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Resumo
Este trabalho teve como objetivo comparar a classificação da capacidade produtiva de
florestas geradas pelo método tradicional e pelas Redes Neurais Artificiais (RNAs) em termos
de estabilidade da classificação. Foram utilizados 30893 pares de dados provenientes de 9034
parcelas permanentes provenientes de inventário florestal contínuo (IFC), de povoamentos de
clones de Eucalyptus urophylla e Eucalyptus grandis localizados no sul da Bahia. Curvas de
índices de local foram geradas pelo método da curva-guia, a partir das alturas dominantes
(Hdom) estimadas pelo método tradicional (modelo de Chapman e Richards) e por meio de
RNAs. Redes Perceptron Multi Camadas (MLP) do tipo Back-Propagation foram geradas, os
dados divididos em 70% para treinamento e 30% para generalização. A estabilidade da
classificação de sítios foi analisada pelo teste Qui-Quadrado. Foi verificado uma ligeira
superioridade das RNAs em relação ao modelo de Chapman e Richards na estimativa de Hdom.
A introdução de variável categórica trouxe melhorias às estimativas. Além disso, a aplicação das
RNA melhorou a estabilidade da classificação de sítios em relação ao modelo de regressão
convencional.
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1. Introdução
A estimativa da produtividade de um determinado local é um elemento fundamental, pois contribui para
a estimativa da colheita anual, do período de rotação e da escolha de espécies adequadas (VARGASLARRETA et al., 2010), sendo então, um recurso básico quando o objetivo é aplicar um sistema
integrado de manejo visando à racionalização e otimização do uso dos recursos florestais (SILVA et al.,
2013).
Vários são os métodos utilizados para a classificação de sítio florestal, sendo que, aquele que emprega
a altura das árvores dominantes correlacionada com a idade do povoamento é considerado o mais prático
e usual (SELLE et al., 1994), pois esta tem como vantagem a sua resposta aos fatores ambientais
interrelacionados e não sofre influência significativa dos tratamentos silviculturais e da competição entre
árvores (TONINI et al., 2002).
As curvas de índice de local constituem-se atualmente no método mais prático e difundido para
classificar a produtividade florestal. Existem vários métodos para se construir curvas de índices de local,
sendo que o mais utilizado dentre eles é o método da curva-guia (DIAS et al., 2005).
Nos últimos anos, pesquisas estão sendo direcionadas para o estudo de novas metodologias que estimem
a produtividade das florestas de forma eficiente e com grau de exatidão satisfatório. Assim, novas
ferramentas têm sido introduzidas na área florestal com este intuito, dentre elas, destaca-se os modelos
de Redes Neurais Artificiais - RNAs (GÖRGENS et al., 2009; LEITE et al., 2011). RNAs são unidades
de processamentos simples, conectadas entre si com a finalidade de executar uma tarefa específica. O
funcionamento das RNAs, assemelha-se aos neurônios do cérebro humano, sendo capaz de adquirir e
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armazenar conhecimento a partir do ambiente no qual está inserida, através de um processo de
aprendizagem (BRAGA et al., 2007; HAYKIN, 2001).
As RNA têm sido utilizadas com sucesso em diferentes áreas da Engenharia Florestal, apresentando
resultados equivalentes ou superiores aos modelos usuais de regressão na modelagem. Isso pode ser
explicado por sua tolerância a falhas e ruídos e pela capacidade de modelar diversas variáveis, inclusive
variáveis categóricas (BRAGA et al., 2007).
Alguns estudos já foram realizados na estimativa de altura de árvores a partir de RNA
(DIAMANTOPOULOU, 2012; BINOTI et al., 2013), porém, a estimativa de altura de árvores
dominantes e aplicação para classificação de sítios florestais não foi realizada. Portanto, este trabalho
tem como objetivo comparar a classificação da capacidade produtiva de florestas geradas pelo método
tradicional e pelas RNA para verificar qual abordagem gerou uma classificação mais estável.
2. Material e Métodos
Caracterização dos dados
Para a realização desse estudo foram utilizados 30893 registros provenientes de 9034 parcelas
permanentes distribuídas em povoamentos de clones de Eucalyptus urophylla e Eucalyptus grandis,
implantados com espaçamento de 12m² por planta, localizados no extremo Sul da Bahia, em primeira
rotação, com idades variando de 0,79 até 12,93 anos.
Método para classificação da capacidade produtiva
Para a construção das curvas de índices de local foi empregando o método da curva-guia, a partir das
alturas dominantes (Hdom) estimadas pelo método tradicional (modelo de Chapman e Richards) e pela
Hdom estimada pelas RNA, com a obtenção de fatores para determinação dos limites das classes de
sítio. Foi assumida uma idade-índice de 7 anos por estar em torno da idade de rotação da espécie em
estudo. A amplitude adotada entre as classes de sítio foi de 5 metros.
Modelagem de curvas de sítio
Método Tradicional (Regressão)
Foi utilizado o modelo de Chapman-Richards (Equação 1) para estimativa de altura de dominantes:
𝛽2

𝐻𝑑 = 𝛽0 (1 − 𝑒 −𝛽1 𝐼 )

+ɛ

(1)

Em que: 𝐻𝑑 = Altura dominante (m); 𝐼 = Idade (anos); 𝛽𝑖 = Parâmetros a serem estimados e 𝜀 = Erro
aleatório.
O modelo de Chapman-Richards foi o escolhido por ser um modelo biológico e bastante flexível, que
consegue representar bem os dados nas idades mais avançadas (MACHADO et al., 1997), além de ser
um dos modelos mais utilizados para o ajuste de dados de espécies florestais como observados em
diversos trabalhos (SELLE et al., 1994; DAVID et al., 2015).
Os parâmetros do modelo foram estimados pelo método de Levenberg–Marquardt com o auxílio do
software R Statistical Computing (versão 3.2.1)
Redes Neurais Artificiais (RNA)
Foi utilizada uma rede de múltiplas camadas (MLP) com retropropagação (Back-propagation). Na
camada oculta a função de transferência foi a sigmoide e na camada de saída, a função linear. As
camadas foram interligadas por sinapses completas, ou seja, cada neurônio da camada i foi ligado a
todos os neurônios da camada seguinte (i+1), sendo as sinapses orientadas somente para frente (tipo feed
forward).
A aprendizagem por retropropagação consiste de dois passos através da rede. Inicialmente os dados de
entrada são introduzidos na rede e sua saída é comparada com a saída esperada. Em caso de erro, a
diferença é redistribuída pelos pesos da rede no sentido inverso, daí o nome de retropropagação. Esse
procedimento é repetido até que o erro cometido seja menor que o erro máximo admitido, quando, então,
a rede é considerada treinada para aquele conjunto de dados (ALMEIDA et al. 2006).
Foram treinadas duas RNA diferentes, uma foi utilizada como variável de entrada apenas a idade (RNA
1), já na outra, o povoamento florestal foi estratificado em 7 regiões distintas e então esta foi adicionada
como variável categórica (RNA 2), ambas as redes tiveram como saída a Hdom observada em cada
parcela.
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A base de dados foi dividida aleatoriamente em dois conjuntos: 70% para treinamento e 30% para
generalização. Os modelos acima referidos foram construídos usando a caixa de ferramentas do Neural
Network Toolbox do software MatLab (versão 7.10).
Análise estatística
A exatidão das estimativas foi avaliada empregando o coeficiente de correlação (r) entre alturas
dominantes observadas e estimadas, e também pela raiz quadrada do erro médio percentual (RMSE%).
De forma a avaliar a presença de dados discrepantes e possível tendenciosidade nas estimativas, foram
gerados gráficos de dispersão dos erros percentuais.
Confiabilidade e estabilidade das curvas índice de sítio
De acordo com Scolforo & Machado (1988) um fator relevante no processo de classificação de sítios
florestais é a estabilidade da classificação, sendo de fundamental importância para o seu uso com
precisão. Para testar se as curvas de sítio apresentam estabilidade ao longo dos anos, foram
contabilizadas as parcelas que mudavam de classe de sítio a cada idade.
Para comparar os diferentes métodos de classificação a partir da estabilidade foi utilizado o teste de Quiquadrado para α=0,05 a fim de verificar se houve diferença entre as classificações.
3. Resultados e Discussão
A Tabela 1 apresenta as estatísticas de exatidão obtidas para os diferentes métodos utilizados para a
classificação de sítios florestais.
Tabela 1- Estatísticas de exatidão dos diferentes métodos utilizados para estimativa da altura de árvores
dominantes (Hdom).
Método
Correlação (r)
RMSE (%)
Curva-Guia (Chapman e Richards)
0,9207
8,83
RNA 1
0,9235
8,67
RNA 2
0,9312
8,24
Observa-se uma discreta superioridade das RNA em relação ao modelo tradicional de estimativa de
Hdom que apresentou uma correlação de 0,9207 e um RSME de 8,83 %. Já entre as RNA treinadas foi
possível verificar uma superioridade da RNA 2 em relação a RNA 1 que apresentaram 0,9312 e 0,9235
de correlação e o RSME de 8,67 % e 8,24%, respectivamente.
Quanto maior o valor de correlação e menor o valor do RMSE significa uma melhor estimativa, sendo
assim, a que apresentou o melhor resultado foi a RNA 2. Isso pode ser justificado pelo fato da adição da
variável categórica de estratificação da área do plantio florestal, com isso, a RNA 2 consegue captar as
diferenças de produtividade entre as regiões.
Binoti et al. (2013) estimando altura total de árvores em povoamentos equianos de Eucalipto
encontraram valores de correlação acima de 0,98 e RMSE variando de 2,43% a 5,00%.
Os gráficos de dispersão dos resíduos (Figura 1) foram construídos para os três métodos estudados a fim
de verificar se há alguma tendenciosidade nas estimativas das Hdom.

Figura 1 - Dispersão dos resíduos percentuais para os três métodos utilizados para a estimativa de
Hdom.
De acordo com a Figura 1 foi possível verificar que os três métodos tendem a superestimar as alturas
dominantes nas menores idades, não sendo possível identificar superioridade entre eles. Esses maiores
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erros podem ocorrer porque nas menores idades, a sensibilidade das plantas ocasionada pela
susceptibilidade das mudas aos fatores externos, induz a uma maior variação das alturas, inclusive de
árvores dominantes e codominantes (DAVID, 2014).
Um grande problema encontrado na classificação da capacidade produtiva em povoamentos florestais,
é que uma mesma parcela classificada em suas diferentes idades, pode apresentar classes de sítios
distintas, fazendo com que a tomada de decisão a respeito da classe que será atribuída a mesma (e o
valor do índice de sítio), seja realizada de forma subjetiva. Sendo assim, é de interesse que uma
classificação de sítios que apresente uma melhor estabilidade, ou seja, menor variação entre classes ao
longo das idades, seja alcançada neste processo.
De acordo com a Tabela 2, pelo teste Qui-Quadrado a 5% de probabilidade a estabilidade da
classificação pelo método da curva-guia aplicando o modelo de Chapman e Richards diferiu
estatisticamente das duas RNA treinadas neste estudo (p-value menor que 0,05). Porém, o teste realizado
entre as duas RNA treinadas, mostra que não houve diferença estatística entre elas (p-value > 0,05).
Entretanto, é possível verificar um ganho numérico em relação as parcelas que apresentaram menor
variação entre os diferentes sítios quando utilizadas as RNA, e mais ainda com a estratificação dos dados
como variável categórica.
Tabela 2 – Estabilidade e teste Qui-Quadrado para os diferentes métodos utilizados para a classificação
de sítios florestais.
Estabilidade
Não
Mudou 1
Mudou 2
Mudou 3
Mudou 4
Mudou 5
Método
mudou
vez
vezes
vezes
vezes
vezes
Curga-Guia
3851
3454
1362
331
36
0
RNA 1
4036
3290
1346
325
34
3
RNA 2
4121
3311
1265
305
27
5
Comparação
Qui-Quadrado
p-value
CG x RNA 1
20,07
< 0,05
CG x RNA 2
41,52
< 0,05
RNA 1 x RNA 2
11,00
> 0,05
Este estudo mostra então uma vantagem na utilização das RNA para estimativa de Hdom e utilizá-las
para classificação da capacidade produtiva. Pois, se for analisado pelo ponto de vista operacional, esta
técnica trouxe uma melhora significativa em relação a quantidade de parcelas que não apresentaram
mudanças na sua classificação ao longo das idades, ou que ocorreram em menor quantidade, podendo
ocasionar em ganho de tempo, precisão e melhorias no processo.
4. Conclusões





Os três métodos estudados são capazes de classificar a capacidade produtiva do local
de forma satisfatória.
As RNA treinadas apresentaram uma leve superioridade em relação ao modelo de
Chapman e Richards na estimativa de Hdom, e a introdução de variável categórica
trouxe melhoria na estimativa.
A aplicação das Hdom estimadas pelas RNA melhorou a estabilidade da classificação
da capacidade produtiva em relação ao modelo de regressão comumente estudado.
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