RMSE% abaixo de 6%, a Tabela 

30 apresenta essas estatísticas. 

  

Tabela 30. Estatísticas das máquinas de vetor de suporte para projeção do volume, na 
etapa de generalização. 

MVS Função Kernel 
Generalização 

ryŷ RMSE% 

1 
Tipo I 

Linear 0,9772 8,77 

2 RBF 0,9923 5,12 

3 
Tipo II 

Linear 0,9773 8,75 

4 RBF 0,9922 5,15 
em que: ryŷ coeficiente de correlação; RMSE (%) = raiz do erro quadrático médio percentual. 
 

Quanto a distribuição dos resíduos percentuais para cada MVS, observou-se maior 

dispersão nas MVS 1 e 3 tanto nas idades iniciais, como nas idades finais. Resultados 

dessa distribuição, nessa etapa da generalização, são apresentados na Figura 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

Figura 32. Distribuição dos erros percentuais, para projeção de volumes, obtidos por 
MVS, para os dados de generalização. 
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A MVS 4 foi selecionada como melhor MVS para gerar a tabela de produção 

(Tabela 31). Para tal, utilizou-se como dados de entrada as idades, os sítios, as áreas basais 

para cada sítio, sendo utilizado o volume como saída.  
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Tabela 31. Produção (m³. ha-1.mês-1) para cinco índices de sítio para povoamentos de Eucalyptus urophylla, pela metodologia de MVS. 

Idade 
 (meses) 

Sítio 14m Sítio 18m Sítio 22m Sítio 26m Sítio 30m 

G V IMM ICM G V IMM ICM G V IMM ICM G V IMM ICM G V IMM ICM 

24 2,53 11,78 0,49  4,20 23,11 0,96  5,79 36,38 1,52  7,23 50,88 2,12  8,51 66,27 2,76  

25 2,78 13,38 0,54 1,61 4,52 25,72 1,03 2,61 6,17 40,01 1,60 3,63 7,66 55,55 2,22 4,67 8,98 72,04 2,88 5,76 

26 3,03 15,06 0,58 1,68 4,85 28,39 1,09 2,67 6,55 43,68 1,68 3,67 8,08 60,24 2,32 4,69 9,44 77,80 2,99 5,76 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48 8,07 58,24 1,21 1,95 10,70 88,10 1,84 2,47 12,95 119,38 2,49 2,98 14,92 152,48 3,18 3,52 16,68 187,95 3,92 4,12 

49 8,26 60,17 1,23 1,93 10,91 90,54 1,85 2,44 13,17 122,31 2,50 2,93 15,14 155,93 3,18 3,45 16,91 191,99 3,92 4,04 

50 8,45 62,08 1,24 1,91 11,11 92,94 1,86 2,41 13,38 125,20 2,50 2,88 15,36 159,32 3,19 3,39 17,14 195,95 3,92 3,96 

51 8,64 63,98 1,25 1,90 11,31 95,31 1,87 2,37 13,58 128,03 2,51 2,83 15,57 162,65 3,19 3,33 17,35 199,83 3,92 3,88 

52 8,82 65,86 1,27 1,88 11,50 97,65 1,88 2,34 13,78 130,81 2,52 2,78 15,77 165,91 3,19 3,26 17,57 203,64 3,92 3,81 

53 9,00 67,71 1,28 1,86 11,69 99,95 1,89 2,30 13,98 133,55 2,52 2,74 15,98 169,11 3,19 3,20 17,77 207,37 3,91 3,73 

54 9,18 69,55 1,29 1,84 11,88 102,22 1,89 2,27 14,17 136,24 2,52 2,69 16,17 172,26 3,19 3,14 17,98 211,03 3,91 3,66 

55 9,35 71,37 1,30 1,82 12,06 104,46 1,90 2,23 14,35 138,88 2,53 2,64 16,36 175,34 3,19 3,08 18,17 214,61 3,90 3,59 

56 9,52 73,17 1,31 1,80 12,24 106,66 1,90 2,20 14,53 141,47 2,53 2,60 16,55 178,36 3,19 3,03 18,36 218,13 3,90 3,51 

57 9,69 74,95 1,31 1,78 12,41 108,83 1,91 2,17 14,71 144,02 2,53 2,55 16,73 181,33 3,18 2,97 18,55 221,57 3,89 3,45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65 10,93 88,46 1,36 1,62 13,67 125,02 1,92 1,92 15,99 162,90 2,51 2,22 18,03 203,18 3,13 2,56 19,89 246,85 3,80 2,95 

66 11,07 90,05 1,36 1,60 13,82 126,90 1,92 1,89 16,14 165,08 2,50 2,18 18,18 205,69 3,12 2,51 20,04 249,75 3,78 2,90 

67 11,21 91,63 1,37 1,58 13,96 128,76 1,92 1,86 16,28 167,22 2,50 2,14 18,32 208,15 3,11 2,47 20,19 252,59 3,77 2,84 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

76 12,37 104,94 1,38 1,40 15,11 144,24 1,90 1,62 17,43 184,96 2,43 1,84 19,48 228,47 3,01 2,10 21,37 275,95 3,63 2,41 

77 12,49 106,32 1,38 1,38 15,23 145,83 1,89 1,59 17,55 186,77 2,43 1,81 19,60 230,54 2,99 2,07 21,49 278,32 3,61 2,37 

78 12,60 107,69 1,38 1,37 15,35 147,40 1,89 1,57 17,66 188,56 2,42 1,78 19,71 232,57 2,98 2,03 21,61 280,64 3,60 2,33 

79 12,72 109,04 1,38 1,35 15,46 148,95 1,89 1,54 17,77 190,31 2,41 1,75 19,82 234,56 2,97 2,00 21,72 282,93 3,58 2,29 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

84 13,26 115,52 1,38 1,26 15,99 156,33 1,86 1,43 18,30 198,67 2,37 1,62 20,35 244,06 2,91 1,84 22,26 293,80 3,50 2,10 
 

   

 G = Área basal; V = Volume; IMM = Incremento médio mensal; IC = Incremento corrente mensal.
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Em seguida, foram construídas as curvas de incremento médio e corrente mensal, 

bem como, as curvas de produção, pela MVS 4. Na Figura 33 estão as curvas de 

incremento médio e corrente mensal para os cinco sítios determinados, sendo as 

respectivas idades técnicas de corte identificadas com a linha vertical. Constam, ainda, as 

curvas de produção para cada um destes sítios. 

 

 

 

 

             

Figura 33. Curvas de incremento médio e corrente mensal e curva de produção, 
considerando os índices de sítio 30, 26, 22, 18 e 14m, obtidas por MVS. 
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5.4.8. Projeção da área basal com redes neurais artificiais 

 

Tanto as variáveis numéricas como as categóricas foram importantes na projeção 

da área basal, a avaliação das estatísticas geradas pelas estimativas mostrou que as redes 

1 e 2, tiveram melhor desempenho que a rede 3. Na Tabela 32 são apresentadas as 

estatísticas de cada RNA.  

 

Tabela 32. Estatísticas das redes neurais artificiais para projeção da área basal, para os 
dados de treinamento. 

RNA Tipo* Arquitetura** 
Treinamento 

ryŷ RMSE% 

1 Adaline 4-1 0,9302 11,05 
2 MLP 4-23-1 0,9339 10,76 
3 RBF 4-34-1 0,9301 11,06 

Em que: *Tipo de RNA: Adaline = Perceptron, MLP = Multilayer Perceptron, RBF = Radial 
Basis Function;** Número de neurônios em cada camada; ryŷ= coeficiente de correlação entre 
volumes observados e estimados; RMSE%= raiz do erro quadrático médio percentual. 
 
 

A rede com pior desempenho, foi a do tipo RBF, o mesmo aconteceu no trabalho 

de Binoti (2015), ao realizar a prognose da produção de povoamentos equiâneos de clones 

de eucalipto.  

As redes Adaline e MLP (1 e 2) apresentaram melhor desempenho, com pouca 

diferença na correlação e RMSE%, sendo que a rede 2 (MLP), apresentou estatísticas um 

pouco melhores que a rede 1. Dessa maneira, utilizou-se a área basal projetada pela rede 

2, como entrada para as redes realizarem a projeção do volume. 

Ao analisar o gráfico de distribuição residual das redes 1 e 2, observa-se pouca 

diferença entre essas duas redes, na rede 3, percebe-se nas idades iniciais uma leve 

tendência em superestimar alguns valores nas idades iniciais, a distribuição dos resíduos 

nessa etapa de treinamento das redes é demonstrada na Figura 34.  
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Figura 34. Distribuição dos erros percentuais para projeção de área basal obtidos por 
RNA, para os dados de treinamento. 

 

Na etapa de generalização das redes, a RNA do tipo MLP (rede 2), conseguiu 

obter coeficiente de correlação (ryŷ) um pouco maior que as redes do tipo Adaline e RBF 

(redes 1 e 3 respectivamente) e RMSE% abaixo de 10%, resultados dessas estatísticas, 

são demonstradas na Tabela 33.   
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Tabela 33. Estatísticas das redes neurais artificiais para projeção da área basal, para os 
dados de generalização. 

RNA Tipo* Arquitetura** 
Generalização 

ryŷ RMSE% 

1 Adaline 4-1 0,9432 10,00 
2 MLP 4-23-1 0,9466 9,91 
3 RBF 4-34-1 0,9423 10,51 

Em que: *Tipo de RNA: Adaline = Perceptron, MLP = Multilayer Perceptron, RBF = Radial 
Basis Function; ** Número de neurônios em cada camada; ryŷ= coeficiente de correlação entre 
volumes observados e estimados; RMSE%= raiz do erro quadrático médio percentual. 
 

Na Figura 35, estão as distribuições dos resíduos percentuais para cada 

configuração de rede na etapa de generalização, onde a RNA do tipo MLP (rede 2) obteve 

uma distribuição mais regular para todas as idades presentes no banco de dados desse 

estudo. 
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Figura 35. Distribuição dos erros percentuais obtidos por RNA, para os dados de 
generalização. 

 

A melhor rede selecionada para projeção da área basal em nível de povoamento, 

foi a rede do tipo MLP (rede 2), esse mesmo tipo de rede também foi a que obteve 

melhores resultados nos trabalhos de Binoti (2015) e Magalhães (2014). 

 

5.4.9. Projeção do volume com redes neurais artificiais 

 

Na projeção do volume com RNAs, observaram-se poucas diferenças nos 

resultados, entre cada configuração de rede testada, o que corrobora com os resultados de 

Martins (2015), que testou várias configurações de RNAs na prognose da produção de 
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povoamentos clonais de eucalipto. Ainda segundo esse mesmo autor, embora a 

modelagem por RNA seja promissora, o manejador deve ser criterioso ao escolher 

configurações corretas para que não ocorram erros de ajustes decorrentes da utilização 

inadequada de algoritmos ou outros elementos essenciais para o treinamento das redes. 

A rede 3 (RBF) foi a rede que apresentou ligeiramente melhores resultados, o que 

corrobora com os trabalhos de Binoti (2010 e 2015). Na Tabela 34 são apresentadas as 

estatísticas da projeção dos volumes para cada tipo de rede. 

 

Tabela 34. Estatísticas das redes neurais artificiais para projeção de volume, para os 
dados de treinamento. 

RNA Tipo* Arquitetura** 
Treinamento 

ryŷ RMSE% 

1 Adaline 3-1 0,9877 6,28 
2 MLP 3-23-1 0,9897 5,73 
3 RBF 3-34-1 0,9911 5,35 

Em que: *Tipo de RNA: Linear = Perceptron, MLP = Multilayer Perceptron, RBF = Radial Basis 
Function; ** Número de neurônios em cada camada; ryŷ= coeficiente de correlação entre volumes 
observados e estimados; RMSE%= raiz do erro quadrático médio percentual. 
 

Analisando-se a distribuição gráfica na Figura 36, é possível observar que apesar 

de não existir grandes diferenças nas estatísticas, percebe-se uma melhor dispersão de 

resíduos da rede do tipo RBF (rede 3), tendo a maioria dos  mais próxima do eixo-x, 

comparado às redes 1 e 2, sendo portanto a rede selecionada para projetar o volume futuro 

e gerar as estimativas para a tabela e curvas de produção. 
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Figura 36. Distribuição dos erros percentuais para projeção do volume, obtidos por RNA, 
para os dados de treinamento. 

 
A Tabela 35 apresenta as estatísticas para cada uma das redes nessa etapa de 

generalização. Observa-se que a rede 3 obteve as melhores estatísticas que as redes 

Adaline e MLP (redes 1 e 2 respectivamente). 
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Tabela 35. Estatísticas das redes neurais artificiais para projeção de volume, para os 
dados de generalização. 

RNA Tipo* Arquitetura** 
Generalização 

ryŷ RMSE% 

1 Adaline 3-1 0,9893 5,82 
2 MLP 3-23-1 0,9950 4,11 
3 RBF 3-34-1 0,9963 3,54 

Em que: *Tipo de RNA: Adaline = Perceptron, MLP = Multilayer Perceptron, RBF = Radial 
Basis Function; ** Número de neurônios em cada camada; ryŷ= coeficiente de correlação entre 
volumes observados e estimados; RMSE%= raiz do erro quadrático médio percentual. 
 

Na Figura 37, a análise gráfica permite inferir sobre a boa capacidade preditiva de 

volume a nível de povoamento e de generalização. 

 

 

 

Figura 37. Distribuição dos erros percentuais para projeção do volume, obtidos por RNA, 
para os dados de generalização. 
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No estudo de Ashraf (2015) em florestas nativas do Canadá, um modelo utilizando 

redes neurais combinando variáveis dendrométricas e climáticas, geraram informações 

necessárias para o manejo das florestas em diferentes cenários de mudanças climáticas, 

demonstrando o potencial dessa técnica na modelagem florestal.  

A rede 3 foi selecionada como melhor RNA para gerar a tabela de produção 

(Tabela 36). Para tal, utilizou-se como dados de entrada as idades, os sítios, as áreas basais 

para cada sítio, sendo utilizado o volume como saída.  
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Tabela 36. Produção (m³. ha-1.mês-1) para cinco índices de sítio para povoamentos de Eucalyptus urophylla, pela metodologia de RNA. 
Idade 

 
(meses) 

Sítio 14m Sítio 18m Sítio 22m Sítio 26m Sítio 30m 

G V IMM ICM G V IMM ICM G V IMM ICM G V IMM ICM G V IMM IC 

24 2,53 12,17 0,51  4,20 23,75 0,99  5,79 37,43 1,56  7,23 52,56 2,19  8,51 68,86 2,87  
25 2,78 13,78 0,55 1,61 4,52 26,34 1,05 2,59 6,17 41,00 1,64 3,57 7,66 57,14 2,29 4,58 8,98 74,50 2,98 5,64 
26 3,03 15,45 0,59 1,67 4,85 28,98 1,11 2,64 6,55 44,60 1,72 3,60 8,08 61,72 2,37 4,58 9,44 80,12 3,08 5,62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48 8,07 57,41 1,20 1,86 10,70 86,45 1,80 2,34 12,95 116,96 2,44 2,80 14,92 149,37 3,11 3,28 16,68 184,28 3,84 3,82 
49 8,26 59,25 1,21 1,85 10,91 88,76 1,81 2,31 13,17 119,71 2,44 2,75 15,14 152,59 3,11 3,22 16,91 188,02 3,84 3,74 
50 8,45 61,08 1,22 1,83 11,11 91,03 1,82 2,27 13,38 122,41 2,45 2,70 15,36 155,74 3,11 3,15 17,14 191,68 3,83 3,66 
51 8,64 62,89 1,23 1,81 11,31 93,27 1,83 2,24 13,58 125,06 2,45 2,65 15,57 158,84 3,11 3,09 17,35 195,27 3,83 3,58 
52 8,82 64,68 1,24 1,79 11,50 95,48 1,84 2,21 13,78 127,67 2,46 2,61 15,77 161,87 3,11 3,03 17,57 198,78 3,82 3,51 
53 9,00 66,45 1,25 1,77 11,69 97,65 1,84 2,17 13,98 130,23 2,46 2,56 15,98 164,84 3,11 2,97 17,77 202,21 3,82 3,44 
54 9,18 68,20 1,26 1,75 11,88 99,79 1,85 2,14 14,17 132,74 2,46 2,51 16,17 167,75 3,11 2,91 17,98 205,58 3,81 3,37 
55 9,35 69,94 1,27 1,73 12,06 101,89 1,85 2,11 14,35 135,21 2,46 2,47 16,36 170,61 3,10 2,86 18,17 208,88 3,80 3,30 
56 9,52 71,65 1,28 1,71 12,24 103,97 1,86 2,07 14,53 137,63 2,46 2,42 16,55 173,41 3,10 2,80 18,36 212,11 3,79 3,23 
57 9,69 73,34 1,29 1,69 12,41 106,00 1,86 2,04 14,71 140,01 2,46 2,38 16,73 176,16 3,09 2,75 18,55 215,27 3,78 3,16 
58 9,85 75,01 1,29 1,67 12,58 108,01 1,86 2,01 14,88 142,34 2,45 2,34 16,90 178,85 3,08 2,69 18,73 218,37 3,76 3,10 
59 10,02 76,66 1,30 1,65 12,75 109,99 1,86 1,97 15,05 144,64 2,45 2,29 17,08 181,49 3,08 2,64 18,91 221,40 3,75 3,04 
60 10,17 78,29 1,30 1,63 12,91 111,93 1,87 1,94 15,22 146,89 2,45 2,25 17,25 184,08 3,07 2,59 19,08 224,38 3,74 2,98 
61 10,33 79,90 1,31 1,61 13,07 113,84 1,87 1,91 15,38 149,10 2,44 2,21 17,41 186,61 3,06 2,54 19,25 227,29 3,73 2,92 
62 10,48 81,49 1,31 1,59 13,22 115,72 1,87 1,88 15,54 151,27 2,44 2,17 17,57 189,11 3,05 2,49 19,42 230,15 3,71 2,86 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

73 12,00 97,65 1,34 1,37 14,75 134,55 1,84 1,58 17,07 172,78 2,37 1,79 19,12 213,61 2,93 2,03 21,00 258,16 3,54 2,31 
74 12,12 99,01 1,34 1,36 14,87 136,10 1,84 1,55 17,19 174,53 2,36 1,76 19,24 215,60 2,91 1,99 21,13 260,43 3,52 2,27 
75 12,25 100,34 1,34 1,34 15,00 137,63 1,84 1,53 17,31 176,26 2,35 1,73 19,36 217,56 2,90 1,96 21,25 262,65 3,50 2,23 
76 12,37 101,66 1,34 1,32 15,11 139,13 1,83 1,51 17,43 177,96 2,34 1,70 19,48 219,48 2,89 1,92 21,37 264,84 3,48 2,19 
77 12,49 102,97 1,34 1,30 15,23 140,62 1,83 1,48 17,55 179,63 2,33 1,67 19,60 221,37 2,87 1,89 21,49 266,99 3,47 2,15 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

82 13,05 109,22 1,33 1,22 15,78 147,69 1,80 1,37 18,09 187,58 2,29 1,54 20,15 230,34 2,81 1,73 22,05 277,17 3,38 1,96 
83 13,15 110,42 1,33 1,20 15,89 149,04 1,80 1,35 18,19 189,10 2,28 1,51 20,25 232,04 2,80 1,70 22,15 279,10 3,36 1,93 
84 13,26 111,61 1,33 1,19 15,99 150,38 1,79 1,33 18,30 190,58 2,27 1,49 20,35 233,71 2,78 1,67 22,26 281,00 3,35 1,90 

                     

     G = Área basal; V = Volume; IMM = Incremento médio mensal; IC = Incremento corrente mensal. 
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Após construir as tabelas de produção, foram construídas as curvas de incremento 

médio mensal (IMM) e incremento corrente mensal (ICM), conforme mesmo 

procedimento utilizado para construir as curvas de produção, pela rede 3.  

As curvas de incremento médio e corrente mensal para os cinco sítios 

determinados estão na Figura 38, as respectivas idades técnicas de corte (ITC), estão 

identificadas com a linha vertical. Nessa mesma figura estão as curvas de produção para 

cada um destes sítios. 

 

      

 

 

 

Figura 38. Curvas de incremento médio e corrente mensal e curva de produção, 
considerando os índices de sítio 30, 26, 22, 18 e 14m, obtidas por RNA. 
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5.2.4. Comparação entre as metodologias 

 

Na Figura 39, estão apresentadas as distribuições dos resíduos na etapa de 

ajuste/treinamento, nota-se que nas idades iniciais até 48 meses, uma distribuição menos 

dispersa para as metodologias que utilizam RNA e MVS, e para algumas idades acima de 

60 meses, uma maior dispersão na rede 3. A MVS 4, conseguiu apresentar resultados 

melhores que as demais metodologias nessa etapa. 

  

 

 

 

Figura 39. Distribuição dos erros percentuais para projeção de área basal, obtidos por 
regressão, MVS e RNA, para os dados de ajuste/treinamento. 

 

 

ryŷ = 0,9102 
RMSE% = 12,48 
 

ryŷ = 0,9414 
RMSE% = 10,08 
 

ryŷ = 0,9364 
RMSE% = 10,37 
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Na etapa de validação/generalização, a boa capacidade de projeção das 3 

metodologias foi evidenciada em suas estatísticas, com correlações superiores à 0,90 e 

RMSE% abaixo de 15%, as melhores estatísticas e distribuição de resíduos, foram obtidas 

pela rede 3, a análise gráfica na Figura 40, permite inferir que não ocorreram muitas 

diferenças nas distribuições de resíduos das três metodologias avaliadas. 

 

 

 

 

Figura 40. Distribuição dos erros percentuais para projeção de área basal, obtidos por 
regressão, MVS e RNA, para os dados de validação/generalização. 

 

Na projeção do volume a nível de povoamento, a Figura 41 apresentada a 

comparação gráfica entre o modelo de Clutter, MVS e RNA. Pode se observar alguns 

resíduos um pouco mais dispersos nas idades iniciais no modelo de Clutter e na MVS 4 

ryŷ = 0,9002 
RMSE% = 13,49 
 

ryŷ = 0,9407 
RMSE% = 10,51 
 

ryŷ = 0,9455 
RMSE% = 10,09 
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Figura 41. Distribuição dos erros percentuais para projeção de volume, obtidos por 
regressão, MVS e RNA, para os dados de ajuste/treinamento. 

 

Na Figura 42, pode se observar a distribuição dos resíduos entre as três 

metodologias na etapa de validação/generalização, nota-se que todas as metodologias 

avaliadas nesse trabalho apresentaram resultados estatisticamente satisfatórios, com altos 

valores no coeficiente de correlação (acima de 0,98) e raiz do erro quadrático médio 

percentual (RMSE%) abaixo de 6%. 

 

 

 

ryŷ = 0,9862 
RMSE% = 6,63 
 

ryŷ = 0,9895 
RMSE% = 5,80 
 

ryŷ = 0,9911 
RMSE% = 5,35 
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Figura 42. Distribuição dos erros percentuais para projeção de volume, obtidos por 
regressão, MVS e RNA, para os dados de validação/generalização. 

 

Resultados em que as RNAs apresentaram melhores estimativas para a projeção 

da produção de povoamentos de eucalipto, comparado ao modelo de Clutter e MVS 

também foram encontrados no trabalho de Magalhães (2014), no entanto, a autora 

ressaltou uma redução no tempo de processamento desses dados, quando utilizada a 

técnica de MVS. Castro 2013 ao utilizar o modelo de Clutter a nível de povoamento e 

redes neurais a nível individual conclui que os melhores resultados de volume por área, 

foram obtidos com o modelo para árvore individual. 

 

 

ryŷ = 0,9888 
RMSE% = 5,97 
 

ryŷ = 0,9963 
RMSE% = 3,54 
 

ryŷ = 0,9922 
RMSE% = 5,15 
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6. CONCLUSÕES 

 O modelo de regressão de Nogueira (Modelo 3) apresentou o melhor ajuste nas 

estimativas de altura total para eucalipto. 

 Nas estimativas de volume, o modelo de regressão de Schumacher e Hall apresentou 

maior precisão que o modelo de Spurr. 

 As configurações da máquina de vetor de suporte que fizeram uso da função de kernel 

RBF, foram mais precisas ao estimar altura, tanto na etapa de ajuste/treinamento, 

quanto na etapa de validação/generalização. 

 Para as estimativas de volumes individuais, as MVS 2 e 4, apresentaram resultados 

superiores ao modelo de Schumacher e Hall tanto na etapa de ajuste/treinamento, 

quanto na etapa de validação/generalização. 

 Redes neurais artificiais tiveram melhor desempenho que os modelos de regressão e 

MVS, nas estimativas de altura total e volume individual. 

 O modelo biológico de Chapman-Richards apresentou resultados ligeiramente 

melhores, com maior estabilidade nas curvas de sítio, que o modelo de Schumacher, 

para projeções do índice de sítio, e serviram de entrada para as projeções de volume 

e área basal. 

 Máquinas de vetor de suporte e redes neurais artificiais apresentaram bom 

desempenho nas estimativas de altura, volume individual e nas projeções de área 

basal e volume, sendo que as RNAs na maioria das vezes obtiveram melhores 

resultados. 

 As técnicas de máquinas de vetor de suporte e redes neurais artificiais avaliadas nesse 

trabalho, apresentaram resultados estatisticamente satisfatórios para aplicações na 

área de mensuração e manejo florestal. 
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