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EXTRATO 

 
 
 
 
Cosenza, Diogo Nepomuceno, Monografia de Graduação. Universidade 
Federal de Viçosa, novembro de 2013. Classificação da capacidade 
produtiva de povoamentos utilizando Máquina de Vetor de Suporte e 
Redes Neurais Artificiais. Orientador: Helio Garcia Leite. Co-orientador: 
Gustavo Marcatti. 

 

 

Pesquisadores da área de mensuração e manejo florestal tem incluído com 

frequência em seus estudos o uso das técnicas de inteligência computacional 

para realização de trabalhos de modelagem. Dentre essas técnicas, se 

destacam as Redes Neurais Artificiais, capaz de gerar modelos com grande 

capacidade de generalização, reduzindo o erro das estimativas e o número de 

equações a serem manipuladas. Outra técnica bastante promissora é a 

Máquina de Vetor de Suporte, que vem chamando atenção da comunidade 

científica pela qualidade dos resultados apresentados, porém, com poucos 

trabalhos voltados para a mensuração florestal. Devido a essas características, 

buscou-se nesse trabalho avaliar o uso dessas técnicas (RNA e MVS) no 

processo de classificação da capacidade produtiva de povoamentos florestais 

com a inclusão de variáveis edáficas e de manejo, comparando os seus 

resultados com os obtidos pelo método da curva guia. Assim, para realizar 

esse estudo utilizou-se o cadastro das propriedades de uma empresa florestal 

contendo as informações sobre o tipo de solo e o tipo de preparo antes do



 
 

x 
 

plantio, o espaçamento utilizado, a idade do povoamento, altura dominante, 

área basal, DAP mínimo, médio e máximo do povoamento, o número de 

indivíduos e a classe de local previamente determinada por curvas de índice de 

local geradas através do método da curva guia. Foram treinadas 400 redes 

com diferentes configurações no software Statistica 10, utilizando 70% dos 

dados para treinamento, 15% para o teste e 15% para a validação,  e escolhida 

aquela que apresentava a melhor acurácia. Para o caso da MVS escolheu-se o 

kernel Função de Base Radial, utilizando o padrão e otimizadores do próprio 

sistema para definir os demais parâmetros. Nessa etapa os dados também 

foram divididos em treinamento (70%) e teste (30%). Foi possível concluir que 

as técnicas de IA avaliadas são capazes de classificar a capacidade produtiva 

do local de forma satisfatória, desde que utilizadas as variáveis adequadas; o 

uso conjunto das variáveis tipo de solo, espaçamento do plantio, idade e altura 

dominante, foi suficiente para classificar os locais; as RNA apresentaram índice 

de acerto de 99,03% contra 95,25% para a MVS; a inclusão de muitas variáveis 

pouco significativas podem prejudicar ou ser indiferente no desempenho dos 

sistemas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

 

 

Para o gerenciamento florestal é necessário compreender os processos de 

crescimento e de produção, uma vez que as decisões a serem tomadas serão 

baseadas na previsão da produção a partir de informações correntes. Para isso 

são utilizados modelos de regressão linear ou não linear. A classificação de terras 

e da capacidade produtiva é um dos elementos essenciais do manejo (CAMPOS e 

LEITE, 2013). Existem diversos métodos para realizar essa classificação, sendo 

que os mais comuns envolvem o estudo entre altura dominante do povoamento e 

a idade das árvores. 

Neste caso a classificação é feita por meio de curvas de índices de local, 

geradas por equações com a relação        . Ao empregar tais equações 

assume-se que todas as variações na altura dominante (Hd) são explicadas pela 

qualidade produtiva do local. Devido a isso, esse método é denominado direto. 

Outra classificação é a denominada indireta, que se baseia em dados climáticos, 

edáficos e fisiográficos. 
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 Quando o objetivo é apenas mapear ou classificar, para fins de estratificação, 

as duas abordagens podem ser empregadas simultaneamente. O uso de 

ferramenta de Inteligência Computacional (IC) ou Artificial (IA) nesse caso permite 

incluir outras variáveis além da altura dominante, juntamente com variáveis 

edáficas, clima e fisiográficas. Duas dessas ferramentas são as Redes Neurais 

Artificiais  (RNA) e as Máquinas de Vetor de Suporte (MVS).   

Tais ferramentas têm sido utilizadas em diversas aplicações florestais, com 

destaque para a modelagem do crescimento e para classificação de padrões. 

Dentre essas técnicas, as Redes Neurais Artificiais vêm sendo aplicadas em 

diversos ramos da ciência florestal, para estimar parâmetros dendrométricos, 

classificar e manipular dados georreferenciados e em estudos de dinâmica de 

pragas e doenças (GORGENS et al., 2009; SILVA et al., 2009; 

DIAMANTOPOULOU, 2005; PENG e WEN, 1999).  

Uma técnica de IC promissora são as Máquinas de Vetor de Suporte, 

desenvolvida a partir dos estudos de Boser et al. (1992) e  Vapnik (1995). Ela vem 

sendo utilizada com sucesso em trabalhos que envolvem classificação de dados e, 

por isso, é amplamente aplicada na bioinformática, para classificação de genes e 

biomoléculas, modelagem de distribuição geográfica de espécies, identificação de 

imagens e vários outros objetivos (HEARST et al., 1998; BARRETO, 2008; 

GUYON et al., 2002; NOBLE, 2006).  

Apesar desse sucesso, ainda não estão disponíveis estudos com aplicação na 

área de modelagem de florestas para fins de manejo. Já os trabalhos mais 

comuns envolvem sensoriamento remoto e análises químicas (NUNES et al., 

2011; SOUSA et al., 2010). 

Com base no exposto, foi desenvolvido este trabalho com objetivo de comparar 

a classificação da capacidade produtiva feita através das curvas guias, com a 

classificação por meio da Máquina de Vetor de Suporte e Redes Neurais 

Artificiais, utilizando variáveis edáficas e silviculturais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

Para o correto gerenciamento das florestas é necessário compreender os 

processos de crescimento e de produção, uma vez que as decisões a serem 

tomadas serão baseadas na previsão da produção a partir de informações 

correntes. Para isso os manejadores buscam modelos estatísticos que 

possibilitam fazer essas previsões.  A classificação de terras se torna neste caso 

uma das principais etapas no processo de planejamento da floresta, sendo 

considerada por Campos e Leite (2013) como um dos três elementos do manejo, 

junto com a prognose e a prescrição de tratamentos silviculturais. 

 Na literatura existem diversas metodologias para realizar essa modelagem, 

sendo que as mais comuns envolvem a relação entre idade e altura dominante. 

Devido à fragilidade de se usar somente essas duas variáveis (CAMPOS e LEITE, 

2013), outros trabalhos avaliaram com êxito a inclusão de outros dados de entrada 

como o tipo de solo, relevo e precipitação para aumentar a qualidade da 

classificação, uma vez que são muitos fatores que influenciam na produção 

(BORGES, 2012; ORTIZ et al., 2006; OLIVEIRA, 1998).  Este quadro então cria 
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oportunidade para verificar a eficiência das ferramentas de Inteligência 

Computacional no processo de classificação de sítio, por serem capazes de lidar 

com grande número de variáveis e gerar modelos robustos. 

Uma das técnicas de IC mais utilizadas são as Redes Neurais Artificiais, com 

origem na década de quarenta, a partir do trabalho de Mcculloch e Pitts (1943). 

Nesse trabalho, um conjunto de dados (exemplos) é apresentado à rede, que 

passará por uma fase de aprendizagem. Em seguida, são extraídas as 

características necessárias para representar a informação fornecida, que serão 

utilizadas para gerar respostas para um dado problema, e assim generalizar essa 

representação para tratar de novos dados. Assim, as redes neurais são capazes 

de obter informações não apresentadas de forma explícita pelos exemplos 

(BRAGA et al., 2000).  

As RNA têm sido objeto de estudo na área florestal, como em (GORGENS et 

al., 2009), no qual se avaliou o uso desta técnica para estimar volumes de árvores 

de floresta equiâneas, em comparação com o modelo de Schumacher e Hall 

(1933), comumente utilizado para este fim. Através destes trabalhos foi possível 

constatar a viabilidade das Redes Neurais no processamento dos dados, uma vez 

que se reduziu a quantidade de equações a serem manipuladas, além de permitir 

a predição de volume de árvores de cinco locais e duas espécies diferentes, dada 

a sua capacidade de generalização.  

Em trabalho similar, Silva et al. (2009) avaliou a diversas formas de ajuste do 

modelo de Schumacher e Hall e comparou com as estimativas geradas com 

aquelas obtidas com RNA, concluindo que esta ferramenta de IC é altamente 

recomendada para predição volumétrica. Adicionado a isto, Silva (2010) extendeu 

a aplicação das RNA ao avaliar diversas conformações de redes para prognose da 

produção volumétrica de uma floresta de eucalipto, em uma amplitude de 12 

meses,  obtendo estimativas de grande exatidão. 

Por outro lado, Máquinas de Vetor de Suporte vem sendo utilizadas com 

sucesso na predição de dados biológicos nas mais diversas áreas, como em 

diagnose de genes cancerígenos (GUYON et al., 2002) e, também, no 
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reconhecimento de imagens (SILVA, 2004; HEARST et al., 1998). Em alguns 

casos as MVS tem se mostrado mais eficientes do que as RNA (BARRETO, 

2008). 
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3. A MÁQUINA DE VETOR DE SUPORTE 

 
 
 
 
 

Uma vez que as técnicas de Inteligência Computacional são frutos de 

pesquisa da área da matemática computacional, a fundamentação destas 

ferramentas requer uma série de deduções matemáticas relativamente complexas, 

de forma que a reprodução destas foge aos objetivos deste trabalho, reservando 

esta função para as referências citadas. A explicação sobre a MVS, então, é 

baseada no trabalho de Noble (2006), o qual expõe de forma simples e didática os 

mecanismos do seu funcionamento na classificação de dados. Segundo este autor 

são necessários quatro conceitos básicos para compreender a essência das MVS: 

o hiperplano de separação, hiperplano de margem máxima, a margem suave e a 

função Kernel. Devido a isso, este capítulo terá uma breve exposição sobre cada 

um desses elementos. 
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3.1. Hiperplano de separação 

 
Para introduzir este primeiro conceito toma-se como exemplo um conjunto de 

dados unidimensional (  ) de treinamento a serem separados segundo um critério 

qualquer. Graficamente, este critério também corresponderia a uma função 

unidimensional, ou um ponto, representado na Figura 1a. Se aumentar a 

dimensão desses dados para R² e R³ tem-se como funções separadoras uma reta 

e um plano, respectivamente, também apresentados nas Figuras 1b e 1c. Ainda, é 

possível extrapolar matematicamente esses dados para um espaço Rn. Dessa 

forma a função separadora do espaço n-dimensional é chamada de hiperplano de 

separação (NOBLE, 2006). 

 

 

Figura 1- Exemplos de dados a serem classificados segundo um critério qualquer 

nas diferentes dimensões (NOBLE, 2006).  

3.2. Hiperplano de margem máxima 

 
É possível perceber que são inúmeras as funções capazes de realizar a 

separação dos dados, porém é interessante que se encontre um hiperplano que 

generalize a entrada de novos dados (Figura 2a), a fim de minimizar os erros de 

classificação. Para isso, de acordo com Bennett & Campbell (2000), e baseado na 

Teoria do Aprendizado Estatístico desenvolvida por Vapnik (1995), o hiperplano de 

margem máxima será aquele que mais se distância dos planos de suporte, que 
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são as linhas que delimitam as margens de separação entre as classes de 

treinamento, como ilustrado na Figura 2b como linhas pontilhadas. Estes vetores 

pelos quais passam os planos de suporte são chamados então de vetores de 

suporte. 

 

 

Figura 2- a) Exemplificação de hiperplanos de separação dos dados (NOBLE, 

2006). b): Exemplificação do hiperplano de margem máxima, formado a partir dos 

vetores de suporte (NOBLE,2006). 

3.3. Margem suave 

 

Como apresentado em LORENA (2006), dificilmente se encontram casos em 

que o conjunto de dados é linearmente separável devido à existência de ruídos e 

outliers ou à própria natureza do problema. Assim, o algoritmo MVS deve ser 

modificado para que sua margem de separação permita a correção dos erros de 

classificação para os dados que estejam próximos do hiperplano de separação, 

como mostra a Figura 3. Nesta, os dados com bordas extras são aqueles 

classificados incorretamente (outliers) e que foram corrigidos pelas margens 

suaves. Os exemplos preenchidos de cor mais escura são vetores classificados 

corretamente, porém entre as margens, os preenchidos de cor clara são os 

vetores de suporte, e os não preenchidos são vetores corretamente classificados, 

porém localizado fora das margens (LORENA, 2006; PASSERINI et al., 2004). 

b) 
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Esta modificação se faz com a inclusão de um parâmetro que suaviza as 

margens de separação do classificador permitindo que alguns dados de 

aprendizagem permaneçam entre elas e também alguns erros de classificação 

(LORENA, 2006). Em outras palavras, este parâmetro irá controlar a quantidade 

de exemplos que poderão violar o a função classificadora bem como a distância 

destes até o hiperplano de separação (NOBLE, 2006). 

Sendo assim, para definir essa “variável de folga” será necessário um processo 

de otimização, uma vez que de um lado quer se encontrar a maior margem de 

separação entre os exemplos classificados corretamente, para redução de erros, 

ao passo que do outro se busca “relaxar” as margens de separação para incluir 

exemplos mal classificados. Em suma, este parâmetro especifica o balanço entre 

as violações do hiperplano e o tamanho da margem (LORENA, 2006; NOBLE, 

2006). 

 

 

Figura 3- Esquematização do hiperplano de margem suave (PASSERINI, PONTIL 
e FRASCONI, 2004). 

3.4. Função kernel 

 
Segundo Lorena (2006) as MVS lineares são eficazes para classificar 

conjuntos de dados linearmente separáveis ou aproximadamente lineares devido 

às margens suaves. Entretanto, a autora afirma que ao lidar com dados de 
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aprendizagem de natureza não lineares, como apresentado na Figura 4a, não será 

possível fazer a divisão através de um hiperplano, sendo necessária uma fronteira 

curva também não linear (Figura 4b), capaz de agrupar os dados com maior 

eficácia.  

Com este objetivo, as MVS realizam um mapeamento dos dados e os 

transforma para um novo espaço com a maior dimensão, o chamado espaço de 

características, do inglês “feature space” (MULLER et al., 2001), tornando o 

conjunto de dados linearmente separáveis, como ilustrado na Figura 4c. Nesta, os 

dados que antes estavam num espaço bidimensional (R2) foram mapeados por 

uma função e transformados para o R3, permitindo a classificação por uma função 

linear, isto é, o hiperplano de separação (NOBLE, 2006). Em seguida aplica-se a 

MVS linear de margens suaves para obter o hiperplano com maior margem de 

separação (LORENA, 2006). Essa função capaz de mapear os dados é chamada 

de Kernel, a qual promove a transformação dos dados de aprendizagem para um 

espaço de maior dimensão, realizando o produto escalar dos dados de entrada 

para incluí-los no espaço de características. 

 

 

Figura 4 -  a) Exemplo de dados de natureza não lineares. b) Esquematização da 
fronteira de separação dos dados. c) Representação do espaço de características, 
”feature space” (Muller, et al., 2001). 

 
Conforme Muller, et al. (2001) e Noble (2006), à medida que se eleva a 

dimensão dos dados transformados, maior o número de variáveis e, por 
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conseguinte, melhor será o ajuste da função separadora (Figura 5). Dessa forma o 

algoritmo de classificação será bastante específico para aqueles exemplos da 

aprendizagem e será incapaz de fazer boas estimativas para novos dados 

(NOBLE, 2006).  

Este superajuste (overfiting) então deverá ser evitado com a utilização de um 

Kernel que seja capaz de realizar a transformação dos dados para uma dimensão 

maior e, ao mesmo tempo, garanta a capacidade de generalizar a classificação de 

novos dados (NOBLE, 2006). 

 

 

Figura 5 - Exemplo de superajustamento (overfiting) do hiperplano de separação 
devido à transformação dos dados para um espaço de alta dimensão (NOBLE, 
2006)
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
 
 
 

Para realizar esse estudo utilizou-se o cadastro das propriedades de uma 

empresa florestal contendo as informações sobre o tipo de solo e o tipo de preparo 

antes do plantio, o espaçamento utilizado, a idade do povoamento, altura 

dominante, área basal, DAP mínimo, médio e máximo do povoamento, o número 

de indivíduos e a classe de local previamente determinada por curvas de índice de 

local geradas através do método da curva guia (CAMPOS e LEITE, 2013). A 

descrição resumida das variáveis contínuas está apresentada no Quadro 1. 

Neste também está incluida a descrição dos índices de local utilizado para 

construção das curvas de produção, porém essa variável não foi utilizada para 

realização dos testes, sendo apresentada somente para fins comparativos. Dentro 

das variáveis categóricas, estavam descritos dez tipos de solos diferentes, 

conforme a catalogação da empresa, dois tipos de manejo de solo e cinco tipos de 

espaçamento diferentes 

. 
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Quadro 1 - Descrição do banco de dados usado para realização dos testes. 

Caracteríticas 
Classe I Classe II Classe  III 

Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. Média Desv. Pad. 

Nº de casos 215 598 113 

Índice de Local (S) 14,3 0,6 12,1 0,8 9,3 1,0 

Altura dominante 9,9 1,3 9,2 1,5 6,5 1,2 

Idade 3,3 0,8 3,8 1,0 3,3 0,8 

DAP mínimo 6,0 0,7 5,9 0,8 5,5 0,6 

DAP médio 9,2 1,5 9,3 1,7 7,4 1,2 

DAP máximo 13,4 2,6 13,5 2,8 10,4 2,4 

Área basal 8,1042 2,9778 7,7974 3,3078 3,3104 2,1251 

Volume com casca 35,3126 17,4358 32,7159 17,5286 10,4514 7,6632 

Árvores/ha 1193,9063 190,3723 1095,8816 270,2025 710,3259 380,1747 

 

Inicialmente, foi feito os testes com as RNA e a MVS utilizando todas as 

variáveis de entrada existentes no banco de dados, com exceção do índice de 

local, como mencionado anteriormente. Em seguida realizou-se o mesmo 

processo utilizando somente as variáveis “altura dominante”, “idade”, 

“espaçamento” e ”tipo de solo”  na tentativa de reduzir o número de variáveis e 

avaliar contribuição delas na estimativa. Por último foram testadas somente as 

entradas “espaçamento” e “tipo de solo” para fazer a classificação por meio de 

elementos ambientais e de manejo, sem a necessidade de dados sobre o 

povoamento 

 O processamento dos dados foi feito pelo software Statistica 10 (STATSOFT 

INC, 2013) onde foram treinadas 400 redes com diferentes configurações, 

utilizando 70% dos dados para treinamento, 15% para o teste e 15% para a 

validação. Após o treinamento foram retidas as 15 melhores redes para a 

avaliação dos resultados e foi escolhida aquela que apresentava a melhor 

acurácia dos resultados, que seria o percentual das classificações corretas de 

cada teste. 

Para o caso da Máquina de Vetor de Suporte escolheu-se o kernel mais 

comum nos trabalhos de classificação, a Função de Base Radial (BROOMHEAD e 

LOWE, 1988), utilizando o padrão do próprio sistema para definir o parâmetro 
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Gama e o otimizador v-fold-cross-validation para encontrar o fator Capacidade, 

como recomendado em Statsoft Inc (2013). Nessa etapa os dados também foram 

divididos em treinamento (70%) e teste (30%), em que está inclusa validação pelo 

otimizador. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

As configurações obtidas após a otimização dos sistemas, para cada uma 

dos casos descritos estão apresentados no Quadro 2 e Quadro 3 para as 

redes, e no Quadro 4 para as MVS.  

Após o processamento dos dados e a seleção da melhor rede, foi 

observada a mesma função de ativação na camada intermediária para a rede-1 

e rede-2. Ainda, a função de custo Entropia Cruzada e, associada a esta, a 

função da camada de saída Softmax (BISHOP, 1995), foi a melhor para todos 

os casos, indicando que esta função é adequada para lidar com esse tipo de 

tarefa. 

 

Quadro 2 - Configuração das Redes Neurais Artificiais obtidas. 

RNA 
Variáveis 
usadas 

Modelo/Arquitetura 
Função 
custo 

Função de ativação 

Camada 
intermediária 

Camada de 
saída 

rede-1 Todas MLP 24-16-3 
Entropia 
Cruzada 

Identidade Identidade 

rede-2 
Solo; Espaç*.; 
Idade; 
Alt_Dom* 

MLP  17-3-3 
Entropia 
Cruzada 

Identidade Identidade 

rede-3 Solo; Espaç. MLP  16-4-3 
Entropia 
Cruzada 

Exponencial Exponencial 

*Espaç. = Espaçamento, Alt_dom = Altura dominante. 
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Quadro 3 - Acurácia das RNA obtidas 

RNA Variáveis usadas 
Acurácia (%) 

Treino Teste Validação Total 

rede-1 Todas 100,00 94,93 99,28 99,14 

rede-2 Solo; Espaç*.; Idade; Alt_Dom* 99,54 97,83 97,83 99,03 

rede-3 Solo; Espaç. 66,00 63,77 68,12 65,98 

*Espaç. = Espaçamento, Alt_dom = Altura dominante. 

 

Quadro 4  - Descrição dos parâmetros e da acurácia das MVS obtidas 

MVS Variáveis usadas Capacidade Gama 
Acurácia (%) 

Treino Teste Validação Total 

mvs-1 Todas 38 0,10 95,21 89,93 89,51 93,63 

mvs-2 
Solo; Espaç*.; 

Idade; Alt_Dom*  
38 0,25 95,83 93,89 92,44 95,25 

mvs-3 Solo; Espaç. 2 0,50 65,90 67,27 61,57 66,31 

*Espaç. = Espaçamento, Alt_dom = Altura dominante. 

 

Outro ponto importante é a qualidade dos ajustes para as diferentes 

variáveis de entrada. No caso das RNA, a eficiência para o treinamento, teste e 

validação, foram semelhantes na rede-1 e rede-2, mostrando que a presença 

das variáveis: preparo do solo, área basal, número de árvores por hectare, 

volume com casca, DAP mínimo, médio e máximo, não interferem 

significativamente na classificação dos dados. Este fato está mais evidente no 

resultado da classificação apresentado no Quadro 5, onde o percentual de 

acerto para ambas as redes são praticamente iguais.  

Resultado semelhante foi encontrado com as Máquinas de Vetor de 

Suporte, em que houve inclusive pequena redução da precisão quando se 

utilizou todas as variáveis de entrada (mvs-1).  Isso pode ter ocorrido pela 

dificuldade do sistema em fazer a correspondência entre a variável de saída e 

um grande número de variáveis de entrada, que não influenciavam 

significativamente no processo de classificação. 

O uso somente do tipo de solo e do espaçamento, entretanto, não 

permitiram que RNA (rede-3) e nem a MVS (mvs-3) alcançassem bons 

resultados, evidenciando que a presença das variáveis idade e altura 
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dominante influenciam fortemente na precisão. Contudo os testes mostraram 

que, usando essas quatro variáveis juntas, foi suficiente para fazer boas 

estimativas da classe de local, apresentando erros de 4,75% na mvs-2 e 0,97% 

na rede-2 (Quadro 5).  

 

Quadro 5- Resultado da classificação 

Variáveis de 
entrada 

  Classificação pela RNA   Classificação pela MVS 

  I II III Total   I  II III Total 

Todas 

Observado: 215 598 113 926 
 

215 598 113 926 

Correto: 209 596 113 918 
 

194 583 90 867 

Incorreto: 6 2 0 8 
 

21 15 23 59 

Correto (%): 97,21 99,67 100,00 99,14 
 

90,23 97,49 79,65 93,63 

Incorreto (%): 2,79 0,33 0,00 0,86 
 

9,77 2,51 20,35 6,37 

Alt_Dom*.; 
Idade; 
Espaç*.; Solo 

Correto: 210 594 113 917 
 

198 582 102 882 

Incorreto: 5 4 0 9 
 

17 16 11 44 

Correto (%): 97,67 99,33 100,00 99,03 
 

92,09 97,32 90,27 95,25 

Incorreto (%): 2,33 0,67 0,00 0,97 
 

7,91 2,68 9,73 4,75 

Solo e Espaç. 

Correto: 41 541 29 611 
 

26 555 33 614 

Incorreto: 174 57 84 315 
 

189 43 80 312 

Correto (%): 19,07 90,47 25,66 65,98 
 

12,09 92,81 29,20 66,31 

Incorreto (%): 80,93 9,53 74,34 34,02 
 

87,91 7,19 70,80 33,69 

*Espaç. = Espaçamento, Alt_dom = Altura dominante 

 

Tal situação pode ser explicada pela eficiência de se classificar a 

capacidade produtiva considerando o tipo de solo do povoamento, uma vez 

que o desenvolvimento das árvores está intrinsecamente ligado aos fatores 

edáficos do local (BARROS, 1974). A inclusão da idade neste caso se torna útil 

por dar sentido ao valor da altura dominante, de forma que um talhão com 

idade avançada e baixa altura dominante indicaria baixo potencial produtivo, e 

vise e versa. Já a variável espaçamento, contribui para otimização do sistema 

por ser intimamente ligada à densidade do povoamento, sendo possível atribuir 

pesos adequados para um local onde a produtividade (m³/ha) ao longo do 

tempo não seja condizente com adensamento do plantio.  

A metodologia de IC para esse tipo de banco de dados foi bem sucedida 

em avaliar a qualidade do local baseado não só nas informações tradicionais, 

de idade e altura dominante, mas também incluindo uma variável ambiental, o 

tipo de solo, e outra referente ao manejo, que seria o espaçamento. Entretanto 
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Campos (1970) mostra que existem vários outros fatores capazes de interferir 

no desenvolvimento da planta, porém estes não foram contemplados no 

estudo. 

Ainda, cabe ressaltar que os sistemas foram treinados baseando nos 

resultados obtidos pelo método da curva guia, indicando que os erros de 

classificação podem ter ocorrido devido aos pesos referentes às variáveis 

categóricas, o que seria útil se os sistemas fossem treinados e aplicados em 

outro banco de dados com maior variabilidade de solo e espaçamento. Mesmo 

assim, os testes mostraram a potencialidade tanto da Máquina de Vetor de 

Suporte quanto para as Redes Neurais Artificiais em realizar esse tipo de 

função. 

Já com relação ao uso dos dois sistemas, a Máquina de Vetor de Suporte 

teve vantagem por permitir alcançar o resultado ótimo para os parâmetros 

estabelecidos pelo programa, dispensando avaliação a posteriori que é feita no 

caso das RNA, uma vez que esta possui mais parâmetros a serem 

manipulados e pela forma de inicialização do sistema (HAYKIN, 2007). Isso 

confere praticidade à MVS por permite resultados iguais quando se utiliza os 

mesmos parâmetros e o mesmo grupo de dados, além de excluir a 

subjetividade do operador em ter que escolher a melhor rede a ser aplicada no 

banco de dados. 
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6. CONCLUSÃO 

 
 
 
 

Ao fim deste trabalho observou-se a necessidade de maiores estudos para 

avaliar o desempenho dessas técnicas ao se incluir outras variáveis ambientais 

e de manejo, além de estudos envolvendo o tempo de operação de cada 

ferramenta. Ainda foi possível concluir que: 

 As técnicas de Inteligência Computacional avaliadas são capazes 

de classificar a capacidade produtiva do local de forma satisfatória, desde que 

utilizadas as variáveis de entrada adequadas.  

 O uso conjunto das variáveis “tipo de solo”, “espaçamento do 

plantio”, “idade” e “altura dominante”, foi suficiente para classificar os locais. 

 As Redes Neurais Artificiais apresentou índice de acerto de 

99,03% contra 95,25% para a Máquina de Vetor de Suporte, sendo que para 

validação foram, respectivamente, 97,83 e 92,44%. Entretanto a MVS se 

mostrou mais pratica para o uso por ser capaz de apresentar uma única 

solução ótima para o usuário. 

 A inclusão de muitas variáveis pouco significativas pode 

prejudicar ou ser indiferente no desempenho dos sistemas 

 



 

30 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
 
 
BARROS, N. F. Contribuição ao relacionamento de características 

pedológicas e topográficas com altura de Eucalyptus alba, na região de 

Santa Barbara, MG. 1974. 89 f. Dissertação ( Mestrado em Fitotecnia) - 

Universidade Federal de Viçosa. 1974. 

 

BARRETO, F. C. C. Modelagem de distribuição potencial de espécies 

como ferramenta para consevação: seleção e avaliação de algorítimos e 

acplicação com Heliconius natteri Felder, 1865 (Nymphalidae: Heliconiinae). 

2008. 57f. Tese (Doutorado em Entomologia) - Universidade Federal de Viçosa, 

Viçosa, MG, 2008. 

BENNETT, K. P.; CAMPBELL, C. Support Vector Machines: Hype or 

Hallelujah? SIGKDD Explorations, v. 2, n. 2, p.1-13, 2000. 

BINOTI, D. H. B. Sistemas computacionais aplicados ao manejo florestal. 

2012. 127f. Tese (Doutorado em Ciência Florestal) - Universidade Federal de 

Viçosa, Viçosa, MG, 2012.  

BISHOP, C. M. Neural networks for pattern recognition. Oxford  University 
Press, 1995. 



 

31 
 

BORGES, J. S. Modulador edáfico para uso em modelo ecofisiológico e 

produtividade potencial de povoamentos de eucaliptos. 2012. 80 f. Tese 

(Doutorado em Solos e Nutrição de Plantas) - Universidade Federal de Viçosa. 

Viçosa. 2012. 

 

BOSER, B. E.; GUYON, I. M.; VAPNIK, V. N. A training algorithm for optimal 

margin classifiers. In Annual ACM Workshop on Computational Learning 

Theory, 5., 1992,  Pittsburgh, Pennsylvania, US, Proccedings... SanMateo, 

CA: Morgan Kayfmann, 1992. p.144-152. Disponível em: 

<http://portal.acm.org/citation.cfm?id=130401>. Acesso em: 16 mai. 2013. 

 
BRAGA, A. D. P.; LUDEMIR, T. B.; CARVALHO, A. P. D. L. F. D. Redes 

Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações. 1ª. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

262 p. 

BROOMHEAD, D. S.; LOWE, D. Multivariable functional interpolation and 

adaptive networks. Complex Systems, v. 2, p. 321-355, 1988. 

 
CAMPOS, J. C. C. Principais fatores do meio que afetam o crescimento das 

árvores. Revista Floresta, v. 2, n. 3, p. 45-52, 1970.  

 

CAMPOS, J. C. C.; LEITE, H. G. Mensuração Florestal. 4ª. ed. Viçosa: 

Editora UFV, 2013. 548 p 

DIAMANTOPOULOU, M. J. Artificial neural networks as an alternative tool in 

pine bark volume estimation. Computers and Electronics in Agriculture, 

v.10, n. 48, p. 235-244, 2005. 

 

GORGENS, E. B.; LEITE, H. G.; SANTOS, H, N.; GLERIANI, J, M. Estimação 

do Volume de Árvores Utilizando redes Neurais Artificiais. Revista Árvore, v. 

33, n. 6, p. 1141-1147, 2009. 



 

32 
 

GUYON, I.; WESTON, J.; BARNHILL, S. Gene selection for cancer 

classification using Suport Vector Machines. Machine Learning, n. 46, p. 389-

422, 2002. 

HEARST, M. A.; SCHOLKOPF, B.; DUMAIS, S.; OSUNA, E.; PLATT, J. Trends 

and controversies - suport vector machines. IEEE Intellig Systems, v. 13, n. 4, 

p. 18-28, 1998. 

LORENA, A. C. Investigação de estratégias para a geração de vetores de 

suporte multiclasses. 2006. 203f. Tese (Doutorado em Ciências de 

Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo, São 

Carlos, SP, 2006.  

MCCULLOCH, W. S.; PITTS, W. H. A logical calculus of the ideas immanent int 

nervous activity. Bulletin of Mathernatical Biophysics, v. 5, p. 115-133, 1943. 

MULLER, K. R.; MIKA, S.; RATSCH, G.; TSUDA, K.; SCHOLKOPF, B. An 

introduction to kernel-based learning algorithms. IEEE Transactions on Neural 

Networks, v. 12, n. 2, p. 181-201, 2001. 

NOBLE, W. S. What is a support vector machine? Nature Biotechnology, v. 

24, n. 12, p. 1565-1567, 2006. 

NUNES, C. A.; LIMA, C. F.; BARBOSA, C. A.; COLODETTE, J. L.; FIDÊNCIO, 

P. H. Determinação de constituintes químicos da madeira de eucalipto por Pi-

CG/EM e calibração multivariada: comparação entre Redes neurais artificiais e 

Máquinas de Vetor de Suporte. Química Nova, v. 34, n. 2, p. 279-283, 2011. 

OLIVEIRA, R. A. Classificação de síitios em plantações de eucalipto pelo 

método de índices de local e por classes de solos e precipitação. 1998. 84 

f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) - Universidade Federal de 

Viçosa. Viçosa. 1998. 

 
ORTIZ, J. L.; Vettorazzi, C. A.; Couto, H. T. Z. do; Gonçalves, J. L. de M. 

Relações espaciais entre o potencial produtivo de um povoamento de eucalipto 



 

33 
 

e atributos do solo e do relevo. Scientia Florestalis, v. 2, p. 67-79, dezembro 

2006. 

 

PASSERINI, A.; PONTIL, M.; FRASCONI, P. New results on error correcting 

output codes of kernel machines. IEEE Transactions on Neural Networks, 

v.15, n. 1, p. 45-54, 2004. 

PENG, C.; WEN, X. Recent Applications of artificial neural networks in 

forest resource management: an overview. In: AMERICAN ASSOCIATION 

FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE WORKSHOP, 1999, Orlando. Disponível 

em: <http://www.aaai.org/Library/Workshops/1999/ws99-07-003.php>. Acesso 

em: 17 mai de 2013. 

R CORE TEAM. R: A language and enviroment for statistical computing. R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, 2013.  <http://www.R-

project.org/> 

 

SCHUMACHER, F. X.; HALL, F. D. S. Logarithmic expression of timber-tree 

volume. Journal of Agricultural Research, Washington, D. C., v. 47, n. 9, p. 

719-734, 1933. 

SILVA , M. L. M. D.; BINOTI, D. H. B.; GLERIANI, J. M .; LEITE, H. L. Ajuste do 

modelo de Shumacher e Hall e aplicações de redes neurais artificiais para 

estimar volume de árvores de eucalipto. Revista Árvore, v. 33, n. 6, p. 1133-

1139, 2009. 

SILVA, M. L. M. redes neurais artificiais para prognose da produção de 

povoamentos equiâneos. 2010. 48f. Dissertação (Mestrado em Ciência 

Florestal) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2010.  

SILVA, P. G. Detecção de mudanças em áreas de floresta tropicais sob 

exploração madeireira através da técnica análise do vetor de mudança. 

2004. 120f. Dissertação ( Mestrado em Sensoriamento Remoto) - Instiuto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, SP, 2004. 

http://www.aaai.org/Library/Workshops/1999/ws99-07-003.php


 

34 
 

SOUSA, B. F. S. TEIXEIRA, A. S.; SILVA, F. A. T. F.; ANDRADE, E. M.; 

BRAGA, A. P. S. Avaliação de classificadores baseados em aprendizado de 

máquina para a classificação do uso e cobertura da terra no bioma caatinga. 

Revista Brasileira de Cartografia, v. 2, n. 62, p. 385-399, 2010. 

STATSOFT, INC. Statistica (data analysis softwere system), version 10. 2013. 
<www.statsoft.com> 

 
SUYKENS, J. A. K.; VAN GESTEL, T.; DE BRABANTER, J.; DE MOOOR, B.; 

VANDEWALLE, J.  Least-Squares Support Vector Machines. Sangapore: 

World Scientific Pub. Co., 2002. 

VAPNIK, V. N. The nature of statistical learning theory. New-York: Springer-

Verlag, 1995. 


