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Resumo 

 

O uso de sensores remotos de alta resolução espacial e temporal surge como uma possível 

solução para dificuldades no estudo do dossel na Amazônia e permite o mapeamento de copas de 

árvores individuais. Imagens com 2 cm de resolução espacial de câmeras montadas a bordo de 

aeronave remotamente pilotada (RPA) e dados de ~2 décadas de parcelas permanentes foram 

utilizados para investigar a dinâmica do dossel. Esses foram utilizados para quantificar a proporção 

de árvores que ocupam diferentes ambientes de luz e as relações com a distribuição diamétrica e 

taxas de crescimento do fuste. Dezesseis sobrevoos realizados com câmeras RGB (Vermelho, 

Verde, Azul) e NGB (Infravermelho próximo, Verde, Azul) foram utilizados para detectar a 

variação da fenologia foliar e sua resposta espectral no período de janeiro de 2016 a janeiro de 

2017. Os resultados demonstraram que o diâmetro das copas medido na imagem é um forte preditor 

do diâmetro a altura do peito (DAP), com 61% de relação. Do total de árvores com diâmetro à 

altura do peito (DAP) > 10 cm inventariadas, 40% estavam no dossel e 60% no subdossel. Uma 

árvore com DAP de 25 cm teve mais de 50% de probabilidade de estar no dossel. As árvores de 

dossel maiores que esse diâmetro tiveram uma distribuição exponencial negativa, típica de florestas 

tropicais.  Os indivíduos de subdossel tiveram uma distribuição exponencial e todos os indivíduos 

seguiram uma distribuição de Weibull. O incremento médio anual (IMA) de todos os indivíduos 

mensurados no período de 1996 a 2015 foi de 1.67 ± 0.09 mm.ano-1. As árvores de dossel cresceram 

duas vezes mais que as de subdossel com IMA de 2.38 ± 0.19 e 1.17 ± 0.07 mm.ano-1, 

respectivamente. Os resultados da fenologia mostraram um aumento do brotamento de folhas novas 

e índices de vegetação no período seco, confirmando “green-up” nos ambientes de platô e baixio. 

Os picos maiores de folhas novas ocorreram no mês de setembro no platô e em outubro e novembro 

no baixio. Muitas árvores do platô anteciparam a troca de folhas nos meses de março e abril, 

provavelmente ocasionada pela seca do El Niño de 2015-2016 e essa antecipação não foi 

visualizada nas árvores do baixio, sugerindo que a proximidade do lençol freático influencia na 

resposta das árvores a eventos de seca. A porcentagem de árvores com copas totalmente e 

parcialmente expostas que fizeram “flushing foliar” foi de 60% e 30%, respectivamente. Os 

resultados mostrados no presente trabalho contribuíram para o desenvolvimento dos estudos de 

dossel na Amazônia, mostrando a distribuição de copas e fenologia foliar de árvores de diferentes 

ambientes de luz.  
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Abstract 

 

 A number of difficulties in studying the canopy of tropical forests can be resolved with the 

use of high spatial and temporal resolution optical remote sensing data, which enables mapping of 

individual tree crowns. To investigate some challenging canopy processes, we used 2 cm resolution 

Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) imagery and forest dynamics data from plots 

remeasured bi-annually over a period of more than two decades. These data were utilized to 

quantify light environment and canopy positions in relationship to tree size distributions and long-

term average growth rates. Sixteen overflights performed with RGB (Red, Green, Blue) and NGB 

(Near Infrared, Green, Blue) digital cameras were used to detect leaf phenology and its spectral 

response over the period of January 2016 to January 2017. Results demonstrated that crown 

diameter measured from the image was a fairly strong predictor for stem diameter at breast height 

(DBH), with relationship of 61%. Of all 1244 inventoried trees with DBH > 10 cm, 40% were in 

the canopy and 60% in the understory. A 25 cm DBH tree was more than 50% likely to be in the 

canopy. The canopy trees larger than this diameter followed an exponential distribution, typical of 

tropical forests. The understory individuals followed an exponential distribution and all individuals 

fitted a Weibull distribution. The mean annual increment (MAI) of all individuals measured in the 

period from 1996 to 2015 was 1.67 ± 0.09 mm.year-1. The canopy trees grew twice as large as those 

of understory with an MAI of 2.38 ± 0.19 and 1.17 ± 0.07 mm.year-1, respectively. Phenology 

results demonstrated an increase in the budding of new leaves and vegetation indexes in the dry 

period, confirming the green-up on plateau and valley environments. The highest peaks of new 

leaves occurred during September on the plateau and during October and November on valley. 

Many trees on the plateau anticipated the leaf change in March-April, probably due to the El Niño 

2015-2016 drought, and this anticipation was not visualized on the valley, suggesting that the 

proximity of the water table influences directly on trees’ response to drought events. The 

percentage of trees with crowns totally and partially exposed that did leaf flushing was 60% and 

30%, respectively. Results improved the canopy studies and revealed crown distributions and leaf 

phenology of trees from different light environments at this old growth Central Amazon forest site. 
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1. Introdução Geral 

 

 O ciclo fenológico da maioria das árvores na Amazônia segue o regime de precipitação. Os 

picos de mudança foliar e floração ocorrem nos meses mais secos do ano (junho a outubro) e a 

frutificação no período mais chuvoso (novembro a maio) (Umaña and Alencar 1993, Alencar 1994, 

Ruiz and Alencar 1999). O brotamento massivo de folhas novas, ou flushing foliar, ocorrido na 

estação seca após a queda das folhas de muitas árvores, faz com que haja um aumento da coloração 

verde claro, realçada em meio ao verde escuro das folhas maduras da floresta sempre-verde. As 

fenofases e idade das folhas têm sido identificadas pela diferença de reflectância nas regiões do 

espectro eletromagnético e cálculo de índices de vegetação (Chavana-Bryant et al 2016, Wu et al 

2017). A reflectância na região do visível é baixa em folhas novas e maduras pois essa faixa de 

comprimento de onda é absorvida por pigmentos foliares como a clorofila. A reflectância na região 

do infravermelho próximo aumenta com a idade pelo desenvolvimento da estrutura da parede 

celular, e aumenta na região do infravermelho médio pela redução do conteúdo de água quando a 

folha vai ficando senescente (Ponzoni e Shimabukuro, 2010, Chavana-Bryant et al 2016). 

Estudos utilizando sensores orbitais e câmeras digitais instaladas em torres detectaram um 

aumento dos índices de vegetação durante o período seco e atribuíram esse “green-up” ao 

brotamento de folhas novas (Huete et al 2006, Myneni et al 2007, Saleska et al 2007, Samanta et 

al 2012, Bi et al 2015, Lopes et al 2016, Wu et al 2016). O sensoriamento remoto óptico utilizado 

nesses trabalhos detectou apenas o estrato superior da floresta e gerou informações sobre os 

indivíduos que possuem suas copas no dossel. Árvores com maior exposição de suas copas à 

radiação solar tiveram maior frequência nos eventos reprodutivos de floração e frutificação em 

sítios de floresta tropical na África (Babweteera et al 2018, Ouédraogo et al 2018). Isso sugere que 

os eventos de trocas foliares na Amazônia pode ser diferente em copas de árvores totalmente 

expostas à luz, copas que recebem apenas uma porção de luz direta e copas que estão sombreadas 

no subdossel.  

No entanto, muito pouco se sabe sobre qual a proporção de árvores está no dossel e 

subdossel e quais são as relações de estrutura e dinâmica das árvores em diferentes ambientes de 

luz. As copas de árvores altas reduzem a quantidade de radiação solar que chega nas árvores mais 

baixas, influenciando em diferenças na arquitetura e tamanho de copa, crescimento do fuste e 

estruturas horizontal e vertical da floresta (Kohyama 1993, Kitajima et al 2005). A distribuição 

diamétrica das florestas tropicais tem sido explicada pelas teorias metabólica e demográfica, que 

levam em conta o tamanho dos indivíduos (Enquist and Niklas 2001, West et al 2009) e o 
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crescimento e mortalidade (Stark et al 2015, Muller-Landau et al 2006), respectivamente. Um 

modelo baseado nessas teorias ecológicas e dados de campo foi proposto por Farrior et al (2016) 

para descrever a distribuição diamétrica de árvores de dossel e subdossel e estimar um limiar 

diamétrico que separa os dois grupos. 

O objetivo do presente estudo foi comparar a estrutura e dinâmica de árvores que ocupam 

diferentes ambientes de luz e a fenologia foliar de árvores de dossel. Sobrevoos mensais com 

aeronave remotamente pilotada (RPA, do inglês Remotely Piloted Aicraft), conhecida também 

como “drone”, foram feitos sobre parcela permanente, abrangendo as toposequências de platô, 

encosta e baixio. Os sobrevoos foram feitos no período de um ano com duas câmeras digitais e os 

limites das árvores visualizadas nas imagens foram mapeados em campo.  

Essa tese foi dividida em dois capítulos - No Capítulo I foram utilizadas as imagens de um 

sobrevoo, a delimitação das árvores em campo e série histórica de dados de inventário florestal, 

sendo possível responder as seguintes questões: (i) qual a proporção de árvores da floresta que 

ocupa o dossel e está visível nas imagens? (ii) qual a diferença em distribuição diamétrica das 

árvores de dossel e subdossel? (iii) há diferença nas taxas de crescimento entre as árvores do dossel 

e do subdossel? No Capítulo II foram utilizadas as imagens de 16 sobrevoos realizados no período 

de um ano com as câmeras RGB (Vermelho, Verde, Azul) e NGB (Infravermelho, Verde, Azul) 

para responder: (i) houve tendência de “green-up” na estação seca no período de janeiro de 2016 a 

janeiro de 2017? (ii) qual a diferença da dinâmica foliar das árvores do baixio e do platô? (iii) qual 

a diferença da dinâmica foliar entre as árvores com copas totalmente e parcialmente expostas?  

 

2. Objetivos 

 

2.1 Geral 

 

Comparar a estrutura e dinâmica de árvores que ocupam diferentes ambientes de radiação 

solar e a fenologia foliar de árvores de dossel com uso de aeronave remotamente pilotada 

 

2.2 Específicos 

 

1. Calcular a proporção de árvores da floresta que ocupa o dossel e o subdossel 

2. Escolher por parâmetros estatísticos quais os modelos matemáticos melhor se ajustam à 

distribuição diamétrica das árvores de dossel e subdossel 
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3. Comparar o crescimento do fuste de árvores de dossel e subdossel 

4. Correlacionar a porcentagem de ocorrência das fenofases foliares e a média dos índices de 

vegetação com os meses para verificar tendência de green-up no período seco 

5. Comparar a dinâmica foliar das árvores do platô e do baixio. 

6. Comparar a dinâmica foliar das árvores com copas totalmente e parcialmente expostas 
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Capítulo I 

 

 

Dinâmica florestal e estrutura do dossel com imageamento RPA de alta resolução na 

Amazônia Central 

 

Araujo et al. Forest dynamics and canopy structure from a high resolution remotely piloted 

aircraft imagery in the Central Amazon. Manuscrito formatado de acordo com a revista 

Environmental Research Letters 
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1. Introdução 

 

Estudos ecológicos do dossel da floresta amazônica são limitados devido a sua extensão, 

grande presença de áreas remotas sem acesso por estradas e dificuldade de visualizar as copas de 

árvores altas em função da alta densidade arbórea. Imagens de sensores remotos tem contribuído 

para solucionar esses entraves e vêm sendo utilizadas como uma importante ferramenta para 

monitorar a estrutura e dinâmica da floresta (Asner et al 2005, Chambers et al 2007, Kellner and 

Asner 2014, Stark et al 2015). No campo da fenologia por exemplo, estudos utilizando o sensor 

MODIS e câmeras digitais instaladas em torres detectaram um aumento dos índices de vegetação 

durante o período seco e atribuíram esse “green-up” ao brotamento de folhas novas (Huete et al 

2006, Myneni et al 2007, Saleska et al 2007, Samanta et al 2012, Bi et al 2015, Lopes et al 2016, 

Wu et al 2016). No entanto, o sensoriamento remoto óptico utilizado nesses trabalhos detecta 

apenas o estrato superior da floresta e gera informações sobre os indivíduos que possuem suas 

copas no dossel. Muito menos é sabido sobre qual a proporção de árvores estão no dossel e quais 

são as relações de estrutura e dinâmica das árvores em diferentes ambientes de luz. 

Imagens aéreas de alta resolução e série histórica de dados de inventário florestal podem 

ser usados para estabelecer uma melhor comunicação entre dados de dinâmica coletados em campo 

e sensoriamento remoto, sendo possível responder as seguintes questões: (i) Qual a proporção de 

árvores da floresta que ocupa o dossel? (ii) Qual a diferença entre a distribuição diamétrica das 

árvores de dossel e subdossel? (iii) Há diferença nas taxas de crescimento entre as árvores do dossel 

e do subdossel? 

A complexa estrutura de florestas tropicais produz diferentes ambientes em termos de 

disponibilidade de luz para árvores do dossel e subdossel (Morton et al 2016). As copas de árvores 

altas reduzem a quantidade de radiação solar que alcança as árvores mais baixas e essa redução 

pode ser influenciada por características das espécies como arquitetura de copa, disposição dos 

ramos e densidade de folhas (Kohyama 1993, Kabakoff and Chazdon 1996, Kitajima et al 2005). 

As árvores que ocupam o dossel têm maior probabilidade de sobrevivência, possuem maiores 

galhos e maior taxa de crescimento de copa (Herwitz et al 2000, Sterck and Bongers 2001), 

enquanto as de subdossel têm redução do crescimento (Kohyama 1993). Purves et al (2007) e 

Strigul et al (2008) desenvolveram modelos baseados em características individuais de árvores 

como espécie, tamanho e formato de copa para predizer o posicionamento no dossel e plasticidade 

dos indivíduos. A competição por um espaço no dossel tem influência direta no crescimento, 

densidade e nas estruturas horizontal e vertical da floresta. 
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A distribuição diamétrica de florestas tropicais tem sido explicada pelas teorias metabólica 

e demográfica. A primeira leva em conta o tamanho dos indivíduos e defende que a distribuição 

diamétrica da floresta segue um modelo alométrico que é função potencial da forma Y = aMb, em 

que M é o diâmetro do fuste, a é uma constante de normalização e b é o expoente alométrico de 

valor igual a -2 (West et al 2009, Enquist and Niklas 2001). A teoria do equilíbrio demográfico 

explica a abundância de árvores em termos de escala de crescimento e mortalidade e encontra 

melhores ajustes com as funções Weibull e Quasi-Weibull em floresta tropical (Stark et al 2015, 

Muller-Landau et al 2006). Farrior et al (2016) propôs um modelo de competição por luz para 

descrever a distribuição diamétrica de árvores, em que as árvores de subdossel seguem uma 

distribuição potencial (power-law) e as árvores de dossel seguem uma distribuição exponencial. 

Harte et al 2017, utilizando a teoria de máxima entropia (METE), encontraram ajuste de 

distribuição diamétrica semelhante a Farrior et al (2016) para floresta tropical, plantas herbáceas e 

prados subalpinos.  

O uso de fotografias aéreas possibilita a mensuração da área de copa exposta das árvores, 

que é um bom preditor do crescimento e tamanho do fuste dos indivíduos (Wyckoff and Clark 

2005). Recentes avanços no sensoriamento remoto usando câmeras digitais a bordo de aeronaves 

remotamente pilotadas (RPA) têm sido usados para o estudo de dossel com alta resolução espacial 

(Dandois and Ellis 2013, Getzin et al 2014, Paneque-Gálvez et al 2014, Suomalainen et al 2014, 

Zahawi et al 2015). Dependendo dos requisitos, as RPAs são equipamentos de campo de baixo 

custo que possibilitam uma coleta de dados com alta resolução temporal, solucionando parte dos 

problemas do imageamento na Amazônia tais como a grande cobertura de nuvens e a disparidade 

temporal entre as coletas de campo e imagens obtidas pelos sensores remotos de satélites. A coleta 

de imagens com câmera digital acoplada a uma RPA e a identificação das copas em solo utilizando 

binóculos e os dados de inventário florestal permitem posteriormente determinar quais árvores 

estão visíveis ou não nas imagens. Nesse estudo foi utilizado imagens de RPA e série histórica de 

dados de inventário florestal para determinar a proporção, distribuição diamétrica e taxas de 

crescimento de árvores que ocupam diferentes ambientes de luz, e então determinar quais modelos 

melhor representam a distribuição de diâmetros de árvores para um sítio na Amazônia Central. 

 

2. Material e Métodos 

2.1 Área de Estudo 
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O estudo foi realizado nos primeiros 1020 m do transecto Norte-Sul que está situado na 

Estação Experimental de Silvicultura Tropical – ZF-2 (Figura 1). O acesso à estação é feito pelo 

ramal ZF-2 localizado no km 50 da BR-174 ao norte de Manaus, percorrendo-se 31 km até o 

transecto NS. Os transectos Norte-Sul e Leste-Oeste são parcelas permanentes que foram instaladas 

em 1996 pelo Projeto Jacaranda (convênio INPA/JICA) e possuem dimensões de 20 x 2500 m 

cada, totalizando 10 ha. Os transectos foram planejados para amostrar a toposequência da região, 

com regiões de platô, encosta e baixio, com diferenças estruturais e funcionais nos tipos florestais 

dessas posições. Os transectos são subdivididos em subparcelas de 20 x 20 m (125 para cada 

transecto) e a dinâmica de sua vegetação (crescimento, recrutamento e mortalidade) vem sendo 

monitorada. As árvores com DAP >10 cm foram identificadas, quando possível, ao nível de espécie 

e as medições do inventário florestal contínuo foram realizadas a cada dois anos e um ano de 

intervalo em período de seca (2010 – 2011 para um total de 10 inventários desde 1996 até o tempo 

desse estudo). 

	

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. A EEST-ZF-2 está localizada a 50 km ao norte 

de Manaus. Os transectos Norte-Sul e Leste-Oeste são parcelas permanentes de 20 x 2500 m cada. 

Eles foram instalados em 1996 e as medições do inventário florestal são feitas a cada dois anos e 



 21 

eventualmente anualmente. O sobrevoo com RPA foi realizado nos primeiros 1020 m do transecto 

NS, região que abrange toposequências de platô, encosta e baixio. 

 

 Na EEST-ZF-2 predomina o clima  tropical  chuvoso  do  tipo  Am  segundo  a classificação 

de Köppen (Kottek et al 2006), caracterizado por um clima quente e úmido durante o ano todo. A 

temperatura média anual é de 26,7°C, apresentando respectivamente, valores médios de 31,4°C e 

23,3°C para as máximas e mínimas. A precipitação anual está em torno de 2.000 a 2.400 mm, 

distribuídos em duas épocas distintas do ano, a chuvosa que ocorre de dezembro a maio e a seca 

que ocorre entre junho e novembro (Sombroek 2001, Silva et al 2002). A maioria das ondulações 

do relevo é formada por pequenos platôs que variam de 500 a 1.000 m de extensão, sendo que a 

diferença de nível entre as calhas dos igarapés e a superfície dos platôs é de 70 a 80 m (Santos 

1996). O solo dos platôs é de textura argilosa, nas encostas a concentração de argila decresce à 

medida que se aproximam os baixios e esses por sua vez possuem solo de textura arenosa (Ferraz 

et al 1998), sendo sazonalmente encharcados. Esses autores classificaram os solos nas áreas dos 

transectos em três tipos: Latossolo Amarelo distrófico nos platôs, Argissolo Vermelho Amarelo 

distrófico nas encostas e Espodossolo Cárbico Hidromórfico nos baixios. 

 

2.2 Coleta e Processamento de dados 

 

Um imageamento com câmera digital a bordo de RPA foi realizado sobre os primeiros mil 

e vinte metros do transecto Norte-Sul, cobrindo 51 subparcelas. O drone modelo Phantom 2 da DJI 

possui bateria de 11.1 V com autonomia de 10 minutos de duração. A câmera é uma GoPro Hero 

4 Silver que é acoplada a um suporte “gimbal” de três eixos que deixa a câmera estável, reduzindo 

os efeitos do movimento do drone. A lente da GoPro foi substituída por uma lente RGB de 5.5 mm 

de distância focal, é reta para diminuir distorções e possui ângulo de visada (“Field of View” - 

FOV) de 60°. As imagens geradas possuem resolução de 12 Mp e dimensões de 4000x3000 pixels. 

Voando a 7 m/s, a aeronave tem capacidade para imageamento de 1020 m de extensão em um 

sobrevoo. O sobrevoo foi feito a 80 m de altura do solo, gerando imagens com ~ 60 m de largura 

na altura do dossel, centralizadas nas parcelas do Transecto NS. As imagens foram capturadas a 

cada 0.5 segundo e possuem 88% de sobreposição longitudinal e 62% de sobreposição lateral. O 

drone possui um “GPS track logger” modelo Flytrex core 2.0 que registra as coordenadas do trajeto 

do drone. As coordenadas geográficas registradas pelo Flytrex foram atribuídas à cada imagem 

tirada.  
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As imagens foram processadas no software Agisoft Photoscan. O software faz o 

alinhamento das imagens da GoPro usando o algoritmo Sift - Scale Invariant Feature 

Transformation (Lowe 2004), que possibilita o alinhamento de imagens com ângulo de cambagem 

maior que 3 graus. O efeito paralaxe visto nas imagens sobrepostas reproduz a visão estereoscópica 

(3D) e a partir disso o programa gera uma nuvem de pontos XYZ, um modelo digital de elevação 

(DEM) e um ortomosaico. O ortomosaico gerado no software Agisoft Photoscan reproduz as 

dimensões reais dos objetos. O georreferenciamento do modelo foi melhorado com pontos de 

controle coletados no solo e em dados de um sobrevoo com LiDAR aerotransportado realizado 

sobre a parcela.  

Os mapas com o ortomosaico foram impressos para cada parcela e as copas visualizadas na 

imagem foram identificadas em campo. O número da placa do inventário de cada árvore foi 

atribuído à sua respectiva copa, possibilitando ligar quase duas décadas de dados bi-anuais de 

dinâmica florestal com características detalhadas da copa pela primeira vez nessa localidade. Após 

o trabalho de campo, todas as copas foram vetorizadas manualmente em ambiente SIG, com a 

criação de polígonos para representar cada copa (Figura 2). Os dados de dinâmica florestal 

incluindo DAP (diâmetro à altura do peito), taxas de crescimento ao longo do tempo provenientes 

das mudanças no DAP e a identificação botânica foram atribuídos a cada polígono de copa.  
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Figura 2. Ortomosaico com as copas mapeadas em campo e vetorizadas em ambiente SIG. Os 

números em vermelho são as placas das árvores do inventário florestal do transecto Norte-Sul. A 

linha preta corresponde ao limite de cada parcela de 20 x 20 m. 

 

Os diâmetros de 12 copas foram medidos em campo a fim de verificar a veracidade das 

medidas do ortomosaico. As árvores com copa visível na imagem foram sorteadas para serem 

medidas em campo. Os critérios utilizados foram que abrangessem uma grande variação de DAPs, 

que tivessem no mínimo três raios passíveis de ser medidos em campo e que o fuste fosse retilíneo. 

A medição dos raios de cada copa foi realizada com duas pessoas. Uma pessoa posicionava-se no 

fuste da árvore usando uma trena a laser modelo TruPulse 360R da Laser Technology com alcance 

máximo de 1 km, e media a distância até a outra pessoa que estava posicionada embaixo da 

extremidade visível da copa.  

 

2.3 Análise de Dados 

 

Os diâmetros médios das 12 copas das árvores medidas em campo foram calculados 

multiplicando por 2 a média dos raios mensurados. Os polígonos das copas das árvores vistas na 

imagem foram considerados próximos a um círculo e o diâmetro foi calculado isolando essa 

variável na fórmula da área do polígono (Equação 1). Uma regressão linear foi feita entre os 
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diâmetros de copa medidos em campo e na imagem. Todas as análises dos dados foram feitas 

utilizando a linguagem de programação Python. 

 𝐷 =
4𝐴
𝜋  (1) 

Em que: 𝐷 é o diâmetro da copa em metros, 𝐴 é a área do polígono da copa. 

 

Proporção, Relações e Distribuição Diamétrica 

 

As árvores que tiveram as copas totalmente ou parcialmente visíveis no ortomosaico, com 

área mínima (~1.5 m) que possibilitasse sua identificação em campo foram classificadas como 

dossel e as copas não visíveis no ortomosaico foram consideradas de subdossel. Essa classificação 

é uma união das classes de Índice de Iluminação da Copa (Anexo I, Synnott 1979), sendo que 

dossel une as classes 5 = árvores emergentes, com copa completamente exposta a luz vertical e 

lateral, 4 = árvores de dossel, com copa completamente exposta a luz vertical e 3 = árvores no 

dossel inferior, com copas recebendo alguma luz vertical. As de subdossel unem as classes 2 = 

subdossel superior, com copas recebendo alguma luz lateral e 1 = subdossel inferior, com copas 

que não recebem luz direta do sol. A posição da copa é uma aproximação para viabilidade de luz. 

A proporção de árvores de dossel (expostas) e de subdossel (não expostas) foi calculada para os 

indivíduos inventariados nas primeiras 51 subparcelas imageadas. 

 Os diâmetros de copa das árvores de dossel foram comparados com os valores de DAP 

utilizando a técnica de regressão linear, a fim de predizer valores de DAP a partir do diâmetro de 

copa. Os DAPs foram divididos em classes diamétricas em intervalos de 10 cm a fim de verificar 

a porcentagem de árvores pertencentes às classes de dossel e subdossel em cada classe diamétrica. 

A frequência de indivíduos em cada classe foi dividida primeiramente pelo total de indivíduos 

(n=1244) em cada classe diamétrica e pelo total de indivíduos inventariados em uma segunda 

abordagem.  Os DAPs foram novamente divididos em classes diamétricas com intervalo de 5 cm 

para aumentar o número de classes analisadas. As árvores de subdossel foram truncadas na classe 

de 45 cm para evitar a ausência de indivíduos das próximas classes diamétricas. As frequências de 

árvores de dossel e subdossel foram calculadas e plotadas em gráficos de distribuição diamétrica. 

As funções de distribuição exponencial, potencial, cumulativa de Weibull, logarítmica e sigmoide 

(Equações 2 a 6, respectivamente) foram ajustadas para as frequências de todos os indivíduos, 

dossel e subdossel. A escolha do melhor modelo foi feita com base nos coeficientes de 
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determinação R2 e R2 ajustado, no erro padrão da estimativa (syx%), Critério de Informação de 

Akaike (AIC) e no valor-p do teste qui-quadrado (X2). 

 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑒*+ (2) 

 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑥* (3) 

Em que: 𝑎 e 𝑏 são coeficientes, 𝑒 é base exponencial natural. 

 𝑓 𝑥 = 1 − 𝑒
/ (+/1)

*
3

 (4) 

 Em que: 𝑎, 𝑏 e 𝑐 são coeficientes de localização (origem da curva), escala (compressão ou 

expansão da curva) e forma, respectivamente; 𝑒 é base exponencial natural. 

 log89 𝑓(𝑥) = 𝑎 + 𝑏 log89 𝑥 (5) 

 Em que: 𝑎 e 𝑏 são o intercepto e o coeficiente de inclinação, respectivamente. 

 𝑓 𝑥 =
1

1 + 𝑒/(1;*+) 
(6) 

Em que: 𝑎 e 𝑏 são coeficientes, 𝑒 é base exponencial natural. 

 

Crescimento 

 

Os valores dos incrementos médios anuais (IMA) de cada árvore foram calculados com 

base nas medições de DAP do período de 1996 a 2015 (1996, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 

2011, 2013, 2015). As árvores recrutadas nesse período mas que tiveram menos de quatro medições 

não foram incluídas nos cálculos. Considerando que o crescimento em diâmetro	𝑓(𝑡) é função do 

tempo (𝑡), a taxa de crescimento médio é o coeficiente de inclinação (b) da regressão entre DAP e 

tempo. Dessa forma, foram ajustadas regressões lineares para cada árvore e o coeficiente de 

inclinação obtido foi o valor do IMA. O teste de variâncias de Levene e o teste t de Student foram 

feitos para comparação das médias dos incrementos das árvores de dossel e subdossel. 

 

Altura 

 

Os valores de altura das árvores foram calculados pela subtração entre o modelo digital de 

superfície (DSM), obtido das imagens da câmera digital da RPA, e o modelo digital do terreno 

(DTM) obtido dos dados do LiDAR. O teste de variância de Levene e o teste t de Student foram 

feitos para comparar as médias de altura das árvores de dossel com 10 < DAP < 25 cm e DAP ≥ 

25 cm. Essa comparação de médias também foi feita para o diâmetro de copa e incremento 
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diamétrico (IMA) para quantificar as características que melhor separam as copas de dossel com 

10 < DAP < 25 cm e ≥ 25 cm. 

 

 Classificação Dossel e Subdossel 

 

Uma classificação das árvores do inventário florestal em dossel e subdossel foi feita 

utilizando uma regressão logística (Equação 7). Essa resulta na estimativa da probabilidade de uma 

árvore ser ou não de dossel. A classificação foi feita utilizando os valores de DAP do ano de 2015, 

o incremento médio anual e os dois parâmetros juntos. A acurácia da classificação foi verificada 

com o cálculo do índice de concordância Kappa e com a exatidão global, derivados da matriz de 

confusão. O Kappa é considerado satisfatório pois leva em consideração toda a matriz de confusão 

no seu cálculo, inclusive os elementos de fora da diagonal principal, os quais representam as 

discordâncias da classificação. A exatidão global utiliza somente os elementos diagonais, 

excluindo os erros de omissão e comissão (Congalton 1991) 

 𝑓 𝑥 =
1

1 + 𝑒/ 1; *>+>
 (7) 

Em que: 𝑎 e 𝑏? são coeficientes, sendo 𝑖 as variáveis independentes DAP e IMA, 𝑒 é base 

exponencial natural. 

 

3. Resultados 

  

As 12 árvores medidas em campo abrangeram os DAPs de 11.1 a 73.2 cm. A equação 8 

descreveu a relação entre os diâmetros de copa medidos em campo e na imagem para 12 árvores, 

com valor-p < 0.001 e R2 de 95%. A incerteza do ajuste foi de 6.61 ± 0.71 m ou 11% (Figura 3), 

indicando uma forte relação entre as variáveis mensuradas. O coeficiente de intersecção mostra 

que os diâmetros de copa medidos em campo estão superestimados em relação aos diâmetros 

médios calculados pela área das copas observadas no ortomosaico. Os valores dos diâmetros 

medidos em campo são maiores pois são poucos os raios passíveis de medição e esses geralmente 

estão onde a copa se torna maior e mais visível. As copas das árvores são medidas melhor pela 

imagem do que em campo. O diâmetro da imagem calculado a partir da área do polígono representa 

melhor a variação do formato da copa.  

 

 DIMAGEM = −2.294 + 1.037	DCAMPO [8] 
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Em que DIMAGEM é o diâmetro da copa calculado na imagem e DCAMPO é o diâmetro da 

copa calculado em campo. 

 

Qual a proporção das árvores da parcela que está no dossel? Das 1244 árvores com DAP > 

10 cm inventariadas nas primeiras 51 subparcelas do transecto Norte-Sul, 40% são de dossel (498 

árvores), com pelo menos uma parte das copas (~1.5 m) exposta e visível na imagem. As copas 

não visíveis são de subdossel e contabilizam 60% (746 árvores) do total. A mediana do diâmetro 

das copas expostas foi de ~5 metros, com a menor copa tendo diâmetro de 1.5 m e a maior 21.7 m. 

A maior copa foi da árvore Tanimbuca (Buchenavia macrophylla) que possui também o maior 

DAP do trecho inventariado (DAP = 117 cm).  

A equação 9 descreve a relação entre diâmetro de copa e DAP das 498 árvores expostas, 

com valor-p < 0.001 e R2 igual a 0.616. A incerteza do ajuste foi de 28.34 ± 0.25 cm ou 0.9% 

(Figura 4). Isso mostrou uma forte relação entre diâmetro de copa e DAP, que são variáveis 

robustas e de fácil mensuração em imagens aéreas de grande detalhamento e em campo, 

respectivamente. Dessa forma, é possível predizer os valores de diâmetro do fuste a partir de um 

sobrevoo com câmera digital, sendo essa uma alternativa para coleta de dados em áreas de difícil 

acesso.  Dessa forma, foi possível predizer valores de diâmetro do fuste a partir de sobrevoos com 

câmera digital, podendo ser uma alternativa para a coleta de dados em áreas de difícil acesso, 

representando uma importante relação entre inventário florestal e sensoriamento remoto de alta 

resolução.  

 

 DAP15 = 7.834 + 3.467	DCOPA [9] 

 Em que DAP15 é o diâmetro do fuste do ano de 2015 e DCOPA é o diâmetro de copa medido 

na imagem. 
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Figura 3. Regressão linear entre os diâmetros de 12 copas medidos em campo (x) e medidos no 

ortomosaico (y). 

 

	

Figura 4. Regressão linear entre o DAP medido em 2015 (x) e diâmetro de copa mensurado no 

ortomosaico (y) para 498 árvores expostas. 

 

A frequência do total de indivíduos inventariados (n= 1244) decresceu ao longo das classes 

diamétricas para as árvores de dossel e subdossel. Aproximadamente 50% do total de árvores foi 

de subdossel na classe de 10-20 cm de DAP, e ~25% foi de dossel nas duas primeiras classes 

diamétricas (Tabela 1). Pode-se observar na tabela 2 que das árvores contidas na primeira classe 

diamétrica (10-20 cm), ~80% foi de subdossel e ~20% foi de dossel. Na segunda classe (20-30cm) 

elas tiveram aproximadamente a mesma proporção de indivíduos e na terceira classe houve uma 
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grande mudança da posição de subdossel para dossel com mais de 85% das árvores no dossel. A 

porcentagem de expostas continuou crescendo com o aumento das classes diamétricas. 

  

Tabela 1. Porcentagem de indivíduos de subdossel e dossel em relação ao total de árvores do 

inventário florestal (número de árvores do subdossel e dossel de cada classe diamétrica divido por 

todas as árvores (n = 1244) do inventário florestal). 

EXP/DAP 10⊢20 20⊢30 30⊢40 40⊢50 50⊢60 >60 

Subdossel % 48.47 9.24 1.45 0.56 0.16 0.08 

Dossel % 12.70 12.22 8.68 3.70 1.53 1.21 

 

Tabela 2. Porcentagem de indivíduos de subdossel e dossel em relação ao total de indivíduos em 

cada classe diamétrica (número de árvores do subdossel e dossel em cada classe diamétrica dividido 

pela soma de árvores na classe diamétrica). 

EXP/DAP 10⊢20 20⊢30 30⊢40 40⊢50 50⊢60 >60 

Subdossel % 79.24 43.07 14.29 13.21 9.52 6.25 

Dossel % 20.76 56.93 85.71 86.79 90.48 93.75 

 

Qual foi a diferença de distribuição diamétrica de árvores de dossel e subdossel? As 

distribuições diamétricas de todos os indivíduos, de dossel e subdossel tiveram comportamentos 

diferenciados. Dentre os modelos testados, o melhor ajuste para todos os indivíduos foi a 

distribuição cumulativa de Weibull (Figuras 5a, 5c, Tabelas 3 e 4). O melhor ajuste para as árvores 

de subdossel foi o exponencial (Figuras 5a, 5c, Tabelas 3 e 7). O ponto de truncamento das árvores 

de subdossel foi na classe de 45-50 cm para evitar a ausência de indivíduos nas próximas classes 

de diâmetro. A distribuição diamétrica das árvores do dossel teve um formato de “S” e os modelos 

testados não se ajustaram bem (Tabela 5). Então os modelos foram novamente testados para as 

classes de diâmetro > 25 cm, tendo o modelo exponencial como melhor ajuste (Figuras 5b, 5d, 

Tabelas 3 e 6). 
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Figura 5. Distribuição diamétrica das 1244 árvores com DAP > 10 cm (pontos pretos), das de 

subdossel (pontos cinza) e dossel (pontos verdes). O eixo x é a classe diamétrica em cm e eixo y é 

a frequência de indivíduos por hectare. (a)(c) A distribuição de Weibull teve o melhor ajuste para 

todos os 1244 indivíduos (linha preta, Equação 4) e a distribuição exponencial  teve o melhor ajuste 

para as árvores de subdossel (linha cinza, Equação 2).  (b)(d) A função exponencial teve também 

o melhor ajuste para as árvores de dossel com DAP ≥ 25 cm (linha verde, Equação 2). Os motivos 

para o não ajuste das árvores com DAP < 25 cm são mostrados nas Figuras 8 e 9 e na seção de 

discussão. Os dados das figuras (c) e (d) foram mostrados em escala log por motivos gráficos e de 

discussão. Todos os ajustes foram feitos usando classes de diâmetro de 5 cm e os parâmetros do 

ajuste são mostrados nas Tabelas 3 a 7. 

 

Tabela 3. Parâmetros dos melhores ajustes para todos os indivíduos (Weibull), subdossel e dossel 

≥ 25 cm (exponencial). 

Grupo Todos Subdossel Dossel ≥ 25 DBH 

Modelo Weibull Exponencial Exponencial 
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𝑓 𝑥 = 1 − 𝑒
/ (+/1)

*
3

 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑒*+ 𝑓 𝑥 = 𝑎𝑒*+ 

a 9.9984 1387.3640 296.1699 

b 10.8639 -0.1538 -0.0714 

c 0.9375 - - 

d - - - 

R2 0.9975 0.9976 0.9862 

R2adj 0.9971 0.9976 0.9862 

Syx% 2.2516 2.8313 4.1907 

AIC 37.2149 20.7772 11.4064 

Chi_valorp 0.9942 0.7425 0.9879 

 

Tabela 4. Ajuste dos parâmetros para todas as árvores. 

Modelo 
Exponencial Potencial Weibull Log-Log Sigmoidal 

𝑎𝑒*+ 𝑎𝑥* 1 − 𝑒
/ (+/1)

*
3

 𝑎 + 𝑏 log89 𝑥 
1

1 + 𝑒/(1;*+) 

a 803.9968 38110.6056 9.9984 6.0947 -3.4754 

b -0.0984 -1.9975 10.8639 -3.1172 0.1810 

c - - 0.9375 - - 

d - - - - - 

R2 0.9958 0.9877 0.9975 0.0964 0.6334 

R2adj 0.9958 0.9868 0.9971 0.0269 0.6052 

Syx% 2.7936 4.7882 2.2516 41.1046 26.1808 

AIC 44.8859 61.0502 37.2149 125.5494 112.0167 

Chi_valorp 0.2068 0.0003 0.9942 0.0000 0.0000 

 

Tabela 5. Ajuste dos parâmetros para as árvores de dossel. 

Modelo 
Exponencial Potencial Weibull Log-Log Sigmoidal 

𝑎𝑒*+ 𝑎𝑥* 1 − 𝑒
/ (+/1)

*
3

 𝑎 + 𝑏 log89 𝑥 
1

1 + 𝑒/(1;*+) 

a 76.6954 625.5454 9.1198 4.6022 -3.6165 

b -0.0376 -1.0007 21.1615 -2.2895 0.1345 

c - - 1.4828 - - 
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d - - - - - 

R2 0.8594 0.7004 -3.5748 -1.3210 -2.9792 

R2adj 0.8594 0.6774 -4.3373 -1.4995 -3.2853 

Syx% 9.8396 14.3620 58.4142 39.9748 52.3419 

AIC 55.1937 66.5388 107.4274 97.2487 105.3352 

Chi_valorp 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

Tabela 6. Ajuste dos parâmetros para as árvores de dossel com DAP ≥ 25 cm. 

Modelo 
Exponencial Potencial Log-Log 

𝑎𝑒*+ 𝑎𝑥* 𝑎 + 𝑏 log89 𝑥 

a 296.1699 345827.5832 7.0904 

b -0.0714 -2.7143 -3.7094 

c - - - 

d - - - 

R2 0.9862 0.9621 0.8324 

R2adj 0.9862 0.9583 0.8156 

Syx% 4.1907 6.9518 14.6187 

AIC 11.4064 23.5534 41.3927 

Chi_valorp 0.9879 0.6826 0.5846 

 

Tabela 7. Ajuste dos parâmetros para as árvores de subdossel. 

Modelo 
Exponencial Potencial Weibull Log-Log Sigmoidal 

𝑎𝑒*+ 𝑎𝑥* 1 − 𝑒
/ (+/1)

*
3

 𝑎 + 𝑏 log89 𝑥 
1

1 + 𝑒/(1;*+) 

a 1387.3640 186335.5236  6.6118 -6.1959 

b -0.1538 -2.6963  -3.7960 0.4042 

c - -  - - 

d - -  - - 

R2 0.9976 0.9838  0.8024 0.3294 

R2adj 0.9976 0.9811  0.7694 0.2177 

Syx% 2.8313 7.3850  25.7739 47.4759 

AIC 20.7772 36.1168  56.1153 65.8891 
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Chi_valorp 0.7425 0.0021   0.0000 0.0000 

 

A média dos IMAs das árvores inventariadas no período de 1996 a 2015 foi de 1.67 ± 0.09 

mm.ano-1. Houve diferença de crescimento entre as árvores de dossel e subdossel? O IMA das 

árvores de dossel foi de 2.38 ± 0.19 mm.ano-1 (incerteza de 8%) e o IMA das árvores de subdossel 

foi de 1.17 ± 0.07 mm.ano-1 (incerteza de 6.4%) (Figura 6). Isso mostra que o incremento médio 

anual das árvores expostas à luz direta do sol é duas vezes maior do que das árvores de subdossel. 

Como a quantidade de árvores de dossel e subdossel são diferentes, o teste de variâncias de Levene 

teve um valor-p < 0.001, mostrando que as amostras possuem variâncias diferentes. O teste-t para 

variâncias diferentes também teve um valor-p < 0.001, mostrando que as médias dos IMAs de 

dossel e subdossel são diferentes.  

 

	

Figura 6. Incremento médio anual (IMA) das árvores do dossel (pontos verdes) e subdossel (pontos 

cinza). O eixo x é o diâmetro do fuste em cm e o eixo y é o IMA em mm.ano-1, ambos em escala 

log. A linha tracejada mostra o IMA de 2.38 e 1.17 mm.ano-1 para os grupos de dossel e subdossel, 

respectivamente. 

 

 Como saber se uma árvore é ou não de dossel tendo em mãos dados de inventário florestal? 

A probabilidade de uma árvore estar no dossel levando em consideração seus valores de DAP ou 

de IMA é uma função logística de coeficientes mostrados na Tabela 8. Essa função define que uma 

árvore de 24 cm de DAP tem 51% de probabilidade de estar no dossel, uma de 35 cm tem 83% e 
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uma de 45 cm tem 95% de probabilidade (Figura 7a). A relação com o incremento médio anual 

define que uma árvore com IMA de 2.2 mm.ano-1 tem 50% de probabilidade de estar no dossel 

(Figura 7b). Os valores dos índices Kappa e exatidão global são mostrados na Tabela 8.  

 

 
Figura 7. Probabilidade de árvores serem classificadas como dossel dado valores de DAP (a) e 

IMA (b). Uma árvore com DAP = 25 cm ou IMA = 2.2 mm.ano-1 tem ~50% de probabilidade de 

estar no dossel. 

 

Tabela 8. Coeficientes e índice Kappa das regressões logísticas utilizando os parâmetros DAP, 

IMA e DAP+IMA.  

Regressão 

Logística 
DAP IMA DAP e IMA 

a -3.276 -1.413 -3.723 

b 0.140 0.658 0.124 

b1   0.457 

Exatidão global 0.764 0.681 0.790 

Kappa 0.492 0.299 0.553 

   

As árvores de dossel com 10 < DAP < 25 cm não se ajustaram à distribuição exponencial 

(Figuras 5b, 5d) e tiveram menos de 50% de probabilidade de estar no dossel (Figura 7a). 

Observando essas copas no ortomosaico e no modelo de elevação digital, foi possível notar que 

tinham copas pequenas, ocupavam áreas mais baixas do dossel ou estavam saindo da sombra de 

árvores grandes. Então foi possível hipotetizar que as copas do dossel poderiam ser separadas em 
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dois grupos: árvores na fase de clareira com DAP < 25 cm que tiveram uma oportunidade mais 

recente de receber maiores quantidades de luz; e árvores na fase madura com DAP ≥ 25 cm que já 

atingiram uma condição de equilíbrio e consequentemente exibem uma distribuição exponencial 

negativa. Essa hipótese foi testada pela comparação dos valores de altura, diâmetro de copa e 

incremento médio anual dos dois grupos. 

A altura das árvores com DAP < 25 cm (dossel na fase de clareira) foi menor do que as 

árvores com DAP ≥ 25 cm - dossel na fase madura (Figuras 8 e 9, Tabela 9). O teste t para 

variâncias iguais (valor-p de Levene = 0.31) mostrou diferença entre as médias das alturas das 

copas das fases clareira e fase madura (Tabela 9). O diâmetro da copa também foi menor para as 

árvores de dossel na fase clareira (Figura 8, Tabela 9) e o teste t para variâncias diferentes (Levene 

p < 0.001) mostrou que a média dos diâmetros das copas era diferente (Tabela 9) para os dois 

grupos. A média dos diâmetros das copas das árvores de dossel na fase madura foi quase duas 

vezes maior (1.88) do que as árvores de dossel na fase clareira. Os valores de crescimento do fuste 

(IMA) não diferiram entre os dois grupos, como mostrado pelo teste t para variâncias iguais 

(Levene p = 0.53, Tabela 9). A relação entre o diâmetro do fuste e a altura das copas é descrita pela 

Equação 10, com R2 de 0.34 e valor-p < 0.001. 

 

 𝐻 = 7.728 + 5.856 ln 𝐷𝐵𝐻	 (10) 
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Figura 8. Modelo digital de superfície (DSM) mostrando as árvores de dossel na fase clareira (DAP 

< 25, azul) em regiões com menor elevação. As árvores de dossel na fase madura (DAP ≥ 25 cm, 

vermelho) estão em áreas mais altas. As árvores da fase-clareira (azul) possuem também copas 

menores do que aquelas da fase-madura. As parcelas de 20 x 20 m do transecto NS são 

representadas em preto. 

 

	

Figura 9. Relação entre o DAP em cm (eixo x) e a altura em m (eixo y) das árvores de dossel. As 

árvores de dossel na fase-clareira (DAP < 25 cm, pontos azuis) possuem altura menor que as 
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árvores de dossel na fase-madura (DAP ≥ 25 cm, pontos vermelhos). A linha tracejada preta mostra 

o ajuste logarítmico (Equação 10). 

 

Tabela 9. Comparação entre altura (m), diâmetro de copa (m) e diâmetro do fuste (cm) entre as 

árvores de dossel na fase-clareira e fase-madura. Os grupos foram diferentes para as médias de 

altura e diâmetro de copa e não foram diferentes para o crescimento do fuste. 

Características 
Dossel fase-clareira 

(DAP < 25 cm) 

Dossel fase-madura 

(DAP >= 25 cm) 

Valor-p teste-t  

(0.05) 

Altura árvore (m) 24.42 ± 0.55 28.65 ± 0.46 < 0.001 

Diâmetro copa (m) 4.00 ± 0.18 7.55 ± 0.18 < 0.001 

IMA (mm) 2.29 ± 0.27 2.37 ± 0.22 0.68 

 

4. Discussão 

 

 Árvores de subdossel recebem apenas luz indireta, causando menor altura e taxas de 

crescimento do diâmetro do fuste. Isto leva a uma alta frequência de indivíduos pequenos e a uma 

redução na probabilidade de atingir diâmetros grandes, resultando em uma distribuição diamétrica 

do tipo exponencial negativa (Figuras 5a, 5c). Depois que uma clareira é formada na floresta, as 

árvores do subdossel ficam expostas à luz direta do sol e aumentam em duas vezes a taxa de 

crescimento do diâmetro do fuste (Figura 6). As árvores expostas à luz crescem em média 4 m de 

altura (Figuras 8 e 9, Tabela 9, Clark and Clark 2001, Rüger et al 2011, Farrior et al 2016) e após 

atingirem altura suficiente, ocupam uma posição no dossel e investem na expansão de quase o 

dobro de seus diâmetros de copa (Tabela 9, Figura 8). Muitas árvores continuam a crescer em 

diâmetro de fuste, de acordo com as características de cada espécie (Clark and Clark 1999), com 

muitos indivíduos continuando a crescer rapidamente após atingirem uma posição no dossel. Isso 

resulta na distribuição diamétrica exponencial negativa das árvores de dossel na fase-madura. 

 Árvores com DAP > 10 cm representaram três diferentes grupos de posição do dossel: (i) 

subdossel, (ii) dossel na fase de clareira e (iii) dossel na fase madura. As árvores de subdossel 

receberam apenas luz indireta (não apareceram na imagem RPA) e tiveram uma distribuição 

diamétrica exponencial negativa (Figuras 5a, 5c). As árvores da fase-clareira tiveram uma 

oportunidade mais recente de substancial iluminação, estavam em busca do domínio de dossel e 

tiveram frequências de classes de diâmetro semelhantes (Figuras 5b, 5d). As árvores de dossel na 

fase-madura tiveram altura e tamanho de copa maiores do que o dossel na fase-clareira (Figuras 8 
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e 9, Tabela 9) e também tiveram distribuição exponencial negativa (Figura 5b). As árvores do 

subdossel e dossel na fase-madura estavam em condição de equilíbrio e ambas tiveram 

distribuições exponenciais. O limiar das árvores de dossel na fase-clareira para a fase-madura foi 

explicado pela distribuição diamétrica do fuste e pelos resultados da regressão logística (Figuras 

5b, 5d, 7a). 

 Seguindo a probabilidade da regressão logística (Figura 7), uma árvore com 25 cm DAP 

teve mais de 50% de probabilidade de estar no dossel e uma árvore maior que 45 cm de DAP foi 

predominantemente de dossel. O limiar de DAP = 25 cm separou as árvores de dossel na fase-

clareira e fase-madura e o DAP = 45 cm foi o ponto de truncamento da distribuição diamétrica das 

árvores de subdossel (Figuras 5a, 5c). A regressão logística também definiu que uma árvore com 

IMA de 2.2 mm.year-1 teve 50% de probabilidade de estar no dossel (Figura 7b). Esse valor foi um 

pouco menor que a média de crescimento das árvores árvores de dossel que foi 2.38 mm.year-1. Os 

valores do índice Kappa e da exatidão global foram maiores para a relação com o DAP (Tabela 8). 

Os valores dos índices Kappa podem ser interpretados, segundo Landis and Kock (1977), como 

moderado para DAP e DAP+IMA e razoável para IMA. A inclusão da taxa de crescimento do fuste 

não trouxe um crescimento significativo na acurácia do modelo logístico em ambos os índices 

(Tabela 8) possivelmente pela multicolinearidade entre DAP e taxa de crescimento. O índice Kappa 

teve valores menores que a exatidão global porque considerou toda a matriz de confusão em seus 

cálculos, incluindo elementos fora da diagonal principal. 

 As diferenças na estrutura diamétrica das árvores que ocupam diferentes ambientes de luz 

encontradas no presente trabalho podem ser comparadas com modelos abordados na literatura. No 

trabalho de Farrior et al (2016), os autores hipotetizaram que as árvores de subdossel seguem uma 

função potencial e que as grandes árvores seguem uma distribuição exponencial. Vista em escala 

logarítmica, a distribuição das árvores de subdossel teriam um comportamento próximo ao linear 

e as de dossel teriam uma cauda no final da curva (Farrior et al 2016). Nesse trabalho, o modelo 

exponencial ajustou melhor que o potencial para as árvores de subdossel, mas ambos os modelos 

ajustam dados no formato “J” reverso (Tabela 7) e são próximos a uma distribuição log-log linear 

(Figura 5c). O modelo exponencial ajustou melhor que o potencial para os dados do presente estudo 

porque o conjunto de dados utilizado não incluiu número suficiente de árvores grandes. Foi 

possível encontrar que as árvores de dossel na fase-madura (DAP ≥ 25 cm) tiveram distribuição 

exponencial negativa (Figura 5b) e as maiores árvores (DAP > 45 cm) estavam predominantemente 

no dossel (Figuras 5a, 5c). 
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 O expoente “b” dos ajustes potenciais encontrados nesse trabalho para todos os indivíduos, 

dossel e subdossel foram de -1.99, -1.00 e -2.69, respectivamente (Tabelas 4, 5 e 7). Os valores 

para todos os indivíduos e subdossel corroboram com o valor -2 sugerido pela teoria metabólica 

(Enquist and Niklas 2001, West et al 2009). No entanto, o melhor ajuste encontrado nesse trabalho 

para todos os indivíduos foi Weibull, corroborando com a teoria demográfica (Muller-Landau et 

al 2006, Stark et al 2015). O coeficiente “c” da distribuição cumulativa de Weibull (Tabela 3) 

mostrou que o fator exponencial da distribuição é predominante, dando ao gráfico o formato “J 

reverso”. O coeficiente “a” é aproximadamente o menor valor de DAP das árvores inventariadas. 

O alto valor-p do teste Chi-quadrado indicou que a probabilidade de obter os valores das 

frequências esperadas como os valores observados é muito provável.  

 A média dos incrementos médios anuais das árvores encontrados nesse estudo foi de 1.67 

± 0.09 mm.ano-1. Silva et al (2002) encontraram incrementos de 1.64 ± 0.21 mm.ano-1 e Vieira et 

al (2004) de 1.75 ± 0.22 mm.ano-1 (média dos incrementos e incertezas de três períodos), com a 

utilização de dados de bandas dendrométricas instaladas na mesma região do presente estudo. A 

exposição à luz do sol influencia diretamente no crescimento das árvores, principalmente em 

regiões onde a disponibilidade de água não é um fator limitante. Os trabalhos de Alder and Silva 

(2000) e Parresol (1995) encontraram maiores valores de incremento diamétrico em árvores 

dominantes. Baker et al (2003) mostra que o crescimento de árvores pioneiras de floresta tropical 

semi-decidual é maior em áreas com baixa precipitação e solos férteis. Clark and Clark (1992) 

encontraram incrementos anuais de 5-14 mm/ano para cinco espécies de árvores emergentes 

(diâmetro > 30 cm) em floresta tropical úmida e que o maior crescimento ocorreu em períodos de 

menor precipitação. Wyckoff and Clark (2005) encontraram R2 de ~70% entre área de copa exposta 

e incremento diamétrico para 9 espécies de floresta secundária no leste dos Estados Unidos. No 

presente trabalho, considerando todos os indivíduos de dossel, essa relação foi significativa (valor-

p de 0.0015) mas com R2 de 2%. Os tamanhos de copa das árvores parcialmente expostas 

calculados no presente estudo considerou apenas a porção visível no ortomosaico. 

 O denso sub-bosque da floresta dificultou a identificação das copas vistas na ortofoto, 

porém esse trabalho de campo proporcionou uma visão diferenciada da floresta. Ao olhar para cima 

procurando as copas foi possível notar claramente as estratégias das árvores em busca da luz. 

Alguns indivíduos lançam galhos enormes por baixo das copas de outras árvores e formam outra 

copa em uma área com abertura no dossel, em busca de luz. Observando só a imagem seria possível 

afirmar que são dois indivíduos diferentes e distantes. Outras árvores possuem o fuste muito 

inclinado e lançam sua copa em uma área de abertura do dossel. Muitas árvores pequenas aparecem 
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ao redor de uma árvore grande, procurando sair de sua sombra e muitas árvores com DAP menor 

que 10 cm estão expostas à luz direta do sol. Essas observações corroboram com outros trabalhos 

que estudam a plasticidade das copas (Herwitz et al 2000, Strigul et al 2008) e a luz como um fator 

altamente influenciador da dinâmica de florestas (Clark and Clark 1992, Stark et al 2015). Outra 

observação importante é que muitas árvores que estão com as copas dentro da parcela têm suas 

bases fora da parcela e o contrário também ocorre. Isso causa erros nas relações entre dados de 

inventário florestal e sensoriamento remoto. 

 A identificação e mapeamento em campo das copas vistas em uma ortofoto de alta 

resolução estabeleceu novos padrões sobre a estrutura e dinâmica de árvores que ocupam diferentes 

ambientes de luz na floresta amazônica. Foi possível inferir sobre o diâmetro do fuste a partir dos 

tamanhos das copas medidos em uma imagem de alta resolução. A proporção de indivíduos que 

está no dossel é de menos da metade das árvores com DAP >10 cm, sendo que as grandes árvores 

possuem alta probabilidade de estar nesse estrato. A exposição à radiação direta do sol influencia 

diretamente no maior crescimento das árvores de dossel. As árvores de subdossel e dossel na fase-

madura estão em condição de equilíbrio e exibiram distribuição exponencial, estando em ambientes 

de sombra ou luz. 

 

5. Conclusão 

 

 A imagem de alta resolução espacial de câmera RGB a bordo de RPA e série histórica de 

dados de inventário florestal aperfeiçoaram os estudos de dossel na Amazônia e estabeleceram 

novas informações sobre a estrutura do dossel e dinâmica da floresta a nível de ecossistema. O 

mapeamento em campo das árvores visíveis em imagem de câmera RGB a bordo de RPA e dados 

de LiDAR possibilitaram a mensuração de variáveis de difícil obtenção como tamanho de copa e 

altura da árvore e definiu as proporções de árvores do dossel que ocupam diferentes ambientes de 

luz. A classificação de dossel e subdossel produziu resultados claros das diferentes de proporção 

de indivíduos, distribuição diamétrica do fuste e crescimento e mostrou a radiação solar como fator 

altamente influenciador da dinâmica da floresta. Analisando matematicamente os indivíduos 

arbóreos na escala de ecossistema, uma árvore com diâmetro maior que 45 cm esteve 

predominantemente na posição de dossel. No entanto, alguns indivíduos podem escapar desse 

padrão. Futuras análises com as diferenças de espécies ocupando o dossel e o subdossel, e o 

monitoramento da fenologia podem trazer resultados ecológicos enriquecedores. 
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Variação da fenologia foliar ao longo de um gradiente topográfico na Amazônia Central 
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1. Introdução 

 

Os regimes de precipitação e intensidade de radiação solar explicam boa parte da fenologia 

foliar de florestas tropicais. Eventos periódicos como a mudança foliar, floração e frutificação são 

influenciadas por fatores bióticos e abióticos e o estudo dessas relações é feito pela fenologia (Lieth 

1974, Morellato et al 2016). O ciclo fenológico da maioria das árvores na Amazônia segue o regime 

de precipitação. Os picos de mudança foliar e floração ocorrem nos meses mais secos do ano (junho 

a outubro) e a frutificação no período mais chuvoso (novembro a maio). Estudos de fenologia de 

espécies arbóreas foram feitos para a sucupira-preta (Diplotropis purpúrea) e para espécies das 

famílias Sapotaceae, Chrysobalanaceae e Lecythidaceae (Umaña and Alencar 1993, Alencar 1994, 

Ruiz and Alencar 1999, Aleixo 2014). O acompanhamento fenológico de árvores na Amazônia é 

dificultado pela altura das árvores, pelo adensamento do dossel e grande diversidade de espécies. 

Muitos estudos que abordaram série histórica de dados fenológicos de florestas tropicais 

registrados no solo e suas relações com fatores ambientais trataram sobre as fases de floração e 

frutificação de árvores (Morellato et al 2018). A maioria dos eventos de floração ocorreu no final 

do período seco e os picos de frutificação ocorreram em períodos de maior precipitação (Adamescu 

et al 2018, Babweteera et al 2018, Dunham et al 2018, Mendoza et al 2018, Wright and Calderón 

2018). Os diâmetros mínimos para reprodução variaram entre espécies e a exposição da copa teve 

um efeito positivo significativo na reprodução em sítios de floresta tropical da África (Ouédraogo 

et al 2018). As árvores com maior DAP e mais expostas a luz floresceram e frutificaram mais 

frequentemente. Árvores com maior crescimento, árvores pioneiras e não-pioneiras que necessitam 

de luz também frutificaram mais frequentemente. Árvores com maior quantidade de lianas tiveram 

tendência na redução da floração (Babweteera et al 2018). 

Alterações nos regimes de precipitação causados por fenômenos como El Niño e La Niña 

ocasionam mudança na fenologia e mortalidade de árvores em florestas tropicais. A periodicidade 

de ~12 meses de floração e frutificação foi possivelmente alterada no período de transição entre o 

El Niño e La Niña em 1998 e 1999 no Equador (Bendix et al 2006). Na floresta tropical do Panamá 

houve aumento da floração e produção de sementes durante períodos de El Niño (Wright and 

Calderón 2006). As secas causadas pelos El Niños de 1982/1983 e 1997 causaram o aumento da 

mortalidade de árvores altas no Panamá e na Amazônia Central (Condit et al 1995, Williamson et 

al 2000). Nesses trabalhos os autores não reportam a quantidade de árvores mortas em pé ou caídas, 

dado necessário para saber se a seca foi a responsável pelo aumento da mortalidade (Fontes et al 

2018). Uma redução de 60% da chuva foi simulada com a instalação de painéis plásticos no sub-
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bosque da floresta e após três anos de monitoramento foi verificado aumento da mortalidade 

principalmente em árvores >30 cm de diâmetro (Nepstad et al 2007). 

A região amazônica foi marcada por uma forte seca causada por um El Niño que teve início 

em junho de 2015 e se estendeu até junho de 2016. Esse, apelidado de El Niño Godzilla é o terceiro 

mais intenso em aumento de temperatura já registrado, só perdendo para os de 1997 e 1982. Uma 

forte redução nos níveis de precipitação foi registrada na região amazônica, causando seca nos rios 

e muitos incêndios no final de 2015. Segundo o IPCC (2014), é muito provável que eventos 

extremos de precipitação se tornem cada vez mais intensos e frequentes em muitas regiões e por 

isso é necessário entender o funcionamento da floresta nesses períodos. Os trabalhos citados acima 

detectam mudanças na fenologia e mortalidade em escalas pontuais, com informações coletadas 

em campo. Mas como detectar mudanças da floresta em escalas regionais ou globais? 

 Imagens de sensores remotos vêm sendo utilizadas como uma importante ferramenta para 

monitorar a fenologia da floresta em escalas regionais. O brotamento de folhas novas que ocorre 

no período seco para a maioria das árvores na Amazônia tem sido detectado em imagens do sensor 

MODIS com o aumento nos valores de índices de vegetação (Saleska et al 2007).  Estudos 

encontraram esse aumento nos índices de vegetação EVI e NDVI (Índice de Vegetação Realçado 

e Índice de Vegetação pela Diferença Normalizada) e de área foliar durante o período seco e 

atribuíram esse “green-up” ao brotamento de folhas novas (Huete et al 2006, Myneni et al 2007, 

Samanta et al 2012, Bi et al 2015). Outro grupo de autores reportou que o “green-up” encontrado 

nos dados do MODIS (250 m de resolução) foi um artefato causado pela influência da atmosfera 

(Samanta et al 2010) e pela variação na geometria sol-sensor (Galvão et al 2011, Morton et al 

2014). Em reportagem da Nature (Tollefson 2010), o pesquisador Gregory Asner diz que essas 

incertezas mostram os limites de sensores que estão em órbita há vinte anos como o MODIS e que 

essas questões não serão resolvidas com os sensores que temos em órbita atualmente. 

Na região amazônica, o ângulo de elevação solar aumenta de junho para setembro, passando 

de 46 para 64 graus (Galvão et al 2011). No final de junho (dias 20-21) ocorre o solstício de 

inverno, quando o sol está vertical no trópico de Câncer. Em 22-23 de setembro ocorre o equinócio 

de primavera, quando o sol está vertical na linha do equador. Esse aumento do ângulo de elevação 

do sol provoca um aumento nos valores do infravermelho-próximo (NIR, do inglês near infrared) 

e consequentemente no EVI, causando um artefato na detecção do green-up pelo MODIS na 

estação seca (Morton et al 2014). Um algoritmo que corrige artefatos causados por nuvens e pela 

variação nos ângulos de visada do sensor e de elevação solar (MAIAC, do inglês Multi-Angle 

Implementation of Atmospheric Correction) foi elaborado para o MODIS (Lyapustin et al 2012). 
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O green-up detectado na estação seca se manteve nas análises com o MODIS- MAIAC (Bi et al 

2015, Saleska et al 2016).  

O estudo da floresta deve compreender um “up-scaling”, com a análise dos dados 

primeiramente em escala de indivíduo, de floresta, de paisagem e depois em escalas regionais e 

globais, com o conhecimento da propagação das incertezas (Trumbore et al 2015). Câmeras RGB 

instaladas em torres (Lopes et al 2016, Wu et al 2016) são uma alternativa para avaliar a 

sazonalidade fenológica em escala de floresta e fazer a conexão de dados de campo com imagens 

de satélite. Esses estudos mostraram que a floresta faz “green-up” e que o aumento do verde é 

devido ao brotamento de folhas novas durante a estação seca. O índice de vegetação gcc  

(Coordenada Cromática do Verde) define a fração do verde nas imagens de câmeras digitais e é 

calculado com o número digital das bandas RGB (Richardson et al 2007, 2009, Sonnentag et al 

2012, Lopes et al 2016). O green-up da estação seca pôde ser detectada em três níveis de resolução 

espacial: câmera em torre (1m), Landsat-8 (30m) e MODIS (1km) (Gonçalves 2018). A fração de 

copas de dossel com folhas novas (< 1 mês) foi altamente correlacionada com o gcc do MODIS–

MAIAC e a fração de copas com folhas maduras (2 a 7 meses) foi altamente correlacionada com o 

EVI do MODIS–MAIAC (Gonçalves 2018). 

Apesar do imageamento de grande resolução espacial e temporal das câmeras instaladas em 

torres, essas se limitam à captação de cenas de pequenas áreas. Aeronaves remotamente pilotadas 

(RPA) popularmente conhecidas como “drones” (zangão, em inglês) têm sido usadas como as mais 

novas plataformas de sensores ópticos, abrangendo modelos de multirotores e asa fixa (Paneque-

Gálvez et al 2014) e produzindo imagens de alta resolução espacial. Muitos trabalhos tem usado 

drones para o estudo de dinâmica de clareiras com uso de câmera RGB (Getzin et al 2014), 

monitoramento da recuperação de floresta degradada (Zahawi et al 2015), acompanhamento da 

dinâmica foliar em floresta decídua (Dandois and Ellis 2013, Suomalainen et al 2014), biomassa 

de floresta com bambu (Ziccardi 2018) e de fenofases de espécies comerciais (Figueiredo 2018). 

Os drones possibilitam sobrevoos de áreas extensas e têm se tornado mais baratos e acessíveis para 

o uso em projetos de pesquisa na Amazônia. 

Assim, a proposta do presente trabalho foi verificar a variação da fenologia foliar de árvores 

em uma toposequência na Amazônia Central, com o uso de câmeras digitais a bordo de RPA. O 

modelo Phantom 2 da DJI foi usado como plataforma para sensores RGB e NDVI para o 

monitoramento mensal da fenologia foliar de copas ao longo de um ano. Dessa forma foi possível 

também avaliar o comportamento dos indivíduos arbóreos em ano após ocorrência de El Niño.  
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2. Material e Métodos 

 

2.1 Área de Estudo 

 

O estudo foi realizado nos primeiros 1020 m do transecto Norte-Sul que está situado na 

Estação Experimental de Silvicultura Tropical – ZF-2 (Figura 1). O acesso à estação é feito pelo 

ramal ZF-2 localizado no km 50 da BR-174 ao norte de Manaus, percorrendo-se 31 km até o 

transecto NS. Os transectos Norte-Sul e Leste-Oeste são parcelas permanentes que foram instaladas 

em 1996 pelo Projeto Jacaranda (convênio INPA/JICA) e possuem dimensões de 20 x 2500 m 

cada, totalizando 10 ha. Os transectos foram planejados para amostrar a toposequência da região, 

com regiões de platô, encosta e baixio (Ferraz et al 1998), com diferenças estruturais e funcionais 

nos tipos florestais dessas posições. Os transectos são divididos em subparcelas de 20 x 20 m (125 

para cada transecto) e a dinâmica de sua vegetação (crescimento, recrutamento e mortalidade) vem 

sendo monitorada. As árvores com DAP >10 cm foram identificadas, quando possível, em nível de 

espécie e as medições do inventário florestal contínuo foram realizadas a cada dois anos e um ano 

de intervalo em período de seca (2010 – 2011 para um total de 10 inventários desde 1996 até o 

tempo desse estudo). 
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Figura  1. Mapa de localização da área de estudo. A EEST-ZF-2 está localizada a 50 km ao norte 

de Manaus. Os transectos Norte-Sul e Leste-Oeste são parcelas permanentes de 20 x 2500 m cada. 

Eles foram instalados em 1996 e as medições do inventário florestal são feitas a cada dois anos e 

eventualmente anualmente. Os sobrevoos com RPA foram realizados nos primeiros 1020 m do 

transecto NS, região que abrange toposequências de platô, encosta e baixio. 

 

Na EEST-ZF-2 predomina o  clima  tropical  chuvoso  do  tipo  Am  segundo  a classificação 

de Köppen (Kottek et al 2006), caracterizado por um clima quente e úmido durante o ano todo. A 

precipitação anual está em torno de 2.000 a 2.400 mm, distribuídos em duas épocas distintas do 

ano, a chuvosa que ocorre de dezembro a maio e a seca que ocorre entre junho e novembro 

(Sombroek 2001, Silva et al 2002). A maioria das ondulações do relevo é formada por pequenos 

platôs que variam de 500 a 1.000 m de extensão, sendo que a diferença de nível entre as calhas dos 

igarapés e a superfície dos platôs é de 70 a 80 m (Santos 1996). O solo dos platôs é de textura 

argilosa, nas encostas a concentração de argila decresce à medida que se aproximam os baixios e 

esses por sua vez possuem solo de textura arenosa (Ferraz et al 1998), sendo sazonalmente 

encharcados. Esses autores classificaram os solos nas áreas dos transectos em três tipos: Latossolo 
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Amarelo distrófico nos platôs, Argissolo Vermelho Amarelo distrófico nas encostas e Espodossolo 

Cárbico Hidromórfico nos baixios. 

 

2.2 Coleta de Dados 

 

Os imageamentos com câmera digital a bordo de RPA foram realizados sobre os primeiros 

1020 metros do transecto Norte-Sul, cobrindo 51 subparcelas, durante o período de janeiro de 2016 

a janeiro de 2017. A RPA modelo Phantom 2 da empresa DJI possui bateria de 11.1 V com 

autonomia de 10 minutos de duração. O sistema RPA Phantom 2 é composto pela aeronave, um 

controle remoto, um display e um computador, onde foram elaborados os planos de voo sobre o 

Transecto NS (Figura 2a). A comunicação entre a aeronave e o computador é feita via sinal de Wi-

Fi, em que um aparelho de Wi-Fi é conectado ao computador (Ground-End) e outro é conectado 

na aeronave (Air-End) (Figura 2b). No sistema RPA há também um display, em que são mostradas 

as informações da aeronave, como nível de bateria, sinal de GPS, altitude e distância horizontal da 

aeronave ao local de decolagem (Figura 2d). A comunicação entre a aeronave e o display é feita 

por sinal de rádio, com antenas nos dois aparelhos. A aeronave foi adaptada com um rastreador de 

trajetos “GPS track logger” modelo Flytrex core 2.0 que registra as coordenadas do trajeto. Mais 

informações sobre a utilização do sistema Phantom 2 e o aprimoramento dos novos sistemas RPA 

estão disponíveis no Apêndice 1. 

Os planos de voo foram elaborados no computador usando o software Ground Station da 

empresa DJI (Figura 3). A altura de voo foi de 80 m acima do solo. Até maio de 2016 a velocidade 

de voo foi de 4 m/s e o espaçamento entre as linhas de ida e volta de 10 m. Depois o plano de voo 

foi ajustado para 7 m/s e espaçamento entre as linhas de voo de 15 m para reduzir o tempo de voo, 

devido a perda de capacidade das baterias. O ponto de GPS do local de decolagem era coletado 

antes de cada voo e as coordenadas de latitude e longitude eram atualizadas no plano de voo. Uma 

lista de checagem de todos os procedimentos do voo foi elaborada para que nenhuma etapa fosse 

esquecida.  

O sistema Phantom 2 usado para o mapeamento do dossel da floresta necessita de um piloto 

que opera a aeronave e um copiloto que visualiza as informações no display e as transmite para o 

piloto. A decolagem foi realizada manualmente até 30 m de altura para que a RPA saísse da 

influência da copa das árvores (Figura 2c). Com a RPA no ar, era feita a transmissão do plano de 

voo. A transmissão do plano de voo não era feita com a RPA no solo, para evitar que ela fosse na 
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diagonal para o primeiro ponto planejado e dessa forma colidisse com as árvores da beira da 

estrada. A RPA executava o trajeto planejado e o pouso era feito manualmente.  

 

	

	

Figura  2. Sistema RPA utilizado nas coletas fenológicas de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. (a) 

Sistema Phantom 2 com aeronave, controle remoto, display e computador. (b) A comunicação entre 

o computador e a aeronave feita por aparelhos transmissores de sinal Wi-Fi. A decolagem e o pouso 

feitos manualmente (c) e a visualização das condições da aeronave mostradas no display (d). 

 

a b 

c d 
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Figura  3. Plano de voo elaborado no software Ground Station cobrindo os primeiros 1020 m do 

Transecto NS (a). A altura de voo foi de 80 m e as coordenadas de latitude e longitude do primeiro 

e último pontos do plano de voo foram iguais as do ponto de decolagem (b). 

 

Os sobrevoos foram feitos com duas câmeras GoPro Hero 4 Silver com lentes RGB (Red, 

Green, Blue) e NGB (Near Infrared, Green, Blue). Cada câmera foi acoplada ao suporte “gimbal” 

de três eixos que deixa a câmera estável, reduzindo os efeitos do movimento da RPA. O horário da 

câmera era sincronizado com o horário do GPS antes de cada voo. As lentes originais da GoPro 

foram substituídas por lentes retas para redução das distorções, com distância focal de 5.5 mm e 

ângulo de visada (“Field of View” - FOV) de 60°. Na lente RGB há um filtro para o infravermelho. 

Na lente NGB, esse filtro é substituído por um filtro para o vermelho, deixando passar a luz no 

comprimento de onda do infravermelho. Essa substituição foi feita pela empresa IR-Pro. Na lente 

NGB, o comprimento de onda da faixa azul-verde é de 400 – 570 nm e da faixa do infravermelho 

é de 700 - 800 nm. Uma comparação dos comprimentos de onda das bandas da lente NGB e dos 

sensores TM do Landsat -5 e OLI do Landsat-8 pode ser visualizada na Tabela 1. 

 

Tabela  1. Comparação dos comprimentos de onda das bandas da lente NGB e dos sensores TM do 

Landsat -5 e OLI do Landsat-8. O comprimento de onda do visível da lente NGB se adequa bem 

aos do TM e OLI. O NIR é compatível com apenas uma pequena porção do TM. Os valores dos 

comprimentos de onda das bandas verde e azul não foi fornecido separadamente pela empresa 

fabricante da lente. 

 

a b 



 

 50 

	 Comprimento de onda (nm) 

Bandas Landsat 5 Lansat 8 NGB 

B 450-520 450-510 
400-570 

G 520-600 530-590 

R 630-690 640-670   

NIR 760-900 850-880 700-800 

 

As imagens geradas possuem resolução de 12 Mp e dimensões de 4000x3000 pixels. 

Voando a 7 m/s, a aeronave tem capacidade para imageamento de 1020 m de extensão em um 

sobrevoo. Os sobrevoos feitos a 80 m de altura do solo produziram imagens com ~ 60 m de largura 

na altura do dossel, centralizadas nas parcelas do Transecto NS. As imagens foram capturadas a 

cada 0.5 segundo com 88% de sobreposição longitudinal e 62% de sobreposição lateral. Elas foram 

capturadas no modo sem contraste, pois o modo automático da GoPro fazia variar o contraste das 

imagens ao longo do trajeto da RPA. 

Os sobrevoos realizados com as câmeras RGB e NGB foram feitos mensalmente e nos 

meses de abril, agosto e outubro foram feitos dois sobrevoos (Tabela 2). Foram feitas 14 coletas 

com a câmera RGB e 12 coletas com a câmera NGB. A grande maioria dos sobrevoos foi feita no 

mesmo horário (em torno de 4 a 5 da tarde) e em dias nublados para evitar saturação das imagens 

dada pela radiação direta do sol. Alguns voos não se ajustaram nesse padrão: 27 de janeiro de 2016 

(câmera RGB com contraste automático), 17 de agosto (ensolarado nos voos das duas câmeras), 

15 de dezembro (ensolarado no baixio no voo com NGB) e 14 e 15 de dezembro (feitas ~3 e 1 da 

tarde, respectivamente). Um voo foi realizado no dia 23 de outubro de 2018 para verificar a situação 

das árvores no período pós-coleta. 

 

Tabela  2. Datas em que foram feitos os sobrevoos com as câmeras RGB e NGB no período de 

janeiro de 2016 a janeiro de 2017. 

 
Datas Jan Fev Mar Abr Abr Mai Jun Jul Ago Ago Set Out Out Nov Dez Jan Total 

RGB 27  31  25 24 22 27 17 30 13 9 26 22 14 30 14 

NGB   24 31 18   23 23 27 17 30     25 22 15 30 12 

 

2.3 Processamento e Análise de Dados 
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O contraste das imagens de cada voo foi feito por uma intercalibração radiométrica, usando 

as imagens de um voo do mês de abril feitas com contraste, em um dia com iluminação difusa. 

Quatro imagens do voo padrão de abril foram escolhidas ao longo do trajeto e dessas foram 

coletadas a média e o desvio padrão do número digital de cada banda R, G e B. Os valores da média 

e desvio padrão foram coletados também de quatro imagens dos mesmos locais em cada voo sem 

contraste. Uma regressão para cada banda RGB foi feita com três pontos (média, média+desvio e 

média-desvio), tendo como variável independente os valores sem contraste e como variável 

dependente os valores das imagens com contraste (Figura 4). Dessa forma foi possível dar um 

contraste uniforme em todas as imagens de cada voo e padronizar todos os voos com base em voo 

padrão, com condições de iluminação adequadas. O mesmo procedimento foi feito para dar 

contraste nas imagens da câmera NGB. A Figura 5 mostra imagens das câmeras RGB e NGB sem 

e com contraste.  

Um script em linguagem Python foi elaborado para aplicar as equações de cada banda à 

todas as imagens do voo. O script usou as bibliotecas Pillow, cv2 e NumPy e consistiu em separar 

as bandas de cada imagem, aplicar a equação de contraste em cada banda, juntar novamente as 

bandas e embutir um fator de cor e nitidez nas imagens. 

 

	

Figura  4. Intercalibração radiométrica usada para dar contraste nas imagens de cada voo. Os pontos 

da regressão são a média–desvio, média e média+desvio dos números digitais das imagens sem 

contraste (eixo x) e com contraste (eixo y). 
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Figura  5. Imagens RGB e NGB sem contraste (a, c) e com o contraste (b, d) produzido pela 

intercalibração radiométrica. 

 

A RPA Phantom 2 possui a câmera GoPro independente da aeronave e por isso as imagens 

não possuem coordenadas geográficas. O rastreador de trajetos modelo Flytrex adaptado à RPA 

coleta informações da aeronave a cada milissegundo e registra o tempo e as coordenadas de 

latitude, longitude e altitude. Um script em linguagem Python foi elaborado para atribuir as 

coordenadas geográficas do rastreador de trajetos a cada imagem capturada pela câmera. O script 

lê o tempo das imagens e o tempo do Flytrex, calcula a menor diferença entre os tempos das 

imagens e Flytrex e extrai as coordenadas geográficas onde a diferença dos tempos é mínima. As 

coordenadas geográficas foram convertidas para coordenadas projetadas UTM zona 20S, datum 

WGS-84 e foram atribuídas a cada imagem. As imagens com contraste e referência espacial 

estavam aptas para ser processadas no Agisoft Photoscan para a produção dos ortomosaicos e 

modelos de elevação de cada voo. O processamento só é executado nesse software se as imagens 

estiverem com boa resolução e contraste. 

O Agisoft Photoscan faz o alinhamento das imagens usando o algoritmo Sift - Scale 

Invariant Feature Transformation (Lowe 2004), que possibilita o alinhamento de imagens com 

ângulo de cambagem maior que 3 graus. O alinhamento é feito com base na detecção de feições 

em comum entre as imagens. O efeito paralaxe visto nas imagens sobrepostas reproduz a visão 

a b 

c d 
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estereoscópica (3D) e a partir disso o programa gera uma nuvem de pontos XYZ, um modelo digital 

de elevação de superfície (DEM) e um ortomosaico. O ortomosaico é uma imagem ortorretificada 

gerada com a junção de todas as imagens do sobrevoo e reproduz as dimensões reais dos objetos. 

O georreferenciamento do modelo foi melhorado com pontos de controle coletados em dados de 

um sobrevoo com LiDAR a bordo de avião realizado sobre o Transecto NS. Esses pontos de 

controle foram obtidos a partir dos centros de copas de árvores bem visíveis nas imagens das 

câmeras e na nuvem de pontos do LiDAR e também das duas torres do projeto FACE instaladas 

no início do Transecto NS. 

Em abril foram realizados dois sobrevoos sobre o Transecto NS com um espaçamento de 

10 m entre eles, com a câmera registrando imagens com contraste automático. As imagens desses 

sobrevoos foram utilizadas para a produção de um ortomosaico com maior abrangência lateral, 

menor distorção das bordas e boa qualidade do georreferenciamento. Esse ortomosaico foi utilizado 

para delimitar os limites das copas das árvores em campo e consequentemente para o 

georreferenciamento dos ortomosaicos dos outros meses. Além dos pontos de controle do LiDAR, 

foram utilizados também pontos de controle dessa imagem base de abril para georreferenciar as 

imagens de todos os outros meses. 

Mapas derivados desse ortomosaico foram impressos para cada parcela do Transecto NS, e 

as copas visualizadas na imagem foram identificadas e delimitadas em campo. O número da placa 

do inventário de cada árvore foi atribuído à sua respectiva copa, possibilitando ligar quase duas 

décadas de dados bi-anuais de dinâmica florestal com características detalhadas da copa pela 

primeira vez nessa localidade. Após o trabalho de campo, todas as copas foram vetorizadas em 

ambiente SIG, com a criação de polígonos para representar cada copa (Figura 6). Os dados da 

identificação botânica das árvores foram atribuídos a cada polígono de copa.  
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Figura  6. Ortomosaico com as copas mapeadas em campo e vetorizadas em ambiente SIG. Os 

números em vermelho são as placas das árvores do inventário florestal do Transecto Norte-Sul. A 

linha preta corresponde ao limite de cada parcela de 20 x 20 m. 

 

As observações fenológicas foram feitas para 137 árvores, sendo 67 nas cinco primeiras 

parcelas do platô e 70 em 9 parcelas do baixio (parcelas 41 a 49). A fenologia visual foi feita 

separando as fenofases foliares em quatro classes: 1=folhas novas, 2=folhas maduras, 3=folhas 

velhas ou copa parcialmente desfolhada, 4= copa totalmente desfolhada. A presença e as fenofases 

foliares das lianas em cada árvore também foram verificadas. A fenologia visual foi feita com a 

análise dos ortomosaicos de 16 datas:  20160127, 20160224, 20160331, 20160418, 20160425, 

20160524, 20160622, 20160727, 20160817, 20160830, 20160913, 20161009, 20161026, 

20161122, 20161214 e 20170130, com a observação das imagens RGB e NGB (Tabela 3). As 

copas foram classificadas visualmente quanto a fazer ou não flushing foliar, ou seja, se houve 

identificação do brotamento de folhas novas. 

As copas foram classificadas quanto à visibilidade nas imagens e consequentemente quanto 

à exposição a radiação solar em totalmente e parcialmente expostas. Essa classificação foi feita 

com a observação de um dos modelos de elevação do dossel e dos ortomosaicos. Seguindo as 

classes de posição da copa (Synnott 1979, Anexo1), as copas totalmente expostas seriam a união 

das classes 5 e 4 (emergentes = completamente expostas à luz vertical e lateral; e dossel = 

completamente expostas à luz vertical). As parcialmente expostas seriam a classe 3 (Dossel inferior 
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= parcialmente expostas à luz vertical). As copas de subdossel não são visíveis nas imagens 

ortorretificadas e por isso não entram na classificação.  

A fenologia também foi avaliada com o uso de índices espectrais. O índice gcc  - Coordenada 

Cromática do Verde (Richardson et al 2007, 2009, Sonnentag et al 2012, Lopes et al 2016) foi 

calculado pela fórmula G/(R+G+B) usando as bandas da câmera RGB. O índice NDVI - Índice de 

Vegetação pela Diferença Normalizada (Rouse et al 1974) foi calculado pela fórmula (NIR-

B)/(NIR+B) usando a câmera NGB. O NDVI geralmente é calculado com as bandas do 

infravermelho (NIR) e do vermelho (R). Como o sensor não possui banda do vermelho, o NDVI 

foi calculado com as bandas do NIR e do azul (B). O comprimento de onda do azul possui baixa 

reflectância foliar, assim como o vermelho. A luz nesses comprimentos de onda é absorvida pelos 

pigmentos foliares como a clorofila, justificando o uso do azul para o cálculo do NDVI.  

As amostras de cada copa usadas para o cálculo dos índices de vegetação foram feitas com 

um buffer interno de 15% do tamanho do diâmetro de cada copa. Edições visuais nos polígonos 

das amostras foram feitas para evitar que incluíssem partes de árvores vizinhas causado pelo erro 

do georreferenciamento das imagens. As árvores muito encobertas por lianas, de forma que 

interferisse no valor dos índices, foram retiradas das análises. Árvores com polígonos das copas 

muito pequenos também foram retiradas das análises pois não tiveram amostras adequadas (o erro 

do georreferenciamento fez com que sempre tivesse interferência de árvores vizinhas dentro do 

polígono das amostras).  

Scripts foram elaborados para a produção das imagens de cada índice de vegetação e cálculo 

da estatística dos índices para cada copa (média, desvio, mínimo, máximo). Algumas imagens RGB 

e NGB foram retiradas do cálculo dos índices de vegetação. Das RGB, foram retiradas as de 27 de 

janeiro de 2016 pois foi gerada com contraste automático da GoPro, diferentemente das outras 

imagens, e a de 17 de agosto de 2016 pois estava muito iluminada (radiação solar direta). Das 

NGB, foi retirada a de 17 de agosto (muito iluminada) (Tabela 3). Os ortomosaicos foram 

recortados para a análise dos índices na região das copas amostradas para fenologia, reduzindo 

desse modo o esforço computacional na execução dos scripts dos índices de vegetação.  

 

Tabela  3. Resumo das análises fenológicas para os ambientes do platô e baixio. Número de árvores, 

número de árvores e imagens utilizadas na análise da fenologia visual, número de árvores e imagens 

utilizadas na análise dos índices gcc e NDVI, calculados com as imagens RGB e NGB, 

respectivamente. 
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Ambientes N árvores N árvores 
visual 

N imagens 
visual 

N 
árvores 

gcc  

N 
imagens 

gcc  

N árvores 
NDVI 

N imagens 
NDVI 

Platô 67 64 16 54 12 54 11 
Baixio 70 68 16 53 12 		 		

 

3. Resultados e Discussão 

 

Fenologia visual 

 

A análise visual da fenologia feita com 64 árvores do platô mostrou que a grande maioria 

das copas esteve com folhas maduras ao longo do ano de observação (floresta sempre-verde) 

(Figura 7). Os picos de folhas novas ocorreram no final de março e abril de 2016, início de setembro 

e em dezembro (Figura 8). O pico maior foi em setembro, quando ~14% das copas estavam com 

folhas novas. Antes do pico de folhas novas em setembro, ~22% das copas estavam com folhas 

velhas ou parcialmente desfolhadas (27 de julho). A maioria da troca de folhas no platô ocorreu na 

estação seca, mostrado pela queda da quantidade de folhas maduras e aumento de folhas velhas ou 

árvores parcialmente desfolhadas e folhas novas (Figuras 7 e 8). Esse resultado corrobora com 

outros trabalhos que mostraram que o green-up na Amazônia ocorre durante a estação seca (Huete 

et al 2006, Saleska et al 2007, Lopes et al 2016). O pico de folhas novas do platô em março-abril 

de 2016 é um pico anômalo, pois comumente é um período chuvoso e não há grande quantidade 

de troca de folhas. Isso provavelmente foi causado pelo déficit hídrico provocado pelo El Niño de 

junho de 2015 a abril de 2016. As árvores podem ter antecipado o flushing foliar pela pouca 

quantidade de chuvas nos meses anteriores. Outra diferença encontrada é o vale na curva de folhas 

novas nos meses de junho e julho, onde em anos normais ocorreria a maior proporção de copas 

com folhas novas nesse início do período seco (Lopes et al 2016). Essas anomalias também foram 

encontradas no trabalho de Gonçalves (2018), com um pequeno pico de flushing foliar em 

fevereiro-março e um grande vale em junho-julho de 2016. 
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Figura  7. Fenologia visual de 64 árvores localizadas no platô. O eixo y corresponde à frequência 

de copas com as fenofases de folhas novas (verde claro), folhas maduras (verde escuro), folhas 

velhas ou copas parcialmente desfolhadas (marrom) e totalmente desfolhadas (cinza) durante as 16 

observações realizadas no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017.  

 

  
Figura  8. Fenologia visual das 64 árvores do platô, sem a classe de folhas maduras, para observação 

das outras classes com maior amplitude. 

 

Com a análise visual da fenologia de 68 árvores do baixio, foi possível observar que a 

maioria das copas esteve com folhas maduras durante todo o período de observação (Figura 9). O 

pico de folhas novas teve início no final de junho, com maior ocorrência nos meses de outubro-

novembro, quando ~13% das copas esteve com folhas novas (Figura 10). A ocorrência de folhas 

novas no baixio esteve concentrada no período seco e não houve ocorrência do pico anômalo de 
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folhas novas nos meses de março-abril. É possível que as árvores do baixio, por estarem mais 

próximas do lençol freático e terem maior disponibilidade de água, sentiram menos os efeitos da 

seca provocada pelo El Niño e não anteciparam o flushing foliar. Esse fato pode explicar a diferença 

da curva de folhas novas durante o ano de 2016. Outra diferença observada no baixio é que a 

quantidade de copas com folhas velhas ou copas parcialmente desfolhadas é maior e mais constante 

até o mês de outubro (Figura 10). 

 

 
Figura  9. Fenologia visual das 68 árvores do baixio. O eixo y corresponde à frequência de copas 

com as fenofases de folhas novas (verde claro), folhas maduras (verde escuro), folhas velhas ou 

copas parcialmente desfolhadas (marrom) e totalmente desfolhadas (cinza) durante as 16 

observações realizadas no período de janeiro de 2016 a janeiro de 2017. 
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Figura  10. Fenologia visual das 68 árvores do baixio, sem a classe de folhas maduras, para 

observação das outras classes com maior amplitude. 

 

 Índice gcc (Green Chromatic Coordinate) 

 

O índice gcc feito com 54 árvores no platô em 12 imagens teve média igual a 0.364 e 

incerteza de 0.19%. A média do gcc de todas as árvores amostradas no período analisado teve 

valores quase constantes quando comparados com os valores de gcc individuais de cada copa 

(Figura 11). A variação do gcc de todas as árvores visualizada na figura 11 foi maior nos meses de 

agosto a dezembro, indicando maior quantidade de árvores trocando de folhas. Valores maiores de 

desvio padrão do gcc indicam árvores que fazem troca massiva de suas folhas. Quando plotado só 

a média do gcc das árvores do platô foi possível observar quatro picos no valor do índice, sendo um 

pico maior no mês de setembro, e picos menores no final de maio, final de outubro e dezembro 

(Figura 12). Na fenologia visual foi verificado um pico maior de folhas novas em setembro e picos 

menores em março-abril e dezembro de 2016 (Figura 8). O pico maior do gcc em setembro e o 

menor em dezembro coincidiram com os da análise visual. A diferença dos outros meses pode ser 

causada pela diferença do número de árvores e observações (datas) das análises visual e do gcc. A 

amplitude dos valores de gcc médio ao longo do período analisado também foi muito pequena, 

indicando que os valores de gcc de árvores individuais possa explicar melhor a dinâmica de troca 

de folhas. 
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Figura  11. Índice gcc das 54 árvores amostradas no platô. As linhas cinzas correspondem ao gcc 

médio de cada copa e a linha preta é a média de todas as copas. 

 

 
Figura  12. Índice gcc médio das 54 copas analisadas no platô (linha sólida) e incerteza (linha 

pontilhada). 

 

O índice gcc funcionou bem para árvores individuais. Os picos mostrados na Figura 13 

mostram o flushing foliar de quatro árvores do platô (linhas coloridas). O flushing identificado pelo 

índice ocorreu no mesmo mês que o flushing identificado visualmente. O flushing de duas árvores 

do gênero Licania ocorreu nos meses de novembro e dezembro. A árvore da espécie Inga sp. (linha 

preta) não fez flushing foliar (não foi detectado na verificação visual) e não apresentou pico do 

índice gcc. A Figura 14 ilustra a fenologia foliar das árvores 81 (Licania sp.), 101 (Licania sp), 104 

(Eschweilera sp.), 109 (Hevea guianensis) e 115 (Inga sp.), que estão mostradas no gráfico de gcc 

. As árvores 81 e 101 fizeram flushing foliar nos meses de novembro e dezembro, visualizadas com 



 

 61 

a tonalidade verde claro das folhas novas. A árvore 101 esteve com folhas velhas com tonalidade 

amarronzada do final de agosto até final de novembro, com queda nos valores do gcc. A árvore 104 

fez flushing foliar no final do mês de julho (coloração verde claro das folhas novas) e apresentou 

o maior valor de gcc dentre as árvores analisadas no platô (Figuras 11, 13 e 14). A árvore 109 estava 

sem folhas no dia 17 de agosto e fez flushing de folhas novas no dia 30 de agosto (coloração verde 

claro das folhas novas), coincidindo com o pico detectado pelo índice. Essa árvore possui liana na 

copa, que foi observada quando a árvore perdeu as folhas. Uma parte do galho estava sem folhas 

em janeiro, e com folhas novas em março. Toda a copa perdeu as folhas no meio de agosto e 

colocou folhas novas no final de agosto. O mês de janeiro não entrou na análise do gcc pois a 

imagem possui um contraste diferenciado das imagens dos outros meses. A árvore 115 não fez 

flushing foliar no ano analisado, apresentando homogeneidade da tonalidade de verde em todas as 

imagens. 

 

 
Figura  13. Índice gcc de árvores individuais do platô. As linhas coloridas são de árvores que fizeram 

flushing foliar, apresentando picos nos valores de gcc. A linha preta é de uma árvore que não fez 

flushing foliar. 
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Figura  14. Sequência de 12 imagens mostrando a mudança da fenologia foliar das árvores 81 

(Licania sp.), 101 (Licania sp), 104 (Eschweilera sp.), 109 (Hevea guianensis) e 115 (Inga sp.) 

para comparação com os valores de gcc mostrados na figura 13. 

 

O índice gcc feito com 53 árvores no baixio em 12 imagens teve média igual a 0.359 e 

incerteza de 0.18% (Figuras 15 e 16). A variação do gcc de todas as árvores do baixio visualizada 

na figura 15 foi maior nos meses de agosto a dezembro, indicando maior quantidade de árvores 

trocando de folhas. Valores maiores de desvio padrão do gcc indicam árvores que fazem troca 

massiva de suas folhas. Na análise visual do baixio, o pico de folhas novas teve início no final de 

maio com aumento no final de outubro e em novembro (Figura 10). A média do gcc tem um aumento 

no mês de maio e outro no final de outubro, compatível com a análise visual. Como a variação da 

amplitude do gcc é muito pequena, a forma da curva pode diferir da curva de folhas novas da análise 

visual.  

 

 
Figura  15. Índice gcc de 53 árvores amostradas no baixio. As linhas cinzas correspondem ao gcc 

médio de cada copa e a linha preta é a média de todas as copas. 
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Figura  16. Índice gcc médio de todas as 53 copas analisadas no baixio. A média do gcc é mostrada 

pela linha sólida e a incerteza mostrada pela linha pontilhada. 

 

O índice gcc de árvores individuais no baixio também teve boa relação com a fenologia 

visual (Figura 17). A árvore 1160 (Cariniana sp.) perdeu suas folhas no final de maio e fez flushing 

de folhas novas no final de junho, com pico no valor de gcc, passando de 0.341 para 0.378 (linha 

laranja). A árvore 1006 (Vitex sprucei) perdeu suas folhas no final de outubro e colocou folhas 

novas no final de novembro, com valores de gcc passando de 0.334 para 0.356 (linha vermelha). A 

árvore 1102 (Eperua duckeana) não fez flushing foliar no período analisado e não teve picos nos 

valores de gcc (linha preta).  

Quatro árvores no baixio tiveram duas trocas de folhas durante o ano (Figura 18). As quatro 

são totalmente expostas, sendo uma Vitex sprucei (tarumã) da família Lamiaceae, e três da família 

Fabaceae, duas Andira sp. (sucupira chorona) e uma Monopteryx inpae (ingá copaiba). A árvore 

1035 (Vitex sprucei) perdeu totalmente as folhas em 17 de agosto, colocou folhas novas em 30 de 

agosto, perdeu totalmente as folhas em 13 de setembro e 9 de outubro e colocou folhas novas 

novamente em 26 de outubro (Figura 18, linha azul). A imagem de 17 de agosto não esteve na 

análise de gcc e por isso o vale do índice não aparece na curva do índice. Os dois indivíduos de 

Andira sp. colocaram folhas novas em 27 de julho, 17 de agosto e 22 de novembro, com 

coincidência do período de troca de folhas. As trocas de folhas da árvore 1142 (Andira sp.) são 

ilustradas na figura 19. A árvore 979 colocou folhas novas numa parte da copa em 26 de outubro, 

perdeu parcialmente as folhas em 22 de novembro e fez flushing de folhas novas de toda a copa 

em 14 de dezembro. 
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Figura  17. Índice gcc de árvores individuais do baixio. As linhas coloridas são de árvores que 

fizeram flushing foliar, apresentando picos no gcc. A linha preta é de uma árvore que não fez 

flushing foliar. 

 

 
Figura  18. Índice gcc de quatro árvores do baixio que trocam de folhas duas vezes durante o ano. 
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Figura  19. Ilustração da árvore 1142 (Andira sp.) com dois eventos de troca de folhas no período 

analisado. 

 

 Índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

 

O índice NDVI feito com 54 árvores no platô em 11 imagens teve média igual a 0.39 e 

incerteza de 1.55% (Figura 20). A amplitude do NDVI foi maior que a do gcc, com valores de 0.1 

a 0.55 (Figura 20). A variação do NDVI de todas as árvores do platô visualizada na figura 20 foi 

maior no final do mês de julho, tendo também maior valor de desvio padrão entre as datas 

analisadas, indicando maior quantidade de árvores trocando de folhas. O imageamento com a 

câmera NGB não foi feito no mês de setembro e por isso o gráfico de NDVI não apresenta grande 

variação dos índices das copas nesse período, como visualizado no gráfico de gcc (Figura 11). Os 

menores valores de NDVI são das árvores 60, 136 e 138 que morreram em pé, visualizadas nas três 

últimas linhas da Figura 20 e na série temporal de imagens (Figuras 21 e 22). 

O angelim rajado (Zigia racemosa, placa 60) estava com muitas folhas em janeiro de 2016 

e em fevereiro já estava totalmente sem folhas (Figura 21). A copa quebrou em janeiro de 2017, 
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podendo ser observado o toco do fuste. A curva do NDVI detectou a copa já sem folhas no mês de 

fevereiro e em dezembro houve um aumento do valor do índice, pois com a quebra da copa, o 

índice passou a ser da copa abaixo. Dois louros (placas 136 e 138) estavam com muitas folhas em 

fevereiro de 2016 e em março também estavam completamente desfolhados (Figura 22). As folhas 

que permaneceram eram de lianas. A imagem de outubro de 2018 mostrou as árvores só com os 

galhos grossos. A curva do NDVI mostra o índice com altos valores no final de fevereiro e queda 

no final do mês de março (Figura 20). A dinâmica das lianas também pôde ser visualizada na série 

de imagens. A liana que estava cobrindo a árvore 67 dominou totalmente a copa da árvore 54C 

(Figura 21). 

 

 
Figura  20. Índice NDVI de 54 árvores amostradas no platô. As linhas cinzas correspondem ao 

NDVI médio de cada copa e a linha preta é a média de todas as copas. 
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Figura  21. Morte da árvore 60 (Zigia racemosa) e dominação da copa da árvore 54C pela liana 

que estava na árvore 67, verificadas na série temporal. 

 

 
 
Figura  22. Morte de dois louros, árvores 136 e 138, verificadas na série temporal de imagens. A 

imagem de outubro de 2018 foi gerada para verificar a situação das árvores no período pós-coleta 

e não fez parte das análises dos dados. 
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 O índice NDVI das árvores individuais também foi compatível com a análise visual (Figura 

23). A árvore 104 (Eschweilera sp.) também teve o maior valor de NDVI entre as copas analisadas 

(Figura 20), com pico de flushing foliar no final de julho. Os picos de flushing dos indivíduos de 

Licania sp. (placas 81 e 101) nos meses de novembro e dezembro também foram detectados pelo 

NDVI (Figura 23). 

 

 
Figura  23. Índice NDVI de árvores individuais do platô. As linhas coloridas são de árvores que 

fizeram flushing foliar, apresentando picos no NDVI. A linha preta é de uma árvore que não fez 

flushing foliar. O imageamento com a câmera NGB não foi feito no mês de setembro. 

 

 Flushing, Exposição de Copa e Lianas 

 

A análise de cinco parcelas no platô e nove no baixio proporcionou a análise de 

aproximadamente o mesmo número de árvores (Tabela 4), indicando a maior densidade de árvores 

de dossel no platô. De acordo com a análise visual da dinâmica foliar, a porcentagem do total de 

árvores que fez flushing no período analisado foi de ~43% (Tabela 4). Esse valor foi ligeiramente 

menor para a região do baixio. O número de árvores com copa totalmente exposta foi maior no 

platô do que no baixio. A porcentagem de árvores totalmente expostas que fizeram flushing foliar 

foi de ~60% e a porcentagem das parcialmente expostas que fizeram flushing foi de ~30% (Tabela 

4). No platô e no baixio a porcentagem de árvores totalmente expostas que fizeram flushing foi 

maior que as parcialmente expostas. Isso é um indicador de que a exposição à luz pode ser um fator 

altamente influenciador na troca de folhas das árvores. A diferença da dinâmica foliar de árvores 



 

 70 

do dossel e subdossel é uma questão ainda não respondida e uma potencialidade para futuros 

trabalhos.  

A porcentagem de copas com presença de lianas foi de 17.5%, sendo que a porcentagem no 

baixio foi menos da metade que no platô (Tabela 4). A maior porcentagem de lianas no platô pode 

ter influência da estrada, pois foram analisadas as cinco primeiras parcelas mais próximas da 

estrada. As lianas do platô passíveis de mapeamento tiveram área total menor que no baixio (Tabela 

5), mostrando que no baixio houve maior ocupação de poucos indivíduos de liana. No baixio houve 

uma parcela com quase todas as árvores cobertas por liana, mas essa parcela não foi analisada. Essa 

abrangência foi perceptível quando houve a floração da liana (Figura 24), com uma área ocupada 

de 406 m2. 

 

Tabela  4. Comparação entre platô e baixio quanto à dinâmica foliar, exposição à luz e presença de 

lianas. As porcentagens são relativas ao número de árvores. 

 

  Total Platô Baixio 
n parcelas 14 5 9 
n árvores 137 67 70 

% flushing 43.1 43.3 38.6 
% total expostas 43.1 44.8 41.4 
% parc expostas 56.9 55.2 58.6 

% total expostas flushing 59.3 53.3 62.1 
% parc expostas flushing 30.8 35.1 22 

% lianas 17.5 25.4 10 
 

Tabela  5. Número de copas com presença de lianas, número de lianas que tiveram suas áreas 

delimitadas e somatório da área ocupada por lianas no platô e no baixio. 

 

  Platô Baixio 
n copas com lianas 17 7 
n lianas delimitadas 15 6 

 soma área lianas (m2) 208 373.3 
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Figura  24. Abrangência de liana cobrindo várias copas de árvores no baixio, percebida por evento 

de floração que ocorreu no mês de dezembro. Houve verificação em campo de que eram flores de 

liana. Essa parcela não foi incluída nas análises fenológicas e não fez parte dos cálculos das 

porcentagens de copas com lianas e área total mostrados nas tabelas acima. 

 

A maioria das lianas do platô também fizeram a troca de suas folhas no período seco (Figura 

25), com a maioria colocando folhas novas nos meses de agosto e setembro. Das três lianas que 

tiveram fenologia identificada no baixio, duas permaneceram com folhas maduras e uma perdeu 

folhas em 27 de julho e colocou folhas novas em 17 de agosto (Figura 26). É possível inferir a 

partir desses resultados que as lianas também fazem green-up na estação seca. 

 

 
Figura  25. Fenologia de 11 lianas identificadas no platô. 
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Figura  26. Liana presente na copa da árvore 1011, sem as folhas no mês de julho e com folhas 

novas no mês de agosto. 

 

Não foi possível verificar com precisão a floração e frutificação da maioria das árvores. De 

algumas árvores foi possível identificar floração e frutificação com precisão pela visualização 

dessas fenofases em campo e identificação de padrões semelhantes em outras árvores nas imagens. 

É o caso da floração de lianas no baixio, ocupando quase a totalidade de uma parcela (Figura 24), 

árvores e lianas com flores coloridas ou frutos grandes.  

 

4. Conclusão 

 

 O sistema RPA utilizado nesse trabalho proporcionou a identificação de fenofases foliares 

e cálculo de índices espectrais durante o período de um ano na floresta da EEST/ZF-2. O green-up 

da estação seca detectado em sensores orbitais e em câmeras RGB instaladas em torres também foi 

identificado nas imagens produzidas pelo sistema RPA. Um pico anômalo de folhas novas no mês 

de março-abril na região do platô, pode ser a indicação de uma antecipação da troca de folhas pelas 

árvores em consequência do extenso período de seca provocado pelo El-Niño de 2015-2016. Esse 

pico não foi identificado no baixio, sugerindo que as árvores mais próximas do lençol freático 

podem não ter sofrido com o estresse hídrico. A mudança da sazonalidade fenológica das árvores 

parcialmente expostas à radiação solar, pode ser um indicativo que as árvores do subdossel trocam 

de folhas com menos frequência e tenham maior constância das taxas de fotossíntese ao longo do 

ano. 
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3. Síntese Final 

 

 O uso de RPA com câmera digital e série histórica de dados de inventário florestal 

permitiram inferir sobre a estrutura do dossel, dinâmica de indivíduos arbóreos e fenologia foliar 

de árvores e lianas. O mapeamento em campo das copas das árvores visíveis nas imagens de RPA 

possibilitaram a mensuração de variáveis de difícil obtenção, como tamanho de copa e uma visão 

diferenciada do dossel da floresta, com a observação das estratégias das árvores para estar com 

suas copas expostas. A classificação das árvores em dossel e subdossel respondeu questões 

ecológicas relevantes, mostrando as diferenças na proporção de indivíduos, distribuição diamétrica 

e crescimento do fuste e mostrou a radiação solar como fator altamente influenciador da dinâmica 

da floresta. A fenologia foliar monitorada em um ano após ocorrência de forte El Niño mostrou 

aumento do brotamento de folhas novas no período seco, confirmando green-up nos ambientes de 

platô e baixio. Muitas árvores do platô anteciparam a troca de folhas nos meses de março e abril, 

provavelmente ocasionada pela seca do El Niño e essa antecipação não foi visualizada nas árvores 

do baixio. A disponibilidade de água pela proximidade do lençol freático pode não ter causado 

estresse hídrico causado pela seca nas árvores do baixio. A mortalidade de árvores vista somente 

em árvores do platô pode ser outro indicativo de que as árvores do baixio sofreram menos ou não 

sofreram com a seca. As árvores com copas totalmente expostas à radiação solar tiveram maior 

porcentagem de troca de folhas do que as árvores parcialmente expostas, sugerindo que a 

disponibilidade de radiação influencia também nas estratégias de investimento energético das 

folhas. Os sistemas RPA são ferramentas potenciais para o estudo do dossel de florestas e o 

desenvolvimento de novas tecnologias tem melhorado a coleta e processamento das imagens, com 

o mapeamento de áreas maiores e redução do tempo de processamento.   
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Apêndice 1 

 

Sistema RPA 

 

O sistema RPA Phantom 2 foi composto de uma comunicação via sinal de Wi-Fi entre o 

computador e a aeronave. O computador conectado com a antena de Wi-Fi ficava sobre uma mesa, 

e a transmissão do plano de voo era feito com a aeronave a 30 m do solo, tornando grande a 

distância para a recepção do sinal pela aeronave. Por isso, muitas vezes a transmissão do plano de 

voo falhava e a aeronave não executava o plano de voo. Isso dificultou a realização de mais coletas 

e a escolha de voos com melhor qualidade das imagens. 

Um aparelho Ipad foi adquirido quase um ano depois de finalizadas as coletas e a antena 

de Wi-Fi foi adaptada em um cano alto (Figura 27a). Os planos de voo elaborados no Ipad são 

transferidos para a aeronave por um sistema de Bluetooth com Wi-Fi (Figura 27b) e uma bateria 

externa fornece energia para os aparelhos. Com a antena de Wi-Fi alta, a recepção do sinal pela 

aeronave melhorou e a transmissão do plano de voo não falhou mais.  

 

 
Figura  27. Sistema RPA modificado com aquisição de um Ipad (sistema modificado após o fim 

das coletas de dados do presente estudo). Os planos de voo elaborados no Ipad são transferidos 

para a aeronave por um sistema de Bluetooth com Wi-Fi (b). Uma bateria externa fornece energia 

para os aparelhos de Bluetooth e Wi-Fi, sendo esses colocados em um cano alto para melhorar a 

recepção do sinal pela aeronave (a).   

 

a b 
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 Outro problema que aconteceu foi a gradativa perda de capacidade das baterias durante o 

período de coleta. Isso fez com que a velocidade dos voos realizados a partir do mês de junho fosse 

aumentada para que a RPA percorresse o trajeto e voltasse com bateria suficiente para um pouso 

seguro. As imagens foram capturadas no modo sem contraste e por isso não foi possível perceber 

que alguns voos com a câmera RGB ficaram com as imagens um pouco desfocadas. Voos com 

iluminação muito reduzida tiveram imagens muito desfocadas e não foram usados para as análises 

fenológicas.  

O sistema Phantom 2 necessita da recepção do sinal de 6 satélites do sistema GPS para uma 

decolagem segura. A estreita abertura do dossel no ramal da ZF-2, onde eram feitas as decolagens, 

dificultava a recepção do sinal de GPS, demora para iniciar o voo e perda de ~7% da bateria durante 

essa espera. Os modelos de RPA da série Phantom 3 e Phantom 4 desenvolvidos posteriormente 

pela empresa DJI tiveram importantes aprimoramentos. As câmeras passaram a ser integradas à 

aeronave e as imagens capturadas possuem referência espacial. A qualidade das imagens se tornou 

muito melhor que as lentes adaptadas na câmera GoPro. As lentes passaram a ter um ângulo de 

abertura maior (FOV de 94°) enquanto que o FOV das lentes usadas nesse trabalho era de 60°. O 

sistema GLONASS foi incluído juntamente com o GPS, melhorando significativamente a recepção 

do sinal pela RPA. O sistema de voo se tornou mais simples como um todo. O plano de voo passou 

a ser elaborado em aplicativos de tablets e smartphones, que checam se é possível executar o voo 

planejado no momento anterior a decolagem. Pressionando o botão Start, a aeronave liga, decola 

verticalmente, executa o plano de voo e pousa automaticamente no mesmo ponto da decolagem. 

As baterias também passaram a ter maior capacidade, proporcionando voos com maior 

durabilidade e as aeronaves passaram a ter sensores de obstáculos, proporcionando maior 

segurança de voo. As vantagens da versão Phantom 2 são a possibilidade de trocar facilmente o 

sensor e os aplicativos utilizados permitem maior controle dos parâmetros do plano de voo pelo 

usuário. Outra vantagem do uso da GoPro é a captura de imagens no modo sem contraste, que 

possibilita o processamento das imagens e cálculos de índices de vegetação. 
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Anexo 1 

 
 

 
Crown Illumination Index Definition – English version 

 
The RAINFOR network uses a modified form of the Dawkins index (Dawkins 1958), as in Synnott  (1979) and 

Moravie (1999) 
 

Index Definition 
 
5 Crown completely exposed to vertical and lateral light in a 45 degree curve, e.g. emergent 
4 Crown completely exposed to vertical light, but lateral light blocked within some or all of the 90 inverted 

cones encompassing the crown 
3b High vertical illumination (>50%) 
3a Some vertical light (<50% of the vertical projection of the crown is exposed to vertical light) 
2c High lateral light 
2b Medium lateral light 
2a Low lateral light 
1 No direct light (crown is not lit directly vertically or laterally) 

 
Image taken from Synnott, T.J. (1979).  Synnott, T.J. (1979). A manual of permanent plot procedures for tropical rain forests. 
Tropical Forestry Papers no. 14. 67pp. Department of Forestry Commonwealth Forestry Institute, University of Oxford. UK. 
ISBN:0 85074 031 2. ISSN:0141-9668. 


