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RESUMO 

Estratificação de povoamentos de Eucalyptus spp. em classes de idade por 

escaneamento a laser aeroembarcado 

As condições climáticas do Brasil aliadas ao desenvolvimento tecnológico 
favorecem a obtenção de sucessivos incrementos em produção florestal e estimulam a 
expansão de área cultivada com povoamentos voltados para a produção madeireira. 
Com o objetivo de contribuir para o processo de quantificação das florestas plantadas 
em uma escala regional, este estudo propõe utilizar informações combinadas de 
imagens de satélites e dados obtidos do LiDAR (Light Detecting and Ranging) para a 
construção de modelos determinísticos capazes de distinguir em duas categorias de 
idade agrupamentos de florestas plantadas no Vale do Paraíba, estado de São Paulo. A 
primeira etapa constitui utilizar informações de parcelas de campo como resposta para 
modelos gerados com variáveis de escaneamento a laser aeroembarcado (ALS) e 
extrapolar os parâmetros para toda a região da plantação; em um segundo momento, 
utilizar as informações extrapoladas para gerar um modelo composto por variáveis de 
índice de vegetação (IV) calculados das imagens de satélite. As informações LiDAR 
(Light Detecting and Ranging) foram obtidas de sete fazendas da região do Vale do 
Paraíba, estado de São Paulo, em 2012, mesmo ano em que foram coletados os dados 
das parcelas de campo dos inventários florestais e que as imagens foram obtidas pela 
constelação de satélites RapidEye. Como variáveis de dados ALS foram utilizados o 
cálculo de todos os pontos por célula de 5 x 5 m avaliados, alturas máxima, mínima, 
média, desvio padrão e percentis de altura, calculados pelo programa de análise de 
dados LASTools

®
. Foram incluídas também métricas de diferença de alturas do percentil 

90 e o percentil 10 (p9010) e a medida dessa diferença relativa à altura do percentil 90 
(p9010r). Na modelagem dos dados LiDAR para imagens de satélite foram utilizadas 
como variáveis, de forma individual ou conjuntamente, os índices NDVI, NDVI705, EVI, 
GNDVI, SAVI, Red-Green ratio e SRI. Os modelos foram avaliados quanto ao seu 
desempenho no coeficiente de determinação (R²) e na raíz do erro quadrático médio 
(RMSE) e em uma análise final predizendo as fazendas em categorias de idade jovem e 
maduro. O modelo com melhores estimativas (R² e RMSE) para idade na primeira etapa 
foi o que possuía variáveis Hp90 e Hp9010r, com R²=0,85 e RMSE=11,736 meses, e para a 
segunda etapa foi o modelo contendo como variáveis os índices de vegetação NDVI705, 
Red-Green índex e SAVI, com R²=0,49 e RMSE=0,378 meses. Apesar dos resultados 
melhores, o modelo contendo índices de vegetação GNDVI e Red-Green índex foi o que 
melhor representou a distribuição das florestas quanto a sua maturidade. 

Palavras-chave: LiDAR; Sensoriamento remoto; Índices de vegetação; Inventário 
florestal; Classificação etária 
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ABSTRACT 

Stratification of stands of Eucalyptus spp. in age classes by airborne laser scanning 

Brazil's climate conditions combined with the technological development promote 
the obtaining of successive increments in forest production and stimulate the expansion 
of cultivated area with stands for timber production. In order to contribute to the process 
of quantification of planted forests at regional scale, this study proposes to use combined 
information from satellite images and data obtained from the LiDAR (Light Detecting and 
Ranging) for the construction of deterministic models able to distinguish two categories of 
age groupings of planted forests in the Paraíba Valley, State of São Paulo in Brazil. The 
first step is to use field plots information in response to models generated with airborne 
laser scanning (ALS) variables and extrapolate the parameters for the whole region of the 
plantation; in a second moment, use the information extrapolated to generate a model 
composed of vegetation index variables (IV) calculated from satellite images. The 
information LiDAR (Light Detecting and Ranging) were obtained from seven farms in the 
region of the Paraíba Valley, State of São Paulo, in 2012, the same year in which the 
data were collected from plots of field forest inventories and that the images were 
obtained by the RapidEye satellite constellation. As data variables ALS were used the 
calculation of all points by cell size of 5 x 5 m evaluated, maximum height, minimum, 
mean, standard deviation and height percentiles, calculated by the data analysis program 
called LASTools®. Also included height difference metrics 90th percentile and percentile 
10th (p9010) and the extent of this difference relative of the 90th percentile (p9010r). In 
the modeling of data LiDAR data for satellite images were used as variables, individually 
or jointly, the NDVI index, NDVI705, EVI, GNDVI, SAVI, Red-Green index and SRI. The 
models were evaluated regarding their performance on the coefficient of determination 
(R²) and root mean square error (RMSE) and a final analysis predicting the farms into 
categories of age, young and mature. The model with best estimates (R² and RMSE) for 
age at first stage was what possessed variables Hp90 and Hp9010r, with R² = 0.85 and 
RMSE = 11.736 months, and the second stage was the model containing as variables the 
NDVI705 vegetation, Red-Green index and SAVI, with R² = 0.49 and RMSE = 0.378 
months. Despite the better results, the model containing GNDVI and Red-Green 
vegetation indices was the best represented distribution of forests about your maturity. 

Keywords: LiDAR; Remote sensing; Vegetation indices; Forest inventory; Age 
classification 
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MODTRAN4 – MODerate resolution atmospheric TRANsmission 4 (Transmissão 

atmosférica de resolução moderada 4) 

NDVI – Normalized Difference Vegetation Index (Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada) 

NDVI705 – Red Edge Normalized Vegetation Index (Índice de Vegetação por 

Diferença Normalizada da Borda do Infra-vermelho) 

NIR  – Near-infrared (Infra-vermelho próximo) 

REIS  – RapidEye Imaging System (Sistema de Imageamento RapidEye) 

RMSE  – Root Mean Square Error (raiz do erro quadrático médio) 

rRMSE – relative Root Mean Square Error (raiz do erro quadrático médio 

relativo) 

SAVI  – soil-adjusted vegetation index (Índice de Vegetação Ajustada do solo) 

SIG  – Geographyc Information System (Sistema de Informação Geográfica) 

SIRGAS2000 – Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas de 2000 

SLC  – Scan Line Corrector (corretor de linha de varredura) 

SRI  – Simple Ratio Index (Índice de razão simples) 

USGS – United States Geological Survey (Levantamento Geológico dos 

Estatos Unidos) 

UTM  – Universal Transversa de Mercator 

WGS84 – World Geodetic System 84 (Sistema Geodésico Mundial de 84) 
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1. INTRODUÇÃO 

As florestas plantadas possuem um papel importante na sociedade atual no 

fornecimento de matéria-prima para biomassa, energia e celulose, assumindo lugar 

reduzindo a pressão sobre as florestas nativas. São consideradas fontes seguras de 

fornecimento de matéria prima para produtos madeireiros e não-madeireiros 

importantes para o consumo humano, em que o uso da terra se dá de forma legítima 

e garante a produção sustentável, contribuindo para assegurar a manutenção dos 

princípios da segurança alimentar e redução à pobreza (FAO, 2010). 

A América do Sul conta com ótimas condições climáticas para o cultivo de 

florestas plantadas, e países como Chile, Uruguai e Brasil são exemplos de países 

que plantam florestas em monocultivo homogêneo de alto rendimento principalmente 

para a produção de celulose (INDUSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES, 2014). No 

território brasileiro as florestas estão presentes em todas as macrorregiões 

administrativas. Em 2014 a área de florestas plantadas atingiu o valor de 7,74 

milhões de hectares, um aumento de 1,8 % comparado à área plantada de floresta 

no ano de 2013, sendo representado por 71,9 % de plantios de eucaliptos e 20,5% 

de plantios de Pinus spp., concentrados principalmente nos estados de Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Mato Grosso do Sul (ABRAF, 

2013; IBA, 2015). Todo esse maciço florestal utilizado por indústrias são manejados 

e recebem os cuidados silviculturais para tornarem-se florestas altamente 

produtivas, e o planejamento florestal é importante nesse processo. O manejo 

florestal precisa de informações sobre a distribuição do estoque de biomassa e o 

desenvolvimento da floresta por regiões, para o planejamento florestal seja 

adequado para maximizar o ganho de capital no investimento. 

O planejamento da propriedade rural requer necessariamente o 

conhecimento da quantidade de estoque de madeira e a produtividade dos plantios 

florestais para abastecer as indústrias de base madeireira (MACHADO; 

FIGUEIREDO FILHO, 2006a). Enquanto que a biometria florestal se encarrega de 

quantificar o volume da madeira e permite calcular o crescimento de uma árvores 

através da medida de parâmetros dendrométricos (MACHADO; FIGUEIREDO 

FILHO, 2006a), o inventário florestal é a aplicação de um conjunto de ferramentas 

estatísticas que tem o potencial de especializar a quantificação feita sobre um 

conjunto de amostras do povoamento para toda a área do plantio (HIGUCHI; 
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SANTOS; LIMA, 2008; MEUNIER; SILVA; FERREIRA, 2001) significa a 

quantificação do volume de madeira é a se vale de ferramentas estatísticas que 

estimam parâmetros da floresta com base em amostras. Algumas medidas coletadas 

de florestas plantadas podem ser obtidas com um custo relativamente menor 

comparadas ás outras, como o caso do diâmetro, que pode ser obtida facilmente, 

com menor erro nas medições, enquanto que altura das árvores são demoradas, 

muitas vezes imprecisas e mais difícil de aferir em campo (BINOTI et al., 2013). 

Como técnicas mais precisas tomam mais tempo e consomem mais recursos, estas 

são bastante aplicáveis para áreas pequenas ou localizadas em regiões próximas. 

Contudo, seriam muito onerosas atividades como essas para regiões mais 

abrangentes e, devido às diferenças entre os cultivos dos plantios, poderiam se 

tornar bastante imprecisas. 

Com a finalidade de quantificar povoamentos florestais em uma escala 

regional por categorias de maturidade do plantio florestal propomos nesse trabalho 

utilizar uma amostragem em duas etapas: utilizar parcelas de campo validando 

dados de sensoriamento remoto ativo ALS, e, em seguida, dados ALS de toda a 

cobertura florestal da fazenda validando imagens de satélites. A especialização das 

florestas plantadas por classe de maturidade será a consequência dessas 

avaliações. 

No decorrer deste trabalho, estudaremos com maiores detalhes: 

 Classificação de povoamentos de Eucalyptus spp. em duas 

categorias de idade; 

 Distribuição dos plantios por categoria; 

A hipótese é que áreas de plantios homogêneos podem ser diferenciadas 

em categorias de idade jovem e madura através da modelagem em duas etapas. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Biometria e inventário florestal 

A avaliação da produtividade de povoamentos florestais depende da 

avaliação de variáveis dendrométricas, cuja importância é fundamental (ARAÚJO; 

LEITE; PAES, 2004). A estatística de inferência moderna trabalha com dados 

biométricos coletados em amostras e possibilitam que estas informações sejam 

extrapoladas para toda uma população. Estes métodos se tornaram conhecidos 

através de publicações de Karl Pearson e Ronald Fisher no início do século passado 

(HIGUCHI; SANTOS; LIMA, 2008). Assim, com base nas informações extraídas do 

campo e com o auxílio da computação, os profissionais de engenharia florestal são 

capazes de gerenciar as atividades e realizar a otimização do processo produtivo 

florestal (MEUNIER; SILVA; FERREIRA, 2001), através de um conjunto de técnicas 

chamada inventário florestal. 

A aplicação do inventário florestal na obtenção de dados do plantio é 

largamente utilizado e fornece informações precisas para tomadas de decisão por 

parte do gestor florestal. Apesar de largamente utilizadas, informações provenientes 

de campo podem conter erros em medições e não representar características da 

floresta. Pereira (2009) realizou um check-list em características quantitativas e 

qualitativas do inventário florestal e observou um considerável número de não-

conformidades nos dados, principalmente em áreas com maior declividade. Em 

termos de volumes finais, uma tendência de subestimar valores foi observada. 

Em pequenas áreas, com conglomerados de plantios próximos, o inventário 

pode fornecer informações seguras quantitativas e qualitativas. Por outro lado, para 

áreas mais distribuídas e com logística restritiva, pode ser uma alternativa onerosa e 

que demanda tempo. Nesse sentido, novas abordagens no estudo de parâmetros 

florestais para escala regional precisam ser investigadas para compreender o 

comportamento das florestas em um nível amplo e fornecer informações úteis para 

empresas e agentes públicos. 

2.2. Imagens de satélites 

A facilidade em acesso a informações disponíveis em rede e o avanço da 

tecnologia na área espacial e informática trouxeram para o profissional 
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contemporâneo possibilidades de uso de informações de sensores remotos. Novo 

(2010) define sensoriamento remoto como sendo a utilização conjunta de sensores, 

equipamentos para o processamento de dados, equipamentos transportados em 

aeronaves ou outras plataformas que são capazes de capturar os fenômenos e 

processos que ocorrem na superfície do planeta Terra (NOVO, 2010). É notável o 

uso de informações de sensoriamento e aparece em trabalhos de diversos 

profissionais, em estudos ligados à vegetação (BOLFE; BATISTELLA; FERREIRA, 

2012; GAO, 1996; LANG, 2005; PARISE; VETTORAZZI, 2005) ou voltados para 

áreas afins ao planejamento de atividades. 

As imagens de satélite são importantes por armazenar informações sobre 

um período passado, ou fazer relações com banco de dados em análises de séries 

temporais. A plataforma aeroespacial RapidEye tem um potencial de avaliação da 

cobertura terrestre muito bom e são disponibilizados pela empresa Planet® (PLANET 

LABS INC., 2016). Com uma constelação de 5 microssatélites, possui imagens com 

resolução espectral de 5 m e tempo de revisita de 24 horas, pode ser muito útil para 

avaliação de áreas onde a dificuldade de acesso é grande, ou auxiliar no 

planejamento de estradas e benfeitorias. 

As principais avaliações realizadas com o uso de imagens de satélite para 

estudos em vegetação são baseadas na utilização de métricas calculadas com a 

reflectância específica dos alvos, chamadas de índices de vegetação (PONZONI; 

SHIMABUKURO, 2007). Muitos pesquisadores testaram índices de vegetação na 

relação com parâmetros biológicos ou biométricos da população estudada e foram 

bem sucedidos (BOLFE; BATISTELLA; FERREIRA, 2012; GAO, 1996; PARISE; 

VETTORAZZI, 2005; RAMOS et al., 2010; SHINZATO, 2015). Os índices mais 

relatados são o uso do Normalized Difference Vegetation Index - NDVI (PARISE; 

VETTORAZZI, 2005; RAMOS et al., 2010; SHINZATO, 2015) e o Enhanced 

Vegetation Index - EVI, mas também há índices com bons resultados como o uso 

Normalized Difference Water Index - NDWI (GAO, 1996).  

Bolfe, Batistella e Ferreira (2012) trabalhando com estudo de estoque de 

carbono em sistemas agroflorestais na região do Pará encontraram diferenças 

significativas para índices de vegetação NDVI (máx R² = 0,73) e SAVI (máx R² = 

0,58) relacionados ao incremento de carbono em biomassa aérea calculados com o 

uso de imagens de satélites Landsat. Em plantios de laranjeiras no estado de São 

Paulo, o uso de imagens aéreas serviram para mapear a produtividade de 
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laranjeiras em dois anos de avaliação distintos, através de índices NDVI e SAVI, 

com imagens de alta resolução (PARISE; VETTORAZZI, 2005). Há também 

trabalhos que relatam o sucesso do uso de imagens hiperespectrais na avaliação de 

estágios fenológicos e caracterização da vegetação florestal (SOUZA; VICENS; 

CRUZ, 2013). 

Alguns tipos de sensores possuem maior capacidade de resolução espacial 

e temporal dentre os sensores disponíveis. A série de imagens fornecida pela 

constelação de microssatélites RapidEye (conjunto de 5 satélites que orbitam a 

Terra) possuem uma resolução espacial de 5 m e resolução temporal de 24 horas, 

ou seja, o tempo de revisita a um determinado local, por um de seus sensores é de 

no máximo 1 dia (BLACKBRIDGE, 2016). O produto é a composição de bandas 

multiespectrais na região do visível e infravermelho. Em estudo realizado com a 

comparação entre os dados gerados entre as 5 plataformas encontrou uma 

diferença relativa de apenas 3% entre as imagens (ANDERSON; THIELE; BRUNN, 

2013). No presente estudo, os índices de vegetação serão relacionados com a 

variável idade das florestas com finalidade de categorizar os plantios homogêneos 

em duas categorias distintas.  

 

2.3. Tecnologia Airborne Laser Scanning (ALS) 

O laser aeroembarcado é um exemplo de tecnologia que tem auxiliado 

pesquisadores a estimar parâmetros florestais com bastante precisão em países 

europeus, principalmente da península Escandinava (NÆSSET et al., 2004). A 

tecnologia laser teve início em trabalhos realizados com o objetivo de medir alturas 

das copas das árvores e se estenderam para medidas de métricas que associassem 

ao volume de madeira produzida pela floresta. Mais conhecida como tecnologia 

LiDAR (Ligth Detection and Ranging), o escaneamento a laser é frequentemente 

relacionado a estudos de caracterização de biometrias de florestas nativas em 

países do hemisfério norte, como Canadá, Noruega e Suécia (FERRAZ et al., 2012; 

MAGNUSSEN; WULDER, 2012; NELSON et al., 2012; WULDER et al., 2012). 

Estudos avaliam o potencial uso dos dados do LiDAR embarcado em aeronaves 

como potencial ferramenta para tomar medidas de árvores em grandes extensões 

de florestas, como, por exemplo, quantificar biomassa (NELSON et al., 2012) e 

mapear a estrutura da floresta em três dimensões através de mapeamento de 
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multicamadas (FERRAZ et al., 2012). Magnussen e Wulder (2012) avaliaram uma 

floresta canadense que não havia sido manejada e onde ocorreu historicamente 163 

focos de incêndio, trouxe avanço para o conhecimento da dinâmica de florestas e 

taxas de recuperação em locais remotos, onde o acesso é difícil. 

Zonete (2009) usou em seu trabalho métricas de dados ALS para estimar 

alturas de diâmetro médio, altura média, altura dominante e volume da parcela. 

Encontrou as melhores estimativas para o modelo que considerou variáveis como 

idade, percentil 30 da altura e a densidade de pontos no percentil 90 (R² = 0,94 a 

0,95 e RMSE = 0,002 a 0,003). A predição de biomassa também é alvo de estudos 

com a utilização de variáveis de aerolevantamento, associados com a quantificação 

volumétrica no plantio. 

Já Lindberg et al. (2012) afirma que erros podem ocorrer devido limitação 

dos modelos por conta das amostragens, em áreas onde a estrutura do dossel é 

desuniforme podem gerar superestimação da altura. Nem todas as informações 

poderão ser obtidas de uma floresta com bastante precisão utilizando um modelo de 

caracterização da estrutura vertical da floresta baseado apenas em amostras 

(WULDER et al., 2012). Para algumas aplicações serão necessárias a utilização de 

informações mais detalhadas. Nos locais onde a utilização de dados de estrutura 

vertical e características do subdossel da floresta se fazem necessárias e tratam-se 

de áreas extensas, a possibilidade de usar a tecnologia LiDAR pode ser onerosa 

demais. Então, alguns estudos sugerem a utilização de imagens de satélite com 

resolução espacial adequada para realizar a quantificação da biomassa e 

caracterização do plantio florestal com amostras LiDAR fornecendo a calibração e 

validação dos dados do modelo (GONZALEZ et al., 2010; HUDAK et al., 2002; 

WULDER et al., 2012).  

Hudak et al. (2002) desenvolveram um trabalho com o uso de imagens de 

satélite e dados LiDAR para estabelecer uma ampla cobertura de atributos 

estruturais da floresta. Utilizando técnicas geoestatísticas para predição volumétrica 

com auxílio de banda pancromática de imagem de satélite obteve maior precisão 

que o uso apenas da krigagem ordinária. A estratégia de modelagem integrando 

imagens de sensores remotos calibradas com ALS são mais adequados para 

estimar volumes em locais onde não existem dados LiDAR mas possuem imagens 

de satélite. Lu et al. (2012) afirma que a adequação de imagens de satélites podem 
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estimar dados de biomassa adequados para florestas de sucessão secundária, mas 

terá problemas associados com saturação se utilizados em florestas maduras. 

O ALS tem a capacidade de potencializar a estimativa de biomassa das 

imagens de satélite, no entanto, a maior parte das limitações é com a disponibilidade 

de dados LiDAR (LU et al., 2012). 

 

 

 Fluxo de trabalho com as diversas fontes de informações para o procedimento Abordagem Baseada Figura 1.
por Área – ABA. Adaptado de (WHITE et al., 2013). 

 

Em estudos com imagens do sensor RapidEye para mapeamento e 

monitoramento agrícola e ambiental se mostraram bastante promissoras para esta 

aplicação, gerando imagens compatíveis com a classe A na escala 1/20.000 e 

resolução espacial capaz de ser utilizada com adequada precisão em mapeamento 

de áreas agro-silvi-pastoris (ANTUNES; SIQUEIRA, 2013). 

Um trabalho de escaneamento à laser aéreo foi realizado em florestas na 

região norte do Canadá gerando nuvens de dados LiDAR (cobertura de 0,27% da 

área total) conjunta com imagens de satélite (cobertura de 100% da área total) em 

abordagem de amostragem em duas fases e geraram mapas de predição de altura 

com erro médio de 3,5 m para a maior parte de áreas de florestas (81% de 2,16 

milhões de ha) (CHEN et al., 2012). O LiDAR tem potencial de validar e calibrar 



24 

atributos florestais obtidos de imagens óticas (CHEN et al., 2012). Seria possível 

combinar as ferramentas e ampliar as estimativas para regiões maiores? 

A integração das duas ferramentas através do método de modelagem em 

duas etapas pode proporcionar bons resultados preditivos. A hipótese é que áreas 

de plantios homogêneos podem ser diferenciadas em categorias de idade jovem e 

madura para uma escala regional. Com a finalidade de testar a hipótese, o presente 

estudo utiliza fazendas localizadas no Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, 

identificadas pelo Instituto Florestal de SP como plantios homogêneos de eucaliptos. 

  



25 
 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Área de estudo 

Sete fazendas de propriedade de uma companhia florestal cultivadas em 

regime de manejo de alto fuste foram selecionadas na região do Vale do Paraíba, 

estado de São Paulo, especificamente nos municípios Jacareí, Jambeiro, Natividade 

da Serra, São Luis do Paraitinga e Paraibuna, cujas coordenadas geográficas estão 

entre S 19º 46’ 49.61” e S 25º 18’ 30.05” de latitude e entre O 44º 9’ 48.23” e O 55º 

6’ 17.54”, no datum SIRGAS 2000 (Figura 2). Nesta região predomina a 

classificação climática de Köppen Cfa, subtropical sem estação seca e com verão 

quente, em altitudes entre 628 e 882 m acima do nível do mar, média pluviométrica 

anual de 1396 mm, com média do mês mais chuvoso em janeiro de 236 mm e mais 

seco em julho, com média de 27 mm na série histórica de dados (ALVARES et al., 

2013). A média anual de temperatura é19,3 ºC, com média do mês mais quente 

Atribuídas a janeiro e fevereiro, ambos com média de 22,3 ºC, e média do mês mais 

frio de 15,5ºC em julho (ALVARES et al., 2013). 

 

 

 Localização das cidades no Vale do Paraíba dentro do estado de São Paulo. Figura 2.

 

As localizações das parcelas sobrepostas às imagens de satélites da região 

mostram uma concentração de florestas plantadas na região do Vale do Paraíba, 

permite notar também um padrão de maciços maiores de plantios pulverizados por 

pequenas plantações em sua proximidade (Figura 3). Essa região é uma das áreas 

que concentram plantios homogêneos de espécies florestais no estado de São 
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Paulo, como mostra levantamento do Instituto Florestal, Secretaria do Meio 

Ambiente, motivo pelo qual foram selecionadas para este estudo (Figura 4). 

 

 

 Parcelas de campo localizadas dentro das imagens de satélite. Figura 3.

 
 

 
 Representação da cobertura de áreas reflorestadas do Estado de São Paulo. Fonte: (INSTITUTO Figura 4.

FLORESTAL - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013).  
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3.2. Coleta de dados de campo 

As informações das áreas, suas localizações, divisões por glebas e 

inventários foram obtidas das observações de campo, levantadas pela equipe de 

inventário florestal da empresa. As informações das idades dos talhões são obtidas 

do cadastro florestal, e informações da distribuição do plantio são produtos do 

geoprocessamento. Uma rápida verificação das informações foi realizada no 

software ArcGIS® (versão 10.3) para constatar eventuais inconsistências ou 

ausência de dados. As sete fazendas possuem dados de sobrevoo com 

escaneamento a laser aeroembarcado (ALS) em mesmo ano que foi realizada o 

levantamento dos dados de campo e capturada as imagens de satélites. O sobrevoo 

cobriu em toda a extensão a área reflorestada das sete fazendas em uma única 

campanha. 

As parcelas amostrais de campo foram instaladas em plantios homogêneos 

do gênero Eucalytus spp., em espaçamento de 3,0 x 2,0 m e densidade média de 

1667 plantas por hectare. Foram instaladas 123 parcelas de 400 m², 

georreferenciadas com um aparelho receptor GNSS, em uma área total de 581,82 

hectares. A densidade amostral é de 1 parcela a cada 4,73 ha, em amostragem 

estratificada e parcelas aleatorizadas dentro de cada estrato, que garante menor 

erro dentre outros métodos amostrais (CAMPOS; LEITE, 2013). 

Nas parcelas as informações levantadas foram: 

 Localização central (coordenada X e Y) da parcela circular; 

 Número de identificação da parcela; 

 Número da árvore; 

 Diâmetro à altura do peito (DAP) em centímetros (medida a 1,3 m do 

solo); 

 Altura total (H) em metros de 15 árvores da parcela; 

 Altura total (Hd) em metros de 5 árvores dominantes da parcela; 

 Dados qualitativos. 

As informações coletadas em campo foram tabuladas em planilhas 

eletrônicas e calculadas as estimativas de área basal, alturas e os volumes de 

árvores. Os volumes foram preditos através do uso de modelos alométricos 

ajustados para diferentes condições dos plantios, como materiais genéticos 
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cultivado, espaçamento do plantio, unidades de manejo de solo e região onde se 

encontram. 

 

Tabela 1. Resumo das informações das fazendas. 

Gleba Fazenda Área (ha) Idade Município Mater. Genético 

F184 Santa Cecilia 58,33 87 São Luiz Paraitinga VR3709H 

F634 Patizal do Vale Feliz 84,80 113 a 145 Paraibuna P4295H e TC31H 

F849 São Jose III 138,96 72 São Luiz Paraitinga VR3709H 

F948 Jatai 79,33 98 Paraibuna VR3709H 

F950 Urutay 86,71 82 Paraibuna C219H 

F986 Santa Terezinha V 94,16 59 Jacareí P4294H 

F987 Santa Terezinha VI 39,53 32 a 43 Jacareí C219H e P4295H 

Fazenda = Nome da fazenda; Mater. Genético = Híbrido clonal plantado por projeto; 
 

3.1. Imagens de satélite 

As imagens da constelação de microssatélites RapidEye foram obtidas 

através do convênio da empresa fornecedora das imagens, a Planet®, e o Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), disponíveis na base de dados GeoCatálogo (IBAMA, 

2015). O sensor de varredura eletrônica multiespectral REIS (RapidEye Earth 

Imaging System) capta informações com resolução espacial de 5 m e temporal de 

24 horas (PLANET LABS INC., 2016) em cinco bandas espectrais diferentes (tabela 

3). As imagens utilizadas foram imagens com ausência de nuvens, claras e que 

recobrem toda a área de plantio. As capturas das imagens foram contemporâneas 

aos dados de campo e aos sobrevoos com o avião coletor de dados ALS (tabela 2). 

Informações espacialmente distantes podem não ser representativas da realidade 

encontrada em campo e comprometerem o ajuste dos modelos ao final da pesquisa 

(MITCHELL et al., 2015). 

Tabela 2. Datas de coleta dos dados. 

 
2012 

Mês jan. fev. mar. abr. maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 

Parcelas                         
RapidEye                         
LiDAR (ALS)                         
ALS = Airborne Laser Scanning. 
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A seguir, um resumo das características dos satélites RapidEye (tabela 3) 

disponível no site da empresa proprietária do satélite. 

 

Tabela 3. Características do satélite RapidEye, com o sensor REIS. Fonte: (PLANET LABS INC., 2016). 

Características Gerais  Informações 

Número de Satélites 5 

Tempo de vida Acima de 7 anos 

Altitude de orbita 630 km de altura em órbita síncrona ao Sol 

Horário que cruza o equador 11:00 da hora local (aproximadamente) 

Tipo do sensor Multiespectral de varredura eletrônica 

Tamanho do pixel ortorretificado 5 m 

Faixa de varredura 77 km 

Tempo de revisita Diariamente (fora do nadir) / 5,5 dias (no nadir) 

Resolução radiométrica 12 bits 

Bandas Espectrais Banda Nome da banda Resolução espectral (nm) 

 

1 Azul 440 – 510 

2 Verde 520 – 590 

3 Vermelho 630 – 680 

4 Borda do vermelho 690 – 730 

5 Infra-vermelho próximo 760 – 850 

 

As coordenadas das imagens utilizadas, a data de quando foram obtidas e 

os quadrantes (tileID) referentes estão presentes na tabela 4. 

 

Tabela 4. Coordenadas das imagens RapiEye. 

Imagem Data TileID: 

Coordenadas - UTM 

Superior Esquerdo Inferior Direito 

Longitude Latitude Longitude Latitude 

1 05/12/2012 2328310 379499,986 7432499,985 404499,682 7407500,181 

2 03/07/2012 2328311 403500,014 7432499,995 428499,989 7407500,040 

3 20/08/2012 2328312 427499,969 7432500,030 452499,951 7407500,079 

4 20/08/2012 2328313 451500,164 7432499,894 476499,856 7407500,041 
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 Fazendas Jataí e São José III, respectivamente, com delimitações dos seus plantios e localização das Figura 5.
parcelas de campo. 

 

   
 Fazendas Santa Cecília e Patizal do Vale Feliz, respectivamente, com delimitações dos seus plantios Figura 6.

e localização das parcelas de campo. 
 



31 
 

 

   

 Fazendas Santa Terezinha V e Santa Terezinha VI, respectivamente, com delimitações dos seus Figura 7.
plantios e localização das parcelas de campo. 

 

 Fazenda Urutay com delimitações dos seus plantios e localização das parcelas de campo. Figura 8.
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3.2. Dados de aerolevantamento a laser 

Os sobrevoos que fizeram o escaneamento sobre sete fazendas localizadas 

no Vale do Paraíba, foram realizados em dezembro do ano de 2012 com uma 

aeronave do modelo Piper Seneca II embarcada com o sistema ALS Riegl LMS – 

Q680I embarcado (Figura 9), seguindo configurações e características de voo como 

as descritas na tabela 5. 

Tabela 5. Descrição das características contratadas para o voo de aerolevantamento a laser sobre a região do 
Vale do Paraíba. 

Características Unidade Descrição dos parâmetros 

Densidade de pontos retornos/m² 10 

Diâmetro do pulso no alvo cm 15 a 30 

Altura de voo m 422,94 

Velocidade de voo km/h 200 

Ângulo de escaneamento graus 45 

Largura da faixa de varredura m 350 m 

Frequência de emissão do pulso a laser kHz 400 

IMU / GPS equipamento Applanix 510 

Precisão da IMU cm 10 – 15 

Datum horizontal - SIRGAS 2000 

Datum vertical - Marégrafo de Imbituba-SC 

 

Previamente foram estabelecidos os parâmetros do sobrevoo desejados 

para a empresa contratada. A equipe, composta por um piloto e um operador do 

equipamento de varredura, insere no Software Tracker32 (V.3.0.3 c) todas as 

informações que orientarão as faixas sobrevoadas e segue os indicativos do 

software para orientar o prosseguimento com as instruções iniciais. 

Os dados ALS passam por uma etapa de pré-processamento por parte da 

empresa contratada por fornecer os dados brutos, procurar por irregularidades ou 

ausência de pontos, chamados de “vazios” ou “buracos”, na nuvem ALS. Ainda 

nesta etapa, dados que são considerados “outliers” ou não representem informações 

do plantio são considerados como ruídos, e também são retiradas nessa etapa de 

pré-processamento. As nuvens contendo pontos corrigidos e informações relativas 

às áreas de plantio, a empresa entrega um Modelo Digital de Terreno e um Modelo 

Digital de Superfície, descritos na próxima etapa, como um produto final do serviço. 
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 A primeira à esquerda é a foto do sensor LiDAR RIEGL, ao seu lado hard disks (HDs) que armazenam Figura 9.
os dados durante o voo e servem como backup das informações; a escotilha aberta, por onde é emitido o pulso 
laser e, em seguida, o monitor com as informações de saída, utilizados pelo operador. Fonte: foto do 

equipamento selecionado do site da empresa (RIEGL LASER MEASUREMENT SYSTEMS, 2017) e demais fotos 
pertencentes ao próprio autor. 

3.3. Processamento dos dados 

3.3.1. Processamento do aerolevantamento a laser 

O processamento dos dados do aerolevantamento ALS foram feitos através 

da ferramenta Lastools v160429 (ISENBURG, 2016), do pré-processamento até a 

extração das métricas dos reflorestamentos. O processamento dos dados foi 

realizado no Centro de Métodos Quantitativos, LCF, Esalq. 

A nuvem de pontos foi recortada em quadrantes de 500 x 500 m permitindo 

ao programa que realize o processamento com uma fração da nuvem de pontos por 

vez. Nesta fase um buffer de 25 metros foi gerado em cada quadrante para evitar 

erros em cálculos realizados nas bordas dos fragmentos. 

Em cada nuvem de pontos gerada foi realizada uma busca visual por 

retornos LiDAR isolados, abaixo da linha do terreno ou que extrapole os limites do 

quadrante onde foi coletado. Os retornos ALS com elevação acima da altura máxima 

registrada para um plantio de eucalipto foram eliminados, assim como também foi 

retirado de todos os pontos a classificação atribuída pela prestadora de serviço. 

A nova classificação dos retornos foi realizada através do algoritmo 

modificado de Axelsson (AXELSSON, 2000), onde uma rede de triângulos 

conectados une os pontos mais baixos aleatoriamente, e novos pontos são 

acrescentados somente quanto atenderem determinados parâmetros derivados dos 

dados. A classificação dos pontos de solo gera um grupo de pontos da nuvem 

distinto dos demais que não possuem uma classificação, passo prévio ao de criação 

de um Modelo Digital de Terreno. Os valores de altura atribuídos aos retornos foram 

recalculados, representados em relação à distância entre o ponto e o terreno, ou 



34 

seja, foram computados a altura a partir dos pontos agora classificados como sendo 

“ground”. 

A classificação dos pontos de vegetação foi realizada excluindo os pontos 

pertencentes à categoria terreno e os pontos que não pertencem à categoria dos 

“outliers”. A janela utilizada para classificação em categorias de vegetação foi de 2 

metros, ou seja, o algoritmo procura por retornos que não representem vegetação, 

como uma de casa, prédio ou outro tipo de artefato que não seja uma formação 

natural e, então, diferencia do que é classificado como vegetação. A distinção entre 

categorias de vegetação e elementos estruturais deve necessariamente ser 

realizada depois de concluída a classificação dos pontos de terreno. 

A normalização da nuvem é parte importante, onde a unidade de medida de 

z (altura) de cada ponto, que inicialmente representa a altitude do retorno relativo ao 

nível do mar (inicialmente anotado como altitude em relação ao Marégrafo de 

Imbituba-SC) e passa a representar a altura do ponto em relação ao terreno. Nesse 

procedimento são retirados os pontos cujos valores são negativos e estão 

localizados abaixo do solo, assim como os pontos superiores à altura do dossel e 

que não representam a vegetação. Esse processo é importante para retirar pontos 

que não são considerados florestas ou árvores dos Modelos Digitais de Terreno e de 

Superfície. A importância de se identificar e retirar da cena de estudo os outliers é 

porque sua influência sobre a maioria dos procedimentos de análise de dados 

padrão é prejudicial (PEARSON, 2002). 

A exploração das métricas geradas com os dados ALS podem ser 

compreendidas pela descrição de forma sucinta de como algumas delas são 

calculadas pelo programa. Os cálculos são executados com a ferramenta Lascanopy 

e exportadas em formato de planilha digital .csv (MCGAUGHEY, 2015). 

Em sua maioria as medidas de percentis de altura são bastante exploradas e 

mantém uma relação maior com as medidas dos plantios de campo. As principais 

métricas de altura são as alturas máximas, mínimas, média e os percentis. Dentre os 

percentis, os que relacionam as alturas dos percentis superiores em uma 

representação da região da copa e parte superior do dossel da floresta são de 90, 

95 e 99.  
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Tabela 6. Métricas LiDAR que são geradas através do Lascanopy (LASTools
®
) e serão utilizadas nesse projeto. 

Fonte: Silva (2013) e Shinzato (2015). 

Categoria Métricas LASER do aerolevantamento Símbolo 

 

Altura máxima dos pontos em um voxel Hmax 

Altura mínima dos pontos em um voxel Hmin 

Altura média dos pontos em um voxel Hmed 

Desvio Padrão da altura em um voxel Hdesv 

Percentil 50 da altura Hp50 

Percentil 75 da altura Hp75 

Percentil 90 da altura Hp90 

Percentil 95 da altura Hp95 

Percentil 99 da altura Hp99 

Distância entre percentis 90 e 10 * Hp9010 

Distância proporcional entre percentil 90 e 10 * Hp9010r 

Cobertura 

Proporção entre os primeiros retornos acima da 
     altura de corte / primeiros retornos 

Cov 

Percentual de cobertura da copa Dns 
* Medidas criadas pelo autor 

 

Os percentis são medidas de posição representada pela altura em metros 

onde a percentagem de pontos que estão abaixo desse valor correspondem ao 

respectivo valor do percentil. O percentil 90 da altura, por exemplo, seria a altura em 

metros em que 90 % dos pontos daquele quadrante da nuvem de pontos se 

encontram abaixo desta altura. 

Outras medidas que são utilizadas nesse trabalho podem ser vistas através 

das fórmulas demonstradas a seguir. 

Médias 

Média de altura (Hmed): 

𝐻𝑚𝑒𝑑 =  
1

𝑛
∗  ∑ 𝐻𝑖

𝑛
𝑖=1     (1) 

Onde: n = número de observações na nuvem de pontos; Hi  = altura no ponto i. 

Desvios 

Desvio de altura (Hdesv): 

𝐻𝑑𝑒𝑠𝑣 = √
1

𝑛−1
∗  ∑ (𝐻𝑖 −  𝐻𝑚𝑒𝑑)2𝑛

𝑖=1    (2) 

Onde: n = número de observações na nuvem de pontos; Hi  = altura no ponto i; Hmed 

= Altura média dos números de observações. 

Variância 

Variância de altura (Hvar): 
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𝐻𝑣𝑎𝑟 =  
1

𝑛−1
∗  ∑ (ℎ𝑖 −  ℎ𝑚𝑒𝑑)2𝑛

𝑖=1     (3) 

Onde: n = número de observações na nuvem de pontos; Ii  = Intensidade no ponto i. 

 

Percentual da cobertura de copa 

𝐶% = 𝑥>2𝑚 / 𝑥𝑎𝑙𝑙     (4) 

Onde: x>2m = quantidade de pontos acima de 2 m da superfície do terreno; xall = 

quantidade de pontos totais. 

Algumas métricas adicionais foram criadas exclusivamente para serem 

usadas nesse trabalho para diferenciar plantios homogêneos em categorias de 

idade. A métrica Hp9010 representa a diferença de altura entre o percentil 90 e 

percentil 10, de forma absoluta em metros, busca uma relação entre a distribuição 

do topo da copa da árvore e a parte basal da mesma. A métrica Hp9010r representa a 

mesma diferença medida na Hp9010 , representada proporcionalmente à altura 

medida no Hp90. 

 

 Métrica criada com base nas observações das nuvens de pontos ALS. Figura 10.
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3.3.2. Produtos das nuvens de pontos 

Como produtos do processamento digital de dados LiDAR podemos apontar 

os modelos digitais da representação tridimensional das nuvens de pontos. Dentre 

os modelos encontram-se os Modelos Digitais de Terreno (MDT), Modelos Digitais 

de Superfície (MDS) e Modelos Digitais de Altura (MDA). Os Modelos Digitais de 

Terrenos são representações da superfície da Terra sem quaisquer objetos ou 

elementos que a recobrem. Os Modelos Digitais de Superfície representam a 

superfície coberta da Terra, com todas as feições e elementos que estão sobre ela 

dispostos. Já os Modelos Digitais de Altura, cuja representação é sobre a diferença 

entre os modelos digitais de Superfície e os Modelos Digitais de Terreno, 

representam os elementos que estão sobre o solo na superfície da Terra nas regiões 

sobrevoadas com escaneamento aéreo (MALTAMO; NAESSET; VAUKONEN, 

2014). 

3.3.3. Modelo Digital de Terreno (MDT) 

Os modelos digitais de terreno foram gerados através da triangulação dos 

pontos classificados como solo (class = 2) em um TIN temporário, e do raster do TIN 

é criado um Modelo Digital de Terreno. O step size (passo padrão de 

processamento) utilizado foi de 1 metro, janela de processamento inferior aos 5 

metros recomendado em áreas em que a cobertura florestal é predominante 

(ISENBURG, 2016). 

3.3.4. Modelo Digital de Superfície (MDS) 

Os modelos digitais de superfície foram gerados através da triangulação dos 

pontos classificados como primeiros retornos (first returns), excluindo os 

classificados como ruído (class = 7) e um passo padrão de processamento de 1 

metro, com a configuração “extra_pass”, recomendado nesta etapa do 

processamento (ISENBURG, 2016). Tanto os modelos digitais de superfície quanto 

os modelos digitais de terreno não são gerados com as nuvens normalizadas, 

apenas com as nuvens limpas de pontos que não representam elementos naturais 

da paisagem. 
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3.3.5. Modelos de Altura do Dossel (CHM) 

A diferença entre os modelos digitais de superfície e os modelos digitais de 

terreno possibilitam a geração dos modelos de altura do dossel (CHM – Canopy 

Hight Model). As fisionomias florestais nativas e os plantios homogêneos de rápido 

crescimento podem ser diferenciados através do uso deste produto (GÖRGENS et 

al., 2016), inclusive visualmente é possível notar as diferentes feições, mas sua 

principal utilidade é gerar métricas da nuvem de pontos para toda a extensão do 

plantio florestal (HUDAK et al., 2002b; MUSTONEN; PACKALEN; KANGAS, 2008; 

PITKÄNEN; MALTAMO, 2004). O uso de modelos digitais de elevação (MDEs) 

podem ser para caracterização de riqueza em povoamentos florestais (LOPATIN et 

al., 2016) ou em interação com imagens de satélites (MITCHELL et al., 2015) atuar 

para melhorar as estimativas de parâmetros do povoamento florestal. 

3.3.6. Métricas das nuvens de pontos 

Após o processamento de dados, as métricas das nuvens de pontos que 

foram obtidas foram comparadas quanto à sua relação com a variável de interesse 

no plantio florestal. Uma matriz de correlação, conhecido também como coeficiente 

de correlação produto-momento de Pearson (r) realizada entre as variáveis 

dependentes para encontrar quais das variáveis apresentam relação com a idade do 

plantio e potencialmente integrar um modelo de regressão como variável 

independente. Todos as variáveis selecionadas como input da matriz de correlação 

de Pearson foram originadas da saída do software LASTools®. 

3.3.7. Processamento dos dados de satélites 

Alguns autores apontam o uso das imagens RapidEye como adequadas 

para estudos de vegetação e classificação de uso da terra, por ter razoável 

resolução e pelo tempo de revisita diário (ANTUNES; SIQUEIRA, 2013; CONRAD et 

al., 2014; USTUNER; SANLI; DIXON, 2015). Por se tratar de uma imagem com 

maior resolução e possuir uma frequência maior de recobrimento da superfície 

terrestre ela tem um custo maior de ser gerado. 
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Tabela 7. Índices de vegetação originados que podem ser obtidos com bandas presente nas imagens da série 
de imagens RapidEye. 

Índices Sigla Fórmula de cálculo 
(R=reflectância) 

Referência 

Índice de vegetação por diferença 
normalizada 

NDVI (RNIR - RRed / RNIR + RRed) Rouse et al., (1973) 

Índice de vegetação por diferença 
normalizada da banda verde 

GNDVI (RNIR - RGreen / RNIR + RGreen) Gitelson & Merzlyak, 
(1996) 

Índice de vegetação por diferença 
normalizada da borda do 
infravermelho 

NDVI705 (R750 - R705) / (R750 + R705) Gitelson & Merzlyak, 
(1994) 

Índice de relação entre vermelho 
e verde 

Red-Green RRed / RGreen Gamon & Surfus, 
(1999) 

Índice de razão simples SRI RNIR / RRed Tucker, (1979) 

Índice de vegetação ajustado ao 
solo 

SAVI (1+0,5 )*(RNIR - RRed)/(RNIR 
+ RRed + 0,5) 

Huete, (1988) 

Fonte: Editado pelo autor. 

 

 

 Processamento digital de imagens em Sensoriamento Remoto. Fonte: Próprio autor. Figura 11.

 

As imagens de satélites foram selecionadas para a área de abrangência das 

fazendas selecionadas para o estudo. Ao todo foram selecionadas 4 imagens que 

recobrem todas as fazendas. A imagem é entregue em um único arquivo raster 

contendo 5 bandas, ortorretificadas e corrigidas geométrica e radiometricamente. As 
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correções para as distorções de radiância motivadas por colunas de vapor de água e 

efeito da dispersão atmosférica precisam ser realizadas por software de análise e 

processamento de imagens geoespaciais, como o ENVI® 5.3.  

No ambiente do software de processamento de imagens os arquivos foram 

importados e convertidos para o formato Band Interleaved by Line (.bil) e o 

tratamento realizado igualmente para todas as bandas. O formato BIL permite que 

exista um ajuste entre o processamento espacial e espectral das imagens, sendo 

este um dos formatos mais utilizados para os trabalhos de imagens dentro do 

processamento digital (INCORPORATED RESEARCH SYSTEMS, 2004). 

Para o tratamento das imagens foi usado o algoritmo de Análise Atmosférica 

Rápida de Hipercubos Espectrais (FLAASH, em inglês), um algoritmo de correções 

atmosféricas baseado no modelo de transferência MODTRAN4 (PERKINS et al., 

2005). Concebido para análise espectral e métodos de recuperação atmosférica, ele 

leva em consideração a profundidade ótica do aerossol para gerar uma estimativa 

da dispersão e compensar seus efeitos adjacentes e também a suavização da 

estrutura espectral proveniente de imperfeições geradas em correções atmosféricas 

(MILLER; LEWISE, 2002; PERKINS et al., 2005). Para melhorar ainda mais o 

processo de correção atmosférica, o FLAASH detecta artefatos introduzidos pelo 

sensor e faz sua correção dentro das imagens (Figura 11). 

A saída do programa processador de imagens espectrais é em formato de 

arquivos raster, um para cada banda para cada imagem. Estes são abertos em 

programas de Sistema de Informações Geográficas (SIG) para unir as bandas em 

um único arquivo e fazer o recorte da imagem representativa das fazendas. A 

transformação da projeção é realizada para transformar as coordenadas originais 

com valores no datum WGS84 para coordenadas correspondente no datum SIRGAS 

2000, correspondente aos arquivos de mapa das fazendas e da nuvem de pontos 

provenientes do equipamento LiDAR. A transformação foi realizada no software 

ArcGIS® versão 10.3 (ESRI, 2011) e os rasters cortados no tamanho das fazendas e 

então calculados os índices de vegetação. 

O cálculo do NDVI (Eq. 13) é bastante utilizado por apresentar bons 

resultados de correlação com valores de reflectância em vegetação, e um dos 

índices de vegetação mais utilizados para esta finalidade (BOLFE; BATISTELLA; 

FERREIRA, 2012; RAMOS et al., 2010). Também será utilizado o índice descrito 

pela equação 14, que é o cálculo do EVI. 
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𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
(𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷)
     (5) 

Onde: NDVI = Normalized Difference vegetation index, NIR = Near infra-red (760 

µm - 900 µm), RED (630 µm – 690 µm) 

 

𝐸𝑉𝐼 = 𝐺 𝑥 
(𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷)

(𝑁𝐼𝑅+𝐶1 𝑥 𝑅𝐸𝐷−𝐶2 𝑥 𝐵𝐿𝑈𝐸+𝐿)
  (6) 

Onde: EVI = Enhanced Vegetation Index, NIR = Near infra-red (760 µm - 900 µm), 

RED = (630 µm – 690 µm), BLUE = (450 µm – 515 µm), G (gain factor), L, C1, e C2 são 

coeficientes do modelo. 

Todos os índices de vegetação utilizados nesse trabalho estão descritos em 

fórmulas na tabela 7, onde é possível notar as referências aos trabalhos de onde 

são citados os respectivos modelos. Os índices de vegetação são calculados para 

cada um dos píxeis do raster e eles serão valores que entrarão nos modelos de 

predição da idade do plantio como variáveis independentes. Os resultados serão 

utilizados na elaboração de modelos de regressão e a variável resposta será 

comparada com os valores observados do plantio florestal, comparados com o uso 

de ferramentas de análise estatística e interpretação das representações gráficas 

através de mapas preditivos de idade. O melhor modelo será o que apresenta 

melhores desempenhos nesses dois aspectos, estatísticos e representação gráfica. 

A utilização do coeficiente de determinação (R²) e a raíz do erro médio 

quadrático (RMSE) servirão como indicativo das melhores equações preditoras 

associadas à variável resposta. Os modelos serão ajustados com informações de 

índices de vegetação da metade das fazendas estudadas, ficando a outra metade 

como informações para avaliação do desempenho do modelo gerado. 

Coeficiente de determinação (R²) 

𝑅2 =  
𝑆𝑄𝑅

𝑆𝑄𝑇
= 1 −  

𝑆𝑄𝐸

𝑆𝑄𝑇
=  

𝛽1  ∑ (𝑥𝑖− �̅� )𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ (𝑌𝑖−Ȳ)2𝑛
𝑖=1

    (7) 

Onde: R² = coeficiente de determinação do modelo; SQR = Soma dos quadrados 

da regressão; SQT = Soma dos quadrados totais; SQE = Soma dos quadrados dos erros; o 

resíduo; β1 = coeficiente de ajuste do modelo. 

RMSE 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑥𝑖− �̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
    (8) 
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Onde: 𝑅𝑀𝑆𝐸 = Raíz do erro quadrático médio; n = número total de observações; 𝑥𝑖 

= iesimo valor predito através do modelo; 𝑥𝑖 = iesimo valor observado. 

rRMSE 

𝑟𝑅𝑀𝑆𝐸 =  
𝑅𝑀𝑆𝐸

�̅�
∗ 100  (L  (9) 

Onde: 𝑟𝑅𝑀𝑆𝐸 = Raíz relativa do erro quadrático médio; 𝑅𝑀𝑆𝐸 = raíz do erro 

quadrático médio; �̅�  = média dos valores observados. 

Critério de Akaike 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝑘 − 2 ln(𝐿)     (10) 

Onde: AIC = critério de informação de Akaike; k = número de parâmetros do 

modelo; L = valor maximizado da função de verossimilhança do modelo ajustado. 

3.4. Mapa final dos povoamentos 

Os resultados da divisão da floresta em duas distintas categorias de idade 

(jovem ou madura) serão plotados em um mapa contendo as áreas do plantio 

utilizadas no estudo comparando a resposta do modelo ajustado final com as 

parcelas de campo, sem a utilização do de informações ALS, para avaliar se os 

ajustes feitos através da dupla amostragem estão sendo eficazes em representar a 

realidade existente em campo, ou se de alguma forma existe um viés de resposta do 

modelo. Investigando estas interações entre as parcelas amostrais de campo, as 

parcelas amostrais LiDAR e o modelo utilizando variáveis de índices de vegetação 

calibrados com parcelas amostrais de LiDAR terão potencial para reproduzir 

informações em áreas avaliadas sem o uso do equipamento LiDAR para quantificar 

as florestas com bastante precisão e condizentes com a verdade de campo. 
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4. RESULTADOS 

De forma objetiva e sintética serão apresentados os resultados do 

processamento dos dados LiDAR para as sete fazendas objeto do estudo assim 

como os resultados provenientes das análises de imagens de satélite, com os 

cálculos dos índices de vegetação e resultados separados por fazenda. Ao final, 

serão apresentados os modelos mais bem ajustados e que apresentaram melhor 

desempenho na diferenciação das fazendas em áreas de florestas jovens e 

maduras. 

4.1. Processamento das nuvens de pontos 

A densidade média e o espaçamento médio dos pontos distribuídos por 

fazenda podem ser observados na tabela 8. 

Tabela 8. Relatório descritivo de dados ALS de sobrevoo realizado nas fazendas no Vale do Paraíba. 

Fazenda Número de retornos Primeiros retornos Densidade (nº. m
-
²) Espaçamento médio (m) 

F986 11431132 7832752 11,76 0,29 

F950 8596247 6452921 9,59 0,32 

F987 6186112 4322793 15,56 0,25 

F184 8168099 6110326 13,52 0,27 

F849 19030537 14628914 13,26 0,27 

F948 11032500 7684154 13,34 0,27 

F634 8644251 6204037 9,81 0,32 

 

A densidade de pontos supera as especificadas na contratação do sobrevoo 

em algumas fazendas e em outras está próxima do contratado. A menor densidade 

encontrada foi na fazenda Urutay, com valores médios de 9,59 pontos . m-2 e o 

maior valor para a fazenda Santa Terezinha VI, com valores de pontos de 15,56 

pontos . m-2. A diferença em valor relativo é grande entre as fazendas que possuem 

nuvens de pontos mais e menos densas, tendo a Santa Terezinha VI 62% a mais de 

pontos . m-2 que a fazenda Urutay. Sobre o espaçamento médio dos pontos dentro 

da nuvem de pontos é importante destacar que a maior distância média encontrada 

para as nuvens de pontos é de 0,32 m, ou seja, indica que em uma nuvem tratada 
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em um grid de células de tamanho quadrado de 1 m de aresta, seriam encontrados 

ao menos 3 pontos representativos da nuvem de pontos. 
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F184 – Santa Cecilia   F634 – Patizal do Vale Feliz  F849 – São José III 

 

F948 – Jataí     F950 – Urutay    F986 – Sta Terezinha V  F987 – Sta Terezinha VI 

 Mapa de distribuição dos pontos visto na ferramenta Lasview do software LASTools para as nuvens de pontos não-normalizadas classificadas por altura Figura 12.

dos pontos 
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4.2. Produtos do processamento da nuvem de pontos 

É visível através das imagens do modelo digital de terreno que a região do 

plantio está em um relevo acidentado e que variam bastante de altitude entre elas 

(Figura 13, de A a F). A elevação da nuvem de pontos em escala de cinza explicita 

que as fazendas são compostas por terrenos contínuos de plantios com pouca 

presença ou ausência de terrenos planos, relevo característico por presença de 

morros com declividade que podem variar de 20-30%, característico da região do 

Médio Vale do Paraíba (ROSS; MOROZ, 2011). Os modelos de altura da copa 

podem ser observados nas Figuras 14.A a 14.F, destacando os plantios florestais 

pertencentes às fazendas objeto do estudo dos demais itens da paisagem. 

4.3. Métricas das nuvens de pontos 

As variáveis apresentam alguma relação positiva ou negativa com a variável 

idade (tabela 9). As maiores relações observadas foram das medidas que apontam 

para altura dos pontos em relação ao solo da fazenda. As variáveis Hmáx, Hp75, Hp90, 

Hp95 e Hp99 obtiveram valores de 0,89. As variáveis Hp50 e Hmed ficaram próximas, 

com valores de 0,87 e 0,83, respectivamente. As variáveis Cov e Dns mostraram 

pouca relação com a variável idade em meses, e foram tiveram desempenho muito 

semelhante entre si, em todos os aspectos, em comparação com todas as demais 

variáveis. As correlações se mostraram bastante altas entre as medidas de altura e 

idade em meses dos diferentes estratos dos povoamentos florestais. 

Dentre as medidas que foram adotadas para inclusão nos modelos, apenas 

uma das medidas de percentil de altura foi escolhida, a Hp90, para não haver 

problemas com colinearidade entre as variáveis do modelo. Dentre as variáveis de 

dispersão, foi utilizada apenas o desvio padrão da altura dos pontos (Hdesv). As duas 

medidas de proporção de cobertura, como a variável de cobertura do dossel (Cov) e 

a medida de densidade do dossel (Dns). 
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 Modelos digitais de terreno (MDT) em formato de Hillshade das fazendas de estudo. A: Jataí; B: Patizal do Vale Feliz; C: São José III; D: Urutay; E: Santa Cecília; Figura 13.
F: Santa Terezinha V e VI. 

A B C 

D E F 
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 Canopy Hight Model (CHM) gerado pela diferença entre os Modelos Digitais de Superfície (MDS) e Modelos Digitais de Terresno (MDT). É possível notar as Figura 14.
florestas plantadas sobressaindo em escala de cor mais clara. A: Jataí; B: Patizal do Vale Feliz; C: São José III; D: Urutay; E: Santa Cecília; F: Santa Terezinha V e VI.  

 

A B C 

D E F 
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Tabela 9. Correlação de Pearson entre as variáveis de dados LiDAR 

 
Idade Hmin Hmax Hmed Hdesv Hp50 Hp75 Hp90 Hp95 Hp99 Cov Dns Hp9010 Hp9010r 

Idade 1.00 

             
Hmin 0.04 1.00 

            
Hmax 0.89 0.14 1.00 

           
Hmed 0.83 0.25 0.97 1.00 

          
Hdesv 0.57 -0.36 0.43 0.26 1.00 

         
Hp50 0.87 0.18 0.98 0.99 0.35 1.00 

        
Hp75 0.89 0.16 0.99 0.98 0.40 0.99 1.00 

       
Hp90 0.89 0.15 1.00 0.98 0.42 0.99 1.00 1.00 

      
Hp95 0.89 0.15 1.00 0.97 0.42 0.99 1.00 1.00 1.00 

     
Hp99 0.89 0.15 1.00 0.97 0.43 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 

    
Cov 0.13 -0.12 0.13 0.11 0.08 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 1.00 

   
Dns 0.13 -0.12 0.13 0.11 0.08 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 1.00 1.00 

  
Hp9010 0.59 -0.32 0.45 0.22 0.83 0.33 0.40 0.43 0.43 0.45 0.08 0.08 1.00 

 
Hp9010r 0.25 -0.45 0.04 -0.19 0.70 -0.09 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.90 1.00 
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Gráficos de dispersão foram utilizados para comparar as variáveis uma a 

uma com a idade dos talhões florestais em meses. A preocupação em encontrar um 

padrão gráfico claro que exprima uma relação entre variáveis independentes e a 

variável resposta (Figuras 15 e 16). Nota-se dentre o comportamento dos gráficos 

alguns padrões no comportamento das variáveis na sequencia ascendente das 

idades dentro dos plantios florestais. Um primeiro grupo mostra uma ausência de 

relação entre o idades avançadas e idades jovens, possuindo distribuições dispersas 

e pouco relacionadas com categorias específicas. Esse caso pode ser observado 

quanto à variável Hmin que representa a altura mínima dentro da parcela. 

 A mesma ausência de relação é observada nos gráficos que expressam a 

cobertura do dossel e densidade do dossel, Cov e Dns, possuindo valores que 

variam bastante dentre as idades, mas que não permite formar uma observação que 

diferencie categorias.  

Os percentis acima de Hp50, inclusive, apresentam uma tendência maior de 

continuidade do incremento da idade observada em campo, assim como o Hmed, que 

representa a média das alturas do dossel, e o Hmáx, altura máxima dentro das 

parcelas observadas. Há, no entanto, um comportamento que não acompanha a 

proporção entre a idade e as medidas observadas, mesmo nas métricas que 

possuem maior relação com a idade dos talhões observados. Dentre as idades de 

72, 82, 87 e 98 não é possível notar diferença entre valores destas que permitam 

distinguir as parcelas com idades distintas.  

Essa observação é importante porque o modelo que for selecionado deve 

possuir alguma outra variável capaz de diferenciar as diferenças existentes nessas 

parcelas, talvez, uma métrica de dispersão. As medidas de Hdesv, Hp9010 e Hp9010r 

foram apresentadas com esse propósito. 
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 Gráficos de dispersão exploratórios de relação entre variáveis de dados LiDAR e a idade das parcelas de campo das florestas (continua) Figura 15.
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 Gráficos de dispersão exploratórios de relação entre variáveis de dados LiDAR e a idade das parcelas de campo das florestas.Figura 16.
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4.4. Modelos com variáveis explicativas de dados LiDAR 

Os modelos selecionados para a análise englobam a métrica de altura Hp90 e 

medidas de dispersão como o Hdesv, medidas de cobertura, Cov e Dns, bem como as 

medidas de proporção entre percentis, Hp9010 e Hp9010r. 

Tabela 10. Equações de idade com variáveis do sobrevoo ALS 

Modelo Equação R² adj RMSE (meses) rRMSE (%) AIC 

1 - 20,257 + 3,973 * Hp90 0,80 12,99 14,2 772,3 

2 - 19,179 + 3,527 * Hp90 + 3,309 * Hdesv 0,85 12,07 13,2 746,5 

3 - 20,641 + 3,966 * Hp90 + 0,008 * Cov 0,79 13,03 14,2 774,3 

4 - 20,641 + 3,966 * Hp90 + 0,008 * Dns 0,79 13,03 14,2 774,3 

5 - 17,685 + 3,484 * Hp90 + 1,651 * Hp9010 0,85 11,95 13,1 741,4 

6 - 30,280 + 3,958 * Hp90 + 0,467 * Hp9010r 0,85 11,74 12,8 739,8 

 

Abaixo foram selecionados os melhores modelos em desempenho, com 

maiores coeficientes de determinação ajustados e menor raíz do erro quadrático 

médio, para serem comparados os comportamentos dos resíduos. 

 

 

 Gráfico Quantil-Quantil dos resíduos estudentizados por quantis teóricos do modelo 2 e um gráfico Figura 17.
de dispersão dos resíduos por valores ajustados do modelo 2. 

 

O modelo somente com a variável Hp90 apresentou resultado de rRMSE de 

0,142 e AIC de 772,3. Modelos em que as variáveis de cobertura estavam presentes 

não trouxeram melhoras na precisão das estimativas, apenas trazendo mais 

incertezas sobre as predições do modelo. Os modelos 3 e 4 apresentaram R² 

ajustado de 0,79, rRMSE de 0,142 e critério de Akaike de 774,3. O coeficiente de 

determinação ajustado foi utilizado por permitir que seja feita comparação entre 
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modelos com número de variáveis explicativas diferentes (PAGANO; GAUVREAU, 

2004). 

Os melhores modelos observados foram os que utilizaram medidas de 

dispersão e as proporcionais entre percentis, como os modelos 2, 5 e 6. Nesses 

modelos, o R² ajustado foi de 0,85, um bom coeficiente de determinação para 

modelos baseados em métricas LiDAR.  

Gráficos de quantil-quantil dos resíduos estudentizados por quantis teóricos 

e dispersão dos resíduos por valores ajustados de idade de cada modelo foram 

utilizados para comparar o comportamento da distribuição dos resíduos e 

atendimento à pressuposição da normalidade. 

O resultado do teste de normalidade de Shapiro-Wilk (1965) realizado com 

5% de significância indicou uma distribuição dos resíduos que não segue os 

princípios de normalidade nos modelos 5 e 6, mas segue o padrão no modelo 2 

(tabela 11). O teste de homogeneidade de Cochran (1941) foi significativo apenas 

para os modelos 3 e 4 ao nível de 5% de significância, onde os valores calculados 

ficaram abaixo dos valores críticos da tabela. Abaixo estão representados os 

gráficos de quantis teóricos que apresentam pontos deslocados da reta nas 

extremidades. Os gráficos de dispersão de resíduos não apresentam aumento em 

valores conforme aumentam os valores ajustados (Figuras 17, 18 e 19). 

Tabela 11. Teste de normalidade e homocedasticidade da variância nos modelos. 

Modelo Equação 
Teste de Shapiro-

Wilk (W) 
Teste de 

Cochran ( C ) 

1 - 20,257 + 3,973 * Hp90 0,9718* 0,2905
ns

 

2 - 19,179 + 3,527 * Hp90 + 3,309 * Hdesv 0,9804
ns

 0,2310
ns

 

3 - 20,641 + 3,966 * Hp90 + 0,008 * Cov 0,9708* 0,3145* 

4 - 20,641 + 3,966 * Hp90 + 0,008 * Dns 0,9708* 0,3145* 

5 - 17,685 + 3,484 * Hp90 + 1,651 * HP9010 0,9706* 0,2205
ns

 

6 - 30,280 + 3,958 * Hp90 + 0,467 * Hp9010r 0,9748* 0,2310
ns
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 Gráfico Quantil-Quantil dos resíduos estudentizados por quantis teóricos do modelo 5 e um gráfico de Figura 18.
dispersão dos resíduos por valores ajustados do modelo 5. 

 

 Gráfico Quantil-Quantil dos resíduos estudentizados por quantis teóricos do modelo 6 e um gráfico de Figura 19.
dispersão dos resíduos por valores ajustados do modelo 6. 

 

Não apresentando inconformidades com as pressuposições, os modelos são 

habilitados para serem usados na próxima etapa. No entanto, por restrição de tempo 

e análise de dados, apenas um será apresentado na próxima etapa, o que apresenta 

os melhores valores em relação ao coeficiente de determinação ajustado, o menor 

rRMSE e o menor valor de AIC. Com base nesses critérios, o modelo selecionado foi 

o modelo 6, e foram gerados mapas de idades para servir como base para calibrar 

as imagens de satélites (Figura 20). 

  



56 

 

 Mapas gerados com a aplicação do modelo 6 para idades (meses) nas fazendas A: Santa Terezinha Figura 20.
V e VI; B: Jataí; C: Patizal; D: São José III; E: Santa Cecília; e F: Urutay. 

 

As informações das fazendas Santa Terezinha V e Santa Terezinha VI estão 

em um mesmo mapa, pela proximidade entre as duas. A escala de idade foi utilizada 

de 0 a 145 meses, apesar das idades dos plantios florestais ir apenas de 32 a 145 

meses, por causa das predições do modelo. Todas as fazendas estão em uma 

mesma escala de intensidade de coloração das idades, no entanto, não na mesma 

escala gráfica de representação de área. 

  

A B C 

D E F 
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Tabela 12. Tabela com as médias e desvios da idade de cada uma das fazendas destacadas no mapa com 
dados LiDAR. 

Projeto / Fazenda Média de idade (meses) Desvio Padrão da idade (meses) 

F184 - Santa Cecilia 93,17 13,52 

F634 - Patizal do Vale Feliz 119,47 21,54 

F849 - São José III 79,41 15,44 

F948 - Jataí 86,99 22,79 

F950 - Urutay 83,03 15,69 

F987 - Santa Terezinha VI 48,75 19,96 

F986 - Santa Terezinha V 64,63 10,73 

 

As estatísticas básicas das idades apresentadas por pixel no raster de cada 

uma das fazendas foram apresentadas na tabela 12. A fazenda que apresenta maior 

média, segundo o modelo, é a fazenda Patizal do Vale Feliz, 119,47 meses, e a 

fazenda Santa Terezinha VI é a que apresenta a menor média das idades, com 

48,75 meses representado em seus pixels. 

Os valores demonstram que a representação através do modelo tende a 

subestimar os valores de fazendas que possuem idades avançadas em meses, e 

tende a superestimar a idade das fazendas que possuem idades menores. As 

extremidades aparentam sofrer maiores alterações dos valores que realmente 

apresentam. Essa observação também pode ser feita no desvio padrão das idades 

apresentadas nas fazendas, onde a fazenda Patizal do Vale Feliz apresentou o 

segundo maior valor de variação, e a Santa Terezinha VI apresentou o terceiro 

maior valor de variação. 

A proposta de divisão das fazendas em categorias de idade jovem (abaixo 

de 60 meses) e madura (acima de 60 meses) teriam, em teoria, duas fazendas 

classificadas como jovens, Santa Terezinha V (59 meses) e Santa Terezinha VI (32, 

41 e 43 meses). Através dos números do modelo aplicado, apenas a fazenda Santa 

Terezinha VI seria classificada como povoamento jovem. 

 

4.5. Modelos com variáveis de índices de vegetação 

Os índices de vegetação calculados nas fazendas foram submetidos a uma 

análise de agrupamento em dendrograma, para evitar que variáveis explicativas 

muito próximas fossem utilizadas em modelos e resultassem em multicolinearidade 

entre as variáveis explicativas (Figura 21). 
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 Análise de agrupamento em dendrograma das variáveis candidatas a compor o modelo. Figura 21.

 

A variável composta pelo índice Razão do Vermelho-Verde (Red-Green), 

que é composta por uma razão simples da banda do vermelho (banda 3) pela banda 

do verde (banda 2) por pixel, foi o índice de vegetação mais distante dos demais 

observados. Os índices SAVI e NDVI ficaram muito próximos um do outro, o que 

leva a considerar apenas um dentre os dois para compor um mesmo modelo. O 

índice Razão do Vermelho-Verde (Red-Green) e o índice de vegetação por diferença 

normalizada utilizando a banda verde (GNDVI), apesar de envolverem a banda 

verde no cálculo do índice, tem uma relação distante dentro da análise de 

agrupamento. 

A integração das imagens com os dados LiDAR preditos se deu através de 

um modelo de regressão linear calculado entre os dados de quatro das sete 

fazendas, para calibração do modelo. As fazendas selecionadas foram Santa 

Terezinha V, Santa Terezinha VI, São José III e Patizal do Vale Feliz. Foram 

selecionadas para validação do modelo as fazendas Urutay, Santa Cecília e Jataí. A 

idade foi baseada no valor do raster por pixel e o cálculo foi feito aplicando a 

equação do modelo selecionado para os índices de vegetação a cada pixel, gerando 

medidas de idade em meses para toda a fazenda. Abaixo seguem os modelos 

montados com esse propósito (tabela 13).  
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Tabela 13. Modelos compostos por índices de vegetação 

Modelo Equação R² 
RMSE 

(meses) 
rRMSE 

(%) 
AIC 

1 - 4,08 + 116,64 * GNDVI 0,19 22,32 25,24 1234678,4 

2 30,49 + 66,12 * NDVI 0,07 22,58 25,52 1252780,7 

3 30,51 + 44,07 * SAVI 0,07 17,88 20,22 1252785,6 

4 
- 129,73 + 184,02 * GNDVI + 92,60 * Red-
Green 

0,49 40,74 46,06 1172650,6 

5 
- 98,74 + 265,59 * NDVI705 + 48,23 * Red-
Green 

0,41 56,21 63,56 1191704,5 

6 
- 186,47 - 5,26 * NDVI705 + 133,52 * Red-
Green + 139,33 * SAVI 

0,49 33,42 37,79 1171054,4 

7 
- 111,68 + 138,42 * NDVI705 + 112,95 * Red-
Green + 2,7 * SRI 

0,45 37,32 42,20 1131394,8 

8 75,87 + 0,54 *SRI 0,01 16,91 19,11 1261083,2 

9 
-185,7 + 205,77 * NDVI + 132,20 * Red-
Green 

0,49 97,96 65,53 1171050,9 

 

Os melhores modelos observados foram calculados através da regressão 

múltipla, ou seja, os que possuem mais de uma variável, sendo representados pelos 

modelos 4, 6, 7 e 9. Uma observação importante a se fazer é que os modelos que 

apresentaram os melhores resultados contavam com o índice de vegetação 

composto pelo índice de razão vermelho-verde (Red-Green). 

Em geral, os modelos compostos por variáveis únicas apresentaram 

coeficientes de determinação muito baixos, entre 0,01 e 0,19. O pior desempenho foi 

para o modelo 8, composto por razão das bandas Near Infrared (NIR) e vermelho, 

nomeado SRI. O modelo que apresentou melhores resultados foi o modelo 1, 

composto pelo índice de vegetação por diferença normalizada utilizando a banda 

verde (GNDVI), com R² = 0,19 e rRMSE = 0,2524. As demonstrações dos nove 

modelos apresentados para cada fazenda podem se encontram em seção anexa a 

esse trabalho (Apêndice A). 

Entre todos os modelos apenas um foi selecionado para a ser utilizado em 

uma extensão maior das imagens de satélite, gerando apenas um mapa final com 

plantios florestais distintos por classes de idade diferente. Nesta etapa final, 

diferente da etapa em que fizeram uso de três fazendas para validar o modelo, 

foram utilizadas todas as fazendas e relacionadas em um gráfico para comparação 

(Figura 22). 
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 Distribuição das idades por fazenda com aplicação do modelo 4. A linha vermelha representa a idade Figura 22.
de divisão dos plantios em categoria jovem e madura. 

 

As fazendas Santa Terezinha V e VI foram apresentadas como fazendas 

pertencentes majoritariamente ao grupo das fazendas que possuem plantios jovens 

(abaixo de 60 meses) enquanto que São José III, Urutay, Santa Cecilia, Jataí e 

Patizal do Vale Feliz foram classificadas como fazendas pertencentes às categorias 

de florestas maduras.  

A incerteza na classificação das florestas é suficiente para não ser confiável 

a utilização da categoria meses como parâmetro para distinguir as fazendas por 

categorias contínuas como idade em meses. A aplicação da modelagem para 

distinguir os plantios entre jovens e maduros (<= 60 meses e >60 meses) 

corresponde à melhor alternativa para não incidir em erros de classificação dos 

povoamentos. 

Muitos pontos são classificados como outliers como resultados observados 

na distribuição de idades por pixels (Figura 23) certamente por considerar pixels que 

não representam vegetação dentro do domínio da fazenda ou representam corpos 

d’água que possuem reflectância para os índices de vegetação que são 

discrepantes. É possível de observar nos mapas de idade alguns pixels gerados 

pelos modelos com valores que destoam de seus vizinhos, de forma isolada ou em 

forma contínua representando alguma feição da fazenda que não corresponde à 

área efetivamente plantada. Esse problema pode ser contornado se o shapefile 
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obtido representar apenas a área efetivamente plantada da fazenda, sem considerar 

benfeitorias, objetos ou corpos d’agua. 

Mapas de idade por fazenda – Santa Cecília 

 

 Representação gráfica da distribuição da idade do plantio calculado por nove diferentes modelos Figura 23.
compostos por índices de vegetação para a fazenda Santa Cecília. 
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Mapas de idade por fazenda - Jataí 

 

 

 Representação gráfica da distribuição da idade do plantio calculado por nove diferentes modelos Figura 24.
compostos por índices de vegetação para a fazenda Jataí. 
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Mapas de idade por fazenda – Patizal do Vale Feliz 

 

 

 Representação gráfica da distribuição da idade do plantio calculado por nove diferentes modelos Figura 25.
compostos por índices de vegetação para a fazenda Patizal. 
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Mapas de idade por fazenda – São José III 

 

 

 Representação gráfica da distribuição da idade do plantio calculado por nove diferentes modelos Figura 26.
compostos por índices de vegetação para a fazenda São José III. 
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Mapas de idade por fazenda - Santa Terezinha V 

 

 

 Representação gráfica da distribuição da idade do plantio calculado por nove diferentes modelos Figura 27.
compostos por índices de vegetação para a fazenda Santa Terezinha V. 
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Mapas de idade por fazenda – Santa Terezinha VI 

 

 

 Representação gráfica da distribuição da idade do plantio calculado por nove diferentes modelos Figura 28.
compostos por índices de vegetação para a fazenda Santa Terezinha VI. 
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Mapas de idade por fazenda- Urutay 

 

 

 Representação gráfica da distribuição da idade do plantio calculado por nove diferentes modelos Figura 29.
compostos por índices de vegetação para a fazenda Urutay. 
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Análise comparativa de dados LiDAR por estrato de plantio 

 

 

 

 

 Métricas de desvio padrão da altura, p9010r e p9010 comparadas entre os estratos das fazendas.  Figura 30.
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Análise comparativa de dados LiDAR por estrato de plantio 

 

 

 

 Métricas do desvio padrão da altura, p90 e Cobertura comparadas entre os estratos das fazendas. Figura 31.
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 Povoamentos florestais categorizados por idade. Figura 32.
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5. DISCUSSÃO 

A discussão seguirá os mesmos princípios propostos nos resultados, 

apresentar de forma clara as informações por pontos trabalhados dentro do 

processamento de dados ALS e das imagens de satélite. Nos subitens seguintes 

serão discutidos e comparados com outros trabalhos os resultados obtidos nos 

modelos digitais de elevação descritos (MDT, MDS e CHM) e modelos gerados com 

as métricas dos dados ALS.  

 

5.1. Processamento das nuvens de pontos ALS 

A retirada dos pontos considerados outliers no processamento da nuvem de 

pontos é um dos primeiros passos no trabalho com dados LiDAR. Toda a 

representação de dados pode conter informações que não estejam relacionadas 

com o objeto do estudo, e a retirada dos dados considerados outlier deve ser 

realizada de forma cuidadosa (BEN-GAL, 2005). Do contrário, dados contendo 

informações verdadeiras podem ser descartados com informações que seriam 

importantes para o modelo. 

A densidade de pontos entregue pela empresa prestadora de serviços foi 

superior a densidade contratada (tabela 5) em cinco das sete fazendas estudadas. 

Apenas a Urutay e a Patizal do Vale Feliz ficaram ligeiramente menor densidade de 

pontos relativo ao contratado, 9,59 e 9,81 pontos.m-2, respectivamente. A alta 

densidade de pontos obtidos dentro de um ambiente florestal é benéfico pois permite 

a obtenção de dados em uma resolução espacial maior, mais rica em detalhes 

(ZANDONÁ; LINGNAU; NAKAJIMA, 2008). Mas a distribuição de pontos não é 

homogênea, sendo maior nas extremidades das faixas de sobrevoo, comparadas à 

faixa central (BALSA-BARREIRO; AVARIENTO; LERMA, 2012) e de forma geral 

essa diferença é maior que a encontrada relatada em bibliografia. 

  



72 

5.2. Produtos do processamento da nuvem de pontos 

O espaçamento médio apontado pela análise da nuvem (tabela 8) aponta 

que o menor espaçamento existente é o de 0,25 cm entre os pontos, para a nuvem 

que possuía maior densidade de pontos, e de 0,32 cm para as nuvens com a menor 

densidade de pontos. De acordo com a análise da média de espaçamento dos 

pontos, é possível afirmar que é bastante provável que em um metro linear de 

espaçamento haverá pelo menos 3 pontos de retorno LiDAR. Reutebuch et. al. 

(2003) estudou a acurácia do DTM quanto aos valores de elevação sob florestas 

plantadas com coníferas em região montanhosa e encontrou erro médio na de 0,22 

cm com desvio padrão de 0,24 cm, em 347 parcelas de florestas plantadas com 

coníferas em região montanhosa. Erros que permitem avaliar o ALS como uma 

ferramenta que possui uma alta confiabilidade para sua utilização em ferramentas de 

modelagem de terreno no meio florestal. 

Os Modelos Digitais de Terreno (MDT) foram obtidos para toda a área do 

sobrevoo realizada, excedendo os limites dos povoamentos florestais presente nas 

fazendas. Estes estão perfeitamente sobrepostos ao Modelo Digital de Superfície 

(MDS), possibilitando que haja uma operação entre os modelos que geram como 

resposta o Modelo de Altura do dossel. Uma obtenção de boas métricas LiDAR está 

diretamente ligada à qualidade dos MDEs obtidos (GIONGO et al., 2010). A 

observação das figuras de 12 (onde estão representadas as fazendas) demonstram 

a integridade dos modelos de elevação propostos, ausência de falhas ou buracos, e 

uma acentuada declividade na área de estudo. 

 

5.3. Métricas das nuvens de pontos 

A correlação de Pearson feita entre as métricas ALS apontaram para altas 

correlações entre as métricas de percentil de altura (tabela 9). Os percentis p50 a 

p99 todos apresentaram alta correlação entre si (r >= 0,80), enquanto a p10 

apresentou alta correlação apenas com p05 e p50, e a p05 apresentou alta 

correlação apenas com p10. As medidas de percentis acima de p50 tiveram as 

melhores correlações com a idade das parcelas, variando de 0,87 a 0,89. Silva 

(2014) encontrou valores de r de 0,98 a 0,99 entre p30, p70 e p90 em situação 

semelhante, onde predomina a presença de florestas equiâneas de eucalipto. 
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As relações entre as variáveis de densidade de cobertura do dossel (Dns) e 

cobertura do dossel (Cov) tiveram pequena relação com a idade das parcelas de 

campo, e pequena relação com as variáveis de altura.  

Entre as variáveis de distribuição das alturas, a seleção do Hp90 foi 

selecionada responder bem às diferenças entre estádios de desenvolvimento dos 

povoamentos florestais (GÖRGENS et al., 2017; RODRIGUEZ et al., 2010) e por seu 

relativo sucesso como variável dependente em modelos volumétricos em eucalipto 

(SILVA et al., 2015; ZONETE; RODRIGUEZ; PACKALÉN, 2010). 

As variáveis representativas de estrutura do dossel (Cov e Dns) não 

apresentaram diferenças entre diferentes idades (meses) e não contribuíram para o 

modelo, apesar de serem significativos em modelos testados em outros trabalhos 

(MITCHELL et al., 2015; NÆSSET, 1997). Em estudos de modelos predizendo 

volume de florestas é possível notar valores de r² variando entre 0,66 e 0,81 variável 

de densidade de cobertura do dossel (NÆSSET, 1997). Bons resultados tem sido 

obtidos em modelos preditivos biométricos com medidas de dispersão, como desvio 

padrão da altura, e com média de altura (HUDAK et al., 2006; LOPATIN et al., 2016). 

As correlações entre Hdesv, Hp9010 e Hp9010r e a idade dos estratos apresentaram 

valores de 0,59, 0,57 e 0,25, respectivamente. O valor baixo da variável Hp9010r 

comparado com Hdesv indica uma possível relação maior de resposta dos estratos 

por idade com a segunda variável. 

 

5.4. Modelos preditivos de idade com dados LiDAR 

Ao avaliar os modelos preditivos de idade, os valores de ajuste foram 

semelhantes, r² = 0,85 para ambos os modelos, tanto para o modelo 2 com as 

variáveis de Hp90 e Hdesv quanto para o modelo com Hp90 e Hp9010r, e RMSE = 12,069 

e 11,736, respectivamente. Comparando com trabalho que utilizou regressão linear 

múltipla para predição de biomassa em região de São Miguel Arcanjo, foi observado 

mesmo valor para coeficiente de determinação do modelo, r²=0,85 , e RMSE de 

0,120 m³.ha-1, demonstrando coerência entre os resultados obtidos (LARANJA et al., 

2015). Em se tratando de erro relativo, as variáveis apresentaram valores elevados, 

rRMSE = 0,132 , 0,131 e 0,128 , para os modelos 2, 5 e 6 , respectivamente, ante 

valor de 0,055 para modelos preditivos de biomassa que usaram dados ALS e 0,127 

para krigagem ordinária (SILVA et al., 2015). Pelo critério de Akaike a vantagem 
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para o modelo 6, cujo valor foi de 739,8 , valor 1,6 menor do que o modelo 5, 

ocupando a segunda posição na avaliação de modelos. 

A análise dos resíduos dos modelos ponta para uma tendência de 

subestimar as idades de plantios com menos de 40 meses (Figuras 17, 18 e 19), 

para os modelos mais bem avaliados. Para o modelo 2, os valores também seguem 

uma tendência a serem subestimados à partir da idade de 100 meses, enquanto que 

para os modelos 5 e 6 a tendência existe, mas não é forte comparada com a 

existente no modelo 2. 

O gráfico quantil-quantil do modelo 2 (Figura 17) aponta para uma variação 

maior dos resíduos sempre nas extremidades dos valores ajustados pelo modelo, e 

um ajuste mais adequado, com resíduos menores para os valores que se encontram 

mais aos valores ajustados próximos do quantil central. O mesmo se aplica para os 

resíduos do modelo 5 (Figura 18), mas com uma tendência menor em subestimar os 

valores de idade mais altos. Para o modelo 6 (Figura 19), os resíduos estão maiores 

na base do gráfico quantil-quantil, onde os valores ajustados pelo modelo para 

idades mais jovens são quase sempre considerados subestimados perante os dados 

de campo. Para os demais dados, contudo, apresenta valores mais bem ajustados, 

com menor desvio entre observados e preditos, e sem tendência a subestimar 

valores de idade, com exceção da última parcela comparada, que foge à regra. 

 

5.5. Representação gráfica da distribuição de idade 

Os mapas gerados para as sete fazendas (Figuras 20 A a F) estão 

representadas em mesma escala de idades, e indicam as fazendas Santa Terezinha 

V e VI com idades mais jovens, e a fazenda Patizal (Figuras 20 C) com idade mais 

avançadas, assim como descritas na tabela 12. Bons resultados foram encontrados 

com dados LiDAR para estimar a riqueza de espécies vasculares espacialmente 

(LOPATIN et al., 2016), utilizando como variáveis média da altura do dossel e desvio 

padrão da declividade. Mapas de atributos e temáticos são perfeitamente possíveis 

com dados LiDAR, inclusive produtos mais precisos e com maior riqueza de 

detalhes, como mapas hispométricos e altimétricos (ZANDONÁ; LINGNAU; 

NAKAJIMA, 2008). 

  



75 
 

 

5.6. Modelos com variáveis de índices de vegetação 

Os modelos testados para representar as variáveis por categorias de idade 

foram nove, alguns com variáveis únicas e outros com mais de uma variável (tabela 

13). Dentre os modelos testados, três apresentaram melhores resultados de ajuste, 

os modelos 4, 6 e 9, com r² = 0,49, e o modelo 7 com r² = 0,45. Os RMSEs variaram 

de 33,42 a 97,96 meses, para os modelos 6 e 9, respectivamente. O valor de rRMSE 

menor também foi observado no modelo 6, com valor de 37,7 %, enquanto que o 

maior valor foi o observado para o modelo 65,53 % para o modelo 9. Índices de 

vegetação foram utilizados em modelagem para volume de madeira em talhões 

florestais e obtiveram r² entre 0,589 a 0,704 com uso do sensor Hyperion, à bordo do 

satélite EO-1 (CANAVESI; PONZONI; VALERIANO, 2010). Há ainda estudos que 

utilizam dados LiDAR como dados auxiliares com a intenção de aumentar a precisão 

de estimativas de estoque de carbono, obtendo valores de erro padrão das 

estimativas entre 1 e 4% (SAARELA et al., 2015). 

Todos os modelos preditivos baseado em variáveis com índices de 

vegetação apresentaram certo nível de erro em classificar as fazendas quanto a 

plantios jovens e plantios maduros, proposta deste trabalho. Observando os mapas 

gerados pelos 4 modelos mais bem avaliados estatisticamente, disponíveis no 

Apêndice A, é possível notar que a proposta de dividir pelo limiar de idade de 60 

meses resultou em predições um tanto quanto incertas. Os quatro modelos falharam 

em definir a categoria de idade da fazenda Santa Cecília, gerando mapas 

intermediários entre jovem e maduro (Figura 23). Apenas os modelos que não foram 

bem avaliados consideraram essa como uma fazenda contendo plantios maduros de 

eucalipto, enquanto que nenhum considerou como plantio totalmente jovem. Em 

uma perspectiva geral, o modelo 4 foi o que apresentou melhores predições para as 

categorias, indicando corretamente 6 das 7 fazendas, com desempenho satisfatório 

comparado aos demais. Os modelos 6, 7 e 9 erraram as fazendas Santa Terezinha 

V e VI, e, apenas para o modelo 9, o erro persistiu na fazenda Jataí (Figura 24). 

Apesar de apresentar melhores resultados estatísticos relativo aos demais, o 

modelo 6 não foi capaz de diferenciar corretamente as categorias jovens e maduras 

de florestas, o que prejudicou sua avaliação como modelo potencial para se 

estender para toda a extensão das imagens. A melhor seleção é o modelo 4, 

embora tenha empatado com o modelo 6 em termos de ajuste de R², fica em 
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desvantagem na avaliação estatística dos erros, mas em vantagem por apontar 

corretamente as idades nos mapas das fazendas por idade. 

5.7. Mapa final dos povoamentos 

O mapa final gerado com o uso do modelo selecionado está representado no 

Apêndice C. A categorização foi utilizada para as todas as fazendas presentes nas 4 

imagens de satélite utilizadas no estudo, onde foram utilizados arquivo com as 

florestas presentes nesta região com dados do Instituto Florestal, da Secretaria de 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo (INSTITUTO FLORESTAL - SECRETARIA 

DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013). 

A distribuição das florestas demonstra uma tendência a concentrar 

categorias por setores da imagem, apesar de em algumas regiões polígonos com 

mais de uma classificação serem encontrados. Nas imagens que se aproximam da 

parte direita do mapa, a tendência é de povoamentos serem classificados como 

maduros, com regiões supostamente próximas das Áreas de Preservação 

Permanente – APPs – sendo classificadas como jovens. Isso ocorre provavelmente 

pelo ajuste das variáveis LiDAR conter como variável percentil de altura, que pode 

classificar APPs como jovens por possuir estatura do dossel menor. Apenas a região 

central do mapa, a ocorrência das duas situações é bastante semelhante, não 

predomina uma categoria sobre a outra, enquanto que o lado esquerdo do mapa é 

rico em predominância de plantios jovens. 

Os dados dos povoamentos só são conhecidos para as fazendas que deram 

origem aos modelos, onde possuem informações de sobrevoos ALS e dados de 

campo, citadas nesse trabalho. Para confirmar outras informações observadas no 

mapa, é imperativo que se obtenha acesso ao cadastro de empresas de base 

florestal ou com os produtores rurais donos de plantios. Essa necessidade é patente 

para certificação das informações constantes no mapa, pois esse trabalho propõe 

uma aplicação diversa da modelagem de dados ALS mas não detém as informações 

de campo necessárias para validar seus dados em macroescala. 

As variações observadas nas respostas do modelo podem ser derivadas de 

fatores relacionados às alturas das árvores distintos de sua idade, o que enfraquece 

a relação das variáveis independentes com a resposta. Fatores esses que não foram 

levados em consideração e podem influenciar as idades em diferentes talhões, o 

que demonstra uma certa insensibilidade do modelo em diferenciar tais situações. 
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As alturas do estrato florestal sofrem influência de fatores ambientais, em muitos 

casos da altitude do terreno onde está localizado o plantio florestal e do déficit 

hídrico (FERREIRA; COUTO, 1981). As alturas das maiores árvores plantadas, 

árvores dominantes, são bastante indicadas para identificar a capacidade produtiva 

de uma área de plantio, pois variam pouco por diferentes tratamentos silviculturais 

aplicados (MACHADO; FIGUEIREDO FILHO, 2006b). Entretanto, é importante 

avaliar que as mesmas alturas podem ser diferentes de região para região, mesmo 

entre as mesmas espécies de plantio (TONINI et al., 2002). No cômputo do 

crescimento da altura de um pinheiro marítimo por 29 anos o comportamento 

observado foi crescente em uma parábola bastante inclinada (BURKHART; TOMÉ, 

2012) o que permite inferir que métricas relacionadas a altura podem representar 

boas variáveis independentes em modelos preditivos de idade, ao menos para uma 

mesma região. 

Os povoamentos de eucalipto que foram quantificados nas fazendas 

avaliadas são todos clones de matrizes híbridas de Eucalyptus grandis x Eucalyptus 

urophylla produzidas especificamente para celulose. A diferença entre o crescimento 

em diferentes idades pode ficar por tipo de clone aplicado em cada projeto/fazenda, 

mas em termos de espécie, são todas semelhantes. 

O cálculo de área considerando as duas categorias resulta em 11.518,2 ha 

(79,4 %) para o total de área com plantios maduros e 2.987,13 ha (20,6 %) para o 

total de área com plantios jovens. 
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6. CONCLUSÃO 

As florestas plantadas foram categorizadas com sucesso em plantios jovens 

e maduros para a região do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, mesmo 

possuindo materiais genéticos distintos cultivados em diferentes níveis de altitude e 

municípios. O potencial de classificar as florestas por idade, objeto deste trabalho, 

está condicionado à existência de quatro informações preliminares: (i) levantamento 

de dados de campo; (ii) imagens de satélite com resolução espacial intermediária (5 

m) e livre de nuvens; (iii) sobrevoo ALS em cobertura total de, ao menos, uma 

fazenda em cada categoria; (iv) shapefile dos povoamentos de eucalipto para a área 

onde se pretende projetar a classificação. 

Os modelos compostos por variáveis ALS foram capazes de estimar a idade 

(em meses) dos plantios com bons resultados, R² variando entre 0,80 e 0,85, e 

RMSE entre 11,736 e 13,029. Também foram considerados adequados o 

desempenho do modelo 6 que usa como variáveis preditivas o percentil 90 (P90) e a 

razão (P90-P10)/P90, representada por Hp9010r. Esse modelo permite reproduzir 

adequadamente as idades em toda a extensão das fazendas e extrapolar as 

predições regionalmente com o apoio de imagens de satélite. Os modelos 

compostos por variáveis de índices de vegetação apresentaram erros maiores nas 

estimativas das idades e apenas um foi capaz de predizer corretamente a categoria 

de idade, errando na predição para o caso de apenas uma fazenda. 

Dentre os modelos baseados em variáveis de índices de vegetação, o mais 

bem avaliado usa como variáveis preditivas o GNDVI e o Red-Green, índices que 

calculam razões entre as refletâncias nas bandas do infravermelho próximo e da 

banda verde, e das bandas do vermelho e do verde, respectivamente. 

O mapa final com distribuição dos povoamentos de toda a região do Vale do 

Paraíba mostra que predominam mais a Leste as idades maduras e a Oeste as 

idades jovens. Na região central as duas categorias ocorrem com aproximadamente 

a mesma frequência. A estimativa para todo o Vale do Paraíba, produzida pelo uso 

combinado do modelo ALS 6 e do modelo IV 4, aponta para uma área com plantios 

maduros 3,8 vezes maior que com plantios jovens. Salienta-se, entretanto, a 

necessidade de validar com informações de campo esses resultados. 

Por fim, para melhores resultados com modelagem de idades em 

povoamentos equiâneos, recomenda-se ampliar a área de estudo e levar em 
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consideração fatores como mapeamento dos solos, climáticos e material genético 

cultivado.  
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