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RESUMO N° 214
 

PROJEÇÃO DO DIÂMETRO E ALTURA DE ÁRVORES
EM UMA FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL POR MEIO 

DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS
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Este estudo teve como objetivo avaliar a eficiência de redes neurais artificiais para projetar o diâmetro (dap), 
altura total (Ht) e altura do fuste (Hf) de árvores em uma Floresta Estacional Semidecidual em estágio médio 
de sucessão. Foram utilizados dados de dez parcelas permanentes, monitoradas durante de 14 anos, em cinco 
ocasiões, localizadas no município de Viçosa, estado de Minas Gerais, Brasil. O conjunto de dados foi divi-
dido aleatoriamente em dois grupos: grupo de treinamento, composto por seis parcelas, totalizando nas cinco 
medições, 3.556 casos, e o grupo de generalização, composto por quatro parcelas, as quais foram utilizadas 
para avaliar o poder de generalização das redes após o treinamento, totalizando 2.062 casos. Redes neurais 
foram treinadas e aplicadas para projetar simultaneamente o dap, Ht e Hf, utilizando diferentes arquiteturas, 
modelos de redes (MLP e RBF) e funções de ativação. As variáveis de entrada foram os diâmetros e alturas das 
árvores observadas numa ocasião presente, índices de competição, nível de iluminação das copas, qualidade da 
copa, grupo ecológico e família botânica. Foram obtidas redes com alto poder generalista para as três variáveis 
de saída simultaneamente (dap, Ht e Hf). Os resultados encontrados confirmam o potencial de utilização de 
redes neurais para a projeção do crescimento de árvores em Floresta Estacional Semidecidual Montana.


