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RESUMO  

 

Estudo de parâmetros populacionais de plantios clonais de Eucalyptus spp. a 
partir de nuvens de pontos obtidos com escaneamento a laser 

aerotransportado 
  

As florestas plantadas contribuem para o desenvolvimento econômico, social 
e ambiental brasileiro, e o setor florestal busca plantios cada vez mais produtivos e 
melhor aproveitados. A tecnologia a laser aerotransportada (ALS - Airborne Laser 
Scanning), capaz de gerar informações tridimensionais precisas em extensas áreas 
e em pequeno intervalo de tempo, tem se destacado nas aplicações florestais, 
sendo utilizada na quantificação e caracterização de florestas. Neste estudo foram 
utilizados dados ALS obtidos em dois sobrevoos (2013 e 2014), cobrindo uma área 
de plantio do gênero Eucalyptus com diferentes clones e idades, localizada no 
estado de São Paulo. Esta dissertação é dividida em três partes. A primeira buscou 
avaliar a combinação de métricas ALS e de dupla amostragem nas estimativas de 
volume e na redução da intensidade amostral, comparando seus resultados aos de 
métodos amostrais tradicionais. Os resultados mostraram que a dupla amostragem 
obteve o menor erro de amostragem dentre os delineamentos, permitindo a redução 
do esforço amostral. A segunda parte visou caracterizar as diferenças estruturais 
existentes entre clones de eucalipto, com diferentes idades, a partir de métricas ALS 
e perfis de altura do dossel (CHP). O estudo mostrou que é possível distinguir a 
estrutura do dossel dos clones, o que pode contribuir com melhorias nas estimativas 
e no gerenciamento dos plantios comerciais. Na última parte, foram avaliados dois 
algoritmos de detecção de árvores individuais quanto à quantificação dos indivíduos 
e os efeitos da composição (tamanho de célula e filtragem) do modelo digital de 
alturas (CHM) no desempenho desses algoritmos. Verificou-se que as 
características do CHM influenciam na detecção. A estratégia com melhor 
desempenho resultou em um erro médio relativo de 11% no número de indivíduos.  

 
 

Palavras-chave: LiDAR; Dupla amostragem; Estrutura do dossel; Detecção de 
árvores individuais 
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ABSTRACT 

 

Study of population parameters from clonal Eucalyptus spp. plantation using 
point clouds obtained with airborne laser scanning 

 

Planted forests contribute to the economic, social and environmental 
development of Brazil, and the forest industry aims to increase productivity and the 
efficient use of these plantations. Airborne Laser Scanning (ALS) technology, 
capable of generating accurate three-dimensional information, covering large areas 
in a short time, has highlighted potential in forestry applications and has been applied 
in forests quantification and characterization. In this study, ALS data were obtained 
from two flights (2013 and 2014), covering a Eucalyptus plantation area with different 
clones and ages, in the state of São Paulo. This thesis comprises three parts. The 
first study aimed to evaluate the combination of ALS metrics and double sampling 
design for volume estimates and reducing sampling intensity, comparing the results 
to traditional sampling methods. Results showed that the double sampling had the 
lowest error from the designs, allowing the reduction of the sampling effort. The 
second part was proposed to characterize the structural differences between 
Eucalyptus clones with different ages, based on metrics ALS and canopy height 
profiles (CHP). The study showed that it is possible to distinguish the canopy 
structure of the clones, which can contribute to improvements in estimates and 
management of commercial plantations. In the last study, two individual tree 
detection algorithms were evaluated for quantification of individuals, and the effect of 
the canopy height model (CHM) composition at the performance of these algorithms 
was analyzed. It was found that the CHM characteristics influence the tree detection. 
The strategy with better performance resulted in an average relative error of 11% in 
number of trees. 
 

Keywords: LiDAR; Double sampling; Canopy structure; Individual tree detection 
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1 INTRODUÇÃO 

“Por vezes sentimos que aquilo que 

fazemos não é senão uma gota de 

água no mar. Mas o mar seria menor 

se lhe faltasse uma gota”.  

(Madre Teresa de Calcutá) 

 

As florestas plantadas possuem grande importância no Brasil, sobretudo as 

plantações do gênero Eucalyptus. Esse gênero ocupa 5,10 milhões de ha (76,6 % 

da área total de plantios) e se sobressai graças a sua utilização em diversos setores 

industriais, com destaque para o segmento de papel e celulose, e seu alto potencial 

produtivo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTAS 

PLANTADAS - ABRAF, 2013). Esses povoamentos, geralmente são conduzidos sob 

curta rotação e manejo intensivo (GONÇALVES et al., 1997). Nas últimas décadas, o 

desenvolvimento de plantações clonais desse gênero e o aperfeiçoamento de 

práticas silviculturais proporcionaram melhoras na produtividade, homogeneidade e 

qualidade da madeira (GONÇALVES et al., 2008). Nesse contexto, um adequado 

manejo e planejamento do uso dos recursos florestais se faz necessário para 

manutenção da produtividade, visando atender a demanda de mercado e o aumento 

da eficiência operacional. 

O planejamento tem como base o inventário florestal (ZONETE, 2009). Essa 

atividade permite o conhecimento qualitativo e quantitativo de um povoamento 

florestal por meio da coleta de dados de alguns indivíduos da população 

(amostragem), o que possui grande importância na avaliação da produção e confere 

uma melhor utilização das florestas (LEITE; ANDRADE, 2002). Dessa forma, o 

inventário florestal exige o levantamento de uma série de medidas estruturais dos 

povoamentos florestais para avaliar a qualidade do sítio, a quantidade global e a 

distribuição do volume de madeira, densidade das árvores, área basal, tamanho dos 

troncos, proporção folhagem/tronco e a altura das árvores (LOVELL et al., 2003). 

A estrutura da floresta contém informações importantes a respeito do estado 

de desenvolvimento das plantas (LEFSKY et al., 1999). Segundo Forrester et al. 

(2012), a existência de diferentes classes de tamanho de árvore dentro de um 

povoamento florestal promove diferentes condições de dossel, resultando em 
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diferentes respostas a um determinado tratamento. Assim, o conhecimento das 

características estruturais das áreas plantadas pode proporcionar melhoras nas 

estimativas dos recursos florestais e nas determinações de atividades silviculturais. 

Outro fator de grande importância é a correta determinação do número de 

indivíduos por unidade de área. Segundo Silva (2014), a inclusão da variável 

densidade de fustes nos modelos melhorou as estimativas de área basal e 

biomassa. Nos plantios de Eucalyptus, as árvores são plantadas em linhas com uma 

densidade fixa pré-determinada para o talhão. Entretanto, essa densidade não 

necessariamente permanece a mesma durante a rotação, uma vez que danos 

podem ocorrer (PACKALÉN; MEHTÄTALO; MALTAMO, 2011). Além disso, podem 

ocorrer variações no espaçamento entre plantas causadas por erros cometidos na 

implantação das mudas e irregularidades na topografia do terreno que impedem o 

plantio em determinadas áreas. Essas variações provocam impacto na estimativa do 

número de plantas e têm consequências sobre os processos de estimação de 

volume de madeira. Nesses casos, o número total de indivíduos de um povoamento 

não é determinado com exatidão pelo inventário florestal (MELLO et al., 2009). 

A importância do inventário como etapa essencial do planejamento florestal 

estimula a busca por ferramentas que permitam obter informações precisas. O 

sensoriamento remoto, uma ferramenta geralmente utilizada no monitoramento de 

extensas áreas vem sendo empregado para aumentar a precisão na quantificação 

dos recursos florestais (MACEDO, 2009). 

Na área florestal, as fotografias aéreas foram a principal fonte de dados 

utilizados no sensoriamento remoto e desempenharam um papel importante na 

detecção remota. Contudo, na última década técnicas modernas de sensoriamento 

remoto passaram a possibilitar a aquisição de dados tridimensionais (3D) e de 

informações espaciais mais precisas dos recursos florestais (VASTARANTA, 2012). 

A evolução tecnológica desses sensores tem oferecido aos usuários equipamentos 

com melhor resolução e maior potencial de uso, se comparado aos métodos 

convencionais (ZONETE, 2009).  

Dentre as novas tecnologias, possuem grande destaque os sensores ativos, 

como é o caso dos sistemas de escaneamento a laser aerotransportado (ALS - 

Airborne Laser Scanning), também denominados sistemas aeroembarcados de 

escaneamento LiDAR (Light Detection And Ranging), por fornecerem informações 

tridimensionais com alta precisão e pelo grande potencial para aquisição de grande 
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quantidade de informação, em pequeno intervalo de tempo. Além de gerar 

informações sobre a distribuição horizontal e vertical da estrutura das florestas (LIM 

et al., 2003). 

Duas abordagens metodológicas principais vêm sendo utilizadas para obter 

informações das florestas a partir de dados ALS: a abordagem em nível de área 

(ABA – Area-Based Approach) e a de árvores individuais (ITD - Individual Tree 

Detection (VASTARANTA, 2012). Essas abordagens realizam correlações entre os 

dados obtidos em campo e informações derivadas dos dados ALS, diferindo, porém, 

quanto a escala, sendo a ABA baseada em área e a ITD em árvore individual 

(VASTARANTA, 2012). 

Devido à qualidade das informações produzidas, os sistemas ALS possuem 

inúmeras aplicações na área florestal, tais como: caracterização da estrutura da 

floresta (COOPS et al., 2007; LEFSKY et al., 1999; LIM et al., 2003), determinação 

do número de indivíduos (KAARTINEN et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2012; 

VAUHKONEN et al., 2012), e estimativa das alturas do dossel (HYYPPÄ; INKINEN, 

1999; POPESCU; WYNNE; NELSON, 2002), do volume (GÖRGENS et al., 2015; 

ZONETE, 2009), da área basal (HUDAK et al., 2006) e da biomassa acima do solo 

(SILVA et al., 2015). Esta dissertação visa explorar as possíveis contribuições do 

uso de dados ALS para a qualificação e quantificação de plantios clonais do gênero 

Eucalyptus. Os objetivos específicos são: 

 Avaliar a utilização de métricas ALS como primeira fase em métodos 

de dupla amostragem para estimativa de volume, e o potencial de 

redução da intensidade amostral de campo; 

 Verificar a capacidade de dados ALS diferenciarem clones de 

Eucalyptus de diferentes idades; 

 Avaliar diferentes métodos de detecção de árvores individuais em 

plantios comerciais de Eucalyptus, a partir de dados ALS, variando o 

tamanho da célula e parâmetros de funcionamento de filtros geradores 

do modelo digital de alturas. 
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1.1 Revisão Bibliográfica 

1.1.1 Inventário Florestal 

Devido a importância das áreas florestais, tanto na manutenção de serviços 

como na produção de bens, são necessários meios eficientes para obter 

informações qualitativas e quantitativas. Para tanto, são realizados inventários 

florestais, os quais podem produzir variadas informações (mapeamento de 

propriedades, estimativas quantitativas e qualitativas dos recursos florestais, 

estimativas de crescimento, informações sobre a fauna), de acordo com o seu 

objetivo (SOARES; NETO; SOUZA, 2006).   

Na atividade de inventário apenas parte da população (amostras ou parcelas) 

é mensurada, sendo os resultados extrapolados para toda a área (LEITE; 

ANDRADE, 2002). A coleta de dados em campo constitui a parte de maior custo de 

um inventário e está diretamente ligado a amostragem selecionada (CAMPOS; 

LEITE, 2013). Três fatores podem proporcionar o aumento do erro de amostragem: o 

tamanho da amostra, a variabilidade das unidades de amostra da população e o 

método de seleção das unidades de amostra (SHIVER; BORDERS, 1996). Dentre os 

delineamentos de amostragem utilizados, os mais comuns são: casual simples, 

sistemático e estratificado (CAMPOS; LEITE, 2013). 

Outra abordagem que vem sendo utilizada é a dupla amostragem, que 

envolve a medição de duas variáveis, a principal ou de interesse, com maior custo e 

dificuldade de obtenção, e a secundária ou auxiliar, mais fácil e barata de se medir. 

Essas variáveis podem ser obtidas em múltiplas ocasiões, em que a segunda 

amostragem consiste em uma subamostra da primeira (SHIVER; BORDERS, 1996). 

Segundo Gusson (2014), a dupla amostragem busca reduzir a intensidade 

amostral na coleta da variável de difícil medição, resultando na economia de tempo e 

recursos na realização do inventário. Essa abordagem tem sido utilizada em 

conjunto a variáveis obtidas de imagens de satélite, como o índice de vegetação 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) (GUSSON, 2014) e a métricas 

extraídas de dados ALS (STEPHENS et al., 2012). 

Nos inventários de florestas plantadas, geralmente são mensurados os DAP’s 

(diâmetro a altura do peito) de todos os indivíduos com o DAP acima do mínimo 

determinado, e a altura de uma parte das árvores da parcela.  Com base nas alturas 
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medidas, modelos hipsométricos são ajustados para estimativa das alturas das 

árvores não mesuradas na atividade de campo (CAMPOS; LEITE; 2002). 

Nos plantios comerciais, uma das questões de grande interesse é o 

levantamento do volume de madeira em pé. Nessas áreas, o inventário florestal 

fornece dados quantitativos do povoamento que permitem a construção de modelos 

e a estimativa de volume. O ajuste dos modelos volumétricos é feito a partir de um 

conjunto de dados de árvores abatidas através da atividade de cubagem rigorosa 

(LEITE; ANDRADE, 2002). Essa atividade consiste no abate de árvores 

selecionadas, com posterior medição de diâmetros de seções ao longo do fuste, 

sendo o volume da árvore a soma dos volumes de todas as seções medidas (). 

Diversos modelos existentes fornecem as estimativas de volume em função do DAP 

e da altura da árvore (GUIMARÃES; LEITE, 1996). 

 

1.1.2 Tecnologia de escaneamento a laser aerotransportado (ALS) 

A nova tecnologia de sensoriamento remoto, denominada de sistemas LiDAR 

ou ALS, caracteriza-se por ser similar óptico ao RADAR (Radio Detection And 

Ranging), tendo como princípio de funcionamento a emissão de feixe laser em 

direção à superfície terrestre, sendo refletidos ao atingir objetos (edificações, 

vegetação ou terreno) e registrados pelo sensor (ZANDONÁ, 2006). Tem-se para 

cada pulso emitido o registro da precisa localização e orientação do ponto de 

lançamento do pulso e do tempo de percurso entre o veículo que transporta 

(emissor), e o ponto atingido pelo pulso na cena alvo, possibilitando assim que o 

sistema calcule a precisa distância (eq. 1) (BALTSAVIAS, 1999) e localização de 

cada ponto. 

 

𝐷 = 𝑐 ∗ 
𝑡

2
 

(1) 

 
onde: 
D = distância de alcance; 
c = velocidade da luz; 
t = intervalo de tempo entre o envio e o recebimento do pulso.  

 

Os sistemas ALS são constituídos por uma unidade de emissão e 

recebimento laser; um receptor GPS em uma plataforma aerotransportada e no solo; 

e um sistema de navegação inercial ou (Inertial Navigation System - INS) (GIONGO, 

2010). O sistema de posicionamento global (GPS) fornece o posicionamento dos 
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retornos laser e a unidade inercial promove as correções dos desvios em x, y e z 

ocasionados pela movimentação da aeronave (SILVA, 2014). Assim, os 

levantamentos ALS geram informações tridimensionais, nuvem de pontos x, y e z, 

acerca da superfície terrestre com alta precisão (POPESCU; WYNNE; NELSON, 

2002). 

Quanto aos tipos de sistema de registro, modo como o retorno do pulso laser 

é armazenado, pode-se classificar em dois tipos: o de retornos discretos (discrete 

return ou discrete echo) e o em formato de ondas completas ou contínuas (full-

waveform) (Figura 1.1), sendo o primeiro mais comumente utilizado (WHITE et al., 

2013). Os sistemas por retornos discretos, podem registrar para cada pulso: o 

primeiro ou último retorno (1 registro); ambos os ecos (primeiro e último retorno – 2 

registros), e até mesmo, sendo alguns capazes de armazenar registros de retornos 

intermediários (LIM et al., 2003). Já os sistemas de ondas completas permitem o 

armazenamento de todo o sinal do pulso.  

 

 
Figura 1.1 – Representação dos retornos resultantes dos dois sistemas de registro: o de retornos 

discretos e o de onda completa 
 

As configurações da altura de voo e do ângulo de varredura definem a largura 

da faixa de cobertura (Figura 1.2). Esses fatores afetam também a densidade de 

pontos coletada e o valor a ser cobrado pelo levantamento. Assim, quanto menor a 

largura da faixa, maior a densidade de pontos coletada, sendo necessário um maior 

número de faixas para recobrimento da área e, consequentemente, maior o custo do 

levantamento (MULLER, 2013). 
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Figura 1.2 – Largura da faixa de cobertura 

Fonte: adaptado de LIM et al. (2003). 

 

A quantidade de pontos obtidos por unidade de área (densidade) varia em 

função de algumas configurações do sistema e do voo, como: ângulo de abertura, 

diâmetro do feixe, frequência de varredura, velocidade da aeronave e altura de voo.  

Por apresentar uma divergência o feixe laser resulta em uma projeção na 

superfície com formato circular ou elíptico. A dimensão do diâmetro do pulso laser no 

solo, denominada de footprint, tem efeito direto sobre a probabilidade de intercepção 

do feixe nos objetos ao longo da sua trajetória (ALVES, 2010). Quanto maior a 

divergência do feixe e a altura do sobrevoo, maior o footprint. Em aplicações 

florestais, normalmente, são utilizados footprint menores, de até 1 m, por possibilitar 

boas correspondências entre os dados ALS e árvores individuais, parcelas, ou 

povoamentos florestais (VAUHKONEN et al., 2014).  Assim, as especificações das 

configurações do sistema e do voo devem ser definidas conforme as particularidades 

das informações desejadas. 

 

1.1.3 Aplicações da tecnologia ALS na área florestal 

Desenvolvidos inicialmente para levantamento de dados para elaboração de 

modelos digitais de terreno (DTM – Digital Terrain Model), sobretudo para locais de 

difícil acesso, os sistemas ALS, têm se destacado entre as técnicas de 

sensoriamento remoto, apresentando bons resultados na área florestal. Segundo 

Wack et al. (2003), a riqueza dos dados resultantes dos sistemas ALS, aliada ao 

processamento avançado, e sua capacidade de integração com ferramentas GIS, 

proporcionam a otimização da coleta e da consistência de dados, fornecendo assim 

melhor suporte às decisões de gestão florestal.  
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Na área florestal, esses sistemas possibilitam o correto posicionamento, em 

3D, da superfície do solo e dos elementos da vegetação (folhas, ramos e troncos) 

(RODRIGUEZ et al., 2010). Nos sistemas de retornos discretos, os primeiros 

retornos geralmente provêm do topo do dossel e os últimos do solo, o que permite a 

criação da superfície do terreno (VASTARANTA, 2012). Essa capacidade de 

fornecer medidas de altura da vegetação e do solo permite, portanto, que 

informações a respeito da vegetação sejam derivadas dos dados ALS (LINDBERG, 

2012).  

O emprego da tecnologia ALS considera atualmente duas abordagens 

principais para caracterização dos recursos florestais: uma dependente de área para 

fornecimento de dados em nível de área (ABA – Area-Based Approach) (NAESSET, 

2002) e outra voltada para a identificação de árvores individuais (ITD – Individual 

Tree Detection), onde as árvores individuais constituem a unidade básica avaliada 

(VAUHKONEN et al., 2012; VASTARANTA et al., 2012). 

No setor florestal, essa tecnologia permite a obtenção de variáveis 

dendrométricas de forma direta ou através de modelagem (GIONGO et al., 2010). 

Dentre as variáveis obtidas de modo direto, pode-se se destacar as alturas do dossel 

(DUBAYAH et al., 2000), que, para sistemas de retornos discretos, são calculadas 

como sendo a diferença entre os retornos classificados como não pertencentes ao 

solo e a superfície que representa o terreno (DTM) (LIM et al., 2003). Essa superfície 

é geralmente criada a partir da seleção de pontos pertencentes ao solo, realizada 

através de diferentes técnicas de filtragem como a desenvolvida por Kraus e Pfeiffer 

(1998). Já variáveis como volume e biomassa são estimadas com base em modelos 

que consideram as relações entre as métricas ALS derivadas e dados de referência, 

informações resultantes dos levantamentos de campo, para obter as informações 

desejadas (LINDBERG, 2012). 

O grande potencial e os avanços da tecnologia ALS tem possibilitado a 

ampliação das aplicações desses sistemas. Suas utilizações compreendem desde 

áreas de florestas nativas (NÆSSET, 1997; Van PELT; NADKARNI, 2004; COOPS 

et al., 2007; PALACE et al., 2015) como plantadas (ZONETE, 2009; GÖRGENS et 

al., 2015; SILVA et al., 2015). Além de se estender a caracterização da estrutura da 

floresta, permitindo aplicações em estudos ecológicos (VAUKONEN et al., 2014). 
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1.1.4 Abordagem baseada em área (ABA) 

Nos métodos da ABA as nuvens de pontos obtidas representam uma 

determinada área (parcela, talhão) (VAUKONEN et al., 2014). Essa metodologia se 

baseia na forte correlação existente entre os atributos florestais e as métricas 

extraídas dos dados ALS (LINDBERG, 2012). Com base nos dados ALS coletados, 

de uma parcela por exemplo, são calculadas métricas, que permitem a 

caracterização da floresta, as quais atuam como variáveis preditoras de atributos 

mensurados em campo (WHITE et al., 2013). As estimativas são realizadas, 

normalmente por meio de regressão, análise não-paramétrica ou discriminante 

(HYYPPÄ et al., 2008). 

Essa abordagem vem sendo utilizada em diversos estudos, possibilitando a 

estimativa de parâmetros de inventário florestal. Nilsson (1996), por exemplo, em 

uma das pioneiras publicações no tema, buscou estimar as alturas e o volume de 

talhões de Pinus, encontrando como resultado a subestimação das alturas médias 

em 2,1 a 3,7 m e um R² de 0,78 para a estimativa de volume. Næsset (1997) obteve 

um R² variando de 0,46 a 0,89, utilizando a altura média e a densidade de cobertura 

do dossel, derivadas de dados ALS, na estimativa do volume.  

A aplicação dessa abordagem em áreas de florestas plantadas, mais 

especificamente em plantios clonais de Eucalyptus sp., foi avaliada por Zonete 

(2009) na estimativa de parâmetros de inventário, como área basal e volume. Os 

modelos ajustados nesse trabalho, utilizando métricas LiDAR, resultaram em um R² 

entre 0,94 e 0,95 para o volume e de 0,92 para área basal. Silva et al. (2015) 

analisaram o uso de métricas ALS e estatísticas derivadas do perfil de alturas do 

dossel em análises de regressão para obter a biomassa do fuste, com o coeficiente 

de determinação de 0,93. 

 

1.1.5 Detecção de árvores individuais (ITD) 

A obtenção de informações sobre árvores individuais é especialmente útil em 

uma série de atividades florestais como, por exemplo, na definição de tratamentos 

silviculturais, de desbastes seletivos e de avaliações de biodiversidade (HU et al., 

2014). O aumento da densidade de pontos por m2 nos levantamentos permitiu a 

identificação de árvores individuais e até dos espaços existentes entre elas, e 

consequentemente uma investigação mais detalhada da estrutura das copas e de 
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modelos digitais de superfície que expressam a variação em altura da cobertura 

vegetal (HYYPPÄ et al., 2001). A alta densidade de pontos é essencial para o 

preciso delineamento das copas das árvores individuais (LINDBERG, 2012). 

Em nível de árvore individual, uma das variáveis mais importantes é o 

diâmetro à altura do peito (DAP) e as inferências que a partir desse valor são feitas 

quanto à forma do fuste, volume e aproveitamento para diversos fins dos elementos 

que constituem a parte aérea da árvore. Dos estudos ITD podem-se extrair 

estimativas da altura das árvores e das dimensões da copa, preditores 

convencionais de DAP em levantamentos apoiados por tecnologias ALS 

(VASTARANTA, 2012). 

Na abordagem ITD, os algoritmos são geralmente divididos em duas 

categorias, de acordo com o seu propósito: detecção de árvores ou delineamento de 

copas (KE; QUACKENBUSH, 2011). A detecção das árvores, vem sendo alvo de um 

grande número de estudos visando o desenvolvimento de diferentes métodos por 

diversos grupos de pesquisa (VAUHKONEN et al., 2011). De acordo com Kaartinen 

et al. (2012), apesar dos vários estudos já desenvolvidos, a ampla disseminação 

dessa prática ainda não ocorreu e pode estar sendo dificultada por problemas na 

detecção de árvores individuais sob diferentes condições florestais. Contornadas 

essas dificuldades, pode se destacar como vantagem desses métodos um dos seus 

principais resultados, a precisa distribuição dos fustes por classe de altura e a 

consequente melhoria da precisão dos processos de classificação do sortimento de 

madeira por classe de produto (KAARTINEN et al., 2012). 

Segundo Vastaranta (2012), existem duas abordagens para a detecção de 

árvores individuais (ITD) a partir de dados ALS: uma baseada em pontos e outra em 

modelos de superfície. Em condições de florestas boreais, os métodos mais 

difundidos são os baseados em modelos de superfície e, geralmente baseiam-se na 

determinação de máximos locais detectados em um modelo digital das alturas (CHM 

– Canopy Height Model). Após esse passo, realiza-se a definição dos limites das 

copas. 

O primeiro trabalho sobre ITD, publicado em 1999 por Hyyppä e Inkinen, 

demostrou ser possível a detecção automática de árvores individuais com dados 

ALS. Segundo Wang, Gong e Biging (2004), os vários algoritmos já desenvolvidos 

para detecção automática de árvores podem ser agrupados em 4 tipos, dependendo 

da forma como se baseiam em máximos locais (LM – Local Maximum), em 
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contornos (CB – Contour-Based), em modelos correspondentes (TM – Template-

Matching) e em modelos 3D. 

O trabalho de Kaartinen e Hyyppä (2008) compara algoritmos de extração de 

árvores individuais propostos por doze instituições sediadas em diferentes países1, 

incluindo o método manual, e os resultados demonstraram que a escolha do método 

tem maior impacto sobre a precisão e o processo de detecção de árvores do que a 

densidade de pontos da nuvem de dados laser. Vauhkonen et al. (2012), avaliaram 

seis algoritmos, em diferentes condições florestais, e concluíram que a estrutura da 

floresta afeta fortemente a performance dos algoritmos, dependendo o sucesso da 

detecção de árvores da densidade e do agrupamento das árvores. 

Kaartinen et al. (2012), em estudo mais recente, estendeu o escopo da 

comparação estudada previamente (KAARTINEN; HYYPPÄ, 2008) ao substituir no 

trabalho anterior três algoritmos automáticos de extração de árvores (Progea, PFC e 

Joanneum) por quatro novos métodos: Local maxima (LOCM); Multi-scale Laplacian 

of Gaussian (MLOG); Minimum curvature-based (MCV); e LOCM with varying 

window size (VWS). Nesse novo trabalho, os resultados mostraram que os melhores 

métodos para a detecção de árvores dominantes foram MCV, LOCM, Norway e 

Metla, incluindo FOI se a densidade de pontos for de aproximadamente 8 pontos por 

m².  

 

1.1.5.1 Processamento digital de Imagem (PDI) 

Nos métodos ITD, muitas vezes são aplicadas técnicas de processamento 

digital de imagens para melhoria da superfície (imagem) utilizada. Segundo 

Gonzales e Woods (2008) uma imagem consiste em uma função bidimensional 

representada por ƒ(x, y), onde os valores de x e y correspondem a coordenadas 

espaciais e os de ƒ a intensidade ou nível de cinza. Assim, uma imagem pode ser 

considerada uma matriz, onde os índices de linhas e colunas representam as 

coordenadas dos pontos da imagem. Os elementos que constituem a imagem são 

denominados pixels ou pels (picture element) e, comumente, estão associados a cor 

ou intensidade de resposta da imagem. Entretanto, pode haver considerável 

                                            
1 Definiens (Alemanha); FOI (Suécia); Pacific Forestry Centre (PFC, Canadá); University of 

Hannover (Alemanha); Joannerum Research (Austria); Metla (Finlandia); Norwegian Forest 
Research Institute e University of Life Sciences (Noruega); National Ilan University (Taiwan); Texas 
A&M University (EUA); University of Zurich (Suíça); ProGea Consulting and Agricultural University 
of Cracow (Polônia); e University of Udine (Itália). 
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variação no conteúdo de informação dos pixels, conforme o tipo de imagem 

(SOLOMON; BRECKON, 2011). 

As diversas técnicas de análise de dados multidimensionais, provenientes de 

diferentes tipos de sensores, recebem o nome de processamento digital de imagens 

– PDI (CÂMARA; AGUIAR, 1996). Um dos passos considerados fundamentais no 

PDI é a manipulação da imagem para a melhoria de sua aparência (image 

enhancement), possibilitando que a interpretação visual ou por meio de máquinas 

seja mais adequada (JENSEN, 2005).  

O aprimoramento da imagem pode ser obtido através de diversas técnicas, 

dentre as quais se encontram as filtragens espaciais, geralmente utilizadas no realce 

de bordas ou limites e na redução de ruídos, através de operações que abrangem 

pixels de uma vizinhança, ou seja, um determinado espaço geométrico (MENESES; 

ALMEIDA, 2012).  

Dessa forma, os filtros espaciais são constituídos por conjunto de pixels 

vizinhos (Vizinhança, Janela, Kernel ou Máscara de Convolução – Figura 1.3) e um 

operador predefinido que realiza transformações nas imagens pixel a pixel, com 

base nos pixels englobados pela vizinhança. Essas transformações atribuem um 

novo valor para o pixel central (GONZALEZ; WOODS, 2008).  

A filtragem usa de janelas (matrizes) móveis, com coeficientes ou pesos, 

normalmente, compostas por um número ímpar de linhas e colunas. O deslocamento 

da máscara sobre a imagem, por meio do avanço de um pixel por vez denomina-se 

convolução (CÂMARA; AGUIAR, 1996). 

 

 
Figura 1.3 – Vizinhança de tamanho 3 x 3 do pixel (x, y) 

 

Os filtros podem ser classificados em passa-alta ou high-pass e passa-baixa 

ou low-pass. Os filtros conhecidos como passa-alta realçam a diversidade de 

frequências. Enquanto os do tipo passa-baixa proporcionam a suavização da 

imagem, e permitem a remoção de ruídos de alta frequência (GONZALEZ; WOODS, 

2008). A frequência espacial de uma imagem corresponde às variações de 

(x, y) 

3 

3 
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intensidade (brilho) por unidade de distância. Logo, áreas com pouca variação de 

brilho (homogêneas), apresentam baixa frequência espacial (JENSEN, 2005). 

A aplicação de filtros passa-baixa permite que os componentes de baixa 

frequência sejam preservados e os de alta frequência reduzidos (ruídos), resultando 

na suavização da imagem por atenuar as regiões de bordas e detalhes finos da 

imagem, como ruídos (MENESES; ALMEIDA, 2012; JENSEN, 2005). Destacam-se 

como mais conhecidos os filtros de média e mediana (MENESES; ALMEIDA, 2012). 

O filtro gaussiano, também considerado do tipo passa baixa por proporcionar 

a suavização da imagem, possui como controle do grau de suavização o tamanho 

da janela e o parâmetro desvio padrão (σ) (SOLOMON; BRECKON, 2011). 

 

1.1.6 Caracterização da estrutura da floresta 

A estrutura da floresta é constituída por diversos componentes (folhagem, 

copas e troncos das árvores, etc.) (SPIES, 1998), e pode ser caracterizada como o 

arranjo espacial desses elementos (FRANKLIN et al., 2002). Apesar da variedade 

em sua composição, essas estruturas são descritas, muitas vezes, pelo tamanho e 

distribuição espacial das árvores e pela distribuição vertical e horizontal de sua 

folhagem (McELHINNY et al., 2005; KANE et al., 2010).  

Diversos fatores influenciam a estrutura da floresta, como a dinâmica de 

crescimento e distúrbios, resultando em alterações em seus atributos durante seu 

desenvolvimento (FRANKLIN et al., 2002; PALACE et al., 2015). Segundo Coops et 

al. (2007), a caracterização das estruturas das florestas fornece suporte a atividades 

de manejo, possibilitando o planejamento de tratamentos silviculturais, e até mesmo 

a avaliação de habitats. Assim, os atributos estruturais frequentemente sofrem 

intervenções, para atingir objetivos determinados no estabelecimento dos 

povoamentos (FRANKLIN et al., 2002). 

A realização de atividades de campo para caracterização das estruturas 

florestais são extremante trabalhosa e caras (HALL et al., 2005), o que tende a 

limitar a quantidade de dados coletados. Dentre as vantagens do uso de 

sensoriamento remoto pode-se citar a aquisição de dados sobre grandes áreas de 

forma rápida e econômica (HALL et al., 2005). Entretanto técnicas passivas de 

sensoriamento remoto possuem limitações em sua capacidade de diferenciar 

mudanças na estrutura que ocorrem abaixo do dossel (COOPS et al., 2007), 
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fornecendo apenas informações detalhadas sobre a distribuição horizontal (LIM et 

al., 2003).  

Tecnologias com sensores ativos aerotransportadas como o LiDAR emitem 

feixes de laser no espectro infravermelho, gerando dados em três dimensões, o que 

permite a representação da distribuição horizontal e a vertical. Dentre os atributos 

que podem ser diretamente alcançados com dados ALS destacam-se as alturas, a 

topografia abaixo do dossel e a distribuição vertical do dossel (LIM et al., 2003). As 

medidas mais simples que podem ser obtidas da estrutura do dossel, com o uso 

dessa tecnologia, correspondem a altura e a cobertura do dossel (LEFSKY et al., 

2002).  

A variação vertical da folhagem, também denominada de perfil de alturas do 

dossel (CHP - Canopy Height Profile), corresponde a distribuição de todo o material 

do dossel, em função da altura (LEFSKY et al., 1999). Os perfis de alturas do dossel 

vem sendo modelados através de funções de distribuição teóricas (MAGNUSSEN; 

EGGERMONT; LaRICCIA, 1999; COOPS et al., 2007; GÖRGENS et al., 2015; 

SILVA et al., 2015). Coops et al. (2007) encontraram relações significativas entre os 

perfis de distribuição da folhagem derivados do campo e dos dados ALS, indicando 

que modelos da distribuição do perfil vertical da folhagem podem ser transferidos 

entre dados de campo e ALS.  

A distribuição comumente utilizada na caracterização da distribuição da 

folhagem de várias espécies é a função Weibull, devido a sua flexibilidade (COOPS 

et al., 2007). Magnussem; Eggermont e LaRiccia (1999) utilizaram a função Weibull 

com três parâmetros para descrever o perfil vertical de uma floresta de Douglas-fir.  

Os modelos foram ajustados visando recuperar as alturas das árvores. Além de 

serem utilizadas para caracterizar os perfis verticais, os paramêtros das distribuições 

possuem correlação com atributos florestais, tais como: DAP, número de árvores, 

medidas da copa e biomassa (COOPS et al., 2007, SILVA et al., 2015). 
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2 REDUÇÃO DO ERRO AMOSTRAL NA ESTIMATIVA DO VOLUME DE 
POVOAMENTOS DE EUCALYPTUS spp. POR MEIO DE ESCANEAMENTO 
LASER AEROTRANSPORTADO 

 

“Se não houver frutos, valeu a beleza das flores;  

Se não houver flores, valeu a sombra das folhas;  

Se não houver folhas, valeu a intenção da semente”. 

(Maurício Francisco Ceolin) 

 

Resumo 

O inventário florestal é uma importante atividade que fornece uma ampla 
gama de informações sobre os parâmetros populacionais de extensas áreas 
florestais, com base em delineamentos de amostragem. Assim, este trabalho 
apresenta e avalia o uso combinado de levantamentos laser aerotransporto (ALS - 
Airborne Laser Scanning) e de dupla amostragem para estimativa de volume em 
plantios de eucalipto, comparando os resultados obtidos com delineamentos 
amostrais tradicionais como a amostragem casual simples e a amostragem casual 
estratificada. No primeiro cenário de dupla amostragem assumiu-se a primeira fase 
como sendo a métrica de altura percentil 90 (P90) derivado dos dados ALS. No 
segundo cenário, adotou-se o percentil 90 (P90) e a métrica de proporção 
porcentagem de todos os retornos acima da média relacionada aos primeiros 
retornos (ARMFR), derivadas dos dados LiDAR (Light Detection And Ranging). 
Através de simulações buscou-se determinar a intensidade amostral necessária para 
atender um erro de amostragem máximo de 5 %. O estudo foi realizado em uma 
área de 401,6 hectares localizada nos municípios de São Miguel Arcanjo e Pilar do 
Sul, onde foram lançadas e medidas 37 parcelas em campo. O menor erro de 
amostragem obtido foi o da dupla amostragem com regressão múltipla (±1,8 %), 
seguidos pela dupla amostragem com estimador de regressão simples; amostragem 
casual estratificada; e amostragem casual simples, confirmando o potencial de uso 
dos dados do sensor laser para melhorar as estimativas de volume do inventário 
florestal, possibilitando a redução da intensidade amostral. Considerando apenas 10 
unidades de amostra, o erro da dupla amostragem obtido na regressão múltipla foi 
de ±3,4 %. 
 
Palavras-chave: LiDAR; Delineamento amostral; Erro amostral; Dupla amostragem; 

Métricas ALS 
 
Abstract 

The forest inventory is an important activity to provide a wide range of 
information about the parameters from extensive forested areas based on sampling 
designs. This study evaluates the use of ALS (Airborne Laser Scanning) metrics as 
part of a double sampling design for stand volume estimation in Eucalyptus 
plantation, comparing the results to traditional sampling designs such as simple 
random sampling and stratified random sampling. In one scheme, the double 
sampling first phase was the height metric 90th percentile (P90) derived from LiDAR 
(Light Detection And Ranging) data. In the second double sampling scenario we 
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adopted the 90th percentile (P90) and the density metric percentage of all returns 
above the mean of first returns (ARMFR), also derived from LiDAR data. Through 
simulations we sought to determine the sampling intensity required to obtain a 
sampling error at most 5 %. The study was conducted in 401.6 hectares of 
Eucalyptus plantation located between the municipalities of São Miguel Arcanjo and 
Pilar do Sul (São Paulo), where 37 plots were measured in field. The smallest 
sampling error was obtained from the double sampling with multiple regression (±1.8 
%) followed by the double sampling with simple regression, the stratified random 
sampling and the simple random sampling; confirming the use of ALS data to 
improve the volume estimation and enabling the sampling intensity reduction. The 
error of double sampling with multiple regression was ±3.4% considering only 10 field 
plots. 
 
Keywords: LiDAR; Double sampling; Sample design; Sampling error; ALS metrics 
 
 
2.1 Introdução 

O Inventário florestal tem por objetivo a quantificação e qualificação dos 

atributos florestais existentes em uma área, sendo uma peça importante dentro do 

manejo florestal, seja de florestas naturais, seja de florestas plantadas. Ele é capaz 

de fornecer detalhes da floresta, por meio de técnicas de amostragem que estimam 

os parâmetros da população (PÉLLICO NETTO; BRENA, 1997; MORAIS FILHO et 

al., 2003). 

Em função do tamanho das florestas e da densidade de indivíduos por 

unidade de área, normalmente os inventários florestais são realizados por meio de 

amostragem. Diferentes delineamentos amostrais existem para melhor estimar o 

valor de um determinado parâmetro populacional e a sua variação. O erro amostral 

(𝐸(%)) é determinado a partir do erro padrão da média (𝑆�̅�), que nada mais é que 

uma medida de variabilidade da média quando repetidas amostras são tomadas da 

população (SHIVER; BORDERS, 1996).  

Na amostragem casual simples (ACS), todos os elementos da população 

possuem a mesma probabilidade de pertencer à amostra. A principal limitação da 

ACS é que o lançamento aleatório das parcelas pode resultar na não representação 

de todos os estratos da floresta, resultando assim em estimativas imprecisas da 

população. Neste caso, quando a população pode ser dividida em estratos 

homogêneos, emprega-se a amostragem casual estratificada (ACE). Os estratos 

devem ser representados na amostra na mesma proporção com que existem na 

população. Quanto mais estratificada a floresta e consequentemente mais 
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homogêneo os estratos, o erro amostral tende a diminuir, uma vez que o erro padrão 

da média também diminui. 

Em casos em que um maior nível de detalhe e precisão são requeridos, a 

dupla amostragem (ou amostragem em duas fases) se oferece como uma 

interessante alternativa. Na primeira fase (também conhecida como fase simples), os 

esforços são direcionados para a obtenção de uma variável auxiliar, sem se 

preocupar com a variável de interesse. Assim, a variável auxiliar deve ser de mais 

fácil mensuração e altamente correlacionada com a variável de interesse. A 

intensidade amostrada durante a primeira fase é geralmente superior à intensidade 

da segunda fase (SHIVER; BORDERS, 1996).  

Na segunda fase (também conhecida como fase completa), a intensidade 

amostral é menor e medem-se simultaneamente a variável auxiliar e a variável de 

interesse nas unidades amostrais. Não é necessário que as fases ocorram de 

maneira simultânea. No entanto, é fundamental que na segunda fase sejam 

coletadas as duas variáveis de forma a permitir que um estimador de regressão 

relacione a variável auxiliar e a variável de interesse (SHIVER; BORDERS, 1996). 

A dupla amostragem (DA) permite que as informações dos dados auxiliares 

sejam usadas para melhorar a precisão e exatidão das estimativas das variáveis do 

inventário florestal, quando comparadas com os inventários baseados apenas nas 

observações da variável de interesse. Essa melhoria é obtida através do uso de 

estimadores de regressão ou de razão e depende do nível de correlação entre os 

dados de sensoriamento remoto e as variáveis de inventário florestal (STEPHENS et 

al., 2012).  

É muito comum o uso de informações obtidas por sensores remotos na 

primeira fase de uma dupla amostragem em levantamentos florestais. Andersen e 

Breidenbach (2007), por exemplo, demonstraram que o emprego de variáveis 

auxiliares obtidas a partir do sensoriamento remoto pode aumentar a precisão e a 

exatidão das estimativas de inventário. As primeiras aplicações da dupla 

amostragem em inventários florestais utilizaram na primeira fase informações 

extraídas de fotos aéreas. Em seguida, imagens de satélite passaram a substituir as 

fotos aéreas (VAN DEUSEN et al., 1999). O escaneamento laser aerotransportado, 

baseado em tecnologias LiDAR (Light Detection And Ranging) apresenta-se como 

alternativa tecnológica viável capaz de produzir bons resultados quando métricas 
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resultantes desses levantamentos são usadas como variáveis auxiliares em 

inventários de dupla amostragem. 

O escaneamento laser aerotransportado (ALS – Airborne Laser Scanning) 

tem ganhado destaque (MALTAMO et al., 2004). Os sistemas LiDAR, emissores de 

pulsos de luz laser, baseiam-se nos mesmos princípios dos sistemas RADAR, 

emissores de ondas de rádio (GIONGO et al., 2010). A tecnologia LiDAR baseada 

em sensores acoplados aos processos de varredura a laser aerotransportado gera 

uma grande quantidade informação tridimensional sobre a estrutura vertical e 

horizontal da floresta com alta precisão, baixo custo e alta velocidade de aquisição 

de dados (GIONGO et al., 2010). 

A escolha do melhor método amostral, além de considerar as características 

da população, deve adequar a expectativa de maior precisão ao menor custo 

possível. A não consideração de características específicas da população estudada, 

pode acarretar custos maiores de inventário (CESARO et al., 1994). Dessa forma, 

justificam-se as análises de diferentes métodos de amostragem, que busquem 

reduzir o tempo e o custo de execução do inventário, sem que haja prejuízos à 

precisão e à exatidão das estimativas. 

Næsset et al. (2013) reforçam a recomendação de desenhos amostrais 

eficientes para inventários, especialmente relacionados à incerteza e aos custos. 

Diferentes estratégias de amostragem têm sido analisadas com base em técnicas de 

simulação.  

A hipótese deste trabalho é de que a alta densidade de pontos amostrados 

em levantamentos laser aerotransportados aliado à alta correlação entre as métricas 

ALS e parâmetros biofísicos da floresta pode ser utilizada na primeira fase do 

método dupla amostragem e, também, para reduzir esforço e intensidade amostral 

de campo. 

 

2.2 Material e Métodos 

2.2.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado em uma área de 401,6 hectares pertencente à 

empresa Suzano Papel e Celulose, localizada no interior do Estado de São Paulo, 

nos municípios de São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul (Figura 2.1). O clima da região 

é caracterizado pela precipitação média anual de 1325 mm e altitude média de 710 
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m (classificação de Köppen: Cfa) (ALVARES et al., 2013). O relevo é ondulado com 

inclinação máxima de 32 graus (GAVA, 1997). 

 

 
Figura 2.1 - Localização dos municípios da área de estudo  

 

 

A área é dividida em talhões, formados por plantios clonais do gênero 

Eucalyptus, manejados para a produção de celulose. Apresentam idade de seis 

anos e foram plantados utilizando-se clones originários de quatro grupos genéticos 

diferentes, em espaçamento 3 x 2,2 m. Foram considerados neste estudo os dados 

coletados em 37 parcelas circulares com área de 380,13 m² (Tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1 - Caracterização dos povoamentos do estudo 

Unidade de 
Produção 

Área 
(ha) 

N° de 
parcelas 

DAP (cm) Altura (m) VTCC (m3/ha) 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

1 101,47 10 14,0 0,61 23,2 0,86 266,5 30,15 

2 64,18 5 14,8 0,38 24,8 0,62 293,7 31,22 

3 50,32 5 15,9 0,27 25,9 0,65 358,4 25,24 

4 83,31 7 16,0 0,50 26,6 0,61 387,7 25,36 

5 102,34 10 16,2 0,88 26,3 1,07 362,9 42,87 

* DAP = Diâmetro a altura do peito e VTCC= Volume total com casca. 

 

2.2.2 Levantamento dos dados ALS 

Os dados ALS foram obtidos em dezembro de 2013, com uma aeronave 

CESNA modelo 206, equipada com uma unidade inercial Applanix (IMU +GPS) 

modelo POS AV 150 e sensor LiDAR Harrier 68i da Trimble. As especificações do 

voo encontram-se detalhadas na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 - Especificações do voo 

Características Descrição dos parâmetros 

Densidade de pontos 10 pontos/m² 

Diâmetro do pulso no alvo (footprint) 0,22 m 

Ângulo de abertura para varredura (FOV) 45° 

Faixa de varredura 363,11 m 

Altura do voo 438,32 m 

Taxa de escaneamento 174,05 Hz 

Taxa de emissão 400 kHz 

 

O processamento dos dados ALS foi realizado utilizando o software FUSION 

(McGAUGHEY, 2014). Para este trabalho, foram utilizadas as métricas percentil 90 

(P90), que corresponde à altura x em que 90% dos retornos da nuvem estão abaixo 

da altura x, e a métrica de densidade (ou proporção), porcentagem de todos os 

retornos acima da média relacionada aos primeiros retornos (ARMFR) (Tabela 2.3). 

As métricas foram calculadas considerando a altura mínima de 2 m, visando excluir 

os pontos referentes ao sub-bosque e solo. 

 

Tabela 2.3 - Descrição das métricas ALS utilizadas no estudo 

Métricas ALS Descrição 

P90 Percentil 95 de altura altura em que 90 % dos retornos estão abaixo; 

ARMFR 
Porcentagem de retornos acima da 
média relacionada aos primeiros 
retornos 

𝐴𝑅𝑀𝐹𝑅 =  
𝑁ℎ̅
𝑁𝑝
. 100 

Onde: 𝑁ℎ̅ = número de retornos acima da altura média e 𝑁𝑝 = número de primeiros retornos. 

 

2.2.3 Levantamento de campo 

As 37 parcelas foram lançadas de forma aleatória dentro das 5 unidades de 

produção (UP). Em cada parcela foram medidos os diâmetros à altura do peito 

(DAP) de todas as árvores, a altura total das 10 árvores localizadas na linha central 

da parcela e 4 alturas totais das árvores de maior DAP. O modelo hipsométrico de 

Campos et al. (1984) foi utilizado para estimação das alturas (H) das árvores não 

medidas e o volume foi estimado pelo modelo de Schumacher e Hall (1933), para os 

quais foram fornecidos pela empresa os coeficientes adequados para a região onde 

o estudo está inserido. O volume total com casca (VTCC) de cada parcela é 

resultado da soma dos volumes individuais, e convertido para volume por hectare 

com base na área da parcela. 
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2.2.4 Delineamentos amostrais 

O volume total com casca da área de estudo foi estimado através de três 

delineamentos amostrais consolidados em cinco cenários. No primeiro, as parcelas 

foram processadas assumindo amostragem casual simples (ACS). Em seguida, 

duas estratificações foram implementadas. A primeira amostragem casual 

estratificada (ACE I) usou apenas o material genético como variável de 

estratificação. Na ACE II considerou-se o material genético e a unidade de produção 

(UP) como critérios de estratificação. A UP foi escolhida por agrupar áreas 

submetidas a condições semelhantes de manejo. Por fim, duas abordagens de dupla 

amostragem (DA) pelo estimador da regressão foram desenvolvidas. A primeira 

abordagem (DA I) assumiu apenas uma métrica ALS como variável auxiliar na 

primeira fase. A segunda abordagem (DA II) considerou duas métricas ALS como 

variáveis auxiliares na primeira fase. As métricas usadas como variáveis auxiliares 

expressam estatísticas derivadas da distribuição vertical dos retornos ALS (SILVA, 

2014). 

Na amostragem casual simples, sendo �̅� a média amostral e 𝑡 a estatística t 

de Student, tabelada para 𝑛 − 1 graus de liberdade com 5% de significância, o erro 

de amostragem percentual pode ser estimado pela equação 1 (SHIVER; BORDERS, 

1996). 

 

𝐸(%) =  
𝑆�̅�  . 𝑡

�̅�
 . 100 (1) 

       

Ainda com relação à ACS, sendo 𝑦𝑖 o volume por hectare da i-ésima parcela, 

𝑆𝑦
2 é a variância do volume por hectare das parcelas, 𝑛 o número de parcelas e 𝑁 é o 

número total de unidades amostrais possíveis dentro da população, a média (eq. 2) 

e a variância da média (eq. 3) podem ser calculadas da seguinte forma (SHIVER; 

BORDERS, 1996): 

 

�̅�  =  
∑ 𝑦𝑖
𝑛

 (2) 

 
 

𝑆�̅�
2 = 

𝑆𝑦
2

𝑛
∙ (
𝑁 − 𝑛

𝑁
) (3) 
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O erro padrão da média pode ser então calculado através da equação 4: 

   

𝑆�̅� = ±√𝑆�̅�
2 (4) 

    

 

Na amostragem casual estratificada, sendo �̅�𝑗 a média dos volumes das 

unidades de amostra do j-ésimo estrato, 𝑛𝑗 o número de parcelas no j-ésimo estrato, 

𝑁𝑗 o número de parcelas possível no j-ésimo estrato, 𝑁 o número de unidades de 

amostra possíveis na população e 𝑆𝑗
2 a variância do j-ésimo estrato, a média 

estratificada (eq. 5) e a variância da média estratificada (eq. 6) podem ser estimadas 

através de (SHIVER; BORDERS, 1996): 

�̅�  =  
∑𝑁𝑗  𝑌�̅�

𝑁
 (5) 

 

𝑆�̅�
2 = ∑((

𝑁𝑗

𝑁
)
2

∙  
𝑆𝑗
2

𝑛𝑗
 ∙  (

𝑁𝑗 − 𝑛𝑗

𝑁𝑗
)) (6) 

       

O erro padrão da média foi obtido, extraindo-se a raiz quadrada da equação 

6. 

Na DA I, o estimador da regressão (eq. 7) foi escolhido para relacionar a 

variável de interesse (2ª fase) volume total com casca (VTCC) com a variável auxiliar 

(1ª fase) percentil 90 (P90), que expressa a altura abaixo da qual se encontram 90% 

dos retornos ALS: 

 

𝑉𝑇𝐶𝐶 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑃90 +  𝜀 (7) 

 

onde, 

 𝛽𝑖= coeficientes do modelo e 

 𝜀 = erro aleatório. 

 

Já na DA II, foram utilizadas duas variáveis auxiliares (percentil 90 – P90 e 

porcentagem de retornos acima da média dos primeiros retornos – ARMFR) em uma 
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regressão linear múltipla (eq. 8) para relacionar essas duas métricas ALS (1ª fase) 

com a variável de interesse VTCC (2ª fase).  

 

𝑉𝑇𝐶𝐶 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑃90 + 𝛽2 𝐴𝑅𝑀𝐹𝑅 +  𝜀 (8) 

 

Onde, 

𝛽𝑖= coeficientes do modelo e 

𝜀 = erro aleatório. 

 

Na dupla amostragem, a variância da média amostral (eq. 9) é uma 

combinação da variância do VTCC mensurado na 2ª fase e do estimador da 

regressão que relaciona a variável auxiliar com a variável de interesse (eq. 10), 

podendo ser estimado por (SHIVER; BORDERS, 1996): 

 

𝑆�̅�
2

𝑑𝑙
= 
𝑆𝑦
2

𝑛
 ∙  (1 − (

𝑛′ −  𝑛

𝑛′
) ∙  𝜌2) (9) 

 

Em que 𝑛′ e 𝑛 = número de parcelas na 1ª e 2ª fase, respectivamente e 𝜌 

pode ser calculado a partir do coeficiente de determinação ajustado do modelo 

(SHIVER; BORDERS, 1996): 

 

𝜌 =  √𝑅𝑎𝑑𝑗
2  (10) 

 

A métrica de altura P90 foi escolhida com base no trabalho desenvolvido por 

Zonete et al. (2010), que encontrou o percentil 90 (P90) entre as métricas mais 

promissoras para modelar volume de plantios florestais. Silva (2014) sugeriu a 

inclusão métricas de proporção para ajudar a explicar parte da variação do volume. 

Assim na DA II, foi adicionado ao estimador da regressão a métrica de densidade 

ARMFR. 
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2.2.5 Intensidade amostral 

Para que a determinação da intensidade amostral ideal nas cinco estratégias 

amostrais se faça de forma comparativa optou-se por utilizar um processo de 

simulação variando gradativamente o número de parcelas até que o erro amostral 

atinja nível satisfatório. 

O processo de simulação consistiu, portanto, num processo de redução 

gradativa ao acaso do número de parcelas (n) até que o erro amostral médio 

atingisse ±5%. A cada redução, n parcelas eram escolhidas ao acaso e as 

estatísticas da amostragem (erro padrão, intervalo de confiança e erro amostral) 

recalculadas. O processo de escolha e de cálculo das estatísticas da amostragem foi 

repetido 50 vezes para cada redução. Caso a redução atingisse o número mínimo 

de parcelas definido para cada delineamento amostral, sem que o erro atingisse 

±5%, a simulação era encerrada. O número mínimo de parcelas foi definido como 

10 parcelas para as amostragens ACS e DA, e em 3 parcelas por estrato na 

amostragem ACE. 

 

2.3 Resultados e Discussão 

A estratificação reduziu o erro amostral em mais de 2 pontos percentuais. 

Enquanto que o erro via amostragem casual simples apresentou um erro amostral 

de ±4,8%, a estratificação por um nível (material genético) apresentou um erro 

amostral de ±3,4%, que pôde ser reduzido para ±2,6% quando a amostragem foi 

implementada em dois níveis (material genético e UP). Essa melhora era esperada, 

uma vez que a estratificação aumenta a homogeneidade das sub amostras e reduz 

a variância global (Tabela 2.4). 

 

Tabela 2.4 - Resumo das estatísticas dos delineamentos amostrais 

Amostragem 
VTCC 

(m³/ha) 
Variância da 

média (m³/ha) 

Erro 
Padrão 
(m³/ha) 

Intervalo de 
Confiança 

(m³/ha) 

Erro 
Amostral 

(%) 

ACS 331,6 89,7 ±9,5 ±16,0 ±4,8 

ACE I 335,5 45,3 ±6,7 ±11,4 ±3,4 

ACE II 333,3 27,0 ±5,2 ±8,8 ±2,6 

DA I 319,8 14,5 ±3,8 ±6,4 ±2,0 

DA II 328,3 12,8 ±3,6 ±6,0 ±1,8 
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A dupla amostragem atingiu um erro amostral ainda menor, chegando a 

±2,0% utilizando uma regressão simples como estimador (DA I) e a ±1,8% 

utilizando a regressão múltipla como estimador (DA II). A regressão linear simples 

(eq. 7) apresentou coeficientes significativos (Tabela 2.5), coeficiente de 

determinação ajustado (R2adj) de 83,7% e erro padrão dos resíduos de 23,3 (m³/ha). 

A análise de resíduos pode ser visualizada na Figura 2.2.  

 

Tabela 2.5 - Resumo estatístico da regressão linear simples 

 Estimado Erro Padrão Valor de t P-Valor 
 Intercepto -335,37 49,04 -6,84 6,18E-08 *** 

P90 24,25 1,78 13,64 1,42E-15 *** 

Obs.: *** significativo a 0,001%. 

 

A regressão linear múltipla usada na DA II (eq. 8) composta por uma métrica 

de altura (P90) e uma de densidade (ARMFR) apresentou coeficientes significativos 

(Tabela 2.6), coeficiente de determinação ajustado (R²adj) de 85,3% e erro padrão 

dos resíduos de 22,15 (m³/ha). A análise de resíduos pode ser visualizada na Figura 

2.2. 

 

Tabela 2.6 - Resumo estatístico da regressão linear múltipla 

 Estimado Erro Padrão Valor de t P-Valor 
 Intercepto -435,34 65,56 -6,64 1,28E-07 *** 

P90 24,37 1,69 14,41 4,88E-16 *** 

ARMFR 1,59 0,73 2,17 0,0371 * 

Obs.: *** significativo a 0,001% e * significativo a 0,05% 

 

 

 

Figura 2.2 - Gráfico percentual dos resíduos em função do volume estimado 
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A utilização da a alta correlação entre as métricas ALS (P90 e ARMFR) e os 

parâmetros populacionais do povoamento possibilitou uma estimativa por meio de 

dupla amostragem mais precisa da variável de interesse (volume). A redução do erro 

amostral por meio de DA pode reduzir custos, uma vez que menores intensidades 

amostrais podem manter o erro amostral dentro de intervalos satisfatórios. Stephens 

et al. (2011) também obtiveram melhora aplicando a dupla amostragem utilizando 

métricas ALS como primeira fase para estimar o estoque de carbono nas florestas 

da Nova Zelândia. A regressão linear simples utilizada vinculando a primeira e a 

segunda fase da dupla amostragem obteve um coeficiente de correlação (R²) de 

74%, melhorando em 6% a estimativa anterior do estoque de carbono. Utilizando 

dados de biomassa de uma floresta simulada, Næsset et al. (2013) encontraram 

uma redução do erro padrão de ±2,8 Mg ha-1, considerando a amostragem casual 

simples, para ±1,0 Mg ha-1 na dupla amostragem utilizando dados ALS. 

Na simulação desenvolvida para verificar a intensidade amostral para um erro 

aceitável de ±5%, a dupla amostragem permitiu uma redução de 71,4% do número 

de parcelas em relação à amostragem casual simples (Tabela 2.7). Para um erro 

aceitável de ±5%, são necessárias 35 parcelas seguindo a ACS, 17 parcelas na 

ACE I. Na ACE II e na DA, a intensidade amostral atingiu o limite mínimo de parcelas 

proposto anteriormente sem que o erro atingisse os ±5%. O erro amostral da ACE II 

ficou em ±3,5% (18 parcelas – 3 por extrato) e o erro amostral da DA I e da DA II 

ficaram em ±3,8% (10 parcelas) e ±3,4% (10 parcelas), respectivamente. 

 

Tabela 2.7 - Tamanho amostral dos delineamentos amostrais para o erro máximo de ±5% 

Amostragem Número de Parcelas Erro Amostral (%) 

ACS 35 ±5,0 

ACE I 17 ±4,8 

ACE II 18 ±3,5 

DA I 10 ±3,8 

DA II 10 ±3,4 
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2.4 Conclusão 

A alta correlação existente entre o volume e as métricas ALS permitiu uma 

considerável melhora das estimativas de volume no inventário florestal, através da 

aplicação da dupla amostragem. Seu uso permite inclusive uma redução do número 

de parcelas medidas em campo para um determinado erro amostral tolerável. 

Com a popularização e redução dos custos associados aos levantamentos 

laser aerotransportados, o uso desta tecnologia pode trazer ganhos consideráveis 

de exatidão e de redução de custos. Especialmente para inventários de grandes 

áreas, inclusive considerando florestas naturais que se localizam em locais cujo 

trabalho de campo ocorre em condições extenuantes. Dessa forma, os inventários 

nacionais também podem se beneficiar de uma abordagem de dupla amostragem 

com primeira fase baseada em métricas ALS. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS ENTRE CLONES DE EUCALYPTUS 
ATRAVÉS DE ESCANEAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO 

 

“É somente com o coração que podemos ver corretamente; 

 o essencial é invisível aos olhos.” 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

 

Resumo 

Os plantios florestais fornecem uma variedade de produtos madeireiros, 
muitas vezes em rotações mais curtas do que as florestas nativas, contribuindo de 
forma significativa para a produção global de madeira. Nos países tropicais, o 
gênero Eucalyptus é o mais plantado, devido a sua adaptabilidade às condições de 
solo e clima, e geralmente, à sua elevada produtividade. Plantações clonais de 
eucalipto no Brasil são o resultado de cruzamentos incrementais de genótipos 
incrementais de programas de pesquisa de melhoramento genético, com o objetivo 
de aumentar a produtividade, homogeneidade e qualidade das fibras, no entanto, 
variações nos atributos florestais, tais como volume de fuste, diâmetro, altura e 
estrutura do dossel, entre clones e espécies ainda permanecem. A estrutura do 
dossel, em particular, contém informações importantes sobre o desenvolvimento das 
árvores e está associada a atributos funcionais e processos fisiológicos da floresta. 
Tecnologias de escaneamento a laser aerotransportado (ALS) têm sido utilizadas 
pelas indústrias florestais para fornecer avaliações de atributos florestais, fornecendo 
estimativas precisas das distribuições horizontal e vertical da vegetação, no entanto, 
poucos estudos analisaram essas diferenças entre clones, dentro e entre as idades. 
Neste estudo, foi avaliada a utilização de dados ALS para caracterizar diferenças 
entre clones de eucaliptos no sudeste do Brasil. Para tanto, foram utilizados cinco 
clones em diferentes idades (4, 6 e 7 anos). Nove métricas ALS e perfis de altura do 
dossel (CHP) derivados de dados ALS foram selecionados para descrever os 
atributos estruturais de dossel e sua complexidade. A distribuição Weibull foi 
empregada para modelar os CHPs. Os resultados indicaram que a altura máxima, 
representada pelo percentil 95 nesse estudo, variou em todas as comparações entre 
os grupos de pares. Poucas métricas foram capazes de distinguir estatisticamente a 
estrutura do dossel dos dois clones de E. grandis (6 anos). Entretanto, quando 
comparado a clones híbridos de eucalipto, as diferenças aumentaram 
significativamente. Em plantios de E. grandis, com 4 e 7 anos de idade, diferenças 
significativas na altura e na densidade do dossel foram encontradas. No geral, esses 
resultados demonstraram a capacidade do ALS para caracterizar diferenças na 
estrutura do dossel de clones de Eucalyptus, o que pode proporcionar melhoras nas 
estimativas de produtividade e na gestão sustentável dos plantios de florestas 
comerciais no Brasil. 
 
Palavras-chave: LiDAR; Estrutura do Dossel; Clones de Eucalyptus; Perfil de Altura 

do Dossel; Distribuição Weibull 
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Abstract 

Forest plantations provide a suite of wood products, often in shorter rotations 
than native forests, providing a significant contribution to the overall global wood 
production. In tropical countries, Eucalyptus is the most planted genus, due to its 
adaptability to soil and climatic conditions and its generally high productivity. 
Plantations of Eucalyptus clones in Brazil are the result of incremental breeding and 
genetic amelioration research programs aimed to increase productivity, homogeneity 
and fiber quality however variation in forest attributes, such as stem volume, 
diameter, height and canopy structure among clones and species remains. Canopy 
structure in particular contains important information on tree development and is 
associated with functional attributes and processes of forest physiology. Airborne 
laser scanning (ALS) technology has utilized by the forest industry to provide 
assessments of forest attributes, providing accurate estimates of both the horizontal 
and vertical distribution of vegetation, however very few studies have examined these 
differences among clones, within and across ages. In this study, we evaluated the 
use of ALS data to characterize differences between Eucalyptus clonal plantations in 
southeastern Brazil. To do so we examined five different clones at varying ages (4, 6 
and 7 years-old). Nine ALS metrics, and canopy height profiles (CHP) derived from 
ALS data to represent the vertical distribution of leaves and branches within the 
canopy, were selected to describe the canopy structural attributes and complexity. 
The Weibull distribution was used to model CHP. Results indicate that the maximum 
height, expressed here by the 95th percentile, varied in all pairwise group 
comparisons. Few metrics could statistically distinguish canopy structure for the 
two E. grandis clones. However, when compared to other Eucalyptus hybrid clones, 
differences significantly increased. In 4 and 7 year old E. grandis plantations 
significant differences in height and stand canopy density were found. Overall, these 
results demonstrate the capacity of ALS to characterize differences in canopy 
structure of Eucalyptus clonal plantations, which can lead to improved site 
productivity assessments, and overall sustainable management of industrial forest 
plantations in Brazil. 
 
Keywords: ALS; Canopy structure; Clonal Eucalyptus plantation; Canopy height 

profile; Weibull distribution 
 
 
3.1 Introdução 

As florestas plantadas possuem grande importância para o setor florestal nos 

países tropicais. No Brasil, os plantios florestais se caracterizam pelo rápido 

crescimento, curta rotação, e monoespecificidade. Essas áreas fornecem grande 

variedade de produtos florestais, contribuindo significativamente para a produção 

global de madeira (EVANS, 2009; PAYN et al., 2015). Pinus e Eucalyptus são os 

gêneros dominantes em escala mundial (FAO, 2000). Nos países tropicais, incluindo 

o Brasil, o Eucalyptus é mais comumente plantado, devido à sua alta produtividade e 

capacidade de adaptação a diversas condições de solo e clima (ITTO, 2009). 
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Nas últimas décadas, inovações nas técnicas de clonagem e avanços nas 

práticas silviculturais resultaram em melhoras quantitativas e qualitativas na 

produtividade dos plantios de eucalipto (GONÇALVES et al., 2008). A clonagem em 

particular, foi destinada a melhorar a produtividade, a homogeneidade de árvores 

individuais, a resistência à seca, geada e doenças, a capacidade de enraizamento, e 

a qualidade da madeira (GONÇALVES et al., 2013). No entanto, uma série de riscos 

potenciais estão associados à utilização de clones, principalmente, devido ao 

pequeno número utilizado, que restringe a base genética (GONÇALVES et al., 2013; 

GARDINER; MOORE, 2014). Dessa forma, a distribuição de diferentes clones nas 

áreas de plantio é recomenda aos gestores para diminuir o risco ligado à baixa 

variabilidade genética e ao baixo desempenho de clones a uma área específica 

(DeBELL; HARRINGTON, 1993; GARDINER; MOORE, 2014). 

Diferenças entre espécies e clones de Eucalyptus são evidentes em virtude 

da grande variedade de espécies nesse gênero (REZENDE et al., 2014). 

Características como taxa de crescimento em volume, diâmetro a altura do peito 

(DAP) médio e altura podem diferir entre clones (MO et al., 2003). Além disso, 

grandes diferenças na distribuição de folhagem entre espécies ou clones de uma 

mesma espécie podem ser observados (JARVIS; LEVERENZ, 1983; REIS et al., 

2004; FORRESTER et al., 2010). Diferenças na estrutura do dossel de uma floresta 

influenciam seu desenvolvimento (NORMAN; CAMPBELL, 1989) e estão associadas 

a atributos funcionais e processos da floresta (PARKER et al., 2004), tais como a 

distribuição de luz e temperatura em seu interior (JENNINGS et al., 1999). 

O sistema de escaneamento a laser aerotransportado (ALS) tornou-se uma 

tecnologia reconhecida para mapeamento e estimativa do volume e crescimento da 

floresta, e vem sendo amplamente aplicada na área florestal para fornecer 

informações sobre diversos atributos florestais (WHITE et al., 2013). A natureza 

tridimensional dos dados ALS permite a caracterização da distribuição da vegetação, 

tanto horizontal como vertical (LIM et al., 2003), além de fornecer estimativas 

precisas sobre as alturas e cobertura do dossel (COOPS et al., 2007). As métricas 

derivadas de dados ALS vem sendo utilizadas nas estimativas de volume, biomassa, 

área basal e diâmetro médio quadrático (WHITE et al., 2013; GÖRGENS et al., 

2015; PALACE et al., 2015; SILVA et al., 2015). Além desses aspectos, uma série de 

métricas que descrevem a variabilidade da distribuição dos retornos são adequadas 

para caracterizar a estrutura do dossel (COOPS et al., 2007; KANE et al., 2010). 
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Diferentes atributos vêm sendo estudados para caracterizar a estrutura 

vertical e horizontal do dossel através de dados ALS. No nível mais básico, as 

diferenças no desenvolvimento das florestas são refletidas nas alturas (média e 

máxima) (LEFSKY et al., 1999a). As métricas ALS podem ser relacionadas, também, 

com estruturas do talhão como altura, densidade da cobertura vegetal e 

variabilidade das alturas (LEFSKY et al., 2005) ou serem utilizadas para caracterizar 

a distribuição vertical. Perfis de alturas de dossel (CHPs) obtidos através de dados 

ALS vêm sendo utilizados para caracterizar o perfil vertical da floresta. Entretanto, 

esses perfis não representam o perfil real do dossel devido a limitações, do ponto de 

vista vertical, de resolver a angulação de folhas e agrupamentos (COOPS et al., 

2007; LOVELL et al., 2003), sendo considerados perfis aparentes. Esses perfis, não 

só permitem a quantificação da biomassa, mas também a estimativa da distribuição 

vertical do dossel (FIEBER et al., 2015). 

Informações acerca da estrutura dos talhões oferecem suporte a diversas 

atividades silviculturais, promovendo condições ideais para a sobrevivência e o 

crescimento de plantas (JENNINGS et al., 1999). Adicionalmente, as características 

estruturais podem ser utilizadas em diversas áreas, tais como desenvolvimento de 

modelos do comportamento do fogo (HALL et al., 2005), modelagem de carbono 

(NÆSSET, 2004; SILVA et al., 2015), modelagem fisiológica (MARSDEN et al., 

2010), estimativas do índice de área foliar (FIEBER et al., 2015), e caracterização do 

estágio sucessional das florestas (KANE et al., 2010). 

Diversos estudos empregando a tecnologia ALS vem sendo realizados em 

florestas naturais, no entanto, sua aplicação tem sido limitada em plantações, mais 

especificamente em povoamentos de Eucalyptus. Esses estudos têm-se 

concentrado em analisar a precisão dos dados ALS para estimar atributos dos 

talhões (WACK et al., 2003; JUPP et al., 2005; TESFAMICHAEL et al., 2010a, 

2010b; GONÇALVES-SECO et al., 2011; PACKALÉN et al., 2011a, 2011b; 

VAUHKONEN et al., 2011; GÖRGENS et al., 2015). Zonete et al. (2010) 

demonstraram o elevado potencial do uso de métricas ALS como preditoras de 

parâmetros de inventário florestal, tais como diâmetro médio, altura média, altura 

dominante, área basal e volume, em plantios clonais de Eucalyptus em diferentes 

idades. A estimativa do volume a nível de parcela e índice de sitio utilizando modelos 

não lineares de efeitos mistos, em povoamentos de Eucalyptus urograndis com 28 

clones diferentes, foram avaliados por Packalén et al. (2011). 
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Um estudo recente avaliou o mapeamento da biomassa do tronco com base 

em estatísticas dos perfis de alturas do dossel derivados de dados ALS, em uma 

plantação de Eucalyptus grandis com 6,5 anos (SILVA et al., 2015). Nesse estudo, a 

distribuição Weibull com dois parâmetros foi utilizada para descrever o CHP e 

modelar a biomassa do fuste, melhorando a precisão da estimativa. Görgens (2016) 

investigou o uso de dados ALS para caracterizar quatro diferentes grupos de 

tipologias florestais, utilizando perfis verticais, no Brasil. Similarmente a Silva et al. 

(2015), a distribuição Weibull foi usada para descrever os perfis de altura de sete 

florestas diferentes, quatro tipos nativos e três plantios de Eucalyptus. Os resultados 

demonstraram que as tipologias podem ser diferenciadas através dos perfis verticais 

derivados de dados ALS. 

Este estudo, visa avaliar a capacidade de dados ALS para caracterizar as 

diferenças entre os plantios compostos por diferentes espécies de Eucalyptus. Para 

tanto, de início as parcelas selecionadas foram agrupadas de acordo com o tipo 

clonal e idade. Posteriormente, nove métricas ALS foram selecionadas para 

descrever os atributos estruturais e complexidade do dossel. Finalmente, foi descrita 

a adequação de cada uma das métricas para caracterizar as diferenças entre clones 

e discutida a capacidade dos dados ALS de gerar informações mais precisas sobre 

as florestas. 

 

 
3.2 Material e métodos 

3.2.1 Área de estudo 

A área de estudo está localizada no sudeste do estado de São Paulo, Brasil 

(23º51'S 47º52'O) e compreende plantios clonais do gênero Eucalyptus, com uma 

área de 892,70 ha (Figura 3.1). Essa área apresenta a temperatura média anual de 

18,9 °C e precipitação média anual é de 1325 mm, com altitude média de 710 m 

(ALVARES et al., 2013). O espaçamento utilizado no plantio é de 3 x 2,2 m, 

resultando em uma densidade média de 1515 fustes por ha. No Brasil, as plantações 

florestais destinadas à produção de celulose e papel, geralmente constituem 

monoculturas do gênero Eucalyptus, conduzidos sob curta rotação (6 a 7 anos). 
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Figura 3.1 – Localização da área de estudo 

 

3.2.2 Levantamento dos dados de campo  

As medições em campo foram realizadas entre os meses de abril e setembro 

de 2014, em 40 parcelas circulares com tamanho fixo de 400 m2 (Figura 3.1). As 

parcelas estavam localizadas em 12 talhões, compostos por diferentes clones de 

eucalipto com idades diferentes. As posições centrais das parcelas foram coletadas 

com receptor Topcon HiPer GNSS. Em cada parcela foram mensurados o diâmetro 

à altura do peito (DAP), a altura de 10 árvores localizadas nas linhas centrais das 

parcelas e as alturas de 4 árvores de maior DAP. As alturas não mensuradas foram 

estimadas através do modelo hipsométrico de Campos et al. (1984). O volume de 

cada fuste foi calculado utilizando o modelo proposto por Schumacher e Hall (1933), 

fornecido pela empresa onde o estudo foi desenvolvido e, em seguida resumido a 

nível de parcela. As parcelas foram agrupadas em seis grupos, conforme a idade e o 

tipo de clone (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 – Resumo das características das parcelas, agrupadas por idade e tipo de clone 

 
Código 

do 
Clone 

Idade 
(anos) 

Número 
de 

parcelas 

Número 
de fustes 
(fustes 

ha-1) 

DAP Altura 
Volume 

Total 

Material 
genético 

Média 
(cm) 

SD 
(cm) 

Máxima 
(m) 

Média 
(m) 

SD 
(m) 

 (m3 ha-1) 

E. grandis x 
E. urophylla  

GU 4 6 1163 14,85 3,13 26,97 23,36 3,11 224,25 

E. grandis  G1 4 6 1408 14,70 1,87 23,85 21,67 1,65 230,50 

E. grandis G2 6 8 1400 15,64 3,07 30,50 26,35 3,70 342,65 

E. grandis G3 6 8 1434 15,99 3,68 32,49 26,67 4,30 380,00 

E. grandis G1 7 6 1383 18,22 2,82 31,57 28,37 2,30 470,25 

E. grandis x 
E. dunnii 

GD 7 6 1463 15,41 3,50 29,06 24,47 3,54 326,00 

 

As espécies selecionadas apresentam atributos importantes do ponto de vista 

produtivo. Características como a qualidade da madeira e produtividade fazem com 

que o E. grandis seja uma das espécies mais plantadas no Brasil (BARREIROS et 

al., 2007). O E. dunnii tem apresentado rápido crescimento, uniformidade dos 

talhões e resistência à geada não severas (HIGA et al., 2000). O híbrido de E. 

grandis e E. urophylla (E), conhecido como E. urograndis, foi desenvolvido para 

aumentar a produtividade, a tolerância a pragas e doenças, com excelente 

enraizamento, e é uma das principais espécies atualmente utilizadas para a 

produção de celulose no Brasil (SILVERIO et al., 2007; REZENDE et al., 2014). 

 

3.2.3 Levantamento dos dados ALS 

Os dados do escaneamento a laser aerotransportado (ALS) foram adquiridos 

em julho de 2014, utilizando o sensor LiDAR Harrier 68i da Trimble (TRIMBLE, 2011) 

instalado em uma aeronave Cessna 206. A altura do sobrevoo foi de cerca de 440 

m, com um ângulo de varredura de 45° e uma largura de faixa de aproximadamente 

363 m, resultando em um diâmetro do pulso médio no alvo de 0,22 m e uma 

densidade média de pontos de 10 pontos m-2 (Tabela 3.2). O principal produto desse 

levantamento é um conjunto de nuvens de pontos em 3D georeferenciados e 

registrados quanto ao tipo do retorno: primeiro e último retorno. 
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Tabela 3.2 - Especificações das configurações do voo 

Características Descrição dos parâmetros 

Densidade nominal de pontos 10 pontos m-² 

Diâmetro do pulso no alvo (footprint) 0,22 m 

Ângulo de abertura para varredura (FOV) 45° 

Faixa de varredura 363,11 m 

Sobreposição mínima entre faixas 50% 

Altura do voo 438,32 m 

Taxa de escaneamento 174,05 Hz 

Taxa de emissão 400 kHz 

 

O modelo digital de terreno (DTM – Digital Terrain Model) foi criado com base 

nos pontos da nuvem classificados como pertencentes ao solo. Primeiro, um 

algoritmo de filtragem (KRAUS; PFEIFER, 1998) foi aplicado para classificar os 

retornos como pertencentes ou não ao solo. Em seguida, uma superfície foi criada 

utilizando os pontos do terreno, o que resultou em um DTM com tamanho de célula 

de 1 m. Todos os retornos acima do solo foram normalizados para obter as alturas 

de vegetação. E então, o modelo digital de alturas (CHM – Canopy Height Model) foi 

criado com base nos retornos mais elevados da nuvem de pontos ALS, contido em 

cada célula do grid, resultando em uma superfície com célula de 1 m. O 

processamento foi realizado utilizando o software FUSION (McGAUGHEY, 2014). 

Estudos anteriores demonstraram a alta correlação entre métricas ALS e 

características estruturais mensuradas em campo (LEFSKY et al., 2005; COOPS et 

al., 2007; KANE et al., 2010). Neste estudo, foram selecionadas 9 métricas para 

representar a estrutura da floresta (Tabela 3.3). Para cada parcela foram calculadas: 

altura média (𝐻𝑚); percentil 95 de altura (𝐻𝑝95); desvio padrão das alturas dos 

retornos (𝐻𝑠𝑑); altura da base da copa (𝐻𝑐𝑏); comprimento da copa (𝐻𝑐); 

porcentagem de cobertura do dossel (𝐶𝑃5); razão de relevância do dossel ou canopy 

relief ratio (CRR); índice de rugosidade ou rumple e o índice de rugosidade vertical 

ou vertical rumple (VR). 

O 𝐻𝑝95 foi utilizado para representar a altura máxima das parcelas e o 𝐻𝑠𝑑 

mede a heterogeneidade estrutural das alturas das árvores na dimensão vertical 

(KANE et al., 2010). A 𝐻𝑐𝑏 representa a altura em que a frequência de retornos cai 

abruptamente (POPESCU; ZHAO, 2006), sendo o comprimento da copa obtido pela 

diferença entre 𝐻𝑝95 e 𝐻𝑐𝑏 (Figura 3.2; Tabela 3.3). 
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Tabela 3.3 – Descrição das métricas ALS selecionadas no estudo 

Métricas ALS Descrição 

𝐻𝑚 (m) Altura média média das alturas dos retornos acima de 5 m; 

𝐻𝑝95 (m) Percentil 95 de altura altura em que 95 % dos retornos estão abaixo; 

𝐻𝑠𝑑  (m) Desvio padrão das alturas desvio padrão das alturas dos retornos acima de 5 m; 

𝐻𝑐𝑏 (m) Altura da base da copa 
altura em que a diferença entre a frequência total de pontos 
abaixo e acima é a maior; 

𝐻𝑐 (m) Comprimento da copa 𝐻𝑐 = 𝐻𝑝95 − 𝐻𝑐𝑏 ; 

𝐶𝑃5 (%) Cobertura do dossel 
número de primeiros retornos acima de 5 m dividido pelo total 
de primeiros retornos; 

CRR 
Razão de relevância do 
dossel 

𝐶𝑅𝑅 = (𝐻𝑚 − 𝐻𝑚𝑖𝑛)/ (𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛 ) (Pike and Wilson 1971); 

Rumple Rugosidade razão entre a superfície 3D e a 2D; 

VR Rugosidade vertical 𝑉𝑅 =  
∑ √(𝑛𝑣𝑖 − 𝑛𝑣𝑖−1)

2 + (ℎ𝑖 − ℎ𝑖−1)
2𝐻𝑚𝑎𝑥

 𝑖=1

𝐻𝑚𝑎𝑥
 

Onde: 𝐻𝑚𝑖𝑛 = altura mínima (m); 𝐻𝑚𝑎𝑥 = altura máxima (m); 𝑛𝑣𝑖 = número de volxels no interval de 
altura i e ℎ𝑖 = valor da altura do intervalo de altura i (m). 

 

O 𝐶𝑃5 pode ser definido como "a proporção de solo da floresta coberta pela 

projeção vertical das copas das árvores" (JENNINGS et al., 1999), e está altamente 

correlacionado com medições de campo do fechamento do dossel (KANE et al., 

2010). O CRR expressa de um modo quantitativo a forma relativa do dossel, 

representando o grau em que a superfície do dossel está na parte superior (CRR > 

0,5) ou inferior (CRR < 0,5) do intervalo de altura (PARKER; RUSS, 2004).  

O rumple é uma razão entre a área da superfície do dossel e a área da 

superfície do solo (PARKER et al., 2004), e reflete a heterogeneidade estrutural de 

superfície do dossel (KANE et al., 2010). Esse valor foi obtido a partir da divisão do 

CHM em triângulos, as áreas dos triângulos criados foram somadas e divididas pela 

área da superfície do solo. Dosséis estruturalmente mais complexos apresentam 

valores mais elevados de rumple (KANE et al., 2008). O VR caracteriza a 

distribuição vertical dos retornos (TOMPALSKI et al., 2015). Na obtenção dessa 

métrica a nuvem de pontos normalizada foi convertida em voxels de 1 x 1 x 1 m, e, 

em seguida, o VR foi calculado com base na fórmula apresentada na tabela 3.3 

(TOMPALSKI et al., 2015). Exceto para VR e 𝐻𝑐𝑏, todas as métricas ALS foram 

derivadas utilizando retornos acima da altura de 5 m, visando excluir os pontos 

referentes ao sub-bosque e solo. 
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Figura 3.2 – Representação da 𝐻𝑚, 𝐻𝑝95, 𝐻𝑠𝑑 , 𝐻𝑐𝑏, 𝐻𝑐, 𝐶𝑃5, CRR, rumple and VR de uma parcela 

amostra. Corte transversal e histograma das alturas de uma parcela amostra 
selecionada. As alturas e o percentil 95 são mensurados em metro e a cobertura do 
dossel em porcentagem 

 
Os perfis de alturas do dossel (CHP), definido como a área da superfície de 

todos os elementos do dossel (foliar e lenhosa), em função da altura (LEFSKY et al., 

1999a), foram obtidos a partir dos dados ALS. Em seguida, a função de densidade 

probabilidade Weibull (eq. 1) com dois parâmetros foi ajustada ao CHP, devido à sua 

capacidade de caracterizar folhagem de diferentes vegetações (COOPS et al., 

2007). A distribuição foi ajustada pelo método da máxima verossimilhança (MLE), 

considerado por Campos e Leite (2013) como o método de estimação mais eficiente, 

sendo realizada no software R, através do pacote MASS (VENABLES; RIPLEY, 

2002). Esse procedimento resultou nos parâmetros de forma e escala sendo 

atribuídos a cada parcela da amostra. Semelhante às outras métricas, só retornos 

acima de 5 m foram utilizados. 

 

𝑓(𝑥;  𝛼, 𝛽 ) =
𝛽

𝛼
 (
𝑥

𝛼
)
𝛽−1

𝑒−(𝑥/𝛼)
𝛽
  𝑥 ≥ 0 (1) 

 
onde: 

α = parâmetro de escala e 

β = parâmetro de forma. 

 

A distribuição apresenta o parâmetro de forma β e o parâmetro de escala α. 

O primeiro está relacionado ao formato da curva, quando β assume valores entre 
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três e quatro, essa se aproxima de uma distribuição normal e quando esse valor e 

igual a 1 a função se resume a uma distribuição exponencial (MOOD; GRAYBILL; 

BOES, 1974). 

 

3.2.4 Análises estatísticas 

Comparações das características da estrutura da floresta entre os clones e 

idades foram avaliadas pelo teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (WILCOXON, 1945), 

um teste não paramétrico que assume a independência das observações e permite 

comparar se a distribuição da população de dois grupos são idênticas (hipótese 

nula) (ZAWAWI et al., 2015; MONTAGHI, 2013). As análises foram realizadas no 

software R (R Core Team 2015). 

 

3.3 Resultados 

3.3.1 Caracterização da estrutura da floresta 

As métricas ALS calculadas, e os parâmetros de distribuição de Weibull (α e 

β) estimados, agrupados por idade e clone, podem ser visualizados na Tabela 3.4. 

Os resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney entre grupos, cujas diferenças 

foram significativas são apresentados na Tabela 3.5. 

 
Tabela 3.4 – Valores médios das métricas e dos parâmetros da distribuição Weibull derivados dos 

dados ALS, calculados para parcelas representando diferentes tipos de clones e idades. 
O desvio padrão é apresentado entre parênteses 

Código  
clone 

GU G1 G2 G3 G1 GD 

Idade 
(anos) 

4 4 6 6 7 7 

𝐻𝑚 19,74 (0,97) 19,57 (0,98) 24,18 (0,57) 25,15 (0,98) 26,98 (0,74) 23,54 (1,85) 

𝐻𝑝95 25,93 (1,00) 22,21 (0,80) 28,84 (1,47) 30,71 (1,04) 29,79 (0,81) 26,68 (1,31) 

𝐻𝑠𝑑 5,31 (0,34) 2,15 (0,36) 5,75 (0,97) 5,63 (0,76) 3,84 (0,61) 2,95 (0,56) 

𝐻𝑐𝑏 18,33 (1,21) 16,83 (1,17) 23,25 (1,16) 23,63 (1,06) 24,83 (0,98) 23,63 (2,19) 

𝐻𝑐 7,60 (0,68) 5,38 (0,68) 5,59 (0,51) 7,09 (0,57) 4,96 (0,36) 7,09 (1,34) 

CRR  0,64 (0,03) 0,73 (0,07) 0,76 (0,04) 0,71 (0,03) 0,82 (0,03) 0,78 (0,09) 

𝐶𝑃5 72,16 (3,76) 93,55 (1,24) 69,75 (3,97) 72,44 (5,47) 81,74 (4,87) 88,34 (1,36) 

Rumple 3,95 (0,52) 1,93 (0,15) 5,02 (1,08) 5,02 (0,67) 2,59 (0,68) 2,02 (0,38) 

VR 34,38 (2,95) 48,10 (2,15) 33,71 (4,03) 28,28 (2,02) 36,20 (3,26) 38,88 (4,33) 

Α 21,61 (0,98) 20,36 (0,94) 26,04 (0,83) 27,03 (1,03) 28,06 (0,84) 24,55 (1,80) 

Β 4,83 (0,46) 12,75 (2,31) 6,65 (1,77) 6,56 (1,13) 13,49 (1,49) 13,14 (3,92) 

Alturas e percentil 95 (𝐻𝑝95) em metros e cobertura do dossel (𝐶𝑃5) em porcentagem (%).  
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Tabela 3.5 – P-valor resultante do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para as métricas, entre grupos 

Idade 
(anos) 

Clones 𝑯𝒎 𝑯𝒑𝟗𝟓 𝑯𝒔𝒅 𝑯𝒄𝒃 𝑯𝒄 𝑪𝑷𝟓 CRR Rumple VR α β 

4 G1 – GU  0.002 0.002  0.002 0.002 0.036 0.002 0.002 
 

0.002 

6 G2 – G3  0.021 
 

 0.002 
 

0.027  0.005 
  

7 G1 – GD 0.002 0.005 0.026 0.004  0.004 
 

  0.002 
 

4 e 7 G1 – G1 0.002 0.005 0.002 0.005  0.002 0.044  0.002 0.002 
 

α e β correspondem aos parâmetros Weibull estimados. Métricas cuja as diferenças foram 
significativas, os p-valores são apresentados. As diferenças foram consideradas significativas para p-
valor < 0,05.   

 

Comparações entre clones, com mesma idade, indicaram que as alturas 

médias derivadas dos dados ALS são estatisticamente diferentes entre os clones de 

6 e 7 anos de idade (teste de Wilcoxon, p < 0,01). Os resultados do teste de 

Wilcoxon indicaram que a métrica 𝐻𝑝95 teve diferenças significativas para todos os 

grupos (p < 0,05). Os atributos de altura, 𝐻𝑚 e  𝐻𝑝95, aumentaram com o 

desenvolvimento das árvores no clone G1 (Figura 3.3 e Tabela 3.4). O 𝐻𝑠𝑑 e 𝐶𝑃5  

foram significativamente diferentes para o clone G1, com 4 e 7 anos de idade. O 𝐻𝑠𝑑 

aumentou de 2,15 para 3,84 m e o 𝐶𝑃5  diminuiu de 93,55 % para 81,74 % com o 

crescimento do clone de G1. A variabilidade nas distribuições verticais (VR) foi 

significativa entre os grupos, exceto para os dois clones com 7 anos (teste de 

Wilcoxon, p < 0,01). Considerando o índice de rugosidade, os resultados indicaram 

maior irregularidade na superfície do clone GU (Rumple = 3,95) quando comparado 

ao G1 (Rumple = 1,93) (teste de Wilcoxon, p < 0,01), com 4 anos. 

Os retornos do dossel estavam localizados na porção superior do perfil de 

altura (CRR > 0,5). No entanto, para os materiais de 4 anos, o clone G1 apresentou 

maior concentração de retornos na parte superior da copa do que o clone GU, o que 

indica um menor comprimento da copa, confirmado por menores valores de  𝐻𝑐. 

Para os dois clones de 6 anos, o G2 possuía maior valor de CRR (0,76) (Tabela 3.4). 
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Figura 3.3 – Boxplots das métricas ALS: altura média (m); percentil 95 (m); desvio padrão da altura 

(m); altura da base da copa (m); comprimento da copa (m); cobertura de dossel (%); 
razão de relevância do dossel; índice de rugosidade e rugosidade vertical, representando 
a variabilidade para os diferentes clones e idades 

 

Os valores médios do 𝐻𝑝95, 𝐻𝑐𝑏 e 𝐻𝑐 para cada grupo são apresentados na 

Figura 3.4. Foram observadas diferenças significativas na 𝐻𝑐 para clones que de 4 e 

6 anos de idade (teste de Wilcoxon, p < 0,01). A 𝐻𝑐𝑏 foi significativamente diferente 

para clones com 7 anos e para o clone G1 (4 e 7 anos) (teste de Wilcoxon, p < 0,01). 
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Figura 3.4 – Representação da média da altura da base da copa, do comprimento da copa e da altura 

total (𝐻𝑝95) calculada para cada grupo 

 
A Figura 3.5 ilustra as secções transversais de exemplares das parcelas, em 

cada um dos grupos, em conjunto com as distribuições Weibull derivadas dos dados 

ALS. As diferenças existentes na estrutura vertical entre os grupos podem ser 

claramente visualizadas. Nas plantações mais jovens, os clones diferiram em altura 

e comprimento da copa. O comprimento da copa no clone G1 foi mais curto, com a 

superfície do dossel mais regular e menor concentração de retornos na parte inferior 

da copa, abaixo de 16,0 m (Figura 3.5, A). Observou-se clara diferença no tamanho 

da copa entre as parcelas aos 6 anos, com ambos os clones apresentando 

superfícies do dossel irregulares, com os maiores valores de rumple (5,02), e 

retornos abaixo da altura de 23,0 m (Figura 3.5, B). Para os clones de 7 anos de 

idade (Figura 3.5, C), as distribuições verticais foram semelhantes. O 

desenvolvimento do clone G1 pode ser verificado na Figura 3.5-D, a 𝐻𝑐𝑏 aumentou 

cerca de 6 m ao longo de 3 anos. 

Considerando as distribuições Weibull ajustadas aos dados ALS para os 

clones com 4 anos, a curva caracterizou de forma adequada os perfis de alturas no 

clone G1 e moderadamente para o clone GU que continha mais heterogeneidade 

vertical. No caso do clone GU, as curvas Weibull se ajustaram melhor a parte 

superior da copa do que a inferior. Analisando os parâmetros da distribuição (Tabela 

3.4 e 3.5), o teste de Wilcoxon revelou que a principal diferença entre os clones de 4 

anos estava no parâmetro β (p < 0,01), que corresponde à forma de distribuição. 

Esse parâmetro foi maior no clone G1 (β = 12,75) do que em GU (β = 4,83). 

Os perfis de dossel para clones com 6 anos foram muito semelhantes, com 

parâmetros α e β próximos. Para os clones de 7 anos e entre o clone G1, as únicas 
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diferenças significativas foram detectadas no parâmetro α (teste de Wilcoxon, p < 

0,01). 

 

 
Figura 3.5 – Seções transversais dos retornos ALS e curvas Weibull ajustadas aos clones de 

Eucalyptus em A) 4 anos; B) 6 anos; C) 7 anos e D) clone G1 com 4 e 7 anos de idade 
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3.4 Discussão 

A caracterização da estrutura da floresta é essencial para descrever as fases 

de desenvolvimento da floresta (KANE et al., 2010) e para apoiar atividades de 

gestão (COOPS et al., 2007). No entanto, a avaliação dessas características através 

de métodos tradicionais é trabalhosa. A tecnologia ALS pode descrever 

adequadamente a estrutura do dossel, fornecendo informações valiosas sobre os 

povoamentos florestais que incluem estimativas do volume, DAP, área basal, altura 

e cobertura do dossel. Diversas aplicações de dados ALS visando caracterizar as 

características estruturais foram estudadas em florestas nativas (HALL et al., 2005; 

COOPS et al., 2007; PALACE et al., 2015). Neste artigo, demonstra-se que essas 

abordagens podem ser utilizadas para além de florestas nativas, e que os dados 

ALS podem ser usados para caracterizar uma série de propriedades estruturais das 

plantações do gênero Eucalyptus e identificar diferenças entre espécies e clones. 

Devido à heterogeneidade estrutural dos povoamentos, uma única métrica 

não tem sido capaz de capturar a complexidade do dossel, sendo necessária uma 

combinação de métricas para descrever a estrutura das áreas (KANE et al., 2008). 

Esse estudo demonstrou que mesmo entre os clones de uma mesma espécie, de 

mesma idade (por exemplo E. grandis; G2 e G3 clone) algumas métricas foram 

capazes de capturar as diferenças estruturais. Individualmente, o percentil 95 da 

altura teve a capacidade de diferenciar entre todos os grupos de clones, enquanto o 

índice de rugosidade e o parâmetro β da distribuição Weibull tiveram o pior 

desempenho. 

As plantações mais jovens diferiram no percentil 95 de altura, no desvio 

padrão dos retornos ALS e no comprimento da copa. Considerando esses dois 

grupos, o clone GU (Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla) apresentou maior 

complexidade na estrutura do dossel, com valores mais elevados de desvio-padrão 

da altura e rumple, e menor porcentagem de cobertura do dossel. Os dois clones de 

E. grandis com 6 anos (G2 e G3), foram os mais similares em estrutura, com o 

menor número de métricas capaz de separar estes grupos. Pequenas diferenças 

entre estes dois clones, no entanto, ainda podem ser caracterizadas com dados 

ALS, o clone G2 possui copas mais curtas e compactas (Figura 3.4). Os clones com 

7 anos (G1 e GD) apresentaram diferenças de altura, com maior desenvolvimento no 

clone G1. As diferenças entre esses dois grupos estavam relacionadas com a altura 
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da base da copa e a densidade da copa. Além do incremento em altura no clone G1 

(4 e 7 anos de idade), foram encontradas diferenças na densidade das copas 

(cobertura do dossel) e na altura da base da copa. No entanto, o comprimento da 

copa não variou com o crescimento das árvores. 

O uso de CHPs para descrever a distribuição vertical da vegetação e a 

aplicação da distribuição Weibull para modelar esses perfis tem provado ser 

apropriado, com aplicabilidade em diferentes tipos de vegetação (COOPS et al., 

2007; FIEBER et al., 2015; SILVA et al., 2015; GÖRGENS, 2016). Nesse estudo, os 

perfis de altura do dossel derivados dos dados ALS ilustraram as diferenças na 

estrutura vertical entre os grupos, e destacaram a variação entre as parcelas 

amostradas com 4 anos de idade, verificada através da rugosidade vertical (VR) e o 

parâmetro β da distribuição Weibull. O parâmetro de forma controla a amplitude da 

distribuição (COOPS et al., 2007). Já o parâmetro de escala (α) corresponde ao 

percentil 63,2 da distribuição (McCOOL, 2012) e ao fator de posicionamento 

(COOPS et al., 2007). Os dois clones com 7 anos e clone G1 apresentaram 

diferenças nesse parâmetro, com o clone G1 aos 7 anos concentrando a distribuição 

nas alturas mais elevadas. 

O conhecimento da estrutura do dossel fornece informações sobre o estado 

de desenvolvimento das comunidades vegetais (LEFSKY et al., 1999b). Estudos 

anteriores investigaram essa associação em florestas naturais, com a diversidade 

estrutural do dossel variando de acordo com o crescimento da floresta (PARKER; 

RUSS, 2004; Van PELT; NADKARNI, 2004; KANE et al., 2010). Em plantios 

florestais, o desenvolvimento do dossel está associado ao crescimento e tamanho 

das copas das árvores (FORRESTER et al., 2010). No presente estudo, foi possível 

observar uma diminuição na cobertura do dossel com o desenvolvimento dos 

povoamentos (Clone G1 - 4 a 7 anos), provavelmente resultante do declínio na área 

foliar e mortalidade das árvores. Não foram encontradas evidências significativas 

que comprovem o aumento da heterogeneidade no clone G1. 

A caracterização dos clones através dos CHPs e de métricas ALS tem o 

potencial para demonstrar se clones estão sendo corretamente selecionados e 

manejados. A alta produtividade dos plantios de eucalipto está relacionada não só 

ao local (solo, água, ...), mas também com a seleção e estabelecimento de materiais 

clonais superiores, e a práticas silviculturais adequadas (GONÇALVES et al., 2008; 

RAMALHO et al., 2010; STAPE et al., 2010; HAKAMADA et al., 2015). Ao longo das 
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últimas décadas, avanços significativos têm ocorrido nas técnicas de reprodução, no 

entanto, variações no crescimento das árvores dentro plantios ainda ocorrem devido 

a uma série de fatores que influenciam a produtividade dos povoamentos (ZUCON et 

al., 2015). Essa variação pode ser refletida em muitos atributos (DAP, altura, 

volume) (MO et al., 2003), incluindo a distribuição vertical da folhagem da floresta 

(ALCORN et al. 2013). Packalén et al. (2011a) incluíram o efeito do clone nas 

estimativas de volume de parcelas amostras e de índice de sítio em plantações de 

eucalipto, resultando em melhorias na precisão dos modelos globais, com o nível 

clone explicando uma quantidade considerável da variação entre talhões. 

A estrutura da floresta abrange numerosos elementos, com muitos 

considerados essenciais para o funcionamento e diversidade dos ecossistemas 

(SPIES, 1998). Nas florestas plantadas, a estrutura de copa é um componente 

importante devido à sua associação ao crescimento do tronco e a produtividade 

(ALCORN et al., 2013). O conhecimento desse elemento pode melhorar as 

atividades silviculturais, como a desrama e o desbaste, otimizando os efeitos no 

crescimento e forma do fuste (ALCORN et al., 2013) e, consequentemente, a 

quantidade e a qualidade de madeira produzida. Portanto, o conhecimento das 

características do clone assegura a seleção do material genético adequado, 

apoiando os tratamentos silviculturais, que são essenciais para a manutenção da 

produtividade, e pode melhorar a precisão das estimativas, se essas diferenças 

forem consideradas. 

 
3.5 Conclusão 

Neste estudo, foram utilizadas nuvens de pontos ALS para caracterizar uma 

série de clones de Eucalyptus. Os resultados indicaram que as diferenças de altura, 

cobertura do dossel, estruturas vertical e horizontal podem ser descritas com 

sucesso com os dados ALS. Descrever as características do dossel das espécies 

(ou clones) em plantios, utilizando dados ALS, permite um aperfeiçoamento das 

intervenções silviculturais, bem como a melhoria na capacidade de monitorar e 

estimar o volume e biomassa das florestas plantadas. 
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4 DETECÇÃO DE ÁRVORES INDIVIDUAIS EM NUVENS DE PONTOS 
GERADAS PELO ESCANEAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO EM 
POVOAMENTOS DE Eucalyptus spp 

 
Resumo 

A obtenção de informações sobre árvores individuais é necessária em 
diversas atividades florestais, uma vez que o número de indivíduos e a alturas das 
árvores estão relacionados às condições e desenvolvimento das florestas. Devido à 
grande importância dessas medidas, uma das abordagens utilizadas a partir de 
dados ALS (Airborne Laser Scanning) é baseada em árvores individuais (ITD - 
Individual Tree Detection). O presente estudo avaliou o uso de dois algoritmos de 
detecção de árvores individuais, para determinação do número de indivíduos, em 
plantios clonais de Eucalyptus spp. localizados no Estado de São Paulo, através do 
uso de dados ALS obtidos em 2014. Os algoritmos testados foram o de máximo local 
(LM) e o de curvatura mínima (CM) que operam no modelo digital de alturas (CHM). 
Assim, foi analisada o efeito do tamanho da célula da superfície (0,25, 0,50, 075 e 1 
m) e da suavização (filtros: média, mediana e gaussiano) do CHM nos algoritmos. O 
LM e o CM utilizam o filtro de máximo local na etapa final de processamento. O 
tamanho adequado para a janela de filtro (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 m e variável) também foi 
verificada neste estudo. Os resultados indicaram que as características do CHM 
interferem nas respostas do algoritmo. As superfícies com células de dimensões 
menores e com aplicação de suavização obtiveram os melhores resultados na 
quantificação de árvores. As janelas de busca para o filtro de máximo local de 
menores dimensões (2 e 3 m) foram as mais adequadas para a área em estudo. O 
algoritmo LM apresentou melhor resultado, com a estratégia mais adequada 
resultando em um erro médio relativo de cerca 11% na quantificação dos indivíduos 
arbóreos. 
 
Palavras-chave: LiDAR; Algoritmos de detecção; Canopy height model; Número de 

indivíduos  
 
Abstract 

Obtaining information on individual trees is required in many forestry activities, 
once the number of individuals and the tree heights is related to the conditions and 
the development of forests. Because of the importance of these measures, one of the 
approaches used from ALS data (Airborne Laser Scanning) is based on single tree 
detection (ITD). This study evaluated the use of two individual tree detection 
algorithms, to determine the number of individuals, in clonal plantations of Eucalyptus 
spp. located at São Paulo state, by using ALS data in 2014. The tested algorithms 
were the local maximum (LM) and minimum curvature (CM), which operates in the 
canopy height model (CHM). Thus, it was analyzed the effect of the surface cell size 
(0.25, 0.50, 0.75 and 1 m) and smoothing (filters: mean, median and Gaussian) of 
CHM in the algorithms. The LM and CM use the local maximum filter in the final step 
of the process and the appropriate size for the filter window (2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 m and 
variable) was also evaluated in this study. The results indicated that the CHM 
characteristics affect the algorithm responses. Surfaces with small cells and filtering 
application obtained the better results in the quantification of trees. The smaller 
search windows for the local maxima filter (2 and 3 m) were the most appropriate for 
the study area. The LM algorithm showed better results, with the most appropriate 
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strategy resulting in a mean relative error of about 11% in the quantification of 
individual trees. 
 
Keywords: LiDAR; Double sampling; Sample design; Sampling error; ALS metrics 
 
 
4.1 Introdução 

O gênero Eucalyptus constitui uma das principais fontes para produção de 

celulose e papel no Brasil, grande parte devido a boa adaptação as condições 

encontradas no país, que permitiu alcançar altos níveis de produtividade. Devido ao 

seu grande potencial, investimentos em pesquisa, melhoramento genético e nas 

técnicas de manejo vem sendo realizadas com objetivo de aumentar cada vez mais 

sua produtividade (SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES FLORESTAIS - SNIF, 

2015). 

As plantações demandam planejamento das atividades, sendo a maior parte 

das informações utilizadas no planejamento florestal obtidas a partir da atividade de 

inventário, realizada através de coletas de informações em campo, que exigem 

grandes investimentos (tempo e dinheiro) para a sua execução. A aplicação de 

técnicas de sensoriamento remoto tem sido avaliada quanto a sua capacidade de 

apoio as medições tradicionais (MALTAMO et al., 2004). As tecnologias ALS 

(Airborne Laser Scanning), que consistem em um sistema LiDAR (Light Detection 

And Ranging) aerotransportado de escaneamento a laser com sensor ativo, tem se 

destacado entre as novas tecnologias, por sua alta capacidade de aquisição de 

grande quantidade de dados, em pouco espaço de tempo (GIONGO et al., 2010), 

sendo capaz de produzir uma nuvem de pontos com coordenadas 3D (X, Y e Z), 

com grande acurácia. 

Diversos estudos vêm sendo desenvolvidos, comprovando o uso de dados 

ALS na estimativa de atributos florestais como: altura (POPESCU; WYNNE, 2004), 

número de indivíduos (PERSSON; HOLMGREN; SÖDERMAN, 2002; OLIVEIRA et 

al., 2012), volume (GÖRGENS et al. 2015; KANKARE et al., 2011; ZONETE, 2009) e 

biomassa (SILVA et al., 2015). 

Segundo Hu et al. (2014), a informação sobre árvores individuais é 

necessária em diversas atividades florestais, como tratamentos silviculturais, 

desbastes seletivos e levantamento de biodiversidade. O número de indivíduos e a 

alturas das árvores estão relacionados as condições e desenvolvimento das 
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florestas, sendo fundamentais nas estimativas do diâmetro e volume (McCOMBS; 

ROBERTS; EVANS, 2003).  

Devido à grande importância dessas medidas, uma das abordagens 

utilizadas para a estimativa de variáveis a partir de dados ALS é baseada em 

árvores individuais ou Individual Tree Detection (ITD), consistindo na detecção das 

árvores, no delineamento das copas e na extração de seus atributos (VASTARANTA 

et al., 2012; PITKÄNEN et al. 2004; POPESCU; WYNNE; NELSON, 2003; 

KANKARE et al., 2011). Essa abordagem, geralmente utiliza o modelo digital de 

alturas (CHM) gerado a partir da interpolação das alturas dos retornos ALS, estando 

o seu desempenho relacionado ao algoritmo de detecção e a sua parametrização, e 

as condições da floresta, como densidade e distribuição espacial (VAUHKONEN et 

al., 2014; KAARTINEN et al., 2012; VAUHKONEN et al., 2012). 

Esse trabalho buscou avaliar a adequação do uso de algoritmos de detecção 

na estimação do número de árvores individuais, desenvolvidos para florestas 

temperadas, em plantios de Eucalyptus spp. no Estado de São Paulo. Mais 

especificamente: 1) verificar a influência da composição do modelo digital de alturas 

(CHM) no desempenho dos algoritmos, através de variações na sua composição 

(tamanho e suavização); 2) avaliar o efeito da dimensão da janela de busca do filtro 

de Máximo Local (LM) na detecção de árvores individuais em plantios de Eucalyptus 

em espaçamento 3 x 2 m e 3) determinar a estratégia com melhor desempenho para 

a área em estudo. 

 

4.2 Material e métodos 

4.2.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado em uma área pertencente à empresa Suzano Papel e 

Celulose, localizada no interior do Estado de São Paulo, nos municípios de São 

Miguel Arcanjo e Pilar do Sul (Figura 4.1), em plantios industriais clonais do gênero 

Eucalyptus. 
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Figura 4.1 – Localização dos municípios da área de estudo 

 

 

O clima da região pode ser classificado como clima temperado com verão 

quente e ausência de estação seca (classificação de Köppen: Cfa), com precipitação 

média anual é de 1325 mm e altitude média de 710 m (ALVARES et al., 2013). O 

relevo é considerado ondulado com inclinação máxima de 32 graus (GAVA, 1997). 

 

4.2.2 Levantamento dos dados de campo  

No estudo foram utilizadas 46 parcelas com formato circular e raio de 11,28 

m, pertencentes a empresa Suzano, as quais foram medidas nos meses de abril a 

setembro de 2014. Essas parcelas foram instaladas com base em uma coordenada 

pré-determinada, para atender a intensidade e o tipo de amostragem desejada pelo 

inventário florestal contínuo, a qual corresponde ao ponto central da localização das 

parcelas. 

A coordenada correspondente ao centro das parcelas foi coletada com o 

receptor GPS HiPer L1/L2 da Topcon que permite o posicionamento cinemático em 

tempo real (RTK - Real Time Kinematic) para obter correções instantâneas, 

resultando em precisão centimétrica. 

Em cada parcela foram mensurados os diâmetros a altura do peito (DAP) de 

todos os indivíduos, a altura total das 10 árvores localizadas nas linhas centrais da 

parcela e 4 alturas totais das árvores de maior DAP. A coleta e o processamento das 

parcelas do inventário foram realizados pela empresa responsável. 
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A área é dividida em unidades de produção, formadas por plantios clonais do 

gênero Eucalyptus, manejados para a produção de celulose. Foram considerados 

nesse estudo os dados coletados em 46 parcelas circulares, distribuídas em 14 

unidades de produção (Tabela 4.1), com idade entre 4 e 7 anos, plantadas com 

clones originários de cinco grupos genéticos diferentes, em espaçamento 3 x 2,2 m e 

3,2 x 2 m. As informações referentes a cada parcela encontram-se no Apêndice A. 

   

Tabela 4.1 – Caracterização das parcelas utilizadas no estudo, agrupadas por unidade de produção 

Unidade de 
Produção 

Idade 
Código 
Material 
Genético 

N° de 
parcelas 

Nº de 
árvores 
médio/ 
parcela 

DAP 
(cm) 

Altura 
(m) 

VITCC 
(m³) 

1 4,3 E 4 46 15,11 23,94 0,21 

2 6,7 C 5 58 15,73 24,94 0,23 

3 6,9 A 3 58 18,18 29,12 0,35 

4 5,9 D 3 57 16,35 27,14 0,29 

5 6,0 D 3 58 15,19 25,42 0,23 

6 4,0 E 2 48 14,33 22,21 0,17 

7 3,9 A 2 54 15,11 20,30 0,16 

8 6,9 A 3 53 18,27 27,61 0,33 

8 6,9 C 1 59 13,85 22,15 0,18 

9 5,9 B 5 58 15,10 25,83 0,23 

10 4,5 A 4 58 14,49 22,35 0,17 

11 6,5 B 4 44 17,78 29,20 0,38 

12 6,0 D 2 58 16,66 27,83 0,29 

13 6,0 B 3 54 16,54 27,22 0,28 

14 6,4 B 2 47 18,65 30,09 0,41 

Diâmetro a altura do peito (DAP), altura e volume individual total com casca (VITCC) correspondem a 
valores médios. 

 

4.2.3 Levantamento dos dados ALS 

O levantamento laser aerotransportado foi realizado em julho de 2014, com 

uma aeronave CESSNA modelo 206, equipada com sistema inercial Applanix (IMU + 

GPS) modelo POS AV 150 e sensor LiDAR Harrier 68i da Trimble (TRIMBLE, 2011) 

(Figura 4.2).  
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Figura 4.2 – Equipamento LiDAR Harrier 68i da Trimble 
Fonte: https://www.trimble.com.  
 

 

A área de sobrevoo foi de aproximadamente 1074 hectares. A altura do 

sobrevoo foi de 438,32 m, resultando em um diâmetro do pulso no alvo de 0,22 m. 

As especificações do voo encontram-se detalhadas na Tabela 4.2. 

 
Tabela 4.2 - Especificações do voo 

Características Descrição dos parâmetros 

Densidade nominal de pontos 10 pontos/m² 

Diâmetro do pulso no alvo (footprint) 0,22 m 

Ângulo de abertura para varredura (FOV) 45° 

Faixa de varredura 363,11 m 

Sobreposição mínima entre faixas 50% 

Altura do voo 438,32 m 

Taxa de escaneamento 174,05 Hz 

Taxa de emissão 400 kHz 

 

O principal produto desse levantamento consiste numa nuvem de pontos 

georreferenciados e discriminados quanto ao tipo do retorno. 

 

4.2.4 Processamento dos dados de campo 

Com os dados obtidos nas parcelas medidas em campo, o primeiro passo foi 

determinar o número de árvores em cada parcela. Foram considerados todos os 

indivíduos com DAP maior que 6 cm. As árvores bifurcadas, com dois fustes, foram 

consideradas como dois indivíduos na mesma cova. O número de fustes em cada 

parcela foi denominado para efeito desse estudo como número de árvores ou 

indivíduos. 

O modelo hipsométrico de Campos et al. (1984) foi utilizado para estimação 

das alturas totais (Ht) das árvores não medidas em campo, e então cada árvore teve 
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seu volume individual total com casca (VITCC) estimado pelo modelo de 

Schumacher e Hall (1933), ambos fornecidos pela empresa, para a região na qual a 

área de estudo está inserida. O volume total com casca (VTCC) de cada parcela foi 

obtido pela soma dos volumes dos indivíduos. 

 

4.2.5 Processamento dos dados ALS 

Realizado o escaneamento da área, a base de dados bruta gerada foi pré-

processada pela empresa que produziu os dados ALS. Os dados brutos foram 

processados e posicionados através do uso do software LPMaster, que permite 

realizar o ajuste horizontal entre as várias faixas escaneadas em relação a faixa 

cruzada, gerando uma nuvem de pontos com coordenadas tridimensionais. As 

nuvens de pontos foram referenciadas ao Datum Sirgas2000 (Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas). 

O processamento dos dados foi realizado no software FUSION 

(McGAUGHEY, 2014) e consistiu basicamente na filtragem, limpeza e classificação 

da nuvem de pontos (Figura 4.3). O primeiro passo foi a aplicação de um filtro, para 

a remoção dos pontos considerados atípicos, ou seja, pontos localizados muito 

acima ou abaixo da vegetação estudada. O parâmetro considerado no filtro removeu 

retornos acima ou abaixo da média de elevação com mais ou menos 3 vezes o 

desvio padrão. A partir da nuvem de pontos filtrada foram geradas as superfícies que 

correspondem ao modelo digital de terreno (DTM – Digital Terrain Model), ao modelo 

digital de superfície (DSM – Digital Surface Model) e ao modelo digital de alturas 

(CHM). Para a criação do MDT, foram identificados os retornos considerados 

pertencentes ao solo através do algoritmo de Kraus e Pfeifer (1998), conforme a 

Equação 1.  

 

𝑝𝑖 = 

{
 

 
1                           𝑣𝑖  ≤ 𝑔
1

1 + ( 𝑎(𝑣𝑖 − 𝑔)
𝑏)
        𝑔 <  𝑣𝑖  ≤ 𝑔 + 𝑤

      0                         𝑔 + 𝑤 <  𝑣𝑖

 

(1) 

 
onde: 
𝑝𝑖  = peso; 

𝑣𝑖  = valor residual individual; 
g = parâmetro de limiar; 
a ; b = parâmetros; 
w = parâmetro de tolerância. 
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Inicialmente uma superfície de referência é criada, com base na média dos 

valores de elevação dos retornos para um determinado pixel, atribuindo pesos iguais 

as todos os pontos da nuvem. A elevação de cada retorno é subtraída da superfície 

de referência, obtendo-se para os pontos o valor residual individual (𝑣𝑖). Então, para 

cada ponto é atribuído um peso de acordo com o seu valor de distância. Pontos 

abaixo da superfície e com valores de 𝑣𝑖  menores que o parâmetro limiar (ɡ) 

recebem o peso (𝑝𝑖) igual a 1. Já os pontos com 𝑣𝑖  entre g e a soma de g com o 

parâmetro de tolerância (w) atribui-se o peso entre 0 e 1, sendo o peso ponderado 

pela função com os parâmetros de inclinação a e b (McGAUGHEY, 2014; SILVA, 

2014). 

Os retornos com 𝑣𝑖 maior que a soma de g mais o parâmetro de tolerância 

(w) recebem o peso igual a zero, sendo esses descartados no processo de 

classificação e não tem influência na geração da próxima superfície intermediária. 

A cada iteração (repetição) uma nova superfície intermediária é gerada e os 

pesos recalculados. Após a última iteração, uma nova superfície (DTM) é criada com 

base nos pontos remanescentes, sendo adotada a média dos valores de elevação 

dos pontos no interior de cada célula. A parametrização adotada nesse estudo foi g 

= -2,0, w = 2,5, a = 1, b = 4, com o tamanho da célula de 1 m e as ferramentas foram 

GroundFilter e GridSurfaceCreate implementadas no software FUSION. 

A nuvem de pontos foi recortada com base na coordenada central das 

parcelas instaladas em campo, obtendo-se assim as áreas correspondentes às 

parcelas em estudo, para a criação do modelo digital de superfície por parcela.  

O DSM foi obtido atribuindo ao centro da célula do grid o valor do retorno 

laser de maior valor de elevação para cada célula da superfície. Já o modelo digital 

de alturas foi gerado através da subtração das elevações do solo encontradas no 

DTM, da superfície DSM. 
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Figura 4.3 - Fluxograma dos processamentos aplicados aos dados ALS 

 

4.2.6 Modelo digital de alturas (CHM) 

Foram testadas durante a criação dos modelos digitais de alturas variações 

no tamanho do grid, malha que compõe o CHM, e a aplicação de filtros de imagem 

para suavização das superfícies, visando reduzir o efeito dos possíveis outliers. 

Dessa forma, foram avaliados 4 tamanhos de células na composição do grid da 

superfície, sendo 1,0 (cs1), 0,75 (cs75), 0,50 (cs5) e 0,25 m (cs25) e a ausência e 

aplicação de filtros, como o de Média (M), Mediana (MF) e o Gaussiano (GAU). Para 

cada filtro de suavização, foram feitas variações em seus parâmetros de 

composição, o que é melhor definido na descrição dos filtros. Em resumo, para cada 

parcela, 16 opções de CHM foram geradas (Figura 4.4). 
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Figura 4.4 – Representação das variações testadas no tamanho das células do grid e nas técnicas de 

suavização do CHM 

 

A suavização com os filtros de média e mediana foi executada durante a 

criação dos CHMs no software FUSION, através da ferramenta CanopyModel. Na 

criação do modelo digital de alturas, uma superfície inicial é calculada com base no 

retorno com maior elevação para cada célula (DSM). O DSM é então subtraído do 

DTM e a superfície é assim suavizada com a aplicação do respectivo filtro. Além de 

selecionar o tipo de filtro (média ou mediana), define-se o tamanho da janela do filtro 

e opta-se ou não pela permanência dos picos. 

Esses filtros atuam em janelas de tamanho fixo, que controlam o número de 

células (matriz) a serem consideradas no cálculo do novo valor do pixel central. 

Quanto maior a janela utilizada, mais acentuado será o efeito de suavização. Nesse 

estudo foram testadas duas variações nos tamanhos das janelas de cálculo 3 x 3 e 5 

x 5 pixels.  

O filtro de média, atribui ao pixel central um novo valor baseado na soma dos 

valores encontrados nas células da janela, dividido pelo número de células, ou seja, 

a média (eq. 2). 
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�̅� =  
∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

(2) 

 
onde: 

�̆�= média dos valores dos pixels; 

𝑦𝑖 = valor do pixel i;  

N = número de pixels na janela do filtro. 

 
Já o filtro de mediana atribui ao pixel central o valor da mediana dos pixels da 

janela. A mediana é uma medida menos sensível a valores extremos do que a 

média. 

Distintamente dos filtros anteriores, a execução do filtro Gaussiano foi 

realizada no software Saga (CONRAD et al., 2015). Aplica-se uma função 

Gaussiana contínua bidimensional (eq. 3), determinada por dois parâmetros: a 

dimensão da janela de cálculo e o desvio padrão (SD).  

 

ƒ(𝑥, 𝑦) =
1

2𝜋𝜎2
∗ exp( − 

𝑥2 + 𝑦2 

2𝜎2
) 

(3) 

 
onde: 

σ = Desvio padrão; 

X = coordenada X e 

Y = coordenada Y. 

 

Para esse filtro, foram testadas duas dimensões de janela (3 x 3 e 5 x 5 

pixels) e três valores para o desvio padrão (0,6, 0,7 e 0,8) na criação da superfície. 

Assim como os filtros anteriores, janelas maiores resultam em maior efeito de 

suavização. A aplicação de valores maiores para o SD exige que a janela do filtro 

seja maior. 

Dessa forma, para cada parcela 40 opções de CHM foram geradas, 

considerando todas as variações aplicadas na criação das superfícies (Figura 4.5). 
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Figura 4.5 – Representação das possíveis variações testadas na composição dos CHMs 

 

As superfícies geradas receberam siglas para designar as diferentes 

combinações de parâmetros, conforme descrito abaixo:  

 sf = superfície sem filtro; 

 m3 = superfície com filtro de média usando janela de cálculo de 

tamanho 3 x 3 pixels; 

 m5 = superfície com filtro de média usando janela de cálculo de 

tamanho 5 x 5 pixels; 

 mf3 = superfície com filtro de Mediana usando janela de cálculo de 

tamanho 3 x 3 pixels; 

 mf5 = superfície com filtro de Mediana usando janela de cálculo de 

tamanho 5 x 5 pixels; 
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 gau06_3 = superfície com filtro Gaussiano criada com SD = 0,6 e 

janela de cálculo de tamanho 3 x 3 pixels; 

 gau06_5 = superfície com filtro Gaussiano criada com SD = 0,6 e 

janela de cálculo de tamanho 5 x 5 pixels; 

 gau07_3 = superfície com filtro Gaussiano criada com SD = 0,7 e 

janela de cálculo de tamanho 3 x 3 pixels; 

 gau07_5 = superfície com filtro Gaussiano criada com SD = 0,7 e 

janela de cálculo de tamanho 5 x 5 pixels; 

 gau08_5 = superfície com filtro Gaussiano criada com SD = 0,8 e 

janela de cálculo de tamanho 5 x 5 pixels. 

 

4.2.7 Algoritmos de detecção de árvores individuais 

Dois algoritmos desenvolvidos para florestas temperadas foram testados e 

adaptados para a quantificação de indivíduos arbóreos em plantios.  

 

Máximo local (LM) 

O algoritmo de Máximo Local (LM – Local Maximum), também conhecido 

como filtro LM, utiliza o CHM para identificar os máximos locais através do uso de 

uma janela de busca de tamanho variável ou fixo (McGAUGHEY, 2014). 

O LM pressupõe que os valores mais elevados obtidos pelo laser em uma 

vizinhança espacial representam a ponta da copa da árvore. O bom resultado na 

identificação do local da árvore depende da seleção cuidadosa do tamanho da 

janela de busca do filtro. A escolha de um filtro de tamanho muito pequeno ou muito 

grande, pode ocasionar erros de comissão ou omissão (POPESCU; WYNNE, 2004). 

Dessa forma, por existirem variados tamanhos de copa, as janelas devem ser 

ajustadas apropriadamente de acordo com a estrutura espacial encontrada na 

nuvem de dados ALS acima do solo (POPESCU; WYNNE, 2004). A definição do 

tamanho da janela de busca se baseia na relação entre a altura da árvore e o 

tamanho de sua copa (POPESCU; WYNNE; NELSON, 2002) ou no espaçamento de 

plantio. 

Nesse estudo a altura mínima foi definida com base na menor altura medida 

nas parcelas de campo, de uma mesma idade, e descontando-se um metro. Por 
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exemplo: sendo a altura mínima mensurada nas parcelas de 3 anos igual a 14 m, a 

altura mínima considerada na análise foi de 13 m. 

O tamanho da janela (T) no processamento é determinado em função da 

altura da superfície no centro da janela utilizando a equação polinomial (4). 

 

𝑇 = 𝐴 + 𝐵 ∗ 𝐻𝑡 + 𝐶 ∗ 𝐻𝑡2 + 𝐷 ∗ 𝐻𝑡3 + 𝐸 ∗ 𝐻𝑡4 + 𝐹 𝐻𝑡5 (4) 
 

onde: 

T = dimensão (m x m) da janela do filtro LM; 

A, B, C, D, E e F = coeficientes da equação polinomial; 

Ht = altura (m) máxima no centro da janela do filtro. 

 

Para ajuste da janela variável pela equação 4, 230 árvores (5 indivíduos por 

parcela) foram mensuradas de forma manual a partir da nuvem de pontos. A partir 

da localização de uma árvore extraem-se os atributos como altura e diâmetro da 

copa (Figura 4.6).  

 

Figura 4.6 – Cilindro para seleção e medição dos pontos pertencentes a árvore extraída da nuvem 
ALS 

 

Para a janela fixa, utiliza-se a equação polinomial atribuindo aos coeficientes 

B, C, D, E e F o valor zero e determinando um valor fixo para o coeficiente A. Foram 

considerados para dimensão da janela de busca fixa 3 tamanhos: 2, 3 e 4 m (Figura 

4.7). O número total de máximos locais contidos em uma parcela foi usado como 

indicador do número de indivíduos por parcela. 
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Figura 4.7 – Fluxograma de processamento do algoritmo LM 
 

CURVATURA MÍNIMA (CM) 

O algoritmo se baseia no cálculo da curvatura mínima do CHM, similar ao 

método desenvolvido por Yu et al. (2010). A curvatura mínima é uma das duas 

curvaturas principais de uma superfície e corresponde a curvatura da seção normal 

com o menor valor em um determinado ponto na superfície (Figura 4.8). Em uma 

superfície como o CHM, o valor mais alto da curvatura mínima descreve o topo da 

árvore - curvatura mínima maior que zero e os valores menores que zero descrevem 

os vales entre as árvores (KANKARE, et al., 2011; KAARTINEN et al., 2012). 

 

 

 
Figura 4.8 – Representação das quatro direções naturais marcadas na superfície no ponto X, sendo a 

– a’: curvatura mínima, b – b’: curvatura máxima, c – c: linha de contorno e d – d’: linha 
de gradiente. Fonte: PRASICEK et al., 2014 adaptado de SHARY; SHARAYA; 
MITUSOV, 2002 
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As curvaturas, geralmente são utilizadas para indicar o quanto um objeto é 

curvo (PRASICEK, et al. 2014). O cálculo da curvatura mínima é realizado conformo 

o método proposto e implementado por Wood (1996). O valor de uma curvatura 

pode ser calculado a partir de um polinômio de segunda ordem (eq. 5) ajustado de 

acordo com o perfil estudado, sendo o valor da curvatura a sua segunda derivada 

(PRASICEK, et al. 2014).  

 

𝑦 = 𝑎 ∗ 𝑥2 + 𝑏 ∗ 𝑥 + 𝑐 (5) 

 
onde: 

x = distância horizontal; 

y = altura; 

a, b, c = coeficientes.  

 

O cálculo da curvatura mínima é realizado através da Equação 6, utilizando 

os parâmetros ajustados, pelo método dos mínimos quadrados, para um 

determinado tamanho de janela de cálculo (EVANS, 1979; WOOD, 1996). 

 

𝐶𝑀 = −𝑎 − 𝑏 − √(𝑎 − 𝑏)2 + 𝑐2 (6) 

 
onde: 

CM = curvatura mínima; 

a, b, c = coeficientes do polinômio ajustado. 

 

Segundo Miqueles e Centeno (2003), as imagens geradas a partir do cálculo 

do valor da curvatura mínima apresentam, como característica básica, um contorno 

bem delineado e muito suave, o que resulta em melhor visualização e análise de 

fronteiras entre os objetos. 

A curvatura mínima de uma superfície é calculada utilizando uma vizinhança, 

que para esse estudo ficou definida como 5 x 5 pixels. Assim, os CHMs criados 

tiveram a sua curvatura mínima calculada, e em seguida, os máximos locais 

encontrados aplicando-se filtro LM. Em cada segmento seleciona-se o pixel de mais 

alto valor (topo da árvore), com a sua localização correspondendo à localização dos 

indivíduos. Assim como o algoritmo anterior, o número total de máximos locais 

contidos em uma parcela foi usado como indicador do número de indivíduos por 

parcela (Figura 4.9). 
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Figura 4.9 – Fluxograma de processamento do algoritmo CM 

 

4.2.8 Estatísticas para avaliação dos algoritmos 

Os algoritmos foram avaliados quanto à acuidade em determinar o número de 

indivíduos, para tanto foram utilizadas estatísticas que permitam a comparação entre 

o número de árvores detectadas através dos dados ALS e o número real obtido em 

campo. Como os dados disponíveis para estudo não contêm as coordenadas de 

cada indivíduo contido nas parcelas, outras medidas (volume e altura) foram 

utilizadas, visando apoiar a escolha do algoritmo. Dessa forma, foi gerada uma 

estimativa de volume por parcela (m³) a partir das alturas das árvores detectadas, e 

comparada com o volume por parcela (m³) estimado pelo inventário. Outra 

característica analisada foi a distribuição das alturas encontradas, em relação a 

distribuição das estimativas do inventário.  

O desempenho das estratégias adotadas quanto ao número de indivíduos 

detectados foi analisado com base no erro médio relativo (𝐸𝑟%), definido como a 

soma da diferença entre os valores preditos e os observados em cada parcela, 

ponderada pelo valor observado e dividido pelo número de parcelas e no desvio 

padrão dos erros relativos (𝑆𝐸𝑟), Equações 7 e 8 respectivamente. Em uma predição 
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perfeita o valor de  𝐸𝑟%  seria igual a zero. 

 

𝐸𝑟 (%) =  (
∑  

( �̂�𝑖 − 𝑦𝑖  )
𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛 

) ∗ 100 (7) 

 

𝑆𝐸𝑟 = √
∑ ( 𝐸𝑟𝑖 − 𝐸𝑟

̅̅ ̅
𝑖 )
2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 (8) 

 

onde: 

n = número de parcelas; 

𝑦𝑖 = valor observado para a parcela i; 

�̂�𝑖= valor predito para a parcela i; 

𝐸𝑟𝑖= erro relativo para a parcela i; 

�̅�𝑟𝑖= erro relativo médio das parcelas. 

 

Com relação ao desempenho na quantificação dos indivíduos, em cada 

algoritmo foram selecionadas as 10 estratégias com melhor desempenho na 

quantificação de indivíduos, para posterior análise de volume. Para tanto, foram 

considerados os erros relativos médios e a dispersão dos erros. Na seleção adotou-

se o limite de 50 % para os máximos e mínimos Er%, dentre as estratégias 

pertencentes a esse intervalo, optou-se pelas que possuíssem baixos valores Er% e 

máximos ER%. Foi considerado como mais adequado o algoritmo subestimar a 

encontrar árvores não existentes (erros de comissão).   

Visando contribuir para a seleção da melhor abordagem, um modelo de 

regressão linear foi então construído, para predizer o volume individual total com 

casca (VITCC) em função da altura total (Alt) das árvores. No ajuste do modelo 

foram utilizados dados de 115 árvores cubadas pelo método de Smalian, 

pertencentes ao banco de dados de árvores cubadas da empresa. As árvores 

selecionadas estavam localizadas nas fazendas em que estão inseridas as parcelas 

de estudo e continham o mesmo material genético das parcelas estudadas. 

Os parâmetros do modelo foram estimados através do Método dos Mínimos 

Quadrados ou Mínimos Quadrados Ordinários (MMQ), que visa minimizar os desvios 

(resíduos) entre os valores observados e estimados. A aplicação de transformação 

logarítmica foi utilizada para a linearização do modelo (eq. 9). 
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𝐿𝑛(𝑉𝐼𝑇𝐶𝐶) =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ Ln(𝐴𝑙𝑡) +  𝜀 (9) 

 

onde: 

𝛽𝑖= coeficientes do modelo; 

Ln = logaritmo natural; 

VITCC = volume total individual com casca (m³); 

Alt = altura total da árvore (m) e 

𝜀 = erro aleatório.  

 

O uso da transformação logarítmica de variáveis induz a um erro sistemático 

nas estimativas dos valores da variável dependente. Esse erro é conhecido como 

discrepância logarítmica, sendo necessário o uso de um fator de correção para 

minimizar essa discrepância (MEYER, 1941 apud MADGWICK; SATOO, 1975). 

Deste modo, adotou-se o fator de correção de Meyer (eq. 10), que pode ser utilizado 

para modelos com a base 10 ou a base natural. 

 

f = e(
𝑄𝑀𝑅
2

)
 

(10) 

 
onde: 

f = fator de correção para discrepância logarítmica; 

e = exponencial; 

𝑄𝑀𝑅 = quadrado médio dos resíduos. 

 

Assim, o volume de cada árvore foi obtido utilizando a equação 11. 

 

VITCC = (eβ0 + 𝛽1∗Ln(𝐴𝑙𝑡)) ∗ f  (11) 

 
Na avaliação dos algoritmos foi considerado o volume por parcela (m³), obtido 

através da soma dos volumes totais individuais com casca, estimados através da 

Equação 11, em cada parcela. Os resultados das diferentes abordagens/estratégias 

foram comparados com os valores estimados pela campanha de inventário em 

parcelas de campo. 

Foram considerados na análise de desempenho na estimativa de volume os 

indicadores estatísticos RMSE e o viés. Os volumes estimados paras as estratégias 

foram avaliadas através dos indicadores estatísticos raiz do erro médio quadrático 

(RMSE - Root Mean Square Error) e o RMSE relativo (𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟). O RMSE consiste no 

desvio padrão das diferenças entre os valores preditos e os observados (eq. 12) e 
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𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 é calculado como distância entre os valores preditos e observados em 

relação a média abservada (eq. 13). O RMSE é utilizado para expressar a exatidão 

dos resultados, sendo zero o valor ideal.  

O viés (bias) foi usado para mensurar a tendência do algoritmo em 

superestimar ou subestimar os resultados (eq. 14). As estatísticas RMSE e o viés 

possuem a mesma unidade de medida da variável y. 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ ( �̂�𝑖 − 𝑦𝑖 )2
𝑛
𝑖=1

𝑛
  

(12) 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 = 
𝑅𝑀𝑆𝐸

�̅�
∗ 100 

(13) 

 

𝑉𝑖é𝑠 =  
∑ (𝑦�̂�
𝑛
𝑖=1 − 𝑦𝑖) 

𝑛
 

(14) 

 

onde: 

yi = valor observado para a parcela i; 

𝑦 ̂𝑖 = valor predito para a parcela i; 

�̅� = média dos valores observados nas parcelas; 

n = número de parcelas. 

 

A estratégias pré-selecionadas pelo seu desempenho na quantificação do 

número de indivíduos foram avaliadas quanto a estimativa de volume. Nessa etapa, 

foram eleitas as estratégias com melhores resultados (valores baixos) para RMSE, 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 e viés, sendo adotado o limite de 20 % para o 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟. Após essa análise, as 

estratégias foram avaliadas quanto a distribuição da altura e padrão visual. 

As alturas das árvores detectadas foram extraídas dos CHMs originados, 

utilizando as coordenadas dos pontos considerados topos das árvores (máximo 

local). No caso do algoritmo CM, as coordenadas obtidas nas superfícies de 

curvaturas mínimas foram aplicadas aos CHMs utilizados no cálculo da curvatura 

mínima, para obtenção das alturas. A análise das alturas levou em consideração as 

alturas das árvores detectadas nas parcelas através do uso dos dados ALS, 

comparadas as mensuradas e estimadas pelo inventário da área. A altura média (m), 

a raiz do erro médio quadrático - RMSE (eq. 12), o 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 (eq. 13) e o viés (eq. 14) 
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foram utilizados na avaliação do desempenho dos algoritmos. Além dessas 

estatísticas, análises gráficas da distribuição das alturas do inventário e dos 

resultantes dos dados ALS foram empregadas. Assim, a abordagem mais adequada 

deve apresentar as distribuições das alturas nas parcelas próximas a encontrada no 

inventário, o que permite inferir se a estratégia representou todas as classes de 

alturas existentes.  

 

4.3 Resultados 

4.3.1 Caracterização das parcelas 

As parcelas consideradas neste estudo possuem em média 54 indivíduos, 

com assimetria negativa, que pode ser verificada pela aproximação da mediana ao 

Q3 (Figura 4.10). Apenas uma parcela contém o número de indivíduos muito inferior 

às demais (35 árvores), resultado de uma elevada taxa de mortalidade ou falha 

(32,8%). 

 

 
Figura 4.10 – Distribuição da variável número de indivíduos nas parcelas em estudo 

 

A distribuição das variáveis DAP e altura das parcelas podem ser 

visualizadas na figura 4.11. O DAP médio das 46 parcelas variou entre 13 e 20 cm, 

sendo a maior frequência na classe de 15 cm. Já as alturas médias apresentaram 

maior variação, com valores entre 19 e 31 m, com a média de 25,84 m. O volume 

médio das parcelas foi de 13,80 m³, com parcelas atingindo de 7,71 a 23,42 m³. 
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Figura 4.11 – Histograma das variáveis DAP médio (cm) e altura média (m) das parcelas em estudo 

 

4.3.2 Características dos CHMs 

4.3.2.1 Efeito do tamanho dos pixels 

Os tamanhos selecionados para as células do grid interferem diretamente na 

representação dos indivíduos (Figura 4.12). Pode-se constatar que com a diminuição 

do tamanho do pixel que compõe o CHM há uma melhor reprodução do formato da 

copa. Entretanto, para o pixel de 0,25 m nem todas as células possuem retornos nas 

copas, resultando em um modelo digital de altura com grande quantidade de ruídos. 

Já os CHMs compostos por células maiores (1 m), proporcionam em algumas copas, 

um deslocamento do ponto central da árvore. 

 

Figura 4.12 – Representação do CHM de uma parcela com células do grid de tamanho: a) 1,0, b) 
0,75, c) 0,50 e d) 0,25 m. As células mais claras representam as maiores alturas e as 
escuras as menores alturas 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 
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4.3.2.2 Efeitos da suavização 

Com relação ao efeito da aplicação dos filtros nas superfícies, é possível 

visualizar na Figura 4.13 a suavização proporcionada.  O filtro de média é sensível a 

valores extremos, gerando em algumas superfícies pixels com grandes valores de 

altura deslocados do centro da copa. Já os filtros de mediana e Gaussiano tendem a 

manter a representação do formato das copas e os valores mais elevados no centro. 

 

Figura 4.13 – Representação do CHM de uma parcela: a) sem filtro, b) filtro de média, c) filtro de 
mediana e d) filtro gaussiano. As células mais claras representam as maiores alturas e 
as escuras as menores alturas. 

 

Para um mesmo filtro, pode-se observar que as janelas de tamanho 5 x 5 

pixels geram maior suavização na imagem que as de 3 x 3 pixels, podendo até 

ocasionar o agrupamento de indivíduos em alguns CHMs (Figuras 4.14). 

 

Figura 4.14 – Representação do modelo digital de alturas de uma parcela com filtro de média com 
janelas de tamanho: a) 3 x 3 pixels e b) 5 x 5 pixels e com filtro de mediana com 
janelas de tamanho: c) 3 x 3 pixels e d) 5 x 5 pixels. 

 
 

As alternativas testadas para o filtro gaussiano que possui dois parâmetros, o 

tamanho da janela de cálculo e o desvio padrão, são apresentadas na Figura 4.15 

onde as colunas correspondem ao tamanho da janela de cálculo e as linhas ao 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 
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desvio padrão adotado. Adotar maiores valores para os desvios exigem que a matriz 

de cálculo seja maior, logo para o SD = 0,8 apenas a janela de tamanho 5 x 5 pixels 

pode ser testada. Assim como o tamanho da janela, quanto maior o SD empregado 

maior a suavização produzida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.15 – Representação do modelo digital de alturas de uma parcela com filtro gaussiano com 

janelas de tamanho 3 x 3 pixels (coluna à direita) e 5 x 5 pixels (coluna à esquerda) e 
com desvios de 0,6 (primeira linha), de 0,7 (segunda linha) e de 0,8 (terceira linha) 

 
 
4.3.3 Detecção de árvores individuais 

4.3.3.1 Máximo local (LM) 

A equação para estimar o tamanho da janela de busca do filtro LM em função 

da altura total de árvores foi ajustada no software R® (eq. 15 e Figura 4.16). 

 

Ԝ = 2,014 + 0,001 ∗ 𝐻𝑡2 (15) 

 
onde: 

Ԝ = tamanho da janela de busca do filtro de máximo local (m) e 

Ht = altura do CHM em metros. 

 Janela 3 x 3 Janela 5 x 5 

SD = 0,6 

  

SD = 0,7 

  

SD = 0,8  

 



 103 

 
Figura 4.16 – Representação gráfica da equação proposta para a determinação do tamanho da janela 

de busca 

 

As variáveis, diâmetro da copa e altura total da árvore, utilizadas no modelo 

apresentaram um coeficiente de correlação linear de Pearson (ρ) de 0,50. A 

regressão linear (eq. 16) apresentou coeficientes significativos (Tabela 4.3), 

coeficiente de determinação ajustado (R2adj) de 25,88 % e erro padrão dos resíduos 

de 0,367 m. A análise de resíduos pode ser visualizada na Figura 4.17. 

 
Tabela 4.3 - Resumo estatístico da regressão linear simples 

 
Estimado Erro Padrão Valor de t P-Valor 

 

Intercepto 2,014 0,111 18,067 <2e-16 *** 

Ht2 0,001 0,000 8,979 <2e-16 *** 

Obs.: *** significativo a 0,001%. 

 

 
Figura 4.17 – Gráfico de dispersão dos resíduos versus os valores preditos 
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O algoritmo LM tendeu a subestimar as estimativas, com exceção apenas 

das abordagens lm2_mf5_cs25 e lm2_m5_cs25 que apresentaram um 𝐸𝑟% de 1,12 

e 14,55%, respectivamente. Os 𝐸𝑟% para o número de indivíduos detectados nesse 

algoritmo variaram de -75,61% a 14,55% (Apêndice B). 

Analisando o tamanho utilizado na célula que compõe o CHM nota-se que o 

aumento na dimensão do pixel proporciona maior média de erros relativos, sendo a 

variação de cerca de 10% em cada aumento de 0,25 m (Figura 4.18).  

 

 

Figura 4.18 – Representação gráfica do 𝐸𝑟%, por tamanho de célula do CHM, obtida com a 

aplicação do algoritmo LM 

 

Nos CHMs em que não foram aplicados filtros, o algoritmo apresentou a 

tendência de subestimação, com o 𝐸𝑟% de -63,59 a -14,83%, assim como nas 

superfícies com filtro de média com janela de 3 x 3 pixels, com o 𝐸𝑟% entre -56,21 e 

-5,40%. Com relação as superfícies com filtro de média de 5 x 5 pixels, apenas uma 

alternativa tendeu em superestimar o número de indivíduos com 𝐸𝑟% de 14,55%. O 

mesmo ocorreu para os CHMs com aplicação do filtro de mediana, para a janela de 

3 x 3 pixels o 𝐸𝑟% foram de -58,27 a -11,03%, subestimação dos resultados, e para 

a janela de 5 x 5 pixels apenas uma alternativa superestimou os resultados em 

1,12%. Já as superfícies as quais foram suavizadas com a técnica gaussiana, para 

todas as variações a tendência foi de subestimação. 

Os valores médios de erro relativo (%) por estratégia de suavização (Tabela 

4.4) oscilaram de -51,59 a -37,18 %, sendo o menor valor observado no emprego do 

filtro de média de 3 x 3 pixels. Para a variação dentro das técnicas de filtragem o 

aumento na dimensão da janela de cálculo do filtro proporcionou um pequeno 
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aumento na média da porcentagem de erros. No filtro Gaussiano, o aumento no 

valor do desvio padrão, maior suavização, ocasionou maior porcentagem de erro.  

 
Tabela 4.4 – Média de erros, por estratégia de suavização, obtida com a aplicação do algoritmo LM 

Estratégia de Suavização Erro Médio Relativo (%) 

Filtro Gaussiano: SD = 06 e janela = 3 x 3 pixels -47,62 

Filtro Gaussiano: SD = 06 e janela = 5 x 5 pixels -47,85 

Filtro Gaussiano: SD = 07 e janela = 3 x 3 pixels -48,78 

Filtro Gaussiano: SD = 07 e janela = 5 x 5 pixels -49,67 

Filtro Gaussiano: SD = 08 e janela = 5 x 5 pixels -51,59 

Filtro Média com janela = 3 x 3 pixels -37,18 

Filtro Média com janela = 5 x 5 pixels -42,06 

Filtro Mediana com janela = 3 x 3 pixels -39,19 

Filtro Mediana com janela = 5 x 5 pixels -42,03 

Sem filtro -42,18 

  

Na figura 4.19 é possível verificar os valores dos 𝐸𝑟% agrupados por tamanho 

de janela de busca do filtro LM e suavização adotada. Pode-se constatar que em 

todas as superfícies, submetidas ou não a técnicas de suavização, os valores dos 

erros cresceram com o aumento da janela de busca utilizada, ficando o resultado da 

janela variável bem próximo ao da de 3 m. Analisando as janelas de busca, as com 

tamanho de 3 m, 4 m e variável tenderam a subestimar o número de árvores, 

variando os 𝐸𝑟% de -71,52 a -17,28 % para a de 3 m, de -75,61 a -32,05 % para a 

de 4 m e de -71,42 a -13,30 % para a variável. Já a janela do filtro LM de 2 m 

apresentou um 𝐸𝑟% de -64,17 a 14,55 %.  
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Figura 4.19 – Valores de 𝐸𝑟% por tamanho de janela de busca filtro de máximos locais, para cada 

estratégia de suavização adotada no algoritmo LM 

 

A distribuição dos 𝐸𝑟(%), para as parcelas em estudo, obtidos para as 160 

estratégias adotadas no algoritmo LM podem ser visualizados no apêndice B. 

Considerando o 𝐸𝑟%, 98,75% das estratégias apresentaram resultados negativos, 

indicando uma tendência de subestimação do número de indivíduos. Os casos em 

que o número de árvores detectado é maior que o observado em campo (𝐸𝑟%> 0), 

geralmente ocorrem nas combinações das superfícies com células do grid de 

tamanhos pequenos (cs5 e cs25) e com a aplicação do tamanho 2 x 2 m da janela 

de busca do filtro LM. 

As 10 estratégias do algoritmo LM selecionadas apresentaram os 𝐸𝑟% de -

13,59 a -6,78% e um desvio padrão dos erros médios relativos (𝑆𝐸𝑟) variando de 

12,87 a 16,44% (Tabela 4.5). 
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Tabela 4.5 – Resultados obtidos para as 10 estratégias selecionadas do algoritmo LM, para o número 
de árvores 

Abordagem 
Nº Médio 
Árvores 

Er (%) Mínimo Er (%) Máximo Er (%) SEr 

lm2_gau08_5_cs25 48 -10,87 -30,36 19,57 12,87 

lm2_gau07_3_cs25 47 -12,04 -35,09 21,74 14,02 

lm2_gau06_5_cs25 47 -12,86 -33,33 20,51 14,52 

lm2_m3_cs5 46 -14,70 -45,76 20,34 16,44 

lm2_sf_cs25 46 -14,83 -42,37 15,25 15,21 

lm3_m5_cs25 44 -17,28 -39,58 13,56 13,14 

lm2_mf3_cs5 44 -17,51 -47,46 13,56 15,69 

lm2_sf_cs5 42 -21,23 -47,46 13,56 14,89 

var_mf5_cs25 42 -22,63 -41,86 13,56 15,50 

lm3_mf5_cs25 40 -25,09 -45,76 10,17 14,14 

Er = erro relativo médio e Ser = desvio padrão dos erros médios relativos. 

 

4.3.3.2 Curvatura Mínima (CM) 

No algoritmo CM as estratégias apresentaram o 𝐸𝑟% variando entre -74,91% 

a 97,90%, com a maioria tendendo a subestimação, e 9% das abordagens 

superestimando os resultados. 

Considerando o tamanho utilizado na célula que compõe o CHM nota-se, 

assim como no método anterior, que o aumento na dimensão da célula resulta em 

maior porcentagem média de erros. Entretanto, a menor média de erros ocorre para 

a célula de 0,25 m, correspondendo o resultado a superestimação (Figura 4.20).  

 

 

Figura 4.20 – Representação gráfica do 𝐸𝑟%, por tamanho célula do CHM, obtida com a aplicação do 

algoritmo CM 
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Nas superfícies sem filtro, o algoritmo apresentou a tendência de 

subestimação, com o 𝐸𝑟% de -61,98 a -4,35%, com exceção apenas de duas 

estratégias lm2_sf_cs5 e lm2_sf_cs25 com o 𝐸𝑟% de 24,13 e 97,85%, 

respectivamente. Para os CHMs com filtro de média de tamanho 3 x 3 pixels, com o 

𝐸𝑟% variando de -70,10 a -97,90% e com filtro de média de 5 x 5 pixels, variando de 

- -72,82 a 46,14%, apenas uma estratégia (lm2_m3_cs25 e lm2_m5_cs25) em cada, 

tendeu em superestimar o número de indivíduos. O mesmo ocorreu para os CHMs 

com aplicação do filtro de mediana, para a janela de 3 x 3 pixels os 𝐸𝑟% foram de -

69,74 a 85,82% e para a janela de 5 x 5 pixels de -74,91 a 47,30% com apenas uma 

estratégia superestimando os resultados em ambas. Já as superfícies as quais 

foram suavizadas com a técnica gaussiana, os valores encontrados para os vieses 

foram próximos, assim como a variação para esses valores. 

Os valores médios de erro relativo (%) por estratégia de suavização (Tabela 

4.6) variaram de -39,72 a -21,75 %, sendo o menor valor observado na superfície 

sem filtro. Assim como no método anterior, as variações dentro das técnicas de 

filtragem, como o aumento na dimensão da janela de cálculo do filtro proporcionou 

um pequeno aumento na média da porcentagem de erros e no CHM com filtro 

Gaussiano o aumento no valor do desvio padrão, maior suavização, causou um 

pequeno aumento nos erros. 

 

Tabela 4.6 – Média de acertos por estratégia de suavização obtida com a aplicação do método CM 

Estratégia de Suavização Erro Médio Relativo (%) 

Filtro Gaussiano: SD = 06 e janela = 3 x 3 pixels -28,82 

Filtro Gaussiano: SD = 06 e janela = 5 x 5 pixels -28,97 

Filtro Gaussiano: SD = 07 e janela = 3 x 3 pixels -30,32 

Filtro Gaussiano: SD = 07 e janela = 5 x 5 pixels -30,72 

Filtro Gaussiano: SD = 08 e janela = 5 x 5 pixels -32,41 

Filtro Média com janela = 3 x 3 pixels -31,06 

Filtro Média com janela = 5 x 5 pixels -39,72 

Filtro Mediana com janela = 3 x 3 pixels -31,21 

Filtro Mediana com janela = 5 x 5 pixels -38,50 

Sem filtro -21,75 

 

Para o algoritmo CM, os valores dos 𝐸𝑟% agrupados por tamanho de janela 

de busca do filtro de máximos locais e suavização adotada são apresentados na 

Figura 4.21. Assim como no algoritmo LM, para todas as superfícies os valores de 
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média dos erros aumentaram com o crescimento da dimensão da janela de busca do 

filtro LM. 

Considerando as janelas de busca do filtro LM com tamanho de 3 e 4 m, 

aplicadas as curvaturas mínimas, tenderam a subestimar o número de árvores, 

variando os 𝐸𝑟% de -68,31 a -1,65 % e de -74,91 a -31,43 %, respectivamente. Já a 

janela de 2 m apresentou um 𝐸𝑟% de -63,06 a 97,90 %.  

 

 
Figura 4.21 – Valores de 𝐸𝑟% por tamanho de janela de busca do filtro de máximos locais para cada 

estratégia de suavização adotada no algoritmo CM 

 
No apêndice C são apresentadas a distribuição dos erros médios relativos 

𝐸𝑟(%) das 120 estratégias adotadas no algoritmo CM. Em 90,83% das estratégias 

apresentaram resultados negativos para o 𝐸𝑟%, indicando uma tendência na 

subestimação do número de indivíduos. Do mesmo modo que o algoritmo LM, os 

casos em que o número de árvores detectado é maior que o observado em campo 

(𝐸𝑟%> 0) geralmente ocorrem nas combinações das superfícies com células do grid 
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de tamanhos menores (cs5 e cs25) e na aplicação do tamanho 2 x 2 m da janela de 

busca do filtro de máximos locais. 

As 10 estratégias do algoritmo CM selecionadas apresentaram um 𝐸𝑟(%) 

variando de -31,43 a -20,01 % e um desvio padrão dos erros médios relativos (𝑆𝐸𝑟) 

variando de 8,66 a 13,46% (Tabela 4.7). Os máximos e mínimos erros médios 

relativos encontrados, assim como o 𝑆𝐸𝑟 podem ser visualizados na Tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 – Resultados obtidos para as 10 estratégias selecionadas do algoritmo CM, para o número 
de árvores 

Estratégia 
Nº Médio 
Árvores 

Er (%) Mínimo Er (%) Máximo Er (%) SEr 

lm3_gau06_3_cs5 43 -20.01 -38.98 5.71 9.28 

lm3_gau06_5_cs5 43 -20.28 -40.68 5.71 9.55 

lm3_gau07_3_cs5 42 -22.23 -45.76 -5.71 8.66 

lm2_mf5_cs5 41 -22.52 -46.03 11.43 13.46 

lm3_gau07_5_cs5 41 -22.71 -47.46 -4.35 9.00 

lm2_m5_cs5 41 -23.90 -45.76 0.00 9.57 

lm3_gau08_5_cs5 40 -25.23 -47.46 -5.71 9.28 

lm3_mf3_cs5 40 -25.48 -44.07 -2.86 8.98 

lm3_m3_cs5 40 -26.00 -44.07 2.86 9.70 

lm4_m5_cs25 36 -31.43 -47.46 11.43 11.39 

Er = erro relativo médio e Ser = desvio padrão dos erros médios relativos. 
 

4.3.3.3 Análises de volume 

As variáveis, volume e altura, utilizadas no modelo apresentaram um 

coeficiente de correlação linear de Pearson (ρ) de 0,92. A regressão linear (eq. 11) 

apresentou coeficientes significativos (Tabela 4.8), coeficiente de determinação 

ajustado (R2adj) de 97,24% e erro padrão dos resíduos de 0,168 m³. A análise de 

resíduos pode ser visualizada na Figura 4.22. 

 
Tabela 4.8 - Resumo estatístico da regressão linear simples 

 Estimado Erro Padrão Valor de t P-Valor 
 Intercepto -13,693 0,183 -74,81 <2e-16 *** 

Alt 3,762 0,059 63,38 <2e-16 *** 

Obs,: *** significativo a 0,001%. 
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Figura 4.22 - Gráfico percentual dos resíduos em função do volume estimado 

 

Considerando o volume estimado através do modelo ajustado, para o 

algoritmo LM, 50% das estratégias selecionadas apresentaram uma pequena 

tendência de subestimação (viés entre -0,66 e -0,06 m³) das estimativas de volume. 

As 10 estratégias desse algoritmo apresentaram o RMSE variando de 1,78 a 3,41 m³ 

(𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 de 12,90 a 24,72%) e o viés de -0,66 a 1,20 m³ (Tabela 4.9). Já para o 

algortimo CM as estratégias tenderam a subestimar as estimativas de volume, com o 

viés entre -6,23 e -1,62 m³. O RMSE para a estimativa de volume das estratégias 

desse algoritmo variou de 2,41 a 6,45 m³ e o 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 de 17,46 a 46,71% (Tabela 

4.9). 

  
Tabela 4.9 – Resultados obtidos para as 20 estratégias selecionadas dos algoritmos 

(Continua) 

Algoritmo Estratégia 
Volume 

Médio (m³) 
RMSE (m³) RMSEr (%) Viés (m³) 

LM lm2_gau08_5_cs25 13,32 1,78 12,90 -0,48 

LM lm2_gau07_3_cs25 13,74 1,98 14,33 -0,06 

LM var_mf5_cs25 13,23 2,07 14,97 -0,55 

LM lm3_mf5_cs25 13,14 2,10 15,25 -0,66 

LM lm3_m5_cs25 14,18 2,11 15,28 0,39 

LM lm2_gau06_5_cs25 13,72 2,13 15,44 -0,08 

LM lm2_sf_cs5 14,01 2,84 20,57 0,21 

LM lm2_mf3_cs5 14,58 3,04 22,02 0,78 

LM lm2_sf_cs25 14,91 3,29 23,88 1,11 

LM lm2_m3_cs5 15,00 3,41 24,72 1,20 

CM lm3_gau06_3_cs5 12,18 2,41 17,46 -1,62 

CM lm3_gau06_5_cs5 12,10 2,45 17,78 -1,70 

CM lm3_gau07_3_cs5 11,84 2,57 18,59 -1,96 
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(conclusão) 

Algoritmo Estratégia 
Volume 

Médio (m³) 
RMSE (m³) RMSEr (%) Viés (m³) 

CM lm3_mf3_cs5 11,80 2,70 19,53 -2,00 

CM lm3_gau07_5_cs5 11,65 2,72 19,74 -2,15 

CM lm3_gau08_5_cs5 11,16 3,09 22,41 -2,64 

CM lm3_m3_cs5 11,34 2,98 21,59 -2,46 

CM lm2_m5_cs5 10,66 3,49 25,29 -3,14 

CM lm2_mf5_cs5 12,01 2,87 20,77 -1,79 

CM lm4_m5_cs25 7,57 6,45 46,71 -6,23 

 

Com base nos valores apresentados na tabela 4.9 foram selecionadas as 11 

estratégias que apresentaram melhores resultados para o viés, RMSE e o 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 < 

20%. O viés para a estimativa de volume dessas estratégias variou de -2,15 a 0,39, 

com o RMSE entre 1,78 e 2,72 m³ e o 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 de 12,90 a 19,74%. 

 

4.3.3.4 Análises de altura e visual 

Das estratégias empregadas, 11 foram selecionadas por seus resultados 

na detecção de indivíduos e na estimativa de volume por parcela. Essas 11 (Tabela 

4.10) foram melhor avaliadas, considerando as alturas encontradas e de forma 

visual. 

 
Tabela 4.10 – Estratégias selecionadas com base no desempenho na quantificação de indivíduos e 

estimativa de volume 

Algoritmo Estratégia 

LM lm2_gau08_5_cs25 

LM lm2_gau07_3_cs25 

LM var_mf5_cs25 

LM lm3_mf5_cs25 

LM lm3_m5_cs25 

LM lm2_gau06_5_cs25 

CM lm3_gau06_3_cs5 

CM lm3_gau06_5_cs5 

CM lm3_gau07_3_cs5 

CM lm3_mf3_cs5 

CM lm3_gau07_5_cs5 
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As estatísticas calculadas para as alturas extraídas dos dados ALS são 

demonstradas na Tabela 4.11. Os 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 variaram de 4,96 a 9,56% e o RMSE 1,28 

a 2,47 m. As estratégias tenderam a superestimar as alturas (Viés de 0,81 a 2,19 m). 

 

Tabela 4.11 – Valores médios para as estatísticas calculadas paras as 11 estratégias selecionadas 

Estratégia 
Altura Total 
Média (m) 

RMSE (m) RMSEr (%) Viés (m) 

lm2_gau08_5_cs25_LM 26.67 1.30 5.04 0.83 

lm2_gau07_3_cs25_LM 27.02 1.56 6.03 1.18 

lm2_gau06_5_cs25_LM 27.08 1.61 6.23 1.24 

lm3_m5_cs25_LM 27.78 2.20 8.53 1.95 

var_mf5_cs25_LM 27.89 2.34 9.06 2.05 

lm3_mf5_cs25_LM 28.03 2.47 9.56 2.19 

lm3_gau07_5_cs5_CM 26.64 1.28 4.96 0.81 

lm3_gau06_5_cs5_CM 26.68 1.30 5.02 0.84 

lm3_gau06_3_cs5_CM 26.69 1.31 5.07 0.86 

lm3_gau07_3_cs5_CM 26.71 1.32 5.11 0.88 

lm3_mf3_cs5_CM 27.03 1.54 5.97 1.19 

 
 

Analisando graficamente (Figuras 4.23) as distribuições das alturas 

encontradas nos dados ALS e as obtidas pelo inventário, para duas parcelas da área 

em estudo em cada estratégia, pode-se afirmar que as distribuições resultantes dos 

dados ALS se concentraram nas classes superiores de altura, não havendo boa 

representação das classes inferiores a 20 m e das classes acima de 33 m. Assim, as 

estratégias analisadas tenderam a superestimação da variável altura (Viés > 0 m). 

As superfícies com filtros Gaussianos geraram distribuições semelhantes, 

mas o aumento do valor do desvio padrão resultou em um pequeno deslocamento 

da distribuição para as classes inferiores. No algoritmo LM o filtro de média 

(lm3_m5_cs25) encontrou mais indivíduos nas classes de altura inferiores, se 

comparado ao filtro de mediana (lm3_mf5_cs25). Nos dois algoritmos, o viés da 

altura obtida nas superfícies com suavização utilizando filtro Gaussiano foram um 

pouco menores do que nas superfícies com filtro de média e mediana. 

 



 114 

a) 
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f) 

 
g) 

 

h) 
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i) 

 

j) 

 
k) 

 
Figura 4.23 – Histogramas representando a distribuição das alturas geradas por dados ALS e a 

distribuição das alturas obtidas no inventário. nas estratégias: a) 
lm2_gau08_5_cs25_LM, b) m2_gau07_3_cs25_LM, c) lm2_gau06_5_cs25_LM, d) 
lm3_m5_cs25_LM, e) var_mf5_cs25_LM, f) lm3_mf5_cs25_LM, g) 
lm3_gau07_5_cs5_CM,  h) lm3_gau06_5_cs5_CM, i) lm3_gau06_3_cs5_CM, j) 
lm3_gau07_3_cs5_CM e k) lm3_mf3_cs5_CM 

 
A representação visual teve como base um CHM que permitisse uma boa 

representação das copas, para visualização dos indivíduos detectados pelas 

estratégias. Desse modo, a superfície utilizada foi a sem suavização, com pixels de 

0,50 m (sf_cs5) e a parcela selecionada foi a número 1 (Figura 4.24). 

A análise visual dos resultados permitiu a comparação dos algoritmos quanto 

ao posicionamento do topo dos indivíduos (máximo local), além de identificar erros 

de comissão e omissão, alguns erros foram destacados pelos círculos vermelhos e 

azuis, respectivamente. Nas estratégias do algoritmo LM, houve um bom 

posicionamento do topo dos indivíduos, com maior ocorrência de erros de omissão 

(menores árvores), e com pequena variação entre as estratégias com suavização 

Gaussiana. Já o algoritmo CM resultou, em algumas superfícies, no deslocamento 

na posição dos valores de maior elevação do centro para a lateral das copas, 
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resultando na criação de falsos picos, e em algumas copas mais de um pico nas 

laterais, como destacado em vermelho, constituindo erros de comissão.  
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Figura 4.24 – Representações dos indivíduos detectados na parcela 1, através da aplicação 11 
estratégias selecionadas, no CHM sem suavização, com célula de tamanho 0,5 m que 
permite uma boa visualização das copas 

 

Assim, com base nos resultados apresentados (Tabela 4.12) e na 

interpretação visual a estratégia que proporcionou a melhor resposta 

(lm2_gau08_5_cs25_LM) utilizou o algoritmo LM com janela de busca 2 x 2 m, na 

superfície com as células de tamanho 0,25 m, com aplicação do filtro Gaussiano (SD 

= 0,8 e janela de cálculo de 5 x 5 pixels). Essa estratégia apresentou um 𝐸𝑟% de -
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10,87% na quantificação dos indivíduos e para a estimativa de volume o viés de -

0,48 m3 e o 𝑅𝑀𝑆𝐸𝑟 de 12,90%. As alturas encontradas apresentaram uma pequena 

tendência de superestimação (viés de 0,83 m). Assim, essa estratégia apresentou 

uma boa estimativa de volume (96,5%).  

 
Tabela 4.12 – Valores médios das estatísticas calculadas paras as 11 estratégias selecionadas 

Estratégia 

Nº de Indivíduos Volume Altura 

Média 
Erro 

Médio 
(%) 

Ser 
(%) 

Média 
(m) 

RMSEr 
(%) 

Viés 
(m) 

Média 
(m) 

RMSEr 
(%) 

Viés 
(m) 

lm2_gau08_5_cs25_LM 48 -10.87 12.87 13,32 12.90 -0.48 26.67 5.04 0.83 

lm2_gau07_3_cs25_LM 47 -12.04 14.02 13,74 14.33 -0.06 27.02 6.03 1.18 

lm2_gau06_5_cs25_LM 47 -12.86 14.52 13,72 15.44 -0.08 27.08 6.23 1.24 

lm3_m5_cs25_LM 44 -17.28 13.14 14,18 15.28 0.39 27.78 8.53 1.95 

var_mf5_cs25_LM 42 -22.63 15.50 13,23 .14,97 -0.55 27.89 9.06 2.05 

lm3_mf5_cs25_LM 40 -25.09 14.14 13,14 15.25 -0.66 28.03 9.56 2.19 

lm3_gau07_5_cs5_CM 41 -22.71 9.00 11.65 19.74 -2.15 26.64 4.96 0.81 

lm3_gau06_5_cs5_CM 43 -20.28 9.55 12.10 17.78 -1.70 26.68 5.02 0.84 

lm3_gau06_3_cs5_CM 43 -20.01 9.28 12.18 17.46 -1.62 26.69 5.07 0.86 

lm3_gau07_3_cs5_CM 42 -22.23 8.66 11.84 18.59 -1.96 26.71 5.11 0.88 

lm3_mf3_cs5_CM 40 -25.48 8.98 11.80 19.53 -2.00 27.03 5.97 1.19 

 

4.4 Discussão 

Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade da detecção de árvores 

individuais a partir de dados ALS obtidos em plantios de Eucalyptus. Com relação ao 

tamanho das células que constituem os modelos digitais de altura pode-se afirmar 

que os menores tamanhos geram melhores representações das copas das árvores. 

Entretanto, para a dimensão de 0,25 m alguns pixels não encontram retornos no 

dossel, gerando assim valores baixos dentro das copas, que podem induzir a 

existência de falsos picos nas superfícies. Esses pixels podem ser considerados 

ruídos e causar uma superestimação na quantidade de árvores, por fornecer a 

superfície falsos máximos locais.  

Dessa forma, os algoritmos apresentaram menores porcentagens de erros 

quando aplicados as superfícies com menores tamanhos de células, ocorrendo, 

entretanto, para o algoritmo CM a superestimação para o CHM com pixels de 0,25 

m, o que pode ter sido ocasionado devido a criação de falsos picos na lateral das 

copas durante a geração da superfície de curvatura mínima. 
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Outro fator que influenciou a resposta dos algoritmos foi a suavização da 

superfície, as 11 estratégias selecionadas continham a superfície suavizada. A 

determinação do grau de suavização empregado constitui um ponto importante na 

detecção dos indivíduos, pois parâmetros com valores maiores podem resultar no 

agrupamento de copas, favorecendo a subestimação da quantidade de árvores, 

entretanto as variações no grau de suavização usadas não resultaram em grandes 

diferenças no desempenho dos métodos. 

Os algoritmos apresentaram melhores resultados com os tamanhos de 

janelas de busca do filtro de máximo local próximos ao espaçamento utilizado no 

plantio, proporcionando o aumento na dimensão da janela em aumento no erro. 

Silva et al. (2013), avaliaram o uso do filtro de Máximo Local na detecção de árvores, 

em plantios de Eucalyptus sp, com espaçamento de 3 x 2 m, utilizando variações na 

dimensão das janelas de busca (1 a 5 m). Os resultados indicaram um 

comportamento inversamente proporcional entre o tamanho da janela e a acurácia, 

ou seja, janelas de maior tamanho obtiveram piores resultados. 

Apesar dos erros no número de indivíduos estarem acima de -10%, os 

volumes estimados a partir dos dados ALS, para as 20 estratégias selecionadas, 

apresentaram no geral pequenas tendências de subestimação, o que pode estar 

relacionado ao fato das árvores detectadas representarem as maiores classes de 

altura das parcelas, que correspondem a maior proporção do volume. Já as árvores 

não encontradas, pertencem as menores classes de altura e representam uma 

pequena proporção do volume. Em seu estudo, Persson et al. (2002) identificaram 

71% das árvores das parcelas, correspondendo a grande parte das árvores não 

detectadas as de pequeno diâmetro, o que resultou em uma boa estimativa do 

volume (91%), pois as árvores mais valiosas constituem a maior proporção do 

volume.   

As médias das alturas encontradas pelos dados ALS apresentaram uma 

pequena tendência de superestimação, o que pode ter ocorrido em virtude dos 

indivíduos encontrados pertencerem as classes superiores de altura. Outro fator que 

pode contribuir para essa superestimação está relacionado a criação do CHM, que é 

desenvolvido com base nos retornos mais altos da nuvem de pontos, o que pode 

favorecer a representação de árvores superiores em detrimento das inferiores, uma 

vez que os indivíduos de menor porte podem ser encobertos por galhos dos 

elementos maiores (SILVA et al., 2013). A tendência de superestimação também foi 
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verificada por Yu et al. (2010). Em seu estudo esses autores compararam a 

abordagem baseada em área e a baseada em árvore individual, geralmente usadas 

em dados derivados de tecnologia ALS, para predizer atributos a nível de parcela, 

obtendo para a ITD um RMSE de 5,69% para altura média. 

Os algoritmos apresentaram bons resultados na detecção de árvores 

individuais, resultando na maior parte das estratégias em erros de omissão. 

Entretanto para algumas estratégias do algoritmo CM houve maior número de 

árvores extras detectadas (erros de comissão), resultantes provavelmente dos picos 

laterais nas copas apresentados pelas superfícies, o que pode ter compensado o 

número de árvores não detectadas. Resultado semelhante foi observado por 

Kaartinen et al. (2012), ao comparar diversos métodos, observaram bons resultados 

ao detectar árvores dominantes em detrimento de árvores dominadas para o 

algoritmo LM, e já o algoritmo CM, esse apresentou a melhor porcentagem quanto à 

detecção das árvores, porém resultou em erros de comissão (árvores extras). No 

trabalho de Maltamo et al. (2004), os resultados demostraram boa precisão do uso 

de dados ALS com o algoritmo LM na descrição do estrato arbóreo dominante, 

sendo a porcentagem de árvores dominantes detectadas de 80% e de apenas cerca 

de 40% quando consideradas todas as árvores. 

Cabe ressaltar a dificuldade em detectar os topos das árvores de eucalipto 

devido ao movimento causado pelo vento. Com o balanço das árvores, essas 

acabam juntando-se a indivíduos vizinhos, sendo difícil separar as copas individuais. 

Assim, uma alternativa seria o desenvolvimento de algoritmos que atuem na parte 

inferior da nuvem de pontos ALS, visando localizar os troncos das árvores.  

 

4.5 Conclusão 

A abordagem de árvores individuais aplicada a nuvem de pontos ALS 

originária de plantios do gênero Eucalyptus foi utilizada neste estudo. Os resultados 

indicaram que o modelo digital de alturas com células de dimensões menores e com 

aplicação de suavização possibilitam melhores resultados quanto a quantificação de 

indivíduos. Na área de estudo, com plantios de Eucalyptus em espaçamento 3 x 2 m, 

as janelas de busca para o filtro de Máximo Local de menores dimensões (2 e 3 m) 

demostraram ser mais adequadas para contagem de árvores. 
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O uso de dados ALS permitiu a detecção de árvores individuais, sendo o 

melhor desempenho encontrado no algoritmo LM, com a estratégia selecionada 

resultando em um erro médio relativo de cerca 11 % na quantificação dos indivíduos 

arbóreos. 
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5 CONCLUSÃO 

Dentre as atividades mais importantes do inventário florestal destacam-se: a 

estimação de volume do povoamento; a estratificação quando necessária; e a 

contagem de indivíduos. Este trabalho avalia os potenciais ganhos na qualidade das 

estimativas obtidas a partir de dados ALS nesses três aspectos. 

No capítulo 2, em que buscou-se avaliar o uso combinado de dados ALS e de 

dupla amostragem para estimativa de volume em plantios de eucalipto, comparando 

a delineamentos tradicionais, os resultados encontrados com a aplicação da dupla 

amostragem indicaram, se considerado o erro amostral, melhorias de cerca de 60% 

nas estimativas de volume e a redução do esforço amostral em campo (71,4%) em 

relação à amostragem casual simples. A ampliação do escopo desse trabalho, 

envolvendo mais plantios, e inclusive plantios de outras espécies, precisaria ser 

considerado para que se pudesse comprovar o nível de ganho da dupla amostragem 

observado na qualidade das estimativas. 

Diferenças existentes entre materiais genéticos clonais e entre idades nos 

povoamentos de Eucalyptus foram exploradas no capítulo 3. Os resultados 

demonstraram que diferenças entre espécies e clones de uma mesma espécie de 

Eucalyptus podem ser descritas a partir de dados ALS. Para os dados utilizados, a 

altura máxima (P95), foi estatisticamente diferente em todas as comparações entre 

clones. Considerando plantios de E. grandis com diferentes idades, 4 e 7 anos, 

diferenças na altura e na cobertura do dossel (𝐶𝑃5) foram observadas.  A 

incorporação de mais atributos de estratificação, como solo, relevo etc., poderiam 

trazer melhorias nos resultados. 

A abordagem de árvores individuais foi utilizada na última parte, capítulo 4, 

onde foi possível verificar a capacidade dos dados ALS em detectar árvores por 

meio de algoritmos que atuam no CHM. A composição do CHM (tamanho de célula e 

suavização) afetou o desempenho dos algoritmos. Na área estudada, o algoritmo de 

máximo local (LM) apresentou melhores resultados, atingindo um erro relativo médio 

de 11% em sua melhor estratégia. Novos estudos que permitam substituir o uso de 

modelos digitais de superfície, como o modelo digital de alturas (CHM), pelo uso de 

camadas mais internas do dossel poderiam ser recomendados como um 

desdobramento promissor deste trabalho. 

As tecnologias ALS, como comprovado neste estudo, mostram-se como as 

mais adequadas para promover significativas melhorias na capacidade do gestor 
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florestal exercer as suas funções. Os três casos descritos mostraram apenas um 

pequeno exemplo do amplo leque de possíveis aplicações. Quando incorporadas ao 

uso de escaneamento laser terrestre e de imagens multi e hiper espectrais, por 

exemplo, o ALS oferece ainda maiores possibilidades. É nesse sentido que, por 

restar ainda um longo caminho pela frente, fica a esperança de que este trabalho 

tenha trazido contribuição significativa para servir de motivação para o avanço de 

novos estudos. 
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APÊNDICE A -  Tabela com a caracterização das parcelas utilizadas no capítulo 3 

(continua) 

 

Nº Parcela 
N° de 

Árvores 
DAP Médio 

(cm) 
SD DAP 

(cm) 
Altura Média 

(m) 
SD Altura 

(m) 
VTCC2 

(m³) 

1 47 15,47 3,29 24,54 3,06 10,33 

2 39 15,35 3,36 23,60 3,20 8,12 

3 50 15,03 3,20 24,31 3,54 10,35 

4 47 14,60 3,50 23,31 3,70 8,99 

5 58 16,04 3,84 25,33 4,00 14,54 

6 60 14,89 2,47 23,66 2,65 11,43 

7 59 15,60 3,23 24,87 3,69 13,41 

8 57 16,43 3,58 25,76 3,39 14,92 

9 58 15,66 2,99 25,06 3,21 13,21 

10 55 17,30 2,75 28,00 2,82 16,74 

11 59 18,15 1,98 29,02 1,65 19,92 

12 59 19,09 2,87 30,36 2,11 23,42 

13 52 16,18 4,05 27,15 4,87 14,62 

14 63 15,58 4,10 26,09 4,93 15,96 

15 55 17,28 4,03 28,18 4,03 17,82 

16 59 15,08 3,56 24,84 4,33 12,98 

17 57 15,39 3,74 25,52 4,15 13,46 

18 58 15,12 3,45 25,88 4,02 13,30 

19 46 14,64 2,58 21,76 2,32 7,71 

20 50 14,01 2,87 22,67 2,87 8,29 

21 52 15,09 1,98 19,89 1,18 8,04 

22 55 15,12 1,88 20,71 0,98 8,92 

23 54 17,90 3,75 27,30 2,46 17,39 

24 53 17,85 3,03 27,70 2,90 16,96 

25 59 13,85 4,88 22,15 4,27 10,71 

26 52 19,05 2,55 27,83 1,89 18,45 

27 58 15,89 2,39 27,23 2,89 14,57 

28 56 14,94 2,52 25,71 3,23 11,91 

29 58 15,05 3,20 25,81 4,37 13,01 

30 58 14,43 4,55 24,24 6,10 12,51 

31 58 15,20 2,65 26,14 3,33 13,02 

32 59 15,00 1,69 23,21 1,69 10,80 

33 59 13,82 1,78 21,39 1,89 8,51 

34 54 14,76 2,34 22,67 2,67 9,59 

35 59 14,39 1,57 22,15 1,51 9,45 

36 48 16,18 4,84 27,74 5,40 14,73 

37 43 17,88 4,45 29,91 4,84 16,64 

38 48 17,21 4,69 28,52 5,36 16,59 

39 35 19,87 5,18 30,65 4,86 16,98 

40 59 16,30 3,26 27,63 4,04 16,41 
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APÊNDICE A -  Tabela com a caracterização das parcelas utilizadas no capítulo 3 

(conclusão) 

 

Nº Parcela 
N° de 

Árvores 
DAP Médio 

(cm) 
SD DAP 

(cm) 
Altura Média 

(m) 
SD Altura 

(m) 
VTCC2 

(m³) 

41 56 17,02 3,28 28,05 4,03 17,05 

42 53 16,68 3,37 27,18 3,21 14,99 

43 54 17,22 2,96 27,90 3,20 16,37 

44 54 15,71 2,96 26,60 3,28 13,25 

45 47 18,26 4,08 29,56 5,01 18,24 

46 46 19,04 4,18 30,61 4,65 20,15 

SD = desvio padrão; VTCC = Volume total com casca. 
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APÊNDICE B - Tabela com os resultados para as 160 estratégias do algoritmo LM, 
na quantificação de indivíduos do capítulo 3  

(continua) 

 

Estratégia Er (%) Mínimo Er (%) Máximo Er (%) SEr 

lm2_sf_cs1 -35.99 -64.41 -5.08 13.17 

lm3_sf_cs1 -50.80 -76.27 -22.03 11.17 

lm4_sf_cs1 -63.59 -79.66 -42.59 7.36 

lm2_sf_cs75 -34.80 -60.00 -3.39 14.26 

lm3_sf_cs75 -45.86 -74.58 -28.81 10.41 

lm4_sf_cs75 -55.63 -76.27 -36.96 8.65 

lm2_sf_cs5 -21.23 -47.46 13.56 14.89 

lm3_sf_cs5 -41.38 -67.80 -15.25 10.78 

lm4_sf_cs5 -58.51 -74.58 -37.14 7.98 

lm2_sf_cs25 -14.83 -42.37 15.25 15.21 

lm3_sf_cs25 -36.41 -59.32 0.00 13.30 

lm4_sf_cs25 -48.75 -72.88 -28.26 9.64 

lm2_m3_cs1 -45.16 -71.19 -13.56 11.71 

lm3_m3_cs1 -48.62 -76.27 -19.23 11.45 

lm4_m3_cs1 -56.21 -77.97 -35.19 8.86 

lm2_m3_cs75 -31.88 -59.32 1.69 13.98 

lm3_m3_cs75 -38.46 -71.19 -8.47 12.95 

lm4_m3_cs75 -47.83 -76.27 -30.51 10.21 

lm2_m3_cs5 -14.70 -45.76 20.34 16.44 

lm3_m3_cs5 -33.98 -57.63 1.69 12.71 

lm4_m3_cs5 -50.83 -72.88 -25.71 9.39 

lm2_m3_cs25 -5.40 -32.76 25.42 13.99 

lm3_m3_cs25 -31.01 -54.24 3.39 13.20 

lm4_m3_cs25 -44.09 -67.80 -15.25 10.89 

lm2_m5_cs1 -58.72 -75.86 -31.43 9.19 

lm3_m5_cs1 -69.32 -81.36 -45.71 5.99 

lm4_m5_cs1 -72.40 -83.05 -54.29 4.98 

lm2_m5_cs75 -51.22 -76.27 -31.43 9.68 

lm3_m5_cs75 -54.72 -76.27 -34.29 8.63 

lm4_m5_cs75 -56.47 -76.27 -37.14 8.41 

lm2_m5_cs5 -28.05 -52.54 8.47 13.93 

lm3_m5_cs5 -33.69 -62.71 3.39 12.25 

lm4_m5_cs5 -43.87 -71.19 -22.86 9.26 

lm2_m5_cs25 14.55 -22.92 84.62 21.82 

lm3_m5_cs25 -17.28 -39.58 13.56 13.14 

lm4_m5_cs25 -32.05 -56.90 -5.08 10.73 

lm2_mf3_cs1 -42.43 -66.10 -8.47 12.42 

lm3_mf3_cs1 -49.74 -72.88 -19.23 11.25 

lm4_mf3_cs1 -58.27 -76.27 -37.04 8.79 

lm2_mf3_cs75 -33.30 -62.71 -1.69 14.34 
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APÊNDICE B - Tabela com os resultados para as 160 estratégias do algoritmo LM, 
na quantificação de indivíduos do capítulo 3  

(continuação) 

 

Estratégia Er (%) Mínimo Er (%) Máximo Er (%) SEr 

lm3_mf3_cs75 -40.89 -71.19 -6.78 13.44 

lm4_m3f_cs75 -50.67 -76.27 -28.85 10.45 

lm2_mf3_cs5 -17.51 -47.46 13.56 15.69 

lm3_mf3_cs5 -36.18 -61.02 1.69 13.03 

lm4_mf3_cs5 -52.80 -74.58 -31.43 9.24 

lm2_mf3_cs25 -11.03 -37.29 23.73 15.66 

lm3_mf3_cs25 -32.81 -54.24 1.69 13.82 

lm4_mf3_cs25 -45.85 -71.19 -16.95 10.77 

lm2_mf5_cs1 -42.23 -69.49 -6.78 14.36 

lm3_mf5_cs1 -65.90 -79.31 -48.57 7.70 

lm4_mf5_cs1 -71.84 -81.03 -57.14 5.05 

lm2_mf5_cs75 -40.05 -64.29 6.78 16.82 

lm3_mf5_cs75 -49.69 -74.58 -20.34 11.79 

lm4_mf5_cs75 -56.56 -76.27 -36.96 8.78 

lm2_mf5_cs5 -29.94 -55.93 10.17 14.96 

lm3_mf5_cs5 -34.96 -59.32 3.39 12.39 

lm4_mf5_cs5 -47.80 -71.19 -28.57 9.83 

lm2_mf5_cs25 1.12 -31.25 51.28 19.57 

lm3_mf5_cs25 -25.09 -45.76 10.17 14.14 

lm4_mf5_cs25 -38.94 -62.71 -5.08 11.85 

lm2_gau06_3_cs1 -53.49 -72.88 -33.33 9.18 

lm3_gau06_3_cs1 -63.70 -76.27 -42.86 7.03 

lm4_gau06_3_cs1 -69.54 -81.36 -51.43 6.11 

lm2_gau06_3_cs75 -46.04 -67.27 -16.95 11.69 

lm3_gau06_3_cs75 -52.94 -71.19 -36.54 8.21 

lm4_gau06_3_cs75 -59.89 -79.66 -42.86 7.15 

lm2_gau06_3_cs5 -30.20 -52.54 -1.69 12.54 

lm3_gau06_3_cs5 -44.22 -64.41 -23.73 10.13 

lm4_gau06_3_cs5 -58.91 -76.27 -37.14 7.03 

lm2_gau06_3_cs25 -12.47 -35.09 23.08 14.69 

lm3_gau06_3_cs25 -34.72 -56.90 -5.08 12.67 

lm4_gau06_3_cs25 -47.89 -69.49 -22.86 9.33 

lm2_gau06_5_cs1 -53.81 -72.88 -35.59 9.08 

lm3_gau06_5_cs1 -64.13 -76.27 -42.86 6.96 

lm4_gau06_5_cs1 -69.90 -81.36 -51.43 6.11 

lm2_gau06_5_cs75 -46.43 -69.09 -16.95 11.75 

lm3_gau06_5_cs75 -53.04 -71.19 -36.54 8.21 

lm4_gau06_5_cs75 -60.11 -79.66 -42.86 7.21 

lm2_gau06_5_cs5 -30.53 -52.73 -1.69 12.90 

lm3_gau06_5_cs5 -44.23 -63.64 -21.74 10.45 

lm4_gau06_5_cs5 -58.85 -76.27 -37.14 7.09 
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APÊNDICE B - Tabela com os resultados para as 160 estratégias do algoritmo LM, 
na quantificação de indivíduos do capítulo 3  

(continuação) 

 

Estratégia Er (%) Mínimo Er (%) Máximo Er (%) SEr 

lm2_gau06_5_cs25 -12.86 -33.33 20.51 14.52 

lm3_gau06_5_cs25 -35.11 -58.62 -5.08 12.73 

lm4_gau06_5_cs25 -47.92 -69.49 -22.86 9.53 

lm2_gau07_3_cs1 -57.79 -74.58 -37.04 7.97 

lm3_gau07_3_cs1 -66.58 -77.97 -42.86 6.62 

lm4_gau07_3_cs1 -71.67 -81.36 -48.57 6.52 

lm2_gau07_3_cs75 -48.28 -69.49 -26.92 10.02 

lm3_gau07_3_cs75 -54.14 -72.88 -36.54 7.92 

lm4_gau07_3_cs75 -60.49 -81.36 -48.08 7.16 

lm2_gau07_3_cs5 -31.56 -50.91 -1.69 12.67 

lm3_gau07_3_cs5 -44.19 -66.10 -25.00 10.30 

lm4_gau07_3_cs5 -58.86 -76.27 -34.29 7.33 

lm2_gau07_3_cs25 -12.04 -35.09 21.74 14.02 

lm3_gau07_3_cs25 -34.48 -55.93 -3.39 12.54 

lm4_gau07_3_cs25 -48.17 -69.49 -22.86 9.30 

lm2_gau07_5_cs1 -59.37 -76.27 -40.74 7.81 

lm3_gau07_5_cs1 -67.80 -81.36 -48.57 6.31 

lm4_gau07_5_cs1 -72.62 -83.05 -54.29 5.71 

lm2_gau07_5_cs75 -49.92 -72.88 -26.92 10.03 

lm3_gau07_5_cs75 -55.50 -72.88 -36.54 8.36 

lm4_gau07_5_cs75 -61.67 -81.36 -48.57 6.67 

lm2_gau07_5_cs5 -32.83 -56.14 -1.69 13.28 

lm3_gau07_5_cs5 -45.21 -66.10 -27.12 9.81 

lm4_gau07_5_cs5 -58.78 -76.27 -40.00 7.06 

lm2_gau07_5_cs25 -11.88 -35.09 23.91 13.28 

lm3_gau07_5_cs25 -35.03 -56.90 -6.78 12.52 

lm4_gau07_5_cs25 -48.06 -67.80 -22.86 9.35 

lm2_gau08_5_cs1 -64.17 -77.97 -42.59 7.10 

lm3_gau08_5_cs1 -71.52 -83.05 -55.56 5.34 

lm4_gau08_5_cs1 -75.61 -84.75 -65.71 4.29 

lm2_gau08_5_cs75 -53.72 -74.58 -32.61 8.91 

lm3_gau08_5_cs75 -58.43 -76.27 -34.29 7.68 

lm4_gau08_5_cs75 -63.81 -79.66 -50.00 6.38 

lm2_gau08_5_cs5 -34.64 -56.90 -1.69 13.54 

lm3_gau08_5_cs5 -46.07 -67.80 -27.12 9.88 

lm4_gau08_5_cs5 -58.66 -76.27 -34.29 7.41 

lm2_gau08_5_cs25 -10.87 -30.36 19.57 12.87 

lm3_gau08_5_cs25 -35.33 -57.63 -8.47 12.14 

lm4_gau08_5_cs25 -48.87 -69.49 -31.43 8.51 

var_sf_cs1 -50.76 -74.58 -22.03 11.08 

var_sf_cs75 -44.25 -64.41 -3.39 13.47 
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APÊNDICE B - Tabela com os resultados para as 160 estratégias do algoritmo LM, 
na quantificação de indivíduos do capítulo 3  

(conclusão) 

 

Estratégia Er (%) Mínimo Er (%) Máximo Er (%) SEr 

var_sf_cs5 -38.28 -58.49 8.47 16.49 

var_sf_cs25 -33.88 -55.17 3.39 14.83 

var_m3_cs1 -48.62 -76.27 -19.23 11.45 

var_m3_cs75 -37.69 -61.82 -1.69 13.99 

var_m3_cs5 -31.79 -50.94 8.47 16.37 

var_m3_cs25 -28.64 -54.39 8.47 14.53 

var_m5_cs1 -69.32 -81.36 -45.71 5.99 

var_m5_cs75 -54.45 -76.27 -33.90 9.09 

var_m5_cs5 -32.62 -57.63 8.47 14.04 

var_m5_cs25 -13.30 -35.42 36.96 16.65 

var_mf3_cs1 -49.74 -72.88 -19.23 11.25 

var_mf3_cs75 -40.30 -66.10 -1.69 14.42 

var_mf3_cs5 -34.47 -56.36 8.47 16.72 

var_mf3_cs25 -31.07 -54.39 6.78 15.37 

var_mf5_cs1 -65.90 -79.31 -48.57 7.70 

var_mf5_cs75 -47.80 -68.09 -3.85 14.20 

var_mf5_cs5 -34.30 -55.93 8.47 14.64 

var_mf5_cs25 -22.63 -41.86 13.56 15.50 

var_gau06_3_cs1 -63.47 -76.27 -42.86 7.07 

var_gau06_3_cs75 -51.26 -69.09 -16.95 10.86 

var_gau06_3_cs5 -41.57 -63.64 -6.78 13.99 

var_gau06_3_cs25 -31.69 -55.17 3.39 14.47 

var_gau06_5_cs1 -63.90 -76.27 -42.86 7.02 

var_gau06_5_cs75 -51.32 -69.09 -16.95 10.86 

var_gau06_5_cs5 -41.58 -63.64 -6.78 14.37 

var_gau06_5_cs25 -31.92 -55.17 3.39 14.45 

var_gau07_3_cs1 -66.40 -77.97 -42.86 6.63 

var_gau07_3_cs75 -53.01 -70.69 -26.92 9.22 

var_gau07_3_cs5 -41.49 -65.45 -6.78 13.95 

var_gau07_3_cs25 -31.32 -52.63 5.08 14.77 

var_gau07_5_cs1 -67.57 -81.36 -48.57 6.42 

var_gau07_5_cs75 -54.48 -72.88 -26.92 9.63 

var_gau07_5_cs5 -42.40 -62.71 -6.78 14.07 

var_gau07_5_cs25 -31.59 -53.45 5.08 14.90 

var_gau08_5_cs1 -71.42 -83.05 -55.56 5.41 

var_gau08_5_cs75 -57.82 -74.58 -34.29 8.32 

var_gau08_5_cs5 -43.00 -63.79 -6.78 13.90 

var_gau08_5_cs25 -31.47 -51.72 3.39 14.17 

 
 
  



 135 

APÊNDICE C- Tabela com os resultados para as 120 estratégias do algoritmo CM, 
na quantificação de indivíduos do capítulo 3 

(continua) 

 

Estratégia Er (%) Mínimo Er (%) Máximo Er (%) SEr 

lm2_sf_cs1 -46.91 -72.88 -20.00 9.80 

lm3_sf_cs1 -57.06 -76.27 -37.14 7.79 

lm4_sf_cs1 -61.98 -76.27 -45.71 6.04 

lm2_sf_cs75 -31.32 -59.32 -5.71 10.25 

lm3_sf_cs75 -38.09 -62.71 -17.14 8.61 

lm4_sf_cs75 -47.30 -66.10 -36.17 6.04 

lm2_sf_cs5 24.13 -1.69 82.05 17.34 

lm3_sf_cs5 -12.59 -28.33 22.86 10.31 

lm4_sf_cs5 -47.07 -59.32 -25.71 9.21 

lm2_sf_cs25 97.85 46.67 174.36 31.01 

lm3_sf_cs25 -4.35 -42.37 62.86 17.21 

lm4_sf_cs25 -36.27 -57.63 5.71 11.83 

lm2_m3_cs1 -60.02 -74.58 -41.67 7.15 

lm3_m3_cs1 -65.78 -79.66 -51.28 6.21 

lm4_m3_cs1 -70.10 -81.36 -57.14 5.08 

lm2_m3_cs75 -47.41 -69.49 -28.57 8.38 

lm3_m3_cs75 -52.16 -71.19 -28.57 7.67 

lm4_m3_cs75 -55.27 -71.19 -34.29 7.21 

lm2_m3_cs5 -12.00 -37.29 22.86 12.54 

lm3_m3_cs5 -26.00 -44.07 2.86 9.70 

lm4_m3_cs5 -41.54 -59.32 -17.14 8.01 

lm2_m3_cs25 97.90 47.46 171.43 25.64 

lm3_m3_cs25 -2.28 -28.81 51.28 15.89 

lm4_m3_cs25 -38.02 -53.33 -10.26 10.45 

lm2_m5_cs1 -62.34 -81.36 -48.00 7.61 

lm3_m5_cs1 -67.26 -84.75 -54.00 6.56 

lm4_m5_cs1 -72.82 -88.14 -59.26 5.60 

lm2_m5_cs75 -49.10 -69.49 -33.33 8.17 

lm3_m5_cs75 -57.66 -74.58 -42.59 7.11 

lm4_m5_cs75 -62.89 -76.27 -48.57 5.71 

lm2_m5_cs5 -23.90 -45.76 0.00 9.57 

lm3_m5_cs5 -40.78 -61.02 -26.09 7.32 

lm4_m5_cs5 -52.97 -65.52 -31.43 7.42 

lm2_m5_cs25 46.14 8.47 130.77 23.95 

lm3_m5_cs25 -1.65 -17.24 37.14 11.80 

lm4_m5_cs25 -31.43 -47.46 11.43 11.39 

lm2_mf3_cs1 -59.05 -74.14 -31.43 9.48 

lm3_mf3_cs1 -66.24 -77.97 -45.71 6.77 

lm4_mf3_cs1 -69.74 -78.18 -48.57 5.62 

lm2_mf3_cs75 -44.92 -66.10 -23.40 9.20 

lm3_mf3_cs75 -48.87 -69.49 -31.91 7.96 
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APÊNDICE C- Tabela com os resultados para as 120 estratégias do algoritmo CM, 
na quantificação de indivíduos do capítulo 3 

(continuação) 

 

Estratégia Er (%) Mínimo Er (%) Máximo Er (%) SEr 

lm4_mf3_cs75 -53.87 -69.49 -35.90 7.14 

lm2_mf3_cs5 -8.42 -37.29 34.29 12.97 

lm3_mf3_cs5 -25.48 -44.07 -2.86 8.98 

lm4_mf3_cs5 -44.18 -58.62 -25.64 7.37 

lm2_mf3_cs25 85.82 35.59 208.57 32.05 

lm3_mf3_cs25 -3.22 -23.73 60.00 15.03 

lm4_mf3_cs25 -36.40 -55.93 0.00 11.04 

lm2_mf5_cs1 -63.06 -75.47 -50.00 7.09 

lm3_mf5_cs1 -68.31 -79.66 -56.41 5.91 

lm4_mf5_cs1 -74.91 -83.05 -63.04 4.69 

lm2_mf5_cs75 -40.72 -62.96 -17.39 12.67 

lm3_mf5_cs75 -47.59 -72.22 -26.09 11.92 

lm4_mf5_cs75 -54.88 -75.93 -36.96 9.74 

lm2_mf5_cs5 -22.52 -46.03 11.43 13.46 

lm3_mf5_cs5 -41.05 -55.56 -14.29 8.42 

lm4_mf5_cs5 -52.90 -64.91 -37.14 7.02 

lm2_mf5_cs25 47.30 6.78 122.86 25.91 

lm3_mf5_cs25 -6.84 -31.58 40.00 15.40 

lm4_mf5_cs25 -36.50 -57.14 0.00 11.28 

lm2_gau06_3_cs1 -57.92 -72.88 -38.00 7.40 

lm3_gau06_3_cs1 -64.39 -74.58 -52.17 5.61 

lm4_gau06_3_cs1 -67.36 -76.92 -57.14 5.00 

lm2_gau06_3_cs75 -42.46 -62.71 -28.57 8.33 

lm3_gau06_3_cs75 -46.17 -64.41 -31.48 7.68 

lm4_gau06_3_cs75 -50.77 -66.10 -31.91 7.24 

lm2_gau06_3_cs5 0.75 -23.73 54.29 14.58 

lm3_gau06_3_cs5 -20.01 -38.98 5.71 9.28 

lm4_gau06_3_cs5 -46.82 -65.52 -23.08 9.53 

lm2_gau06_3_cs25 94.17 42.37 179.49 28.70 

lm3_gau06_3_cs25 -6.49 -30.51 48.57 15.61 

lm4_gau06_3_cs25 -38.37 -56.90 2.86 10.75 

lm2_gau06_5_cs1 -58.06 -72.88 -38.00 7.41 

lm3_gau06_5_cs1 -64.47 -74.58 -52.17 5.67 

lm4_gau06_5_cs1 -67.48 -76.92 -57.14 5.05 

lm2_gau06_5_cs75 -42.50 -62.71 -28.57 8.41 

lm3_gau06_5_cs75 -46.31 -64.41 -31.48 7.67 

lm4_gau06_5_cs75 -51.08 -66.10 -34.04 7.11 

lm2_gau06_5_cs5 0.53 -23.73 54.29 14.56 

lm3_gau06_5_cs5 -20.28 -40.68 5.71 9.55 

lm4_gau06_5_cs5 -47.02 -65.52 -23.08 9.66 

lm2_gau06_5_cs25 93.96 42.37 174.36 28.10 
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APÊNDICE C- Tabela com os resultados para as 120 estratégias do algoritmo CM, 
na quantificação de indivíduos do capítulo 3 

(conclusão) 

 

Estratégia Er (%) Mínimo Er (%) Máximo Er (%) SEr 

lm3_gau06_5_cs25 -6.48 -28.81 45.71 15.22 

lm4_gau06_5_cs25 -38.43 -56.90 2.86 10.74 

lm2_gau07_3_cs1 -59.85 -72.88 -42.00 7.05 

lm3_gau07_3_cs1 -65.97 -76.27 -51.28 5.57 

lm4_gau07_3_cs1 -68.60 -77.97 -54.29 5.55 

lm2_gau07_3_cs75 -44.98 -66.10 -30.51 7.46 

lm3_gau07_3_cs75 -48.20 -66.10 -34.04 7.16 

lm4_gau07_3_cs75 -52.57 -66.10 -34.29 7.01 

lm2_gau07_3_cs5 -4.56 -30.51 42.86 12.73 

lm3_gau07_3_cs5 -22.23 -45.76 -5.71 8.66 

lm4_gau07_3_cs5 -45.64 -61.02 -20.51 9.34 

lm2_gau07_3_cs25 94.45 38.98 185.71 28.76 

lm3_gau07_3_cs25 -7.47 -33.33 45.71 14.37 

lm4_gau07_3_cs25 -38.26 -52.54 5.71 10.48 

lm2_gau07_5_cs1 -60.73 -72.88 -47.83 6.65 

lm3_gau07_5_cs1 -66.42 -76.27 -53.85 5.47 

lm4_gau07_5_cs1 -69.21 -77.97 -57.14 5.33 

lm2_gau07_5_cs75 -45.07 -66.10 -30.51 7.56 

lm3_gau07_5_cs75 -48.71 -66.10 -34.04 7.08 

lm4_gau07_5_cs75 -53.12 -66.10 -36.17 6.87 

lm2_gau07_5_cs5 -5.51 -28.81 37.14 12.20 

lm3_gau07_5_cs5 -22.71 -47.46 -4.35 9.00 

lm4_gau07_5_cs5 -45.38 -61.02 -20.51 9.31 

lm2_gau07_5_cs25 92.85 38.98 191.43 28.57 

lm3_gau07_5_cs25 -6.65 -33.33 42.86 14.57 

lm4_gau07_5_cs25 -38.00 -54.24 2.86 10.41 

lm2_gau08_5_cs1 -62.82 -76.27 -45.71 6.91 

lm3_gau08_5_cs1 -68.14 -79.66 -54.29 5.64 

lm4_gau08_5_cs1 -70.44 -81.36 -58.14 5.38 

lm2_gau08_5_cs75 -48.54 -69.49 -34.04 7.43 

lm3_gau08_5_cs75 -51.53 -69.49 -36.17 6.95 

lm4_gau08_5_cs75 -55.22 -69.49 -40.00 6.84 

lm2_gau08_5_cs5 -10.02 -30.51 20.00 11.19 

lm3_gau08_5_cs5 -25.23 -47.46 -5.71 9.28 

lm4_gau08_5_cs5 -44.75 -62.71 -25.71 7.98 

lm2_gau08_5_cs25 91.33 32.20 180.00 27.69 

lm3_gau08_5_cs25 -5.18 -33.33 37.14 14.10 

lm4_gau08_5_cs25 -38.38 -50.91 -8.57 9.75 

 

 


