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Sinopse: 
 
Este trabalho desenvolveu um conjunto de técnicas de inventário florestal na 

Amazônia.  Estas técnicas visam combinar as atividades e dados de campo com sensores 
remotos, propagações dos erros e soluções computacionais. Estas técnicas foram aplicado 
num estudo de caso na área da Reserva Ducke INPA. Esta área foi selecionada por 
possuir dados do sensor LiDAR. Atividades de campo e de laboratório foram integradas 
em scripts para automatizar os processos de análise dos dados de campo e de sensores 
remotos, aplicando técnicas de propagação do erro. As métricas do LiDAR e do SRTM 
foram utilizadas para estabelecer as relações com o carbono do campo. A métrica do 
volume percentual acima de 17 metros do MDA e a altitude do SRTM foram utilizadas 
para a extrapolação do carbono e da incerteza utilizando Monte Carlo para a área e o 
entorno da Ducke.  

Palavras-chave: 1. Inventário florestal – Amazônia. 2. Biomassa. 3. 
Sensoriamento Remoto. 4. Carbono.  
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Resumo 
 

O REDD+ é um instrumento elaborado nas conferências da UNFCCC para 
recompensar financeiramente os países em desenvolvimento que adotarem esforços para a 
redução do desmatamento e degradação florestal. Em 2010, a força tarefa do IPCC em 
Yokohama, avaliou e recomendou juntar os trabalhos existentes de campo com os de 
sensoriamento remoto para as estimativas das emissões florestais  (IPCC, 2010) em um 
sistema que deve ser mensurável, reportável e verificável (MRV) (UNFCCC, 2009). Nos 
países em desenvolvimento estas estimativas são mais difíceis pela falta de um sistema de 
coleta de dados de campo e disponibilidade de imagens, tanto atuais como temporais, para 
gerar seu histórico de emissão. A adoção de técnicas associadas a modelagem matemática e 
sistema em computação é necessária para alcançar as recomendações para projetos de 
REDD+ e foram aplicadas na Reserva Ducke do INPA. O inventário florestal combinando 
com dados aerotransportados ALS, LiDAR e espaciais como SRTM, RapidEye e Landsat 8 
foram utilizados.  Modelos lineares foram usados para estabelecer as relações e a técnica de 
Monte Carlo foi aplicada para quantificação do erro propagado. O erro na medida do diâmetro 
pôde ser medido e controlado nos inventários florestais adotando técnicas de remedição com 
fita e fotogrametria. O desenvolvimento de scripts para o processamento dos dados LiDAR, 
permitiu quantificar e controlar os erros nas estimativas do terreno. O georreferenciamento 
das parcelas para a combinação com dados de alta resolução requer procedimentos que 
garantam sua acurácia sem comprometer as atividades de campo. O método de Monte Carlo 
foi importante para a estimativa do erro principalmente do georreferenciamento dos dados de 
campo, uma vez que a fórmula da propagação do erro não permite este tipo de abordagem. Os 
scripts estão em desenvolvimento e disponíveis a qualquer usuário, com intuito de tornar o 
método replicável em diferentes locais. Os modelos e suas incertezas demonstraram variação 
espacial com efeitos de causa e consequência reconhecidos, necessários para a confiabilidade 
dos modelos. As áreas com florestas maduras mais ameaçadas são as regiões de platô ao redor 
da Reserva Ducke aptas a projeto de REDD+ e ao desenvolvimento sustentável.  
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Abstract 
 

REDD+ is an instrument developed at UNFCCC conferences to financially reward 
developing countries for efforts to reduce deforestation and forest degradation. In 2010, the 
IPCC task force in Yokohama evaluated and recommended linking existing field and remote 
sensing works to forest emissions estimates (IPCC, 2010) in a system that should be 
measurable, reportable and verifiable (MRV) (UNFCCC, 2009). In developing countries these 
estimates are more difficult due to the lack of a field data collection system and the 
availability of both current and temporal images to generate their emission history. The 
adoption of techniques associated with mathematical modeling and computer system is 
necessary to reach the recommendations for REDD + projects and were applied in the Ducke 
Reserve of INPA. Forest inventory with ALS LiDAR and SRTM airborne data, RapidEye and 
Landsat 8 was used. Linear models were used to establish relationships and the Monte Carlo 
technique was applied to quantify the propagated error. The error in diameter measurement 
could be measured and controlled in forest inventories by adopting remeasurement techniques 
with tape and photogrammetry. The development of scripts for the processing of LiDAR data 
allowed us to quantify and control errors in land estimates. The georeferencing of the plots for 
the combination with high resolution data requires procedures that guarantee their accuracy 
without compromising the field activities. The Monte Carlo method was important for the 
estimation of the error mainly of the georeferencing of the field data, since the formula of the 
error propagation does not allow this type of approach. The scripts are in development and 
available to any user, in order to make the method replicable in different places. The models 
and their uncertainties demonstrated spatial variation with recognized cause and consequence 
effects, necessary for the reliability of the models. The most endangered mature forest areas 
are the plateau regions around the Ducke Reservation suitable for REDD+ project and 
sustainable development. 
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1. Introdução 

O REDD+ é um instrumento elaborado nas conferências da UNFCCC (Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) para recompensar financeiramente os 

países em desenvolvimento que adotarem esforços para a redução do desmatamento e 

degradação florestal. Na COP15 - Conferência das Partes que ocorreu em 2009 em 

Copenhague, foi reconhecido o papel da redução da emissão florestal e a necessidade de 

promover incentivos financeiros. O guia metodológico do REDD+ foi indicado para a 

implementação de um sistema de monitoramento florestal que deva ser mensurável, 

reportável e verificável (MRV) combinando dados de campo e de sensores remotos 

(UNFCCC, 2009). Em 2010, a força tarefa do IPCC (Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas) em Yokohama, avaliou o estado da arte do monitoramento florestal. O 

corpo científico recomendou juntar os trabalhos existentes de campo com os de sensoriamento 

remoto para as estimativas das emissões florestais  (IPCC, 2010). 

O inventário florestal para quantificação de emissão de gases de efeito estufa (GEE) é 

uma das áreas mais difíceis na compilação dos inventários nacionais (IPCC, 2010). A 

contribuição nas emissões das florestas tropicais para o mundo e da floresta amazônica para o 

Brasil ainda é uma importante fonte de incerteza (BRASIL, 2016a; IPCC, 2014). Nos países 

em desenvolvimento estas estimativas são mais difíceis pela falta de um sistema de coleta de 

dados de campo e disponibilidade de imagens, tanto atuais como temporais, para gerar seu 

histórico de emissão. Estimar o carbono para a floresta amazônica não é uma tarefa fácil 

(BACCINI et al., 2012; BRASIL, 2010a, 2016b; MALHI et al., 2006; NOGUEIRA et al., 

2008a; SAATCHI et al., 2011, 2007; SALIMON et al., 2011). Estes mapeamentos utilizam 

diferentes fontes de informações e poucos dados de campo com regiões que chegam a 800km 

de distância entre parcelas (MITCHARD et al., 2014). Estes métodos alcançam a média do 

carbono por unidade de área, mas geralmente são incapazes de estimar a variação espacial 

(CASTANHO et al., 2013). A escala regional simplifica os compartimentos de carbono 

representados pelo mosaico de fisionomias e biodiversidade das florestas presentes na 

Amazônia. Tudo isto somado a falta de controle do erro propagado dificulta a comparação e 

gera substanciais divergências espaciais no estoque de carbono (AGUIAR et al., 2012; 

MITCHARD et al., 2014; OMETTO et al., 2014).  Essas incertezas são grandes para projetos 

locais voltados para o REDD+ (AGUIAR et al., 2012).  
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O sistema MRV para o REDD+ é uma importante ferramenta para fornecer subsídio 

técnico e financeiro para o planejamento, implementação e coordenação dos planos de 

mitigação (WARTMANN et al., 2013). Este sistema visa um procedimento com garantia e 

controle da qualidade QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) que permite auditar, 

comparar e acompanhar as atividades relativas às estimativas das emissões. Ele consiste na 

coleta de dados de campo, aéreos e de satélite, com modelagem matemática e avaliação da 

precisão e das incertezas. O processo deve ser documentado e disponível na internet gerando 

um sistema robusto e transparente tanto para os inventários nacionais de emissões GEE como 

para áreas emergentes como o REDD+ (IPCC, 2010). 

O primeiro passo na elaboração do mapa de carbono é a identificação e quantificação 

das incertezas do inventário florestal. Esses erros consistem em: (i) Aferição do diâmetro. 

Este erro é influenciado pela técnica de medição aplicada em campo e pela presença de 

árvores com raízes tabulares, que dificultam a mensuração direta (WARREN et al., 1988; 

WITTMANN; PAROLIN, 2005; YOUNG; PERKOCHA, 1994). (ii) Altura da floresta. Esta 

varia entre os diferentes tipos de floresta em pequena e larga escala e não considerá-la nas 

relações ao se estimar biomassa pode acarretar em viés nas estimativas (FELDPAUSCH et al., 

2011; LEFSKY et al., 2005a; SAWADA et al., 2015; SUWA et al., 2013; ZHANG et al., 

2014). (iii) Coordenadas geográficas. A aquisição de coordenadas de GPS é influenciada pelo 

equipamento, pelo procedimento de coleta, cobertura de satélite e principalmente pela 

cobertura florestal, gerando incertezas que geralmente são omitidas (GONÇALVES et al., 

2017; JUN; GUENSLER; OGLE, 2006; RODRÍGUEZ-PÉREZ; ÁLVAREZ; SANZ-

ABLANEDO, 2007; SIGRIST; COPPIN; HERMY, 1999). A posição geográfica dos dados 

faz a integração do campo com sensores remotos.  

A utilização de multi-sensores para as estimativas de estoque de carbono é uma 

recomendação (LU et al., 2012), começando do mapeamento da escala local para a regional 

(ZHANG et al., 2014). Muitos autores (IPCC 2010) indicam a utilização de sobrevoos com 

LiDAR (Light Detection and Range) para mapeamento em escala refinada, especialmente 

quando os trabalhos de campo são reduzidos (GARCIA-GUTIERREZ et al., 2014). A 

combinação campo-LiDAR pode ser em termos de árvores individuais ou de parcelas. As 

medições de altura e variáveis de copa de árvores derivadas do LiDAR podem ser calculadas 

para estimativas de biomassa e de volume individuais (FIGUEIREDO et al., 2014; HU et al., 

2014; MAGNUSSEN; EGGERMONT; LARICCIA, 1999; NAESSET, 1997a, 1997b; 

NAESSET; OKLAND, 2002; OMASA et al., 2003). As métricas de altura por parcela 

fornecem informações da estrutura do dossel, detecção de exploração florestal e contribui para 
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a geração de mapas de carbono  (STARK et al., 2012) (COOK et al., 2013; D’OLIVEIRA et 

al., 2012; KENT et al., 2015), (ASNER et al., 2010, 2012a). A altura da vegetação é obtida 

com a subtração dos pontos ou mapas digitais de superfície (MDS) e mapas digitais do 

terreno (MDT) obtidos do LiDAR. 

Os mapas do terreno são obtidos com a filtragem e interpolação dos pontos que 

atingiram o chão da floresta. Os erros desses processos são pouco discutidos na literatura 

florestal e precisam ser quantificados e propagados. Eles influenciam no cálculo das métricas 

do LiDAR utilizadas nas estimativas de carbono. O uso do LiDAR reduz as incertezas das 

emissões para projetos de REDD+, com maior controle das condições ambientais e sua 

interação com a mudança no uso do solo (ASNER et al., 2010).  O mapeamento de grandes 

áreas pode ser alcançado com amostras de sobrevoos com LiDAR combinado com métricas 

de topografia do SRTM e classificações das imagens ópticas como do Landsat ou RapidEye 

(ASNER et al., 2012a).   

Depois de coletar todas as informações para o mapeamento do carbono é preciso 

escolher o modelo matemático que irá representar esta relação. Modelos lineares, múltiplos, 

não lineares ou ajustados com ordinary least squares, generalized additive model, random 

forest, and suport vector regression (SVR) são utilizados para a estimativa do carbono (LU et 

al., 2014) (FENG et al., 2017) (LI et al., 2014). O SVR teve o melhor desempenho em testes 

de comparação dos modelos acima (LI et al., 2014). Modelos complexos são difíceis de ser 

interpretados. Modelos mais simples apresentam maior interpretabilidade dos coeficientes e 

da causa e consequência da relação.  No entanto, independente dos modelos escolhidos, os 

erros precisam ser identificados, quantificados e propagados por todo processo e o esforço 

para reduzi-los são críticos  (LU, 2006). 

As incertezas fornecem importantes informações para as decisões políticas, planos de 

mitigação das mudanças climáticas e para os relatórios de emissão a nível nacional (HEATH; 

SMITH, 2000). No âmbito do IPCC, são recomendados a equação geral da propagação do 

erro e a simulação de Monte Carlo ou mesmo a combinação dos dois métodos (IPCC 2003). 

A técnica de simulação de Monte Carlo visa incorporar as probabilidades de distribuição de 

ocorrência dos fatores (PDF- Probability Distribution Function) nos modelos ajustados. Um 

programa de computador é necessário para selecionar os valores de entrada sorteados 

baseados nos PDFs e monitorar o resultado até 10.000 iterações ou constância da média.  

Métodos em computação e adoção de linguagem script são necessários para gerar 

estas simulações e manter o controle do processo. Outra vantagem é deixar todo o 

procedimento registrado e torná-lo disponível para outros usuários. Aprimorando estas 
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ferramentas computacionais, interfaces e base de dados para o sistema de monitoramento 

florestal também podem ser geradas e acessíveis para usuários não experientes. Todo o 

procedimento documentado e disponível torna o sistema robusto e transparente alcançando o 

MRV para projeto de REDD+.  A Reserva Ducke do INPA, que possui dados de LiDAR 

avião, foi selecionada para este estudo. A combinação dos dados de campo com LiDAR e 

outros sensores, a influência dos principais erros medidos e a extrapolação do carbono em 

escala refinada foi estudada nesta área. 
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2. Objetivo 

2.1. Objetivo Geral 

Estimar o estoque de carbono da floresta amazônica e quantificar a erro propagado 

desdás medidas em campos, aos modelos matemática ajustados, combinado as técnicas de 

inventários florestal e de sensoriamento remoto. 
  

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Estimar os parâmetros do inventário florestal identificando e quantificando os 

intervalos de confianças das principais mediada do inventário florestal  

2. Desenvolver um método para modelagem do terreno com os dados de LiDAR 

e cálculo do erro na filtragem e na interpolação dos pontos do terreno.  

3. Estabelecer as principais correlações entres as os parâmetros das parcelas, 

métricas do LiDAR,  do terreno e dos dados dos sensores ópticos. 

4. Avaliar a perda de relação linear entre a métrica do LIDAR e carbono contra 

erro randômico embutido nas variáveis independente e dependente assim como 

no georreferenciamento das parcelas.  

5. Extrapolar o carbono ajustando relações do carbono da parcela com as métricas 

do LiDAR e com métricas de altitude do terreno, utilizando o método de 

Monte Carlo para propagação do erro. 

6. Elaborar scripts / algoritmos para automatização das principais etapas do 

processamento, análises e sugestão de interface para usuário não experiente. 
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3. Revisão de Literatura 

 

3.1. Redução de emissão por desmatamento e degradação florestal 

REDD+ 

3.1.1. Evolução do historia do REDD+ na UNFCCC 

Hoje o conceito amplo adotado pelo brasil é a à construção de um mecanismo, ou uma 

política, que deverá contemplar formas de prover incentivos positivos aos países em 

desenvolvimento que tomarem ações para a mitigação das mudanças climáticas: (i) Redução 

das emissões derivadas de desmatamento e degradação das florestas; (ii) Aumento das 

reservas florestais de carbono; (iii) Gestão sustentável das florestas; (iv) Conservação florestal 

(MMA, 2014). Conhecer uma pouco do histórico de concepção do REDD+ ajuda a entender 

as dificuldades metodológica das estimativas do carbono florestal. 

O desmatamento e degradação florestal não foi inclusa no Protocolo de Kyoto, de 

1997, devido a complexidade das medições e monitoramento para os diversos tipos de 

ecossistemas e mudanças de uso da terra.  Na COP-9 em Milão Itália, 2003 pesquisadores 

brasileiros e americanos propuseram a “Redução Compensada de Emissão”. A Coalizão de 

Nações Tropicais liderados por Papua nova guiné e costa ricas introduziram proposta similar 

de redução do desmatamento em países em desenvolvimento “RED” na COP 11 de 2005 

Montreal Canadá. Em 2007 na COP 13 em bali, indonésia envolveram um conceito mais 

amplo do o REDD+, que além de incluir a degradação florestas, visa o manejo florestal, 

aumento do estoque e conservação florestal. O auge do REDD+ foi no acorde de Copenhagen 

na COP 15 2009 que foi reconhecido a importância da redução das emissões florestal devido 

as desmatamento e degradação florestal em países em desenvolvimento e concorda em prover 

incentivos para financiar estas ações com recursos dos pais desenvolvidos (UNFCCC, 2009). 

O guia metodológico também foi estabelecido para implementação de um sistema de 

monitoramento florestas. Logo no ano seguinte em 2010 a força tarefa com especialistas da 

área se reuniram no Japão para avaliar o estado da arte dos inventários de emissão florestal. O 

corpo cientifico da reconhecem que havia trabalho de inventários florestais em campo para as 

estimativas de biomassa e trabalhos de sensoriamento remoto para mudança no uso da terra.  

Mas havia falta de trabalhos que junta-se os dados de campo e de sensores remoto para as 

estimativas de carbono (IPCC, 2010).  Na COP-17 em 2011 os países em desenvolvimento 

foram convidados a apresentar voluntariamente seus níveis de emissão florestal (FREL) de 
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acordo com suas possibilidades. No marco de Varsóvia na COP-19 em 2013 foi montado a 

arquitetura institucional e financeiras para o REDD+.  Em 2014 o Brasil foi o primeiro país a 

apresentar seus níveis de referencias as UNFCCC, necessário para que o pais ou qualquer 

pessoa possa receber por recursos financeiros, dano inicio à marca de Varsóvia.  A publicação 

das estratégias nacionais do REDD+ (ENREDD+) pelo ministério do meio ambiente foi a 

ultima etapa para o brasil receber financiamento pelo REDD+. É um documento formal para 

sociedade brasileiras e signatários da UNFCCC, que o governo brasileiro tem estruturado seus 

esforços na nas ações de redução da degradação florestas e na conservação e vai aprumara-lo 

até 2020. O objetivos do plano nacional é contribuir para a mitigação da mudança do clima 

por meio da eliminação do desmatamento ilegal, da conservação e da recuperação dos 

ecossistemas florestais e do desenvolvimento de uma economia florestal sustentável de baixo 

carbono, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais (MMA, 2016).  Agora as 

técnicas de monitoramento florestal precisam de projetos que garanta que as estimativas do 

carbono florestal sejam de acordos com as recomendações das UNFCCC. 

 

3.1.2. Mapa de carbono  

Mapear o estoque de carbono não é uma tarefa fácil na região amazônica (BACCINI 

et al., 2012; BRASIL, 2010a, 2016b; HOUGHTON et al., 2001; MALHI et al., 2006; 

SAATCHI et al., 2011, 2007). Muitos mapas de carbono em escala global ou regional têm 

sido produzidos nos últimos anos. Mapas da biomassa da florestas produziram para América 

do sul (HOUGHTON et al., 2001; MALHI et al., 2006; SAATCHI et al., 2007). Utilizaram 

diferente métodos como de interpolação dos dados de campo e técnicas de classificação de 

imagens por árvore de decisão para a extrapolação dos valores de biomassa.  

 O MCT (2010) utilizou os quadrantes de mapeamento do RADAM ou volumes do 

trabalho e seus respectivos tipos de vegetação como estratificação e as parcelas do inventário 

florestal para calculo do carbono. Na falta de dados regras para aproveitar informações dos 

volumes vizinhos foram estabelecidos. Este processo geral linhas retas horizontais e verticais 

no mapeamento devido a artefatos dos quadrantes dos trabalhos. mapas globais foram 

produzidos fazendo uso de dados de campo, combinando com dados de Lidar de satélite 

(GLAS) e dados do SRTM e do sensor MODIS obtendo mapas com resoluções espacial de 

1km e 500m, respectivamente (BACCINI et al., 2012; SAATCHI et al., 2011). Menos do que 

50 parcelas de campo e um classificação dos tipos de vegetações foram utilizados para 



 

 21 

calcular o carbono do estado do Acre, para fins de projetos de REDD+ (SALIMON et al., 

2011) . 

 Sobrevoando com o CAO (Carnegie Airborne Observatory) equipado com um sensor 

LiDAR e um espectrômetro tem sido utilizado para estimado o carbono da floresta tropical no 

Peru, Panamá, Madagascar, Hawaii e Colômbia (ASNER et al., 2010, 2012a, 2012b). Eles 

combinam trechos mapeados por LiDAR com dados de campo e dados de satélites para 

estratificação dos ambientes. Deste modo ele tem conseguido mapas de carbono com alta 

resolução espacial que são combinados com modelos estratificados das imagens de satélite.  O 

novo mapa da segunda comunicação do brasil, já considerou processos de estratificação e uso 

de imagens TM-Landsat-5 com 30 metros e LISS-III/Resourcesat-1 com 23,5 metros), sendo 

possível um extrapolação para grande fisionômicos em uma escala 1:250.000 (BRASIL, 

2016b). 

Estes trabalhos representam um grande esforço na formulação de métodos para 

produção de mapas de biomassa. Aguiar et al. (2012) avaliou 4 diferentes mapas de biomassa 

para os cálculos das emissões por desflorestamento. Concluiu que diferentes mapas de 

biomassa resulta em diferentes estimativas de emissão (AGUIAR et al., 2012) A escala 

regional simplifica estes compartimentos de carbono representado pelo mosaico de 

fisionomias e biodiversidade das florestais presentes na amazônica. Os mapas apresentam 

substanciais divergências espaciais nos estoques de carbono. (MITCHARD et al., 2014)  

(AGUIAR et al., 2012) (OMETTO et al., 2014). Os mapas de biomassa de Saatchi et al. 

(2011), Baccini et al. (2012) apresentam grandes diferenças nas estimativas, superando as 

incertezas estabelecidos para cada mapa  (MITCHARD  et al., 2013). Os dados de campo 

ainda são apontados como insuficientes por Malhi et al. (2006), com vazios de parcelas que 

chegam a 400 a 600 e até 800 km de distância (MITCHARD et al., 2014), sendo considerados 

como uma grande fonte de incerteza. Também são utilizados dados de campo de diferentes 

grupos de pesquisas, com diferentes padrões de coleta e com uso equações volumétricas 

genéricas e a densidade da madeira para conversão em biomassa.  Este processo gera grandes 

erros na estimativa da biomassa das árvores. O ideal é utilizar equações alométricas em que os 

coeficientes englobam toda a variação da biomassa, como densidade de madeira, árvores 

ocadas e com rebrotadas (ver mais afrente). Isto somado ao numero insuficiente de parcelas 

para dar suporte á grandes área coberta dos mapeamentos continentais com sensores de com 

grande resolução espacial, gera uma sensação de instabilidade na estrutura do mapeamento, 

sem controle do erro na extrapolação, que reflete nas diferenças encontradas nos mapas.  
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Os mapas de carbono geralmente de escalas nacional que utilizam diferentes 

informações espaciais como informações vetoriais secundária de grande escala, métodos de 

interpolação, de estratificação, de modelagem  e método de simulação da dinâmica da 

vegetação, alcançado a média mas são incapazes de estimar a variação espacial  local 

(CASTANHO et al., 2013).   Como exemplo, a floresta ao redor de Manaus que apresenta um 

ambiente heterogêneo em topografia e solo com conseguintes tipos de estruturas florestais e 

diversidades característicos de cada ambiente. (CASTILHO et al., 2006, 2010; SOUZA, 

2011). Saatchi et al. (2015) alegaram que a conclusão de Mitchard et al. (2014) seria 

invalidade devido ao uso de dados de campo inapropriada que resulta em uma incorreta 

interpretação.  Tudo isto somado a falta de controle do erro dificulta a comparação e  resulta 

em incertezas maiores que estudos no passado (CHEN; VAGLIO; VALENTINI, 2015). 

Reforçando que as estimativas de biomassa tem sido controvérsias necessitando de futuros 

estudos com novos dados de dado (SAATCHI et al., 2015).  

Um sistema de inventário florestal com parcelas em campo, equações de biomassa, 

somada a técnicas de sensoriamento remoto e de computação são necessários para alcançar 

uma estimativa consistente, transparente e com controle do erro nas estimativas. Neste 

trabalho será investigado e discutidos todas as estas etapas necessárias para o controle da 

qualidade, transparências, estimativa do estoque e suas incertezas propagadas, assim como 

estabelecer recomendação para a forma de um a base de dados.  Para isto vamos entender 

melhora os métodos estatísticos, dados e as ferramentas disponíveis para o processamento 

seguindo as recomendações do IPCC. 
 

 

3.1.3. Revisão do guia de boas práticas do IPCC voltado aos inventários do 

estoque de carbono da floresta 

 

Um mapa de carbono da floresta é parte fundamental para o cálculo das emissões 

nacionais e para também para projeto no âmbito da mudança climática. O método utilizado 

para desenvolver este mapa devem seguir as recomendação do guia de boa praticas do IPPC 

(IPCC, 2003). O guia dá suporte para a desenvolvimento de um inventário que seja 

transparente, documentado, consistente ao passar do tempo, comparável com incertezas 

assegurada sujeito a controle de qualidade e garantida de qualidade e eficiente na utilização 

dos recursos.  A escolha do método de estimação em si deve se basear em níveis segundo o 
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IPCC (2003). No nível mais simples, Tier 1, as estimativas são obtidas de revisão de 

literatura; no nível mais alto, Tier 3, as estimativas são baseadas em analise de dados próprios 

e sistemas de monitoramento ativo. Além desses níveis, os projetos devem: (i) adotar um 

sistema de QA/QC; (ii) apresentar os dados e informações devidamente documentados, 

arquivados e relatados para facilitar a revisão; (iii) apresentar a avaliação das estimativas e a 

identificação e quantificação das fontes de incertezas dos níveis e dados coletados, para 

adoções de métodos para a redução e controle das incertezas. 

A incerteza é representada para intervalo de confiança a 95% (sugestão do IPPC). No 

entanto a médias e sua respectiva incerteza representa somente uma fonte de incerteza. A 

incerteza da estimativa final precisa considerar todas as fontes de incerteza.  Vários métodos 

de propagação das incertezas ou do erro podem ser adotados. Neste trabalho vamos focar nos 

métodos recomendados pelos IPCC. A uma simplificação da equação da propagação do erro 

(eq. 1) pode ser aplicada no Tier 1 e o Método de Monte Carlo ou combinação das técnicas 

podem ser aplicados nos Tier 2 e 3.  O método de Monte Carlo visas incorporar as 

probabilidades de ocorrência dos fatores nos modelos ajustados e pode ser utilizada para 

acessar a incerteza em modelos complexo assim com nos simples.  Monte Carlo é descrito em 

(FISCHMAN, 1995), (HEATH; SMITH, 2000) e  (OGLE et al., 2003) trabalharam com 

Monte Carlo aplicado ao inventários de emissões para a estimativas das incertezas.  

                                                 eq.1 

Onde: 

Utotal = total da incerteza 

Ui = desvio padrão dos fatores de entrada 

O método de amostragem é tão importante quanto o cálculo das incertezas. Amostras 

aleatórias restritas, geralmente fornecem estimativas mais precisas porque cobrem todas as 

partes da área do que a amostragem totalmente aleatória (IPCC, 2003). Este ultimo tende a 

concentrar amostras em alguns pontos específicos da área do projeto. Quanto ao tamanho das 

parcelas é importante lembrar que depende diretamente do tamanho mínimo de inclusão dos 

diâmetros. Árvores com DAP > 25 cm são amostrados dentro dos limites de erro aceitável em 

parcelas por exemplo de  20 x 175 m para (HIGUCHI; SANTOS; JARDIM, 1982) Em 

simulação com  21 parcelas randomicamente selecionada de 0.25 ha, para árvore acima de 35 

cm apresentam um erro amostras somente igual a 20%. (KELLER; PALACE; HURTT, 

2001). Em simulação com 30 parcelas e DAP > 10 cm parcelas com tamanho de 1.000 m2 

obtiveram incertezas menores que 10% (OLIVEIRA et al., 2014).   
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Um sistema de controle de qualidade e garantia de qualidade (QA/QC) também é 

necessário em atividades envolvendo as estimativas. O controle de qualidade é uma rotina ou 

procedimentos a ser adotados nas atividades de mensuração para controlar a qualidade do 

inventário. Garantido dados íntegros, exatos e completos. Identificando e reduzindo erros e 

omissão. E documentando e arquivando todos o material das atividades do QC.  A Garantia 

de Qualidade é a atividade inclusa no planejamento para um sistema de revisão dos 

procedimentos conduzidos por pessoas não envolvidas diretamente no inventário. Os 

revisores vão verificar a conformidade dos objetivos do inventário, assegurando que está é a 

melhor representação possível das estimativas na corrente estados da arte cientifica e dando 

suporte a eficiências do programa de QC.  

Somente adotando o critério recomendado acima será possível a implementação de um 

Sistema MRV (Mensurável, Reportável e Verificável) combinando Inventário Florestal e 

Sensoriamento Remoto é uma necessidade urgente. Recomenda o relatório de IPCC em 2010 

tanto para os inventários nacionais de Emissões de GEEs quanto para áreas emergentes como 

o REDD+ (IPCC, 2010). O sistema MRV visa a coleta de dados com controle da qualidade 

permitindo reportar, compartilhar, comparar e acompanhar as atividades relativas as 

estimativas das emissões. Uma importante ferramenta para fornecer subsídio técnico e 

financeiro para o planejamento, implementação e coordenação dos planos de mitigação 

(WARTMANN et al., 2013). No entanto as incertezas das estimativas de emissão de carbono 

utilizando os diferentes mapa de carbono continentais ainda são grande quanto são utilizados 

para projetos locais voltado para REDD+ (AGUIAR et al., 2012; MITCHARD et al., 2013) 

Logo, quais são as medidas necessárias em cada uma das etapas dos inventários florestas para 

gera um produto de estoque de carbono com qualidade controlada e compatíveis com as 

recomendações do IPCC? Uma revisão dos sistemas de inventários florestais, dos sistemas de 

sensoriamento remoto e dos métodos estatísticos e propagação do Erro no mapeamento do 

carbono serão elaboradas e aplicadas na área de estudo destes trabalhos. 
 

3.2. Os sistemas de inventários florestais 

O programa norte americano para monitoramento da carbono para uma revisão e um 

nova proposta foi estabelecidas para alcançar o Tier 3 (BIRDSEY, 2004). Os dados atuais de 

campos e equações alométricas, na sua maioria proveio de florestas manejadas, apropriados 

para um mapeamento em grande escala. É provável que erros sejam inaceitáveis em escalas 

menores, onde equações local podem ser mais apropriado (BIRDSEY, 2004). A identificação 
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das lacunas  e tentar preenche-las com dados de sensoriamento remoto é fundamental para 

melhora as estimativas espacial (BIRDSEY, 2004; IPCC, 2003)  

Nos trópicos a rede Forestplots reúne em seus sistemas 2000 parcelas de 31 países de 

floresta tropical (http://www.forestplots.net/en/the-data) que inclui as redes  AfriTRON, 

ECOFOR, PPBio, RAINFOR, TROBIT e T-FORCES. No entanto quando se volta ao número 

de parcelas na Amazônia brasileira é ainda insuficiente para mapeamento local e regional, 

consequentemente afetando o desempenho e incertezas dos modelos.  É importante frisar um 

enorme espação vazio entre parcelas principalmente na região central da Amazônia 

(ACHARD et al., 2002; ANDERSON et al., 2009; ARAGÃO et al., 2009; BAKER et al., 

2004; MALHI et al., 2006; SAATCHI et al., 2007) , chegando a vazios de 800 km de 

distancia entre parcelas (MITCHARD et al., 2014). 

No Brasil, o primeiro esforço de coleta dos recursos naturais foi do na época de 1970 

que criou-se o Projeto RADAM - Radar na Amazônia. Além dos levantamentos em campo foi 

realizado sobrevoos de Radar que para época era um avanço tecnológico tudo processado 

analogicamente.  Em 1975 o projeto foi expandido para todo territórios o Projeto 

RADAMBRASIL (www.IBGE.gov.br). A ajuda do Projeto RADAMBRASIL foi essencial 

para a recomendação da criação de 17,5 milhões de hectares para  de unidades de conservação 

(CARVALHO, 1984).  

Desse esforço foi gerada uma coletânea de mapas temáticos e relatórios, com base em 

imagens de radar disponibilizado pelo IBGE, que conjugada ao documento Termo de 

Referência para uma Proposta de Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil, produzido 

pelo IBGE em 1986, podem ser considerados os primeiros esforços de ZEE mais consistentes 

no País aprovado em 2002 e depois alterada em 2010  (BRASIL, 2010b).  No entanto os 

dados do RADAMBRASIL já possuem mais de 40 anos, o que gera a primeira e mais difícil 

fonte de erro na combina campo sensoriamento remoto, a escala temporal.  Devido a este e 

outro fatores diferentes mapeamento que tem utilizados os dados do RAMDAMBRASIL 

utilizando diferente numero de parcelas (NOGUEIRA et al., 2008b) (BRASIL, 2016b) 

demostrando incoerência  em parte dos dados para realizar estimativa do carbono. 

No esforço de fornecer estimativas acuradas e atuais dos parâmetros florestais visando 

projetos de manejo das florestais, o Laboratório de Manejo Florestal –INPA vem 

implementando um Sistema de Inventários Florestal Contínuo (IFC). Este começaram a ser 

instalados em 2004 no estado do Amazonas totalizando em 2010 com 1254 parcelas (LIMA, 

2010).  Em termos de número de indivíduos, área basal, volume de madeira, biomassa total e 
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carbono total para o estado foram respectivamente: 505 ± 52 ind.ha-1; 25,63 ± 1,84 m2.ha-1; 

306,50 ± 34,23 m3.ha-1; 563,56 ± 38,66 e 160,34 ± 11,25 Mg.ha-1 (IC 95%)(LIMA, 2010). 

O projeto Dinâmica do Carbono da Floresta Amazônica CADAF que se iniciou em 

2010 ajudou a manter os inventários do sistema IFC. A execução técnica foi realizado pela 

cooperação entre as instituições INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), INPE 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) – ambas do MCTI (Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação) e as instituições japonesas FFPRI (Instituto de Pesquisas sobre 

Floresta e Produtos Florestais – Forestry and Forest Products Research Institute) e o IIS-UT 

(Instituto de Ciência Industrial da Universidade de Tóquio – Institute of Industrial Science of 

University of Tokyo). Os objetivos do CADAF foram: a consolidação de um sistema de 

inventário florestal continuo na Amazônia; a identificação da relação entre os diferentes tipos 

de floresta; a dinâmica do carbono em área primarias e áreas manejada; por ultimo a 

elaboração de mapas da dinâmica do carbono e outras variáveis das florestas combinando 

inventario florestal com sensoriamento remoto. Fundos e equipamentos destes projetos 

ajudaram na execução do presente trabalho. Em marços de 2014 finalizou o projeto CADAF 

com a instalação e remedição de mais 1.128 parcelas (CADAF, 2014) e aquisição de 

equipamentos como GPS de precisão e de equipamento laser para medição das distâncias 

(Trupulse), um sistema de LiDAR aerotransportado por drones e programas de computadores 

para processamento dos dados. Uma equações alométrica local foi produzido para São Gabriel 

da Cachoeira (LIMA et al., 2012) e um mapa da altura da floresta (SAWADA et al., 2015). 

Este utilizou a relação entre a altura e diâmetros medidos de árvores caídas, inventários 

florestais, e imagens do MODIS,  de LiDAR de satélite - e do SRTM paras as estimativas de 

alturas utilizando uma novo método (Self-Organizing Relationships method) (SAWADA et 

al., 2015). O estoque carbono médio para árvores com DAP ≥ 10 cm foi de 164,8 ± 12,3 t.ha-

1 (IC 95%) (HIGUCHI, 2015). Hoje o LMF contabiliza mais de 2500 parcelas e pretende 

continuar instalando e remedindo parcelas pelo estado do Amazonas.  

Essas informações coletadas em cada sítio precisam ser espacializadas e extrapolado 

localmente, respeitando os conceitos de escala, de estatística e da propagação dos erros, 

combinado com dados de sensoriamento remoto e produção de mapeamento local. O controle 

do erro é uma importante etapa, muitas vezes negligenciado. O erro amostral e também o não 

amostral necessitam de um sistema para o seu controle, quantificação da sua magnitude e a 

influencias sobre os parâmetros florestais. No entanto, os padrões de garantia e controle das 

qualidades dos inventários florestais na amazônicas ainda estão em desenvolvimento quando 

comparados com dados de sensoriamento. Isso significa adotar procedimentos diferenciados 



 

 27 

que possam controlar a qualidade do inventario florestal, sem comprometer tempo e custo em 

campo, mas aumentando de forma significativa a qualidade e transparência dos dados. 

Somada a experiência de campo, algumas questões foram levantadas para o desenvolvimento 

dos inventários florestais consolidados para a combinação com sensoriamento remoto. Qual a 

equação alométrica mais adequada para realizar a transformação do diâmetro em biomassa? 

Como mensura a altura das árvores? Qual é o erro na medida dos diâmetros e quanto ele 

influência na estimativa do carbono? Como garantir a mensuração de todas as árvores, mesmo 

aquelas que possuem sapopemas por exemplo e seu diâmetro esta foram do alcance do 

técnico? Qual tamanho de parcelas ideal para alcançar os mapas de carbono? Como 

georreferenciar as árvores e as parcelas do inventário florestal e controlar seu erro para 

integração com um sistema de informação geográfica? E por ultimo como tornar os dados de 

campo transparentes e acessível para ao usuário não expert?  Respondendo a essas questões 

um novo processo nos inventários florestais poderá ser adotado, com a garantia e controle da 

qualidade recomendada pelo IPPC e apropriado para a segunda etapa do inventario florestas, a 

combinação com dados de sensoriamento remoto.  Abordaremos agora algumas questões mais 

a fundo. 
  

3.2.1. Equações alométricas para estimativa de biomassa 

As estimativas de biomassa podem ser obtidas por meio de métodos direto como de 

pesagem de todas as árvores em parcelas fixas. Esse método seria o mais adequado, mas a 

dificuldade de pesar as árvores, reduzem a quantidade de amostras  que não fornece 

estimativas confiáveis, pois utiliza poucas e pequenas parcelas (BROWN; GILLESPIE; 

LUGO, 1989). O método indireto precisa evoluir para amenizar esses problemas, como 

quando as estimativas são baseadas em dados de inventários florestais executados para fins de 

estimativas de volume comercial.  Por meio da multiplicação do volume pela densidade média 

e um fator de correção são podem ser obtidas as estimativas de biomassa de forma 

determinísticas, sem controle do erro. No entanto, com desenvolvimento de equações com a 

pesagem de árvores e mensuração do DAP e sua utilização nos dados de DAP de um 

inventário florestal têm sido usados para estimar a biomassa dos indivíduos e parcelas, com 

menor incerteza (HIGUCHI et al., 1998; HIGUCHI; CARVALHO JR, 1994; OVERMAN; 

WITTE; SALDARRIAGA, 1994; VIEIRA et al., 2008).  As equações de biomassa que utiliza 

uma única variável como o DAP são aceitas em diversos estudos em floresta tropical. 

(BROWN, 1997; CHAVE et al., 2008; HIGUCHI et al., 1998; NOGUEIRA et al., 2008b; 
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SIERRA et al., 2007), devido principalmente a coleta precisa e fácil do diâmetro comparado 

com outras variáveis.  

Higuchi et al. (1998) (HIGUCHI et al., 1998) ajustaram uma equação de biomassa 

testando sete diferentes modelos e selecionou modelos logaritimizados e separados em dois 

grupos:10<DAP<25 e DAP>25. 315 indivíduos arbóreos foram utilizados no ajuste de uma 

equação observou que os maiores erros residuais na estimativa de biomassa ocorriam nas 

árvores de grande porte, provavelmente, devido a pouca representatividade de indivíduos 

desse grupo, que foram consideradas raras (CHAMBERS; RIBEIRO; HIGUCHI, 2001).  A 

biomassa total acima do solo e de raízes grossas foram estudados por Silva (2007) em 

florestas densa e Borges (2010) em campinarana próximas de Manaus; Lima et al. (2012) em 

São Gabriel da Cachoeira. Os três com métodos semelhantes.  Os dois primeiros autores 

elaboraram equações locais de simples e dupla entrada (Tabela 1) para área de floresta 

primaria e de campinarana próximas da área de estudo deste trabalho.  As equações 

alométricas desenvolvidas por Silva (2007) (SILVA, 2007), utilizaram 131 árvores para 

ajustar a equação de biomassa acima do solo e de raízes com coeficiente de determinação R2 

de 0,94 e um baixo erro padrão de estimativa (Sxy%) igual a 3,9 % para a equação de simples 

entrada (Silva, 2007).  Borges (2010) utilizou 100 indivíduos localizadas numa campinarana 

para desenvolver as equações também com alta R2 e baixo erro.  

 
Tabela 1: Equações para árvores acima de 5 cm de diâmetro em área de floresta densa Silva (2007) e área de 
campinarana Borges (2010). 

Autor Funções a b c r2 syx% 

Silva (2007) PF = a DAPb 2,7179 1,8774  0,94 3,91 

Silva (2007) PF = a DAPb HTc 0,5521 1,6629 0,7224 0,95 3,68 

Borge (2010) PF = a DAPb 0,176 2,620  0,96 4,32 

Borge (2010) PF = a DAPb HTc 0,004 2,059 1,794 0,97 3,58 

 

 

 As equações mais significativas encontradas por esses autores foram de simples 

entrada e com dupla entrada DAP e altura total. A equação de dupla entrada com DAP e 

altura total acrescenta pouco na precisão e na confiabilidade do modelo da autora.  Há autores 

que defendem a inclusão da densidade da madeira como variável independente (CHAVE et 

al., 2005; NOGUEIRA et al., 2008a; OVERMAN; WITTE; GUILLERMO, 2017).  A 

gravidade específicas ou densidade da madeira difere significativamente entre sítios 

correlacionando com a fertilidade do solo e  independentes de chuva e temperatura 
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(MULLER-LANDAU, 2004). As espécies explicou 46% da variação da densidade da madeira 

encontrado para um floresta tropical da africana e encontrou diferenças quando comparando 

com dados do repositório de densidade da madeiras (DRYAD global), podem chagar a 40% 

de diferença dependendo da espécie (BASTIN et al., 2015). A densidade da madeira também 

apresentas variação dentro do mesmo indivíduos, tanto no sentido radial como longitudinal 

em altura e não existe um padrão geral nas espécies (WIEMANN; WILLIAMSON, 2014).  

Recomenda-se para a estimativa de biomassa em sítios específicos, a coleta de amostras das 

espécies dominante para prevenir os erros em se usar a densidade da madeira nas estimativas 

de biomassa (BASTIN et al., 2015). Mesmo assim, o custo beneficio de uma coleta 

extremamente difícil de ser realizado com a da densidade da madeira, somada a sua variação 

ou erro que pode afetar nas estimativas de biomassa (WIEMANN & WILLIAMSON, 2014) 

desincentivando o uso desta variável em modelos ajustados diretamente com o a massa da 

árvore e os teores de água e carbono para se estimar o carbono. 

Segundo (HIGUCHI et al., 1998) modelos que consideram apenas o DAP são tão 

eficazes quanto aqueles de dupla entrada diâmetro e alturas. O DAP é uma variável de fácil 

aquisição e que geralmente está disponível em todos os inventários florestais (SEGURA, 

2005). A melhoria do ajuste quando se utiliza a altura no modelo de biomassa seria 

facilmente superada pelos erros sistemáticos na medição da altura das árvores na floresta 

tropical. Muitos autores concordam que é extremamente difícil mensurar as alturas das 

árvores com acurácia (ASNER et al., 2011; D’OLIVEIRA et al., 2012).  No entanto a altura 

total é um importante indicador de sítio, que pode representar um fator importante para ajuste 

entre diferentes sítios da biomassa (LEFSKY et al., 2005b; ZHANG et al., 2014). 
  

3.2.2. Erro na medida do diâmetro 

A medida do diâmetro à altura do peito (DAP) a 1,30 acima do nível do solo foi 

definido entre os anos de 1988 á 1997 em 3 jornais em ecologia e 3 em florestas onde 62% 

dos valores reportados eram a 1,30 metro (BROKAW; THOMPSON, 2000). A alteração da 

altura de medição  de 1,30 m para 1,40 m pode diminuir 3.5 mm no diâmetro, resultando em 

aproximadamente em um subestimativa de 2.5% na área basal e de 4% na biomassa 

(BROKAW; THOMPSON, 2000).  Além dos fatores humanos, muitas vezes em árvores de 

florestas tropicais esta altura pode ser alterada quando os fustes apresentam irregularidades 

naturais, como raízes tabulares (CHAPMAN; KAUFMAN; CHAPMAN, 1998; CROOK; 

ENNOS; BANKS, 1997) Estudos mostraram que cerca de 25% das árvores mensuradas no 
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inventário florestal apresentaram raízes tabulares, ocorrendo mais frequentemente nas árvores 

das maiores classes diamétricas e nas emergentes. As deformações no fuste causadas pelas 

raízes tabulares alcançam até 12 metros de altura e prolongam-se lateralmente por mais de 2 

metros (WARREN et al., 1988; WITTMANN; PAROLIN, 2005; YOUNG; PERKOCHA, 

1994).  

O ponto de medição do diâmetro (PMD) deve ser deslocado para cima até que 

represente geometricamente o formato do fuste (ALDER; SYNNOTT, 1992; AMARAL et al., 

1998; LAAR; AKÇA, 2007; NGOMANDA et al., 2012; WEST, 2009). Em algumas 

situações, os PMDs deslocados podem ficar inacessíveis à medição direta em detrimento da 

altura das raízes tabulares. Nesta situações à equipe de campo deve utilizar uma escadas ou 

outro método indiretos para a estimativa do diâmetro como a vara Biltmore e o pentaprisma 

de Wheeler (ALDER; SYNNOTT, 1992; LAAR; AKÇA, 2007). Técnicas estatísticas, 

matemáticas e métodos ópticos são utilizados para a aquisição de medidas precisas (ALDER; 

SYNNOTT, 1992; FREITAS; WICHERT, 1998). A vara de Biltmore é simples, basta uma 

régua algumas medidas do técnico e da árvore e aplicação das formulas, mais resulta numa 

precisão menor que método como a suta de estimativa do diâmetro.  O pentaprisma como o 

nome já diz é um conjunto de espelhos com miras que os técnicos ajustas estas miras nas 

bordas da árvore fazendo a medição do diâmetro depois do ajuste. Estes equipamentos são 

menos comuns nos inventários florestais na Amazônia, ha também dificuldade de acesso 

quando se quer fazer uso de um. 

 Mesmo com todas as dificuldades o diâmetro da árvore deve ser medido adotando 

uma técnica apropriada para controle dos erros. Medidas discrepantes podem gerar maior 

volumetria madeireiro ou de carbono. As análises estatísticas que utilizam diâmetros 

superestimados como variável explicativa são muito mais influenciadas pelos altos valores, 

principalmente por que são representados naturalmente pela minoria das árvores. Os valores 

discrepantes alteram a variação dos dados e a distribuição diamétrica, interferindo 

negativamente nas inferências sobre a dinâmica florestal e aumentando incertezas das 

estimativas de estoque de biomassa e carbono (BROWN, 1997; CHAVE et al., 2004; 

CLARK, 2002; CLARK; CLARK, 2000; METCALF; CLARK; CLARK, 2009; SILVA, 

2007). A dificuldade para acessar e realizar a medição direta nos PMDs deslocados pode ser 

superada com utilização de câmera fotográficas e trenas de medidas a Laser, ambos de fácil 

acesso e baixo custo (Celes, in press).  

Técnicas de fotogrametria são utilizadas como métodos indiretos e fundamentam-se 

em princípios ópticos e matemáticos para gerar medidas confiáveis a partir do registro 
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fotográfico, tendo ampla aplicação em aerolevantamentos topográficos e na mensuração 

florestal (DEAN, 2003). Avanços tecnológicos proporcionaram o desenvolvimento da 

fotogrametria digital (NUNES; BRITO, 2007) voltada para a obtenção de medidas precisas e 

reconhecimento de objetos do mundo real, com grande nível de detalhamento e em três 

dimensões. Câmeras digitais e smartphones, que são corriqueiros e de baixo custo, podem ser 

utilizados como equipamentos de fotogrametria digital (Celes, in press).  Logo adotar um 

método indireto concomitantemente ao uso do método direto como a fita diamétrica podem 

ajudar a controlar os erros nas medidas dos diâmetros, principalmente voltados para árvores 

com PMD inacessível e gerando medida e estimativas de erros na medida do diâmetro do 

inventário em questão. Duas questões foram levantadas para poder estimar o erro da medição 

do diâmetro e adotar procedimentos padrão para seu controle e melhorar as técnicas do 

inventário florestal. Quais são os erros médios esperados e ajustados na mensuração com a 

fita em árvores sem marcação? Como mensurar o diâmetro de uma árvore com PMD 

incessível e qual o seu erro? Qual efeito deste erro no calculo do carbono do carbono da 

floreta? 
 

3.2.3. Método e erro no georreferenciamento  

O georreferenciamento adequado de árvores e parcelas possibilita correlacionar 

informações do inventário florestal com as de imagens de sensores remotos em diferentes 

escalas de mapeamento. A aquisição de coordenadas GPS é sensível ao equipamento, ao 

procedimento de coleta e a cobertura de satélite e principalmente com sobre a cobertura 

florestal. (JUN; GUENSLER; OGLE, 2006; RODRÍGUEZ-PÉREZ; ÁLVAREZ; SANZ-

ABLANEDO, 2007; SIGRIST; COPPIN; HERMY, 1999). No rastreamento por GPS também 

foi verificado dificuldade de aquisição da coordenadas dentro da floresta (SPRAGUE; 

KABAYA; KO, 2004). Parâmetro climáticas e tipo e altura das árvores e seu fechamento 

influenciaram o uso de GPS (CHAPMAN; THORNES; BRADLEY, 2002).   A uso deste 

equipamento é prejudicado com a cobertura florestal e erros com GPS de navegação variando 

de 8 a 10 metros.   Caso precise de uma mapeamento mas preciso é necessário utilizar GPS 

diferenciais DGPS (YOSHIMURA; HASEGAWA, 2003). Quanto mais alta for a antes e um 

coleta mínimo de 100 a 1000 ou mais amostras por pontos usando DGPS são necessários para 

melhora na precisão do posicionamento. (SAWAGUCHI et al., 2001). A precisão de modo 

geral aumenta com a diminuição da cobertura florestal e aumenta com o numero de 

observações por ponto, diminuindo o desvio padrão reportado pelo programa de pós-
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processamento (NAESSET, 2001). As coordenadas de fuste de arvores foram registrados com 

o GPS de navegação e um DGPS na cidade de Manaus e comparando com imagens do 

Google Earth.  Foi verificado que os pontos obtidos pelo DGPS tenderam se mantar dentro 

das copas das árvores nas imagens, mais os pontos de GPS de navegação tenderam se 

localizar nas bordas das copas das árvores (CADAF, 2014). 

 O registro equivocado das coordenadas geográficas das unidades amostrais pode 

comprometer a extrapolação (no sentido “scale up”) das estimativas dos estoques e, 

consequentemente, as quantificações das emissões por meio do uso e da mudança do uso da 

terra (SAATCHI et al., 2007). Além de erros de operação, as características das florestas 

tropicais, por si só, reduzem a qualidade da recepção e coleta de dados de satélites do GPS 

(sigla em inglês, Sistema de Posicionamento Global,), resultando em erros espaciais e 

deslocamentos das coordenadas (DOMINY; DUNCAN, 2001). Inventários florestais na 

Amazônia são comumente realizados com aparelhos de GPS de navegação (média precisão) e 

coordenadas registradas por meio de pontos simples. O uso de aparelhos de alta precisão 

(aparelhos de GPS Diferenciais) e técnicas de georreferenciamento (pós-processamento dos 

dados) geram informações com maior controle dos erros, mas são pouco utilizados em planos 

de manejos sustentável na Amazônia.  Projetos de carbono, como o REDD+ (Redução de 

Emissão via Desmatamento e Degradação Florestal) é imprescindível adotar um sistema de 

garantia e de controle da qualidade (QA/QC) das informações geográficas geradas. 

Experimentos em georeferenciamenteo de parcelas e árvores na Amazônia foram realizados 

para comparar coordenadas coletadas por diferentes métodos.  Demostrou que processos de 

georreferenciamtes, utilizando coordenadas locais e geográfica com GPS de navegação ou 

diferencial apresentou, melhoras significativas na acurácias das coordenadas das árvores em 

2,6 metros e para parcelas de 4,2 metros (CELES et al., 2016). Comparando com a coleta 

simples ou com média coletados com GPS de navegação para parcelas e obtiveram distancias 

de 7,2 metros podendo chegar a 20 metros no caso para coletas com pouco tempo de 

aquisição (CELES et al., 2016).  Desse modo é possível comparar coordenadas obtidas com 

GPS de navegação por georreferenciamento e com a posição das árvores obtida com pontos 

de GPS diferencial, fornecendo uma medida dos erros no georreferenciamento. Qual a 

influência deste erro no georreferenciamento na combinação entre parcelas e imagens 

derivado do LiDAR? 
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3.2.4. Combinando com Sensores Remotos 

A combinação entre as informações de campo com os dados de sensoriamento remoto 

é feita comparando as posições geográficas entre os dados de campo e imagens que depende 

diretamente da resolução e escala espacial dos dados. A utilização de multi-sensores para as 

estimativas de estoque de carbono é uma recomendação (LU et al., 2012), do  mapa local para 

regional (TRUMBORE; BRANDO; HARTMANN, 2015; ZHANG et al., 2014) e com 

controle do erro (IPCC 2010). A combinação também pode ser mais detalhada, combinando e 

classificando as árvores ou grupo com imagens de alta resolução como do sensor Ligth 

Detection and Range (LiDAR) (NAESSET, 2002; NAESSET; OKLAND, 2002). Ou mais 

abrangente, em nível de parcelas, sumarizando as informações das imagens de vários sensores 

para mesma área das parcelas ou por hectares.  

 A combinação entre parcelas e imagens do Landsat ou mesmo de radar geralmente é 

extrapolada para hectare. A relação estabelecida entre as métricas ou index com biomassa 

apresenta problemas de saturação das relação quando a vegetação atinge certo porte florestal 

(GHASEMI; SAHEBI; MOHAMMADZADEH, 2011; SANTOS et al., 2003). Mesma assim 

a utilização do Landsat neste tipo de mapeamento é importante.  Estas imagem são ricas de 

informações e auxilia no mapeamento do carbono (TIMOTHY, 2016). Esta combinação 

também pode ser feita numa escala mais detalhado necessitando a utilização de sensores de 

maior resolução espacial.  Muitos autores (IPCC, 2010) indicam a utilização de sobrevoos 

com LiDAR, especialmente quando os trabalhos de campo são reduzidos (GARCIA-

GUTIERREZ et al., 2014). O conhecimento da estrutura do dossel  pode ser extraído das 

métricas derivado do LiDAR que explica a variação do crescimento em biomassa e fornecer 

informações sobre o funcionamento do ecossistema (STARK et al., 2012).  Assim como, 

reduz as incertezas das emissões de carbono para projeto de REDD+, com maior controle das 

condições ambientais e sua interação com a mudança no uso da terra (ASNER et al., 2010). 

Este mapa detalhado pode ser combinado com dados de SRTM, Landsat e RapidEye para uma 

segunda camada de extrapolação, cobrindo todo área de um projeto.  Logo as questões 

levantadas são: Quais são os erros ao modelar o terreno das florestas utilizando de os dados 

LIDAR e sua influências nas métricas e estimativas de carbono? Utilizando então o LiDAR é 

possível melhorar as relações e realizar uma extrapolação numa escala espacial mais 

detalhada? Qual é influência do erro no georrefencimanto nas relações entre métricas do 

LiDAR e o estoque de carbono? Os novos sensores como Landast 8 e RapidEye com maior 

resolução espectral melhora as estimativas?  
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3.3. Sensores remotos  

3.3.1. LIDAR - Equipamento e coleta 

 

A tecnologia LiDAR apresenta a capacidade de emitir laser e contabilizar o tempo de 

retorno da luz refletida, obtendo medidas de distância com precisão (BALTSAVIAS, 1999). 

Este sensor apresenta diversos modelos e pode ser acoplado em diversas plataformas, mensura 

um ponto de cada vez ou numa determinada frequência para fazer um escaneamento em 

linhas ou em 360 graus. De mão, portátil, terrestre, ou a bordo de plataformas como carro, 

torres, avião ou mesmo em Drones, aeronaves remotamente pilotado (RPA).  

 
O LiDAR de mão é geralmente pequeno e cabe na mão de uma pessoa e faz uma 

coleta de distância por vez e são de baixo custo ($1500). Ao ativar o laser, vários pulsos então 

são lançados em direção ao alvo na mira do técnico, obtendo uma medida de distância entre o 

centro do aparelho e o alvo que o laser acertou. Acoplados nesse aparelho pode haver 

clinômetro e bússola eletrônica, que permitem realizar medidas na horizontal na vertical e 

muitas outras medidas. O modelo Trupulse 360 B da Laser Technology  foram utilizados nos 
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inventários florestais do projeto CADAF. Este aparelho ajudou na tomada das posições locais 

das árvores assim como ajudou nas medidas de alturas. 

Os portáteis já são maiores que os de mão sendo também mais adaptadas 

espacialmente.  Esses podem realizar uma varredura em linhas, como exemplos que vem 

sendo adotados na Amazônia e comparados com LiDAR de aviões (STARK et al., 2012). Ou 

fazendo varredura em 360 graus enquanto caminha (RYDING et al., 2015).  Estes últimos 

ainda não foram bem investigados na Amazônia.  O LiDAR terrestres são mais caros 

chegando a $100.000,00. Os portáteis geralmente fazem um escaneamento em 360 graus com 

frequências de pulsos com maior precisão. Esses são instalados sobre um tripé para o seu 

funcionamento. No final uma pessoa também é capaz de carrega-lo até o outro ponto de 

medida.  

Quando o LiDAR esta acoplado em um plataforma como carros, aviões, satélites, 

esses são geralmente maiores e mais potentes e são montados juntos com outros sistema para 

obter o posicionamento e atitude da plataforma. O Sensor LiDAR e acoplado em um veiculo 

aéreo tripulado é chamado de ALS (Arborne Laser Scanner). Além do LiDAR, o avião é 

equipado com um GPS diferencial no avião e outro numa base em terra, obtendo o 

posicionamento da aeronave com grande acurácia. Um IMU (Inertial measurement unit) 

também poderoso para coletas a atitude da aeronave (ângulos: yaw, pitch e roll).  A integração 

dos dados dos três equipamentos gera a nuvem de pontos ou a tabela com as coordenadas xyz 

de cada ponto atingido pelo laser com uma alta precisão na localização.  Todos esses 

equipamentos são grandes e pesados; só o sensor lidar pode chegar a pesar 12 quilos. Nesses 

casos, o custo do avião supera o preço do equipamento LiDAR. A tecnologia ALS é 

comercial; no Brasil são pelo menos 15 empresas (ANEA.org.br) que prestam este tipo de 

serviço. O orçamento do serviço para uma área na Amazônia próximo de Manaus de 

aproximadamente 5 km2 variou entre 300 a 600 mil reais entre 3 empresas em 2014. 

 Algumas iniciativas da Embrapa Acre, em área empresarial com plano de manejo 

florestal sustentável, no projeto paisagens sustentáveis e mais recentemento o projeto 

IBEMA/INPE (Improving Biomass Estimation Methods for the Amazon) começam a contratar 

e disponibilizar as informações do ALS. Os dados de ALS utilizados neste trabalho estão 

disponível em https://www.paisagenslidar.cnptia.embrapa.br/webgis/ e refere-se a uma área 

de 3 por 4 quilômetro sobre a reserva Adolfo Ducke do INPA. Apesar das iniciativas para o 

tamanho da floresta, no Brasil, os dados de LiDAR são restritos e as relações entres as 

variáveis de campo, do Inventários Florestal com dados LiDAR são pouco estudadas. 
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Melhorias ainda são necessárias nos estudos das relações entre as variáveis de campo e 

LiDAR para os diferentes ambientes da floresta na amazônica.   

Informações da altura e da estrutura vertical das florestas podem ser obtidas com 

grande acurácia (LEFSKY et al., 1999) (HURTT et al., 2004) (LEFSKY et al., 2002) 

(LEEUWEN; NIEUWENHUIS, 2010)  (HUNTER et al., 2013). Assim como os dados do 

satélite do Geoscience Laser Altimeter System (GLAS) tem provido informações de altura da 

florestas em escalada continental para florestas tropicais (POPESCU et al., 2011) (PANG et 

al., 2008) (SAWADA et al., 2015) (SIMARD et al., 2011). Apesar dos bons resultados 

obtidos nesses trabalhos, o GLAS foi descontinuado em 2009.  Muitos autores têm apoiados 

estudos para o desenvolvimento de um novo sistema orbital. Trabalhos tem discutidos as 

incertezas das mensurações em 3 dimensões da superfície terrestre do espaço para a examinar 

as necessidades de um satélite no futuro para mensurar o estoque de carbono, as característica 

de distúrbios e de diversidades de habitat (SHUGART; SAATCHI; HALL, 2010). O projeto 

I-Love e GIDE são sensores LiDAR adaptados para as estimativas da estrutura da floresta que 

serão acoplados na estação internacional (ASAI et al., 2012). Esses projetos ainda não estão 

em funcionamento, mas a preocupação agora deste projeto é a calibração do sensor com dados 

de inventários florestais quando tiver em funcionamento.  

Recentemente a tecnologia tem avançado bastante, os sensores LiDAR estão cada vez 

menores e as aeronaves pilotadas remotamente (RPA) ou popularmente conhecidas como 

drones estão cada vez mais fortes e baratas. A perda de biomassa pode ser observada 

utilizando um sistema de correção  (WALLACE; LUCIEER; WATSON, 2014). A estrutura 

das florestas também pode ser monitorada com a utilização combinada de LiDAR ALS e 

câmeras digitais estereoscópicas em drones (MESSINGER; ASNER; SILMAN, 2016). Nos 

últimos anos o numero de trabalhas com drones usando principalmente câmeras digitais tem 

aumentando exponencialmente em diversos tipos de floresta (CRUZAN et al., 2016; 

ELLIOTT, 2016; GOODBODY et al., 2017; TANG; SHAO, 2015; ZAHAWI et al., 2015; 

ZHANG et al., 2016) . As principais aplicações são para mapeamento da florestas e biomassa, 

para mapeamento auxiliando no manejo florestal sustentável, mapeamento de clareiras e a 

alturas e suas métricas (BANU; BORLEA; BANU, 2016). 

 Estas tecnologias poderiam apresentam baixios custo e relativamente fácil operação 

comparados com ALS e pode ser adotada nos inventários florestal em campo. Logo, 

concomitantemente aos trabalhos de campo é realizado sobrevoo amostral com sensores sobre 

as parcelas e em área próxima expandindo a amostragem detalhada da floresta. Este seria uma 

forma muito eficiente de reduzir umas das grandes fontes de incertezas na combinação campo 
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e sensores remoto que é a discrepância no tempo de coleta que resulta em incertezas 

desconhecidas.  Deslumbrando esta possibilidade o projeto CADAF no seu final de 2014 

doou ao INPA dois equipamentos RPA equipados com LiDAR.  Guardando as devidas 

proporções principalmente na área de cobertura da nuvem de pontos e os pontos gerados pelo 

ALS e pelo RPA são semelhantes. Treinamentos e voos testes foram realizados paras este 

projeto. O processamento da nuvem de pontos do RLS foi comparado com o processamento 

da nuvem de do ALS no âmbito deste projeto. 

 

3.3.2. Pré-processamento da nuvem de pontos do LiDAR 

O LiDAR gera um grande volume de dados que ainda é um desafio para as análises e 

esta grande densidade de pontos  nem sempre fornece melhorias nas estimativas de biomassa 

(SINGH et al., 2016).  A evolução computacional das análise dos dados proveniente do 

LiDAR  é importante especialmente quando os trabalhos de campo são reduzidos (GARCIA-

GUTIERREZ et al., 2014). Entretanto, o primeiro desafio dos dados LiDAR é abrir e 

visualizá-los.  Programas comuns com interfaces geralmente não suportam o volume de 

dados. Programas específicos como FUSION, FugroViewer e Quick Terrain Modeler são 

necessários para sua visualização em 3D e conseguir manipula-lo. Caso queira somente uma 

visualização existe opções online como http://lidarview.com. Mesmo assim olhar a nuvem de 

pontos colorido pode ser uma experiência emocionante, mas muito difícil de interpretação e 

até mesmo de realizar uma simples mensuração das alturas de uma árvore. Uma alternativa é 

realizar um mapeamento ou modelos dos pontos em grid regulares gerando matrizes ou 

imagens. Por exemplo, como os Mapas Digitais de Elevação (MDE), que são matriz/ imagens 

onde a célula/pixel representa elevação ou a altitude em relação ao nível do mar.  

Os principais mapas derivados do LIDAR são três (CLARK; CLARK; ROBERTS, 

2004): mapa digital de superfície (MDS), mapa digital do terreno (MDT) e mapa digital da 

altura do dossel (MDA).  O MDS utiliza os pontos máximo contido no grid. Este representa 

um MDE com o efeito da altura dos objetos presentes no terreno. O MDT pode ser obtido 

utilizando técnicas de filtragem dos pontos da nuvem nos pontos que atingiram o terreno 

(KRAUS; PFEIFER, 2001). Obtendo amostras topográficas, que podem ser interpolados e 

gerar o MDT. No entanto, os erros de omissão e exclusão da classificação dos pontos do 

terreno e assim como o erro na modelagem e na interpolação geralmente são omitidos.  A 

diferença entre o MDS e MDT gera o MDA. A diferença da altura de cada ponto ao MDT 
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gera a nuvem de pontos normalizado. No entanto a influência dos erros no MDT sobre a 

métricas do lidar ainda são pouco estudadas.  

A partir do processamento da nuvem de pontos é possível extrair informações 

estruturais e tridimensionais da superfície terrestre com alta precisão (POPESCU; WYNNE; 

NELSON, 2003).  A capacidade do LiDAR de mapear o terreno depende diretamente do tipo 

de vegetação, mais fechada ou aberta e o número de pulsos por unidade de área. Quanto maior 

numero de pulso, maior é a probabilidade de algum retorno atingir o solo. Logo, em florestas 

tropicais esta relação precisa ser investigada. Em experimentos com redução da nuvem de 

pontos em área tropical na África mostrou que a redução pode chegar a 0.5 pulso/m2 

(HANSEN; GOBAKKEN; NAESSET, 2015). Esses estudos demostram que a atual densidade 

de pontos dos dados é mais do que suficiente para determinar com precisão o terreno em área 

planas. Mas, em área declivosas, a diferença entre os métodos  de filtragem de ponto, geram 

maior diferença com a redução de pulso (LEITOLD et al., 2015). A diferença entre MDT por 

diferente métodos chegou a 3.02 m nas área com declividade e redução da densidade para 1 

pulso/m2 (LEITOLD et al., 2015). Em florestas tropical dados de LiDAR para modelar o 

terreno e a superfície foram comparados com dados InSAR interferométricos na banda p e 

banda x  com dados de GPS e do SRTM, verificando o potencial do usos dos modelos do 

terrenos produzidos pelo LIDAR e InSAR banda P (ELMIRO et al., 2014). Esses mapas do 

terreno, da superfície e consequentemente da altura e muito outros mapas sumarizam os dados 

do LiDAR gerando imagens que são facilmente integradas em um sistema de informação 

espacial (SIG). 

 

3.3.3. Processamento do dado LiDAR 

Estudar o processamento das métricas derivadas dos dados do LiDAR é um 

importante passo para ajudar a controlar os erros na extrapolação das informações de campo. 

Um sistema para o seu processamento também se faz necessário, uma vez que os programas 

para o processamento dos dados LIDAR, também são limitados. Diversas métricas podem ser 

obtidos dos valores de altura do MDA e a da nuvem de pontos normalizada.  No então as 

relações entre eles e o estoque de carbono da floresta ainda são poucos estudados na 

Amazônia brasileira. Essas métricas podem ser baseadas em medidas de tendência centrais 

como a média, como nas medidas de variação das alturas assim como nas frequências 

relativas e acumuladas em classes de alturas. O calculo das frequências relativas precisam 

considerar o decaimento da luz ao penetrar nas camadas do dossel da floresta. Quanto mais 
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baixa for a camada, menor é a quantidade de luz que chega e menor e a que consegue passar, 

decaimento logaritmo. Método de transformações MacArthur and Horn (1969) 

(MACARTHUR; HORN, 1969) possibilitam calcular a densidade relativa de vegetação e 

compensar este decaimento logarítmico da quantidade de luz que entra e que passa de uma 

camada de altura H. Este método foi utilizado para comparações entre os dados de LiDAR 

portátil e LiDAR aerotransportado; considerados semelhantes para a região de estudo e outros 

locais (STARK et al., 2012) e LiDAR de satélite GLAS (PALACE et al., 2015). A 

compreensão da biomassa em nível de paisagem necessita de mais métricas como altura do 

topo e outros parâmetros mais adequados para informar sobre a biomassa da floresta 

(PALACE et al., 2015); o LiDAR ainda apresenta limitações. Muitos outros  trabalhos  tem 

demostrado o potencial do LiDAR para as medições de altura, variáveis de copa, as 

estimativas dendrométricas, de biomassa e de volume das árvores (NAESSET; OKLAND, 

2002); volume (NAESSET, 1997b),   altura (FIGUEIREDO et al., 2014, 2016; HU et al., 

2014; NAESSET, 1997a; OMASA et al., 2003).  

O LiDAR possui potencial para estratificação não supervisionada de diferentes tipos 

florestal (CONTO et al., 2015). O conhecimento da estrutura do dossel por meio de métricas 

derivadas do LiDAR pode explicar a variação do crescimento em biomassa e fornecer 

informações sobre a formação de clareiras e do funcionamento do ecossistema (ASNER et al., 

2013; HUNTER et al., 2015; STARK et al., 2012). A formação de clareiras é considerado um 

mecanismo primário de distúrbio  da floresta (DENSLOW, 1987; ESPÍRITO-SANTO et al., 

2015) e que altera de forma drástica o balanço do estoque de carbono da floresta. A formação 

de clareira vem sendo mapeado com uso de LiDAR em planos de manejos (FIGUEIREDO et 

al., 2016) e apresenta um aumento a proporção de clareiras de 5% para 10% da área após 

exploração (KENT et al., 2015). O LiDAR também é capaz de detectar sob o dossel da 

floresta perturbações no sub-bosque da floresta devida a exploração florestal na Amazônia e 

sua consequência no estoque de carbono (COOK et al., 2013; D’OLIVEIRA et al., 2012). No 

mapeamento do carbono em florestas do Peru, Panamá, Madagascar, Hawaii e Colômbia 

(ASNER et al., 2010, 2012a, 2012b, 2013)  utilizaram sobrevoos amostrais de LiDAR com 

dados de campo e dados de satélites para estratificação dos ambientes num segundo nível de 

escala. Desse modo eles têm conseguido gerar mapas de carbono com alta resolução espacial.   

Esses mapas de alta resolução agora podem ser combinados com mapeamento de 

métricas da topografia e espectrais em média escala. O mapeamento em escala de projetos 

com tamanhos das unidades de conservação na Amazônia, geralmente são muito maiores que 

a área de sobrevoos de LiDAR.   Neste caso as fontes de dados para esta segunda 
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extrapolação vêm do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) que caracteriza a 

topografia. O Landsat e agora mais recentemente o RapidEye podem ser utilizados para 

classificação do uso e cobertura da área do projeto, essencial paras estimativa total do 

carbono.  Método de estratificação e ajuste de regressões aplicados para extrapolar para fora 

da área com cobertura do LiDAR tem alcançado menores incertezas (ASNER et al., 2012a). 

 

3.3.4. RADAR e SRTM 

O processamento interferométrico utilizando duas bandas especificas do Radar como a 

P e X pode produzir mapa digitais do terreno e da superfície obtendo dados da altura da 

vegetação. Novos sensores InSAR do TanDEM-X apresentam potencial na utilização para as 

estimativas de carbono  global e seu monitoramento com grande acurácia (TREUHAFT et al., 

2015). Esses dados de radar geralmente necessitam de processamento pesados para a geração 

deste produto. 

Em nível orbital, o SRTM gerou um MDE que é um produto que junto com a série 

Landsat, é amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento e disponível 

gratuitamente. O SRTM foi uma missão do ônibus espacial no ano de 2000, equipado com um 

radar interferométrico que mapeou a topografia ou relevo. Possuí uma resolução espacial 

disponível em resolução de 90 e a partir de 2015 disponível o dado original em 30 metros que 

representa a altitude do terreno com influência das alturas dos objetos. Obtendo um MDE de 

todo o globo, que representa um importante variável ambiental, possibilitando fazer 

inferências sobre a topografia. O relevo e a forma do terreno em imagem podem ser utilizados 

para extrapolação dos estoques de carbono (Castilho 2006). Os dados do SRTM possuem 

grande congruência com dados de elevação medidos em campo, com potencial para serem 

empregados em estudos ecológicos e estimativas de estoque de carbono.   Trabalho de  

Schietti et al. ( 2014) e  Castilho et al. (2010), vem correlacionando a diversidade e biomassa 

florestal com a topografia e textura do solo.  

Os dados do SRTM são versáteis para produção de diversos outras variáveis como 

declividade, curvatura do terreno, iluminação, assim como modelar toda a rede de drenagem.  

Uma novo uso para SRTM foi o cálculo da distância vertical do igarapé mais próximo HAND 

(Height Above the Nearest Drainage) melhorando a eficiência na classificação dos diversos 

ambientes e sua diversidade que compõem a floresta (CELES et al., 2013; MOULATLET et 

al., 2015; NOBRE et al., 2011; SCHIETTI et al., 2014).  As influências das redes de 

drenagem são maiores que as diferença de altitude do terreno. Baixios com altitudes 
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diferentes são mais parecidos do que um platô e baixio de mesmo altitude. Logo, diferentes 

métricas hidrológicas como as distâncias vertical e horizontal dos cursos de águas podem 

expressar mudança na composição de espécie e, consequentemente, fisionomias, ou seja, 

reservatórios de carbono diferentes. Na mesma área de estudo, o estoque de carbono variou 

entre 201.9 a 426.3 mg/há e cerca de 20% desta variação está relacionada com a textura do 

solo e com a topografia (CASTILHO et al., 2006).  

 A distribuição de espécies próxima da área segue um gradiente que varia junto da 

topografia e diferença edáfica. Algumas delas são especialistas em solo com alto teores de 

argila ex. Dinizia excelsa (angelim), Cedrelinga cateneaformis (cedrorana) e Caryocar 

vilosum (piquiá); outras são especialistas em areia presente nos baixios como Tapura 

lanceolate (joão mole), Licania lata (caraipé), Micrandra siphonioides (Seringarana), mas a 

maioria são generalista com diferentes distribuições pelo gradiente edáfico (SOUZA, 2011). 

A diferença de diversidades assim como as diferenças de ambientais relacionados com a 

topografia, como estrutura e químicas do solo e disponibilidade hídrica variam 

concomitantemente e implicam também em mudanças no estoque de biomassa  

(BELLINGHAM; TANNER, 2000; FAUSET et al., 2015; LESCURE; BOULET, 1985; 

POORTER et al., 2015; SLIK et al., 2015; TUOMISTO; RUOKOLAINEN; YLI-HALLA, 

2003). Da mesma forma, na formação de clareiras e modo de morte das árvores (GALE; 

BARFOD, 1999) e assim na dinâmica das fisionomias florestais. Logo, métricas da topografia 

ajuda a predizer o estoque de carbono e podem ser derivadas de mapas de elevação como do 

SRTM. No entanto para entender a dinâmica de perdas de florestas, as imagens ópticas com 

series históricas como do Landsat são recomendadas. 

 

3.3.5. Imagens ópticas:  Landsat L5, L8  RapidEye 

Esta combinação entre os parâmetro florestal e imagens ópticas pode ser baseada em 

modelos de respostas espectrais dos alvos imaginados. Bandas como as do visível e do 

infravermelho são transformadas em índices de vegetação e correlacionadas com as variáveis 

coletadas em campo. Os parâmetros de ajuste da regressão geralmente são utilizados para 

inferir sobre as relações entre as variáveis biofísicas e espectrais. 

Os sensores ópticos, principalmente o TM do satélite Landsat-5, que possui bandas na 

faixa do visível, têm sido utilizados para estimar as propriedades biofísicas da floresta, 

principalmente usando os índices de vegetação (FOODY; BOYD; CUTLER, 2003) e os 

modelos lineares de mistura espectral (MLME) (PONZONI; SHIMABUKURO, 2010). 
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Programa como o CLASlite para automatização do pré-processamento das imagens ópticas 

foi desenvolvido (ASNER et al., 2009).  As análises de textura têm melhorado as estimativas 

de biomassa, pois reduz os impactos das condições ambientais e da sombra do dossel (LU, 

2006). A recomendação é usar o ajuste de equações somente para as floresta secundária (LU 

et al., 2012). Em diversos outros estudos podemos observar esta mesma dificuldade de 

estimar a biomassa do mosaico de fisionomias da floresta tropical, com saturação dos índices 

(GHASEMI; SAHEBI; MOHAMMADZADEH, 2011; SANTOS et al., 2003). As variáveis 

espectrais extraídas das imagens tende a saturar quando o índice de área foliar (IAF) da 

floresta esta em torno de 3 a 4 (ASNER; SCURLOCK; HICKE, 2003).  A estratificação dos 

tipos florestais pode ser uma alternativas para amenizar o problema da saturação do Landsat 

(ZHAO et al., 2016).  

  Muitos desses trabalhos utilizaram imagens do sensor TM do Landsat-5; 

recentemente com o lançamento de dois novos sistemas de imageamento o Landsat-8 e 

RapidEye, a perspectiva é melhorar as análises. Devido principalmente a melhoria da 

resolução radiométrica que saiu da escala de 8 bits para 12 bits, respectivamente. Desse modo, 

um melhor detalhamento das diferenças nas refletâncias dos alvos será possível ser captada. 

Somada as melhorias na resolução espectral do Landast-8 e da maior resolução espacial do 

RapidEye é possível que esses novos sensores produzam maior quantidade de informação.  O 

RapidEye fornecem estimativas de estoque de carbono para florestas com biomassas entre 

50–150 Mg/ha, mas comparando com dados LiDAR, os dados do RapidEye não melhoram as 

estimativas (FENG et al., 2017).  

Mesmo que esta melhoria não seja significativa no caso especifico de estimativa do 

carbono,  essas imagem são ricas de informações e auxiliam no mapeamento  do carbono com 

um acurácia plausível (TIMOTHY, 2016). Oferecem informações suficientes para o 

planejamento do inventários florestais e mapeamento do desmatamento e parte da degradação 

florestal.  O acervo de dados do Landsat é a grande relíquia para as estimativas de mudança 

no uso da terra e cobertura florestal e são utilizados no projeto PRODES. Tão importante 

quanto os mapas de Carbono para as estimativas de emissão (OMETTO et al., 2014), a 

utilização de multi-sensores para as estimativas de estoque e dinâmica de carbono é sempre 

recomendada (LU et al., 2012).  
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3.4. Métodos estatísticos 

Muitos algoritmos têm sido utilizados  para estimar a biomassa acima do solo sendo 

sumarizado em (LU et al., 2014) entre eles K-nearest neighbor, artificial neural network, 

Support vector machine (SVM), and random forest Maximum Entropy (MaxEnt) (FENG et 

al., 2017). Modelos com diferentes abordagem como ordinary least squares, generalized 

additive model, Cubist, bagging, boosted regression trees, RF, and SVR para estimativa do 

carbono foram comparados com melhor desempenho do SVR (LI et al., 2014). No entanto, 

independente dos modelos escolhidos, os erros precisam ser identificados e quantificados e 

até a geração do mapa – propagação do erro - da incerteza da estimativa do estoque.  

Mesmo com modelos simples, a subsequente combinação de modelos lineares dos 

dados de campos e as diferentes escaladas somada às diferentes fontes incertezas torna o 

mapeamento do carbono em modelos não lineares com diferentes vias de propagação do erro.  

O entendimento e identificação das diferentes causa de incerteza devido os diferentes estágios 

no procedimento multi-sensor para estimativa de biomassa e o esforço para reduzi-la são 

críticos (LU, 2006). 

3.5. Propagação da incerteza 

Os erros amostrais necessitam de um sistema para o seu controle, quantificação da sua 

magnitude e a influências sobre os parâmetros florestais e sua propagação. A descrição 

apropriada das incertezas é necessária para prover importantes informações para as decisões 

políticas, planos de mitigação da mudança climáticas e para os relatórios de emissão em nível 

nacional. (HEATH; SMITH, 2000). A importância também da caracterização  das incertezas 

nas estimativas de biomassa utilizando dados de campo implicam diretamente nas estimativas 

por sensores remoto (AHMED et al., 2013). Erros amostrais com na mensuração do diâmetro, 

no georreferenciametno, assim com nas imagens do sensoriamento remoto precisão ser 

contabilizados e somados com técnicas adequadas com os erros amostrais 

Técnica de propagação da incerteza são aplicadas e são importantes para controlar o 

erro  das estimativas de estoque de carbono (WEISBIN; LINCOLN; SAATCHI, 2013). No 

caso das estimativas de emissão, o erro na mudanças do uso da terra também precisar ter as 

suas incertezas propagadas (SEXTON et al., 2015). As fontes de incerteza para a mudança no 

estoque são diferentes do inventário do carbono (HEATH; SMITH, 2000). 

As principais fontes de incerteza destacadas foram o erro devido à escolha de um 

modelo alométrico que relaciona AGB, devido ao diâmetro e incerteza de amostragem e ao 
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somatório da parcela (CHAVE et al., 2004) nos dados de campos. Quando combina com 

dados com LiDAR as incertezas das métricas dos LiDAR, no desenvolvimento do modelos e 

no erro em nível de pixel do mapa da carbono precisam ser levadas em consideração (CHEN; 

VAGLIO; VALENTINI, 2015). A co-localização entre dados de campo de LiDAR de satélite 

também foi apontado com uma grande fonte de incertezas (GONÇALVES et al., 2017). A 

uma grande variedade de métodos para calcular as incertezas que pode variar de acordo com o 

objetivo do trabalho. No âmbito de mudança climática e cálculos das emissões nacionais e 

planejamento de projeto de REED+ o calculo do os erros podem ser feitos de duas maneiras 

que varia de acordo com o Tier do projeto: Projetos Tier 1 a soma vetorial dos desvios é bem 

vista pelo IPCC. Nos projetos com Tier 2 e 3 recomenda-se a adoção da simulação de Monte 

Carlo para estimativa da propagação do erro que tem sido utilizados em diversos trabalhos  

(SIERRA et al., 2007) (HEATH; SMITH, 2000). 

O método Monte Carlo é designado para selecionar randomicamente um fator ou 

variável dos modelos de acordo com sua função de distribuição da probabilidade (PDFs). 

Então é calculado a equação em questão (ex:  estoque de carbono). Este processo se repete 

muitas vezes obtendo a PDF das estimativas. Esta PDF que pode ser utilizando na análise de 

performance em uma categoria, na agregação de categorias e nos inventários como um todo. 

As PDFs para cada input podem ser obtidas com dados de campo, por julgamento de expert 

ou a combinação dos dois.  

Logo para aplicação do método de Monte Carlo é necessária a identificação e 

quantificação das incertezas de cada variável de entrada. Selecionar um software para rodar as 

interações. Selecionar para cada entrada valores randômicos baseado no PDF desta.  Depois é 

só monitorar os resultados e as interações. As interações podem ter um número definido 

10.000 (IPPC) ou para quando a variação das médias estimadas deixa de ser significante, sem 

esquecer do custo computacional que estas simulações podem exigir.  

 

3.6. Transparência e acessibilidade ao usuário. 

Os inventários florestais combinando com sensoriamento remoto para alcançar as 

recomendadas Tier 3 do IPPC (2006) precisa ser transparente e acessível a usuário não expert. 

No entanto, a elaboração de uma base de dados em SIG utilizando programas convencionais 

como Arcgis ou mesmo Qgis podem ser custosos e exigir usuários com certo grau de 

experiência para fazer uma simples consulta. A elaboração de uma interface intuitiva na 

internet é uma alternativa que permite o acesso e registro de usuários não experientes 
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permitindo o seu treinamento e interação com o uma base de dados, realizando consultas, 

inserindo informação ou baixando dados, de acordo com regras administrativas 

preestabelecidas por administradores. Um protocolo de controle de qualidade pode ser 

estabelecido para a geração de novas informações, visando desde o treinamento do recurso 

humano à interface e processamento dos dados. Desse modo, os inventários florestais na 

Amazônia alcançam a qualidade esperada em um mercado exigente.  

 Desses sistemas, a parte da interface e processamentos dos dados foram escolhidos 

para serem os primeiros scripts, garantindo transparências e replicabilidade do método.  

Linguagens de programação como HTML e Javascript são as grandes opções tornando os 

sistemas acessíveis para qualquer usuário em computador, tabletes ou mesmo em smartphone. 

A linguagem de programação Python foi escolhida para processamento e análise dos dados.  

Esta linguagem é a principal linguagem para interface e análises científicas. A linguagem 

conhecida como Rubi é própria para formação da base de dados que pode ser explorada mais 

tarde em futuros trabalhos. A interface deste inventário pode ser visualizado em um script de 

todo o processo que pode ser replicável, auditável e pode ser utilizada em outras área com o 

mesmo fim de cálculo de carbono atingindo os requisitos recomendados pelo IPCC (2010).   
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4. Material e métodos 

4.1. Área de estudo - Reserva Florestal Adolpho Ducke 

A Reserva Florestal Adolpho Ducke – INPA se localiza ao norte de Manaus, no km 23 

da AM-010 (02o 55’ S e 59o 59’ W) (Figura 1).  A floresta é caracterizada por um dossel 

fechado com a altura das árvores variando de 30 a 37 m, podendo chegar a 47 m (RIBEIRO et 

al., 1999). A predominância segundo o IBGE é de Floresta Ombrófila Densa, de terra firme, 

apesar de apresentar em escala detalhada áreas úmidas ou baixios que são alagáveis durante 

uma determinada época do ano. Isso implica em diferenças de estrutura e biomassa de acordo 

com a variação das características do solo e da topografia (CASTILHO et al., 2006). As 

paisagens florestais e o tipo de solo estão correlacionados com a topografia ondulada da 

região, que varia de 40 m a 120 m de altitude dados do SRTM.  Os latossolos estão presentes 

nos platôs, os argissolos ocorrem nas vertentes e os espodossolos no fundo dos vales, ou 

baixios, que estão associados a cursos d’água.  O clima é classificado Köppen-Geiger como 

Am de megatérmicos com um período com menor precipitação  (ALVARES et al., 2013; 

KOTTEK et al., 2006). A temperatura média é de 26 oC e precipitação média em torno de 

2300 mm, com um período entre julho a setembro com precipitação menor que 100 mm 

(MARQUES-FILHO et al., 1981). Dentro da área da reserva de 10 x 10 km existe uma área 

de 3 x 4 km onde foi realizado o sobrevoo do LiDAR a bordo de avião em 2012 (Figura 1) e 

instaladas as parcelas do inventário florestal. 

A reserva Ducke é um grande fragmento de floresta que por um lado está cercado pela 

cidade de Manaus e do outro por estradas, linhão de energia e pequenas fazendas (Figura 2). 

Apesar da aparente proteção contra o desmatamento dentro do limite da Reserva da Ducke, 

frequentemente ocorrem invasões para caça e outras atividades ilegais. A degradação florestal 

e desmatamento no entorno da reversa Ducke são grandes e descontrolados e também afetam 

a área florestal dentro da reserva (Figura 2). 
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Figura 1: Área de estudo sobrevoada com LiDAR a bordo de avião na Reserva Ducke-INPA. 

 

 

 
Figura 2: Avanço do desmatamento  no entorno da reserva Ducke do INPA entre os anos de 1984 (esquerda) e 
2016 (direita). Fonte e observação da série histórica disponível em https://earthengine.google.com/timelapse/ 
com procura por Manaus. 

  

 

4.2. Coleta de dados 

O inventário florestal foi realizado no período de 16 a 24 de abril de 2013. O tipo de 

inventário aplicado foi o sistemático, com 26 parcelas de 40 por 125 m (Figura 3). Todos os 

indivíduos arbóreos vivos, mortos e palmeiras com DAP ≥ 10 cm assim com altura total e 
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comercial das árvores com DAP >30 foram registrados em planilha. As variáveis x e y locais 

e geográficas de cada árvore foram medidas utilizando uma trena métrica em y ou na picada, 

uma trena a Laser (TruPulse Laser Rangefinder, serie 360B) em x e um GPS de navegação 

(Garmim 62s). Outras expedições foram realizadas para: Obter o perfil topográficos de 3 

trilhas reta, denominada de acordo com o nome oficial das trilhas NS3, NS4, NS5 (Figura 3). 

Coletar as coordenadas do ponto inicial e final de cada parcela com GPS topográfico da marca 

TechGeo modelo Zênite.  E re-mensurar as árvores acima de 50cm de diâmetro em metade 

das parcelas usando fita diamétrica quando possível e por fotogrametria e coletar das 

coordenadas dessas árvores com GPS 6Pro da Trimble.  

 

 
Figura 3: MDT derivado do LiDAR com levantamento topográfico em perfil nas trilhas NS3, NS4, NS4 (linha 
vermelha) e localização das parcelas em magenta. 
 

Os dados LiDAR são do projeto Paisagens Sustentáveis da Embrapa e estão 

disponíveis gratuitamente em (https://www.paisagenslidar.cnptia.embrapa.br/webgis/). A área 

foi sobrevoada em 2012 na forma wall to wall de aproximadamente 3 x 4 km totalizando 

1.247 ha dentro da floresta da Reserva Ducke (Figura 1). O sensor ativo laser ALTM (Tabela 

2) foi utilizado no levantamento com as seguintes definições:  

1. A altitude sempre esteve dentro dos 1500 m; 

2. O ângulo de varredura perpendicular ao terreno usado no momento dos voos 

obedeceu ao máximo de 20º 

3. A frequência de escaneamento utilizada foi de 25.0 Hz 

4. A frequência do sistema (PRF) foi a 50 Khz. 

5. O recobrimento das linhas de vôo foi de 30% (overlap). 

NS3 
NS4 

NS5 
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Tabela 2: Características do sensor laser ALTM 

Parâmetro Especificação 
Distância operacional 200 – 2500m AGL 
Acurácia horizontal Melhor que 50 cm (escala 1:1.000 PEC “A”) 

Acurácia vertical Melhor que 15 cm 
Sistema de posicionamento POS AV™ 510 (OEM) - GPS/GNSS/L-Band receiver 

Frequência emissão Programável: 100 kHz máximo 
Frequência de escaneamento Programável: 70 Hz máximo 

Ângulo de escaneamento (FOV) Programável: 50° máximo 
Retornos possíveis Até 4 medições para cada pulso 
Intensidade captura Gravação de 12-bits 
Gravação dos dados Gravação 100% digital em HD interno 

 

Os arquivos originais são da empresa Geoid Ltda que contém a nuvem de pontos no 

formato LAS e pontos do terreno classificados utilizando o programa TerraScan e o relatório 

de voo. Segue a parte do processamento realizado pela empresa sobre os dados: 

"Para processamento dos dados foram utilizados os softwares PosPac (para integrar os 

dados GPS de campo e voo), DashMap e TerraScan (para gerar e classificar a nuvem de 

pontos) e softwares CAD (produção dos arquivos de entrega). Em um pós-processamento, os 

dados do mapeamento a laser são tratados e então diferenciados entre solo (Ground), 

vegetação e edificações (Veg). Para essa classificação são utilizados algoritmos 

computacionais que trabalham a nuvem de pontos, identificando o número do retorno, 

realizando comparações entre as alturas de pontos adjacentes e dentro de uma rede, 

trabalhando com os conceitos de declividade, segmentação e superfície. O próximo passo é a 

calibração das linhas de voo, onde parâmetros como heading, roll, pitch e z são ajustados. 

Com as linhas calibradas é realizada a classificação dos pontos de solo onde são retirados low 

points e utilizados parâmetros como ângulo do terreno, ângulo de iteração e distância de 

iteração. Gerando imagens ortogonal, sem quaisquer distorções que ocorrem em processos 

envolvendo fotografias, sejam digitais e analógicas."  (GEOID, 2012)  

O resultado foi uma nuvem de pontos que contém uma média de ~ 22,7 pontos por m², 

representando uma grande densidade de pontos.   A região foi subdividida em quadrantes que 

abrangem até ~ 1 km2 de dados LiDAR. No total os arquivos brutos possuem 11 GB de 

tamanho.  Foi detectado presença de ruídos e de outliers na nuvem de pontos. Destes somente 

um ponto se encontrava com valores de Z muito baixo e diversos outros pontos de ruído com 

valores de z mais altos variando de alguns metros acima do dossel a dezenas de metros. 

Outros conjuntos de arquivos no formata texto (.txt) foi disponibilizado pela empresa 

prestadores dos serviços contendo os pontos os pontos classificados do terreno.  
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Outra importante fonte de dados que foi empregada no trabalho foi o modelo digital de 

elevação (DEM) derivado da missão Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) da NASA 

realizada em fevereiro de 2000 (USGS, 2004). Estes são fornecidos em sistema de 

coordenadas geográficas e datum WGS 84, com resolução espacial de aproximadamente 30 

metros.  E as imagens ópticas que foram utilizadas neste trabalho foram o Landsat 5 e 8 e a 

RapidEye.  Estes possuem resolução espacial de 30, 30 e 5 metros, com resolução 

radiométrica de 8, 12  e 12 bits , e espectral com 7, 9  e 5 bandas espectrais. As bandas do 

Landsat 8 são mais estreitas que do L5 e o RapidEye apresenta uma banda no chamado 

vermelho costal. As imagens Landsat 8 e RapidEye são mais recentes e somente alguns 

trabalhos exploraram o seu potencial de uso. 
 

4.3. Processamento de Dados 

 

4.3.1. Scripts 

Scripts em Python denominados Forest Library in Python (FLIP) foram elaborados 

para controle de todo o processo. Todo o processamento e análises seguem um fluxo de 

trabalho simples e foram divididos em 2 principais tópicos (Figura 4). Diversos programas 

como Microsoft Excel, VBA, ArcGIS, o programa R (www.r-project.org/), Quick Terrain 

Modeler (appliedimagery.com/) e FUSION 

(http://forsys.cfr.washington.edu/fusion/fusionlatest.html)  usados para o processamento do 

LiDAR foram essenciais para o aprendizado dos conceitos e processos no âmbito deste 

trabalho. Uma das ideias centrais do projeto foi tentar unificar as diversas etapas executadas 

nestes diferentes programas em uma só que possibilita rodar as diferentes simulações.  A 

linguagem Python 2.7 foi escolhida para esta tarefa. Ela possui bibliotecas poderosas como 

Numpy (http://www.numpy.org/), Pandas (http://pandas.pydata.org/), Scipy (www.scipy.org) 

e scikit-learn (http://scikit-learn.org/), Gdal  (http://www.gdal.org/) entre outros e é de auto 

nível de programação. Estas bibliotecas também são utilizadas pelos programas Qgis e 

FUSION. Em Python é possível gerar scripts para a maioria dos processos estabelecidos, 

desde as análises de dados tabulares como para análises com os dados geográficos em SIG e 

sua integração, sendo possível disponibiliza-los na forma de plug-in ou extensões.  
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Figura 4: Fluxograma de trabalho foi separado em duas principais partes, A preparação dos dados e o 
processamento. Nas primeira partes os dados coletados de campo e dos sensores remoto são tratados e 
manipulados para a geração dos produtos para a combinação espacial. Combinando os parâmetros de campo com 
dos sensores espacialmente e estabelecendo as principais relações entre campo e sensores e entre carbono e 
métricas do LiDAR. A Variável que possuir melhor interpretabilidade e melhores resultados no teste contra os 
erros randômicas foi selecionado para quantificação do estoque e da incerteza na estimativa do carbono. 
 
 

Os scripts em python foram separados em módulos de acordo com o fluxo de 

trabalhos. Os scripts responsáveis pela produtos do inventários florestal foi chamado de  FIA- 

Forest inventory's analysis. Os scripts para o processamento dos dados LiDAR foi chamado 

de LiP - LiDAR processing.  Os scripts para o processamento dos dados proveniente do 

sensoriamento remoto orbital foram chamados de RSP Remote sensing processing.  Os scripts 

para o testar as relações entre o carbono e métricas do LiDAR foi chamado de CRE – 

Carbono with Random Erro. E por últimos os scripts que para a extrapolação utilizando 

Monte Carlo que foi chamado de CEMC Carbon Estimqtion by Monte Carlos. 

A cada uma das etapas anteriores é gerara pelos menos dois scripts. Um script de 

função é elaborado para cada tópico e contém as funções moduladas para o processamento de 

interesse. Outro script de entrada é responsável por ler os dados, aplicar as junções e salvar os 

outputs. Diferentes scripts de entrada foram elaborados utilizando as funções moduladas e de 

acordo com objetivo, que serão disponibilizados em um github.  Logo, para aplicar o método, 



 

 52 

basta criar um pasta principal com três subpastas: \dado_entrada, com cópia dos dados brutos 

padronizados,  \dado_saida – onde os output serão salvos e \script, onde o scripts  em python 

estarão salvos.  Deste modo, para rodar os scripts basta acessar o terminal do OSX neste 

exemplo ou windows prompt command. Primeira entrada na pasta \script (caminho 

completo), depois digita o nome do script de entrada e as pastas de entrada e saída que você 

criou previamente. Neste caso: 

$ cd \...\...\...\...\....\script 

$ pythion2.7 Py_FLIP_PPLID.py –i  ..\dado_entrada  –o ..\dado_saida. 

Outros caminhos para entrada e saída podem ser direcionados substituindo os ".." pelo 

caminho completo das pastas de interesse, os (..) indica o endereço da pasta principal anterior 

a pasta script. Neste exemplo Py_FLIP_PPLID.py, todos os arquivos (.las) dentro da pasta 

dado_entrada são lidos, as funções são aplicadas e os outputs são salvos para a pasta 

dado_saida, neste exemplo as nuvem de pontos normalizada, subprodutos e gráficos.  Outro 

script então é necessário por exemplo para juntar a nuvem de pontos pronta e produzir os 

mapas da superfície, terreno, altura do dossel e erro no formato Geotiif ou outro script para 

transformar os dados de imagens em tabela para a combinação e simulação.   

O programa editor de texto Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/) 

auxiliou na edição dos scripts e o Qgis (http://www.qgis.org/pt_BR/site/) na visualização dos 

resultados espaciais do processo e montagem de mapa. O QGIS é um software gratuito e de 

código aberto, em que é encorajado a qualquer um a contribuir, direta ou indiretamente para o 

projeto.  Plug-in ou extensões do Qgis podem ser criados para a integração das ferramentas 

como as elaboradas neste trabalho com as ferramentas no Qgis.  

 

4.3.2. Dados de campo 

 

Os dados de campo foram transcritos para o formato digital e os pontos de GPS 

baixados. Os diâmetros do inventário foram atualizados com o diâmetro obtido na re-

mensuração e a diferença absoluta foi calculada. A equação para o cálculo do erro foi ajustada 

para todas as classes diamétricas. Os diâmetros atualizados foram utilizados para o cálculo da 

biomassa e carbono, utilizando a equação de Silva (2007), que realizou ajuste para biomassa 

total das árvores para a região de Manaus, próximo da área de estudo deste projeto. Então foi 

gerado a lista das árvores georreferenciadas com a estimativa do erro de mensuração médio 

para todas as árvores. O polígono das parcelas foi produzido e georreferenciado com a 
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sumarização do número de indivíduos, área basal e estoque de carbono em Mg por parcela e 

por hectare. Os perfis topográficos georreferenciados foram produzidos para verificação dos 

MDT obtidos por LiDAR. 

O georreferenciamento das parcelas e das árvores foi realizado utilizando a média e a 

direção do desvio padrão de todos os pontos de GPS das parcelas e árvores. Estes valores 

foram usados para calcular os 4 vértices principais por parcela. Os vértices foram utilizados 

como pontos de controle para georreferenciamento de todas as árvores e polígonos das 

parcelas, integrando os dados de campo em Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os 

perfis topográficos foram desenhados primeiramente em um plano cartesiano. Utilizando os 

pontos de GPS foi estabelecido os pontos de controle (PC). Destes foram calculados a média 

de rotação e de translação para o georreferenciamento das coordenadas dos vértices dos 

transectos. 

 

4.3.3. LiDAR 

O pré-processamento da nuvem de pontos foi constituído em 3 partes. (i) leitura, que 

transforma o formato (.las) em binary numpy; (ii) remoção do ruído e classificação dos pontos 

de terreno com cálculo do erro e (iii) interpolação dos pontos do terreno para produção do 

MDT e cálculo do erro.  A remoção dos ruídos é feita em duas partes. A primeira remove os 

ruídos extremos. A segunda utiliza técnicas de cluster DBSCAN (Density-Based Spatial 

Clustering of Applications with Noise) aplicado para cada hectare da nuvem de pontos para 

remoção dos pontos outlier próximos da nuvem de pontos.  Os pontos duplicados que 

apresentam os mesmos valores de XYZ originais foram removidos. A classificação dos 

pontos do terreno foi realizada em duas etapas seguindo o fluxograma abaixo (Figura 5). A 

primeira etapa foi a classificação dos pontos mínimo em um grid de tamanho de 3 x 3 metros. 

Este grid 3m foi escolhido por possuir maior proporção de pontos que atingiram o solo que 

pontos de vegetação e para otimizar o processamento. A filtragem destes pontos foi realizada 

separando os pontos em perfis de 10 metros de largura no sentido X e Y (figura 5 A). Um 

processo iterativo foi aplicado para remover os pontos que não são do terreno. O filtro digital 

chamado Savitzky–Golay filter ajusta uma linha de tendência polinomial de terceira ordem 

para um tamanho de janelas determinada. Os pontos que estão acima do limite estabelecido de 

~1 metros da linha de tendência são removidos em 4 iterações ou até a remoção mínima de 1 

ponto (Figura 5 B). O resíduo entre os pontos restantes e a linha de tendência foi calculado 

para o erro resíduo da modelagem. O erro foi calculado para cada perfil ponderado para cada 
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100 metros. A segunda etapa consistiu em calcular a distância vertical de todos os pontos da 

nuvem do perfil a linha de tendência após as interações. Os pontos com uma diferença menor 

que 1 metro de altura da linha de tendência foram separados. Nestes pontos aplicou-se um 

grid de 1 metros quadrado onde foram coletados os pontos mínimo obtendo os pontos do 

terreno classificados. 

 

 

 
Figura 5: Fluxograma do script para modelagem e filtragem dos pontos do terreno e a interpolação para produção 
do MDT e calculo de erros. 

 

 Os pontos classificados do terreno foram utilizados para produção do mapeamento do 

terreno. A interpolação ou o preenchimento dos valores vazios foi realizado pela convolução 

de uma janela de 5x5 com o cálculo da mediana. Um filtro gaussiano foi então aplicado para a 

suavização do terreno. A diferença entre o filtro gaussiano e a imagem interpolada pela 

mediana foi calculada para estimativa do erro da interpolação. Sobre a imagem diferença foi 

aplicado uma convolução de 10 por 10 pixels para cálculo do erro médio de cada pixel 

considerando seus vizinhos. Os valores do terreno, a diferença entre a altitude do ponto e o 

terreno, assim como a média dos erros na modelagem do terreno e do erro da interpolação 

foram atribuídos para cada ponto da nuvem. 
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A nuvem de pontos normalizada foi utilizada para a geração dos principais mapas 

derivados do LIDAR: o Modelo digital de superfície (MDS), o Modelo digital do terreno 

(MDT), modelo digital do erro de interpolação (MDERRO) e com os valores de z 

normalizados gera o Modelo digital da altura do dossel MDA (Figura 11). O MDA representa 

a altura máxima da vegetação em um determinado metro quadrado. 

A segmentação do MDA ou a separação do conjunto de pixels de altura próximas 

representam diferentes compartimentos de estoque de carbono. Foi realizado uma 

classificação no MDA em duas etapas: primeiro foi classificar os pixels acima de 35 metros 

de alturas. Neste foi atribuir valores igual a 35 metros de altura. Na segunda etapa esta 

imagem MDA_35 foi segmentada utilizando a ferramenta do Qgis o Orfeo Toolbox adotando 

parâmetros de áreas mínimo igual a 100 pixels e distâncias de 1 metro entre grupos. Os 

segmentos obtidos representam regiões de mesmo valor de altura de pixel separando com 

grande eficiência área de clareira de copas de árvores medianas e grandes copas de árvores. 

Os pontos de cada árvore, os segmentos e os polígonos das parcelas foram comparados com 

dados derivados do LiDAR e a nuvem de pontos e sua eficiência de expressar as relações do 

estoque de carbono para a área do LIDAR foi testada. 

 

4.3.4. Dados opticos 

Foi utilizado os dados bruto em números digitais e dados de refletância do Landsat -8 

OLI. Os processamentos das imagens do Landsat 8 foram facilmente realizados com um plug-

in Orfeo toolboxs do Qgis. Um segmentador foi aplicado nas bandas em reflectância 4, 5 e 6. 

A média de refletância para cada segmento foi calculada e normalizada para a classificação 

supervisionada com vector support machine.  A supervisão foi realizada com 12 quadrados de 

~ 1km de lados distribuídos nos limites da floresta da Ducke (Figura 6). 
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Figura 6: Segmentos utilizados para o treinamento do classificador por vector support machine e gráfico 
mostrando a relação da banda 5-infra-vermelho e banda 4-vermelho do Landsat-8 OLI. 

 

4.3.5. Combinando campo com dados do LiDAR 

 

A comparação e estabelecimento de relações entre campo e LiDAR foi testada em três 

níveis, individual, grupos e parcelas. As amostras dos dados do LiDAR e do campo foram 

coletadas de quatro maneiras distintas gerando os 4 grupos de amostragem (Figura 7): (i) as 

coordenadas das árvores foram combinadas com os pixels do MDA por interseção 

(Arv_MDA). Cada árvore possuindo uma altura foi utilizada principalmente para o estudo das 

relações hipsométricas entre diâmetro e altura. (ii) o polígono das parcelas foi combinado com 

os pixels do MDA (Plot_MDA) (iii) e com a nuvem de pontos normalizada (Plot_Point). (iv) 

uma nova abordagem foi criada realizando a segmentação do MDA, obtendo grupos de pixels 

com alturas semelhantes. Estes segmentos foram comparados com as coordenadas das árvores 

e extração de métricas do MDA e das árvores para cada segmento com 80% da área dentro da 

parcela (Arv_segMDA).  Os melhores ajustes de cada grupo foram testados contra erros 

randômicos embutidos tanto nas variáveis dependentes como independentes. O teste do erro 



 

 57 

no georreferenciamento e a extrapolação utilizando Monte Carlo foram realizados utilizando o 

grupo da combinação das parcelas com o MDA. Tornando o estudo comparável com outros 

trabalhos de estimativas de carbono florestal.  

 

 
Figura 7: Combinação entre dados de campo e LiDAR.  Parcelas e árvores georreferenciadas com dados 
provenientes do processamento do LiDAR: o mapa da altura do dossel e a nuvem de pontos normalizada. 
Arv_MDA – combina as coordenadas das árvores com o pixel do MDA. Plot_MDA – combina todas os pixels 
contidos nas parcelas. Plot_points - combina os valores de altura normalizada da nuvem de pontos contida dentro 
das parcelas. Arv_segMDA - combina as coordenadas da árvore com os pixels da classificação por segmentação 
do MDA. 

 

 

4.4. Análises estatísticas 

 

4.4.1. Dados Campo 

A diferença entre a primeira e segunda medição de diâmetros das árvores foi calculada 

para ajuste do erro de medição para cada DAP. Uma relação entre a diferença das medidas do 

DAP com o próprio diâmetro foi estabelecida com um ajuste de uma equação. Esta equação 

foi utilizada para estimar o erro de medida para todas as árvores. Os estoques de carbono para 

cada parcela re-mensurada também foram utilizados para comparação entre o estoque de 
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carbono antes e depois da remedição, para cálculo das diferenças em termos de carbono das 

parcelas. A verificação do ajuste foi comparada com erros simulados randômicos variando 1, 

2.5, 5, e 10% nas medidas dos diâmetros utilizados para estimar o carbono.  

 

4.4.2. Dados LiDAR 

Uma matriz de comparação foi utilizada para comparar os algoritmos que classificam 

os pontos do terreno. Nesta comparação foi selecionado um tile dos dados LiDAR com mais 

de 3 milhões pontos. Os filtros de classificação algoritmos testados foram o script em Python 

FLIP, a função chamada groundfilter, que utiliza um algoritimo hierarchic robust 

interpolation,  no FUSION (KRAUS; PFEIFER, 2001) e os pontos do terreno fornecidos pela 

empresas que utilizou o Ground routine classifies ground do TerraScan. Os parâmetros 

utilizados foram os padrões das funções e grid de 10 metros para o groundfilter. Os pontos já 

classificados utilizando o software TerraScan foram fornecidos pela empresa sem os 

parâmetros de entradas em formato de texto (.txt). Uma combinação dois a dois foi realizada 

para a comparação. As imagens MDT geradas por cada algoritmo foram comparadas 

calculando as diferenças entre as imagens obtendo o RMS. A diferença entre os MDT 

interpolados também foi realizada para entender melhor as diferenças entre os scripts e 

calcular o desvio médio.  

Uma regressão foi realizada para avaliar os resultados dos MDEs obtidos pelo LiDAR 

(MDT e MDS), com SRTM e com os transectos topográficos coletados em campo. Para o 

ajuste da regressão foram utilizados os valores absolutos em z. A interpretação do coeficiente 

fornece as tendências de cada modelo. Em seguida foram estabelecidas as relações lineares 

das principais métricas do LiDAR com os MDEs. 

 

4.4.3. Relação diâmetro x altura  

A relação entre altura e diâmetro das árvores foi estabelecida utilizando os valores de 

Arv_MDA e os coletados em campo. O ajuste de modelos logaritmos foi feito para descrever 

as relações hipsométricas utilizando os dados de altura coletados em campo e do MDA. Três 

diferentes ajustes foram realizados para a altura do LiDAR com os limites de diâmetros 

superior a 30cm, 45cm e 50 cm. Estes foram comparados com os ajustes obtidos no trabalho 

de Sawada et al. (2015), concomitantemente com uma descrição das difíceis condições de 

campo para mensurar a altura. 
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4.4.4. Relação métricas LiDAR e estoque de carbono 

O estoque do carbono obtido em campo foi relacionado com as métricas derivadas do 

LiDAR para cada parcela. As estatísticas aplicadas nos valores de altura normalizada ‘H’ 

foram divididas em três grupos de posição, de dispersão, densidade e de proporção (Tabela 3). 

Todas esta métricas também foram testados para diferente limite de altura de corte e calculado 

a métrica abaixo e acima do limite. Estas métricas foram aplicadas sobre os valores de altura 

dos pontos ou dos pixels, para parcela ou para os segmente de acordo com os grupos de 

amostragem. Importante ressaltar que a interpretação da métrica pode ser diferente 

dependendo do grupo de amostragem. 

 
Tabela 3: Métricas calculadas paras os grupos de amostragem, todos os pontos, dos pontos de vegetação ou pixel 
do MHA que representa a altura , por parcela ou segmento. 

 
 

 Sigla Métricas Explicação 

Po
si

çã
o 

H_min Mínima O mínimo da altura 
H_max Máximo O máximo da altura 

H_maen Média  A média da altura 
H_QM Média quadrática  A média quadrática da altura 
H_CM Média cúbica  A média cubica da altura 
H_pXX Percentis da altura Os percentis 5º, 10º, 25º, 50º, 75º, 90º e 95º da altura 
H_sum Soma A soma das alturas 

D
is

pe
rs

ão
 

H_range Amplitude da altura  A diferença de máximo e mínimo da altura  
H_MAD Desvio absoluto    Desvio absoluto da mediana da altura   
H_AAD Desvio absoluto    Desvio absoluto da média da altura  
H_var Variância da altura  A variância da altura  

H_sd Desvio padrão da altura  O desvio padrão da altura. Isso também é chamado de 
"rugosidade absoluta da vegetação" 

H_cv Coeficiente de variação   O coeficiente de variação da altura  
H_sKe Skewness  A  Skewness  da altura. 
H_kur Kurtosis    A curtose da altura. 

D
en

si
da

de
 

nR Número de retornos  O número total de pontos ou pixel dentro de cada pixel 

nV Retornos da vegetação   O número total pontos ou pixel que estão acima do solo  
nG Retornos do solo  O número total de pontos ou pixel que são solos 

Pr
op

or
çã

o 

Cover Vegetation Cover   O percentual de ponto ou pixel da vegetação (nV) e total 
CRR Canopy Relief Ratio   Relação entre a média e mínimo pelo a máximo e mínimo  

FHD_all Foliage Height Diversity  Calculo do índice de shannon para pontos e pixel classificados 
em camadas de 3 e 6 metros 

CC__hx Covertura de copa  A porcentagem de pontos ou pixels acima do limite h pelo 
total 

GAPC__hx Cobertura de clareira  A porcentagem de pontos ou pixel abaixo de limite h pelo 
total 

Vol Soma  A soma da altura do pixel 
Vol_C_hx Soma acima de h A soma da altura do pixel acima do limite 

Vol_CC_hx Percentual do volume  A porcentagem de pixel acima do limite h pelo total  
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4.4.5. Simulação do erro na estimativa do estoque de carbono. 

 

A relação linear entre carbono com variável dependente e as métricas derivado dos 

dados LiDAR com variável independente foi estabelecido.  Erros foi embutido 

arbitrariamente nas variáveis dependente e independente, considerando uma função de 

distribuição de probabilidade normal, com coeficiente de variação variando de 2%, 3%, 5%, e 

10%. Este teste foi realizado para as melhores métricas (Figura 8). A diminuição das relações 

com o aumento do erro é esperada, logo com este teste foi estabelecido o limite de erro 

máximo nas variáreis de entrada que mantem a capacidade de predição do modelo. 

  
Figura 8: Simulação de erros randômicos nas relações entre variáveis dependentes carbono e independentes 
métricas do LiDAR. 

 

4.4.6. Erro no georeferenciamento  

 A simulação do erro no georreferenciamento foi realizado no grupo de amostragem 

Plot_MDA. As variáveis mais significativas foram selecionadas para estas simulações.  Os 

erros com direção randômica na translação em X e Y para cada parcela e desvio padrão igual 

a 3, 4, 8 ,10, 15, 20 e 30 metros foram aplicados. As métricas do LiDAR para cada parcela 
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foram recalculadas em cada interação e estabelecido um novo ajuste. As parcelas não 

apresentam rotação no seu posicionamento durante a simulação. O processo apresenta um 

custo computacional elevado e neste experimento inicial foi rodado com 1000 interações para 

cada ajuste. Deste modo foi possível verificar se as relações estabelecidas sofrem influência 

com o erro do georreferenciamento dos dados de campo.  

 

4.4.7. Extrapolação do carbono pela simulação de Monte Carlo 

 

A primeira camada de extrapolação foi utilizando a área do LIDAR. Utilizando os as 

métricas extraídas do MDA do grupo Plot_MDA foi realizada a extrapolação do carbono para 

a área do LiDAR. A métrica do LiDAR escolhida para a extrapolação foi selecionada de 

acordo com seu desempenho nos testes dos erros randômicos e melhor interpretabilidade das 

relações biológicas.  A área do LiDAR foi dividida em cada hectare ou nos segmentos. A 

métrica selecionada e o erro foi calculado para todos os hectares ou segmentos. As métricas e 

seus respectivos erros podem ser utilizados como variável independente para estimativas do 

carbono para todas as áreas. O cálculo do erro propagado também foi realizado pela 

simulação de Monte Carlo aplicando os erros calculados para o carbono, para a variável 

independente e georreferenciamento.  Este processo gerou uma distribuição de probabilidades 

dos parâmetros dos modelos. A estimativa do carbono e seu erro foi realizado para cada 

hectare e este seguiu para segunda etapa da extrapolação. Ainda no caso do segmento foi 

necessário dividir o resultado pela área do segmento, obtendo os valores ponderado para 

hectare. 

A extrapolação para área do projeto foi realizada utilizando as estimativas de carbono 

obtido na etapa anterior com dependente e dados do SRTM com preditora. O estabelecimento 

desta relação foi realizado sorteadas amostras de 1 hectare sobre os dados do LiDAR. A 

distribuição foi sistemática sobre a área e serviu para dar suporte ao ajuste de equação para 

toda área do projeto da Reserva da Ducke e entorno. As melhores variáveis foram 

selecionadas para o ajuste da equação. Este ajuste também teve seus parâmetros calculados 

com a simulação de Monte Carlo, considerando as PDF do carbono por hectare da área com 

LiDAR e os erros estimados para as variáveis de entrada. Esta equação foi utilizada para toda 

área e aplicando a estimativa pela simulação de Monte Carlo. 
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4.4.8. Acesso do usuário e interface 

Os scripts permitem a replicabilidade do método para usuários com certo nível de 

experiência. A disponibilização e interação destes dados para usuários não experientes 

necessita da formação de uma base de dados e de uma interface própria. Utilizando esta 

interface o usuário poderá visualizar e manipular os dados, inserir dados próprios e rodar o 

processamento. A elaboração de um software para suprir esta necessidade é uma possibilidade 

factível e real para um inventário florestal. Isto aumenta o controle de qualidade dos 

inventários florestais. Apesar desta importância, este trabalho visou automatizar o 

processamento replicável e nortear a implementação de um sistema completo com base de 

dados, interfaces, com ferramentas disponibilizadas para o Qgis e para acesso online. Como 

exemplo, foi criada uma sugestão de interface para visualização e manipulação dos dados do 

inventário e imagens. Este exemplo de interface pode ser acessado em 

http://www.dtree.curupiradesign.com.br/. A interface foi elaborada utilizando ferramentas em 

javascript e html.  As bibliotecas D3.js e Tree.js entre outras permitem a criação de gráficos 

interativos permitindo que usuários manipulem os gráficos e visualizem as árvores em 

questão, criando uma dinâmica entre o inventário florestal e os usuários das informações.   
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5. Resultados e discussão 

5.1. Dados dos inventários e cálculo do erro 

 

As estimativas do estoque de carbono total das árvores foi de 156,37 ± 10 Mg/ha 

(Tabela 3). Estes estão dentro do intervalo de valores encontrados em inventários florestais na 

Amazônia  de 160,34 ± 11,25 Mg.ha-1 (IC 95%) (LIMA, 2010) e de 164,8 ± 12,3 t.ha-1 (IC 

95%) (HIGUCHI, 2015). O estoque de biomassa seca na mesma área foi estimado entre 210,9 

a 426,3 Mg/ha (Castilho et al., 2006 e 2010) para DAP > 1cm e parcelas em isolinhas. No 

presente estudo, as parcelas foram instaladas sistematicamente seguindo recomendação do 

IPCC e mensurados os indivíduos com DAP>10cm.  As parcelas de Castilho et al.  (2006) 

foram instaladas nas isolinhas da topografia, diminuindo a diferença do estoque de biomassa 

dentro das parcelas e aumentando entre parcelas. Isto pode ser observado pela maior variação 

dos dados de Castilho et al. (2006). Já o número de indivíduos de 433  ind.ha-1 ± 6,6%  foi 

abaixo da média para Amazônia de 505  ± 52 ind.ha-1  (LIMA, 2010) e 509 ± 52 ind.ha-1 

(HIGUCHI, 2015) . Este menor valor pode ser explicado pela presença da trilha de acesso que 

se localiza ao meio das parcelas e pela dificuldade de se observado as árvores pequenas no 

limite da parcela. 

 A distribuição de espécies segue um gradiente que varia com a topografia e com a 

diferença edáfica. Algumas espécies são especialistas em solo com alto teores de argila ex. 

Dinizia excelsa (angelim), e Caryocar villosum (piquiarana) e outras são especialistas em 

areia e presentes nos baixios como Tapura lanceolate (joão mole), Licania lata (caraipé), 

Micrandra siphonioides (Seringarana), mais a maioria são generalistas, com diferentes 

distribuições pelo gradiente edáfico  (SOUZA, 2011). Em média 6% dos indivíduos são 

palmeiras e em duas parcelas este número foi superior a 100 indivíduos. Estas parcelas se 

encontram em área de começa dos vales ou baixios (Tabela 4). As parcelas que estão nos 

baixios geralmente apresentam número superior de palmeiras, àquele encontrado nos platôs. 

As árvores mortas totalizam 26 indivíduos por hectare, sendo inclusas árvores mortas em pé, 

árvores que estão rebrotando ou mesmo sem copa.  

 
Tabela 4: Resumo dos parâmetros florestais abundância ou densidade de indivíduos, área basal e carbono para as 
parcelas e geral. 

 Densidade (N/ha) Área basal (m2/ha) Carbono (Mg/ha) 
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Parcelas Vivas Palmeiras Mortas Vivas Palmeiras Mortas Vivas Palmeiras Mortas 
DUC-01 510 10 24 8.83 0.14 0.45 160.80 1.90 8.65 
DUC-02 416 120 12 7.32 2.10 0.34 135.93 35.25 9.26 
DUC-03 426 2 16 7.66 0.03 0.33 162.32 0.35 6.24 
DUC-04 512 10 34 8.78 0.13 0.75 169.24 1.66 15.65 
DUC-05 430 12 34 7.85 0.12 0.96 165.71 1.14 25.34 
DUC-06 518 24 20 9.09 0.28 0.33 166.88 2.98 6.72 
DUC-07 472 10 16 8.57 0.12 0.34 181.12 1.40 7.06 
DUC-08 370 2 6 6.88 0.03 0.07 146.62 0.35 0.79 
DUC-09 558 18 22 10.31 0.18 0.40 214.91 1.75 7.54 
DUC-10 330 66 14 5.47 0.94 0.33 98.15 12.26 7.74 
DUC-11 422 2 42 7.21 0.02 0.86 146.58 0.14 17.94 
DUC-12 424  22 8.37  0.45 190.35  9.14 
DUC-13 376 10 28 6.68 0.11 0.82 130.26 1.13 22.89 
DUC-14 434 10 14 7.82 0.12 0.36 153.95 1.24 10.09 
DUC-15 546 6 18 9.73 0.06 0.45 192.64 0.57 11.21 
DUC-16 288 100 12 6.12 1.42 0.34 138.62 18.25 9.89 
DUC-17 470 10 10 8.62 0.11 0.25 173.05 1.08 6.27 
DUC-18 356 54 18 6.10 0.82 0.57 105.97 11.45 15.38 
DUC-19 572 22 10 10.00 0.26 0.35 176.96 2.72 13.39 
DUC-20 378 4 18 7.07 0.04 0.36 148.99 0.36 7.68 
DUC-21 444 12 16 8.37 0.14 0.37 174.76 1.49 8.14 
DUC-22 370 2 18 6.51 0.02 0.37 121.31 0.14 7.66 
DUC-23 358 40 20 6.86 0.54 0.47 140.88 6.70 10.36 
DUC-24 358 38 16 7.08 0.50 0.38 149.29 5.94 10.10 
DUC-25 448 26 18 8.19 0.32 0.41 159.93 3.78 9.36 
DUC-26 464 30 26 8.44 0.38 0.65 160.37 4.49 16.19 
Resumo V P m V P m V P m 
Número 26 25 26 26 25 26 26 25 26 
Média 433 26 19 7.84 0.36 0.45 156.37 4.74 10.79 

DP 73 30 8 1.24 0.50 0.20 26.16 7.76 5.37 
min 288 2 6 5.47 0.02 0.07 98.15 0.14 0.79 
25% 371.5 10 14.5 6.93 0.11 0.34 142.31 1.08 7.66 
50% 428 12 18 7.83 0.14 0.38 160.15 1.66 9.31 
75% 471.5 30 22 8.60 0.38 0.46 172.09 4.49 12.84 
max 572 120 42 10.31 2.10 0.96 214.91 35.25 25.34 

Incerteza± 6.66% 47.57% 16.54% 6.20% 55.55% 17.46% 6.56% 65.48% 19.52% 
 

Dentre as espécies identificadas pelo nome popular que ocupam o dossel, estão as 

mais abundantes como matá matá amarelo (Lecythidaceae) 463, breu vermelho (Burseraceae) 

449 e abiurana (Sapotaceae) 233, as quais possuem uma distribuição exponencial negativa.  

Nenhuma dessas árvores atinge valores de diâmetro acima de 90 cm (Figura 9a). As espécies 

com pelos menos 1 indivíduo acima de 90 cm e com abundância maior que 20 indivíduos, 

também são espécies com tendência de estar expostas ao dossel. Elas possuem poucos 

indivíduos e nem sempre uma distribuição exponencial (Figura 9b).  Essas são o angelim 

(Fabaceae) 49, arabá roxo (Fabaceae) 32, breu manga (Burseraceae) 44. A porcentagem de 

árvores exposta por classe diamétrica foi de 60% para classe de 30 a 40 cm, 71% de 40 a 50 

cm, 78% de 50 a 60, 85% de 60 a 70 cm e paras as maiores que 70 esta porcentagem chegou a 

91%. Nos baixios também há participação das palmeiras na composição do dossel da floresta. 

Nesta região e ao roedores a biomassa da florestas que varia junto com as condições de solo e 
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topográficos (CASTILHO et al., 2006; SUWA et al., 2013). Logo, métricas da topografia 

ajudam a predizer o estoque de carbono e podem ser derivadas de mapas topográficos. 

 
Figura 9: Distribuição diamétrica das espécies mais abundantes (a) e das que tiveram um individuo maior que 90 
cm (b). Cores frias significam menor número de indivíduos e as cores quentes maior número de indivíduos. Os 
traços tracejados cinza claro é média geral da porcentagem de indivíduos e os cinza-escuro, ao percentual de 
estoque de carbono por classe de diâmetro. 

 

  

5.1.1. Erro da medição do diâmetro 

 

A quantificação dos erros na medida do diâmetro é importante para o controle de 

qualidade do inventário florestal e foi realizado para 58 árvores com diâmetro acima de 50cm. 

O resíduo médio da comparação entre árvores que foram medidas com fita duas vezes foi de 

3,32 cm que representa uma incerteza de 5,5% sobre a medida do diâmetro ~60 cm (Figura 

10a). Analisando medidas entre 1,3 e 1,4 cm de altura do solo o erro encontrado foi de 

aproximadamente 1% para 100 árvores distribuídas em todas as classes diamétricas 

(BROKAW; THOMPSON, 2000). Neste trabalho foi remedido somente as árvores maiores 

que 50 cm. Árvore menores que 50 cm são mais fáceis de mensurar o diâmetro que árvores 

maiores. Em árvores com grandes diâmetros é mais difícil de passar a fita e deixá-la alinhada 

com o diâmetro, com maiores chances de se realizar a medida de forma diferente. Isto explica 

o maior erro encontrado neste trabalho. Estas diferenças se tornam menor quando o ponto de 

medição do diâmetro PMD está marcado como no caso do estudo em parcelas permanentes na 

área da estação ZF-2/INPA (Celes, in-press). 

As árvores que foram medidas com a fita e por fotogrametria apresentaram um resíduo 

mais elevado de 6,2 cm (Figura 10a) e 5,5 cm (Figura 10b) respectivamente. A incerteza das 

medidas por fotogrametria comparada com a fita foram semelhantes nas duas situações, 



 

 66 

demostrando a consistência das medidas pela técnica da fotogrametria. O aumento do erro 

comparado com a remedição fita x fita é justificado pela própria diferença metodológica. 

  Quando as medidas de fotogrametria são comparadas com árvores com PMD de 

difícil acesso, que foram estimadas visualmente na primeira medição, este erro chega a 14 cm 

(Figura 10b).  Logo, adotar técnicas de fotogrametria nos inventários florestais, pode ajudar a 

diminuir as incertezas dos inventários com baixo custo de equipamento e treinamento que 

pode ser aplicado por um dos componentes dos inventários florestais. Este procedimento 

permite propagar o erro na medida do diâmetro para a estimativa de carbono, aumenta o 

controle da qualidade dos inventários florestais e diminui as incertezas das medidas de árvores 

com PMD de difícil acesso. Outra utilização das fotografias é analisar características, 

principalmente, do fuste das árvores e possibilitar qualquer usuário a visualizar a árvore em 

questão e até mesmo realizar sua medida do diâmetro. Uma amostra desta possibilidade pode 

ser conferida em  http://www.dtree.curupiradesign.com.br/.  Dessa forma há o aumento da 

confiabilidade e controle do erro. 

As simulações de erros nos diâmetros de todas as árvores foram realizadas com os 

erros pré-determinados com PDF normal e coeficiente de variação de 2, 3, 5 e 10% sobre o 

diâmetro e utilizando a estimativa do erro pelos o ajuste com equação exponencial. O modelo 

exponencial do erro obteve um erro residual igual a 6 cm, um pouco maior que o ajuste linear 

(Figura 10c). Neste caso a função exponencial exerce bem sua função de estimar o erro para 

árvores de menor diâmetro, diferentemente dos modelos lineares que geram estimativas 

negativas, que não são desejáveis neste caso. O desempenho da função exponencial para 

estimar o erro foi semelhe ao erro a randômico de 10% (Figura 10d). No entanto, este erro no 

diâmetro representou 2% no valor de carbono estocado na parcela. 
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Figura 10: Comparação entre as diferentes medidas de diâmetros para as 58 árvores re-mensuradas (a e b). 
Ajuste de regressão linear e exponencial entre diâmetro e a diferença de diâmetros (c). Estimativa do carbono 
para as 12 parcelas re-medidas com simulação do erro calculado e erros embutidos de 2, 3 5 10 % nos diâmetros 
das árvores (d). 

 

Além do diâmetro, outro fator que mais influenciou no estoque de carbono é o número 

de árvores ou abundância de indivíduos.  A relação do número de indivíduos com o carbono 

das parcelas é maior que qualquer métrica derivada do diâmetro, como a sua média, média ao 

cubo ou variância (Figura 11). Esta é superada somente pela soma do diâmetro. A soma do 

diâmetro representa em parte representa o número de indivíduos e em parte o efeito do 

diâmetro (Figura11 b). 
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Figura 11: Relação dos parâmetros extraídos das medidas de diâmetro a-  média cubica, b- coeficiente de 
variação, c- número de indivíduos (DAP_num), d- soma dos diâmetros (DAP_sum). 

 

 

5.2. Processamento Dados Lidar  

 

O processamento dos dados do LiDAR com o script LiP apresentou um bom 

desempenho para o grande volume de dados, produzindo os 4 principais modelos deste 

trabalho: MDS, MDT, MDA, MDERRO (Figura 12). O mapa do erro na modelagem do 

terreno mostra maiores tendências de erro em áreas com declives, podendo variar até ~ ± 1,5 

metros. Em estudo em região de relevo movimentado, a diferença entre modelos por 

diferentes algorítmicos pode chegar até 3,02 m nas áreas mais declivosas, com uma densidade 

reduzida de 1 pulso/m2 (LEITOLD et al., 2015).  A comparação dos modelos produzidos no 

LiP com modelos obtidos, utilizando os pontos filtrados do terreno, no TerraScan e no 

FUSION, apresentou variação de até 5 metros nas áreas declivosas (Figura 12). Estas 
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diferenças estão atribuídas principalmente à heterogeneidade da seleção dos pontos entre 

algoritmos. 

 

 
Figura 12: Os produtos finais gerados do pré-processamento utilizando o script LiPP. MDS mapa digital de 
superfície, MDT mapa digital do terreno, MDA mapa digital da altura do dossel, MDERRO mapa digital do erro 
no MDT. 

 

A classificação realizada pelo TerraScan foi mais restritiva, obtendo-se um total de 

~55 mil pontos. O LiP, o script desenvolvido neste trabalho, selecionou mais de 272 mil 

pontos e a classificação pelo groudfilter do FUSION forneceu mais de 568 mil pontos. Este 

último representa uma porção menor que 3% do total de pontos. A diferença no número de 

pontos e sua distribuição espacial se deve principalmente à diferença metodológica para 

classificação. Apesar da grande diferença de número de pontos classificados, somente 54% 

dos pontos classificados pelo TerraScan são comuns com os pontos do LiP e deste último, 

somente ~57% são os mesmos pontos classificados no FUSION (Tabela 5). 

 
Tabela 5: Matriz de confusão entre os pontos classificados do terreno entre os scripts LiP, TerraScan e FUSION 

  TerraScan FUSION 

  0 1 Per 0 1 Per 

Li
P.

py
 0  25105 45.56%  411907 72.44% 

1 241846 29999 54.44% 115138 156707 27.56% 

Per 88.96% 11.04%  42.35% 57.65%  
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FU
SI

O
N

 0  3408 6.18%    

1 516918 51696 93.82%    

Per 90.91% 9.09%     

 

De modo geral os terrenos modelados pelos três scripts foram semelhantes, 

apresentando as maiores diferenças nas áreas declivosas (Figura 13). Apesar do FUSION 

classificar quase 2 vezes mais pontos que o LiP, nas áreas declivosas ele selecionou menos 

pontos que o LiP (Figura 13). Em contrapartida, o script LiP e o script no FUSION 

selecionaram mais pontos em áreas planas e com pouca declividade tornando a diferença entre 

estes modelos menores. 

Os poucos pontos classificados do TerraScan foram mais homogêneos pela área e o 

erro da interpolação foi maior devido aos poucos pontos (Figura 13). Também foi observado 

maior diferença nas áreas pouco declivosas comparando o TerraScan com o LiP e FUSION 

(Figura 13). A comparação entre LiP e FUSION apresentou menor valor de RMS. O maior 

RMS foi entre o FUSION e o TerraScan devido principalmente aos poucos pontos 

classificados nas áreas declivosas pelo FUSION.  Os parâmetros utilizados em cada algoritmo 

podem influenciar na quantidade e distribuição de pontos classificados do terreno. Os MDT 

produzidos pelos diferentes processos são semelhantes entre sé com um baixo erro menor que 

meio metro. Isto mostra que o algoritmo LiP desenvolvido neste trabalho para classificação 

dos pontos do terreno e interpolação foi adequado. Ainda é preciso melhorar a classificação 

dos pontos do terreno em áreas declivosas que são as regiões que mais apresentam erros no 

MDT. Estes erros propagam-se no cálculo das métricas do dossel e muitas vezes são omitidos 

(HANSEN; GOBAKKEN; NAESSET, 2015; LEITOLD et al., 2015).  

 A vantagem do script em Python é poder calcular o erro na modelagem do terreno e 

da interpolação promovendo o controle da qualidade e rodar os processos necessários de uma 

única vez para vários arquivos. Os scripts ainda estão em sua fase inicial, que torna o processo 

replicável por usuários experientes. No entanto, os desenvolvimentos desses algoritmos 

poderão ser disponibilizados como plugin do Qgis, que torna esta ferramenta replicável e 

acessível ao usuário com pouco nível de experiência em ferramentas de SIG. A utilização do 

FUSION que é gratuito também requer usuários experientes para seu manuseio. 



 

 71 

 
Figura 13: Visualização dos pontos do terreno classificados e mapa do erro da interpolação para os três scripts 
LiP, TerraScan e FUSION e visualização das diferenças entre os MDT dos três métodos. As unidades do z das 
imagens são em metros.  
 

5.3.  Relações entre dados de campo, LiDAR , SRTM, RapidEye e 

Landsat 8 

5.3.1. Comparação modelos do terreno   

Os perfis topográficos coletados em campo mostraram similaridade com os perfis dos 

diferentes mapas de elevação (Figura 14).  A translação vertical dos modelos podem ser 

aplicadas para diminuir as tendências constante (ELMIRO et al., 2014). Uma translação na 

vertical dos dados coletados em campo foi realizada considerando a média da diferença entre 

os pontos inicial e final de cada perfil com o MDT do LiDAR.  Os mapas de elevação 

derivados do LiDAR ou do SRTM com os dados de campo apresentaram a mesma variação 

entre cotas, observado pelo alto R2 e coeficiente de inclinação próximo de 1. O MDT foi de 

aproximadamente três metros mais altos que os pontos do GPS topográfico.  Enquanto o 

MDS para pixel de 30 metros e do SRTM foram respectivamente 25 e 22 metros mais altos 

que o MDT (Figura 14d). Deste modo podemos afirmar que para a floresta da Ducke, o 
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SRTM expressa 88% da altura da vegetação. Esta porcentagem pode variar de acordo com a 

fisionomia da floresta. Florestas mais altas, porém, mais abertas podem resultar numa menor 

participação da altura da floresta no SRTM (ELMIRO et al., 2014).  

A tecnologia do SRTM representa a topografia com a influencia dos objetos presentas 

no terreno. A área da Ducke apresenta um mosaico de fisionomias florestais de grande porte 

chegando a 35 metros de altura. Apesar desta influência da altura da vegetação no MDE do 

SRTM, este representa bem a topografia da área em questão por não possuir áreas desmatada 

ou vegetação de baixo porto. O registro das coordenadas com os dados de GPS é influenciado 

pela presença da vegetação de grande porte que diminui a acurácia e precisão das 

coordenadas. No entanto, utilizando aparelhos geodésicos com maior qualidade e custo é 

possível obter com precisão os dados altimétricos do solo das florestas. Neste sentido os três 

MDE podem ser utilizados para a caracterização da topografia da região e auxiliando na 

extrapolação dos parâmetros florestais colaborando com os trabalhos de (SUWA et al., 2013) 

(CASTILHO et al., 2006). 

  

 
Figura 14: Perfis topográficos NS3, NS4 e NS5 com os dados altimétricos:  MDS, com resolução espacial de 30 
metros; perfil do SRTM; perfil do MDT do LiDAR; perfil das cotas altimétricas coletadas em campo com 
aparelho digital a laser 3D (azimute e inclinação) com a aplicação de uma translação utilizando a média da 



 

 73 

diferença entre o primeiro e o último ponto do MDT; pontos de GPS topográfico coletados também em campo. 
O último gráfico é a regressão entre os perfis topográficos e os perfis do campo. 

 

5.3.2. Altura das árvores 

 

A altura das árvores e da vegetação é um importante indicador de sítio, que pode 

representar um fator conveniente para ajuste de biomassa  entre diferentes sítios (LEFSKY et 

al., 2005b; ZHANG et al., 2014). No entanto é extremamente difícil mensurar a altura das 

árvores com acurácia em florestas tropicais (ASNER et al., 2011; D’OLIVEIRA et al., 2012). 

Uma trena a laser que mensura a distância vertical foi utilizada no trabalho de campo para 

facilitar a coleta da altura, mas diversas dificulta foram observadas. As dificuldades para 

mensurar a altura total foram primeiro identificar corretamente a copa ou um ramo da árvore 

que se pretende realizar a medida. Segundo, quando se consegue uma visualização, é coletada 

a altura do ramo mais alto deste ponto, que dificilmente irá representar a altura das árvores e 

sim de um galho mais baixo (Figura 15). Terceiro é encontrar e delimitar a copa da árvore de 

interesse nas imagens MDA do LiDAR. Muitas árvores de menor porte estão sob a copa de 

outras árvores. No entanto, uma proporção das árvores de maior diâmetro possui grandes 

copas e poderiam ser identificadas. Portanto a partir de um limite de diâmetro, a altura 

coletada no LiDAR pode ter validade para representar a relação hipsométrica da floresta. A 

comparação das relações diâmetro-altura coletados em campo e a altura no MDA (pixel 

correspondente às coordenadas da árvore) foram importantes para entender as diferentes 

fisionomias.  

 Os resultados mostram que as equações elaboradas com as árvores acima de 30 ou 

acima 45 cm de diâmetro superestimam as menores árvores comparando com outras 

localidade do Amazonas  (SAWADA et al., 2015) (Figura 15). O ajusto realizas DAP acima 

de 50 cm se aproximou de sítios como Capanã Grande e Jutaí (SAWADA et al., 2015).  Logo 

árvores acima de 50 cm de diâmetro são uma boa opção para se ajustar uma relação 

hipsômetrica da floresta.  Isto ocorre por que estas árvores possuem copas frondosas o que 

aumenta a chance de o ponto da coordenada da árvore coincidir com a área da copa. No 

entanto este ajusta ainda pode sobrestimar a altura total das árvores, uma vez que dificilmente 

irá representar o ponto mais altura da sua copa.   

Os dados de altura em campo, possuem tendências de subestimar a altura das árvores. 

Estes quando comparados com Sawada et al., (2015) se aproximaram a sítios como Unini e 

São Gabriel da Cachoeira que são conhecidas com florestas de menor porte, com transições 
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entre florestas e campinaranas e florestas alagáveis com baixo porte (SAWADA et al., 2015). 

Apesar da área de estudo na Ducke apresentar regiões de campinarana, as fisionomias destas 

florestas são bem distintas da floresta em estudo.  

 

 
Figura 15: Relações hipsométricas utilizando dados de campo de altura e dados de altura coletados no MDA para 
as árvores com diâmetro acima de 30, 45 e 50 cm. 

 

 

5.3.3. Relação entre métricas do LiDAR e topografia 

 

A altura média da vegetação e seu coeficiente de variação possuem uma relação 

positiva com os modelos da topografia (Figura 16a). A métrica do LiDAR que melhor é 

explicada pela variação da topografia foi a altura no percentil 75% (H_p75th), com uma 

relação R2 de 28% (Figura 16b) e melhora quando se considera o MDE do SRTM, chegando a 

33%(Figura 16d). A frequência da banda de radar utilizada no SRTM capta a altura da 

vegetação, que é mais alta nos platôs e mais baixa nos vales. Isso aumenta a explicação do 

modelo quando comparado com o MDT. 
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Figura 16: Relações entre as métricas do LiDAR e os mapa digitais do terreno derivados do LiDAR e do SRTM. 

 

 

O percentil 75% (H_p75th) é a métrica é a que mais se assemelhou com a altura do 

topo ou altura dominante da floresta com tendências de aumento nos platôs. Área de platôs 

são mais planas com a estrutura florestal mais estável que a área de baixios que sofrem com a 

sazonalidade das águas e maior porção de palmeiras no sub-bosque.  É possível observar 

tendências das maiores árvores ocorrerem em nível de altitude pouco mais baixas que no platô 

(Figura 16a). A região apresenta diferentes ambientes florestais que pode ser demonstrado 

pela variação da altura média, altura percentil 75% (H_p75th), coeficiente de variação e a 

própria variação do carbono, que neste caso considera somente diâmetros na equação 

alométrica. O volume percentual acima de 17 metros (VOL_C_h17) tem a menor relação com 

a variação da topografia (Figura 16c). A diferença entre baixio e platô pode chegar a ~3 

metros na altura percentil 75% e ~2 metros na altura média. Isto representa uma ocupação 



 

 76 

volumétrica pela vegetação nos platôs 2 vezes maior que em área quando comparados com os 

baixios.  

Na região de estudo, as áreas predominantes são os platôs em região de interflúvio de 

bacias hidrográficas. Estes possuem florestas densas e fechadas com árvores emergentes 

apresentando copas maiores que 20 metros de diâmetro. Ecologicamente as florestas nos 

platôs são mais estáveis e conseguem acumular mais carbono (CASTILHO et al., 2006). Os 

baixios possuem uma variação sazonal das águas, que representa um fator ambiental de 

grande impacto na vegetação, além dos diferentes tipos de solo e da presença de palmeiras no 

dossel. Áreas declivosas possuem forças como movimentação superficial do solo, do 

escorrimento da água e movimentação de nutrientes e de matéria orgânica que influenciam 

nos processos ecológicos, resultando numa maior variação da altura. Áreas de cristas possuem 

uma variação gradual, sendo que nas porções mais altas há a presença de árvores de grande 

porte semelhante aos platôs. Nas porções mais baixas das cristas, mas sem influência sazonal 

das águas se localizam as campinaranas florestadas. Estas em algumas regiões chegam a 

possuir dossel mais baixo que os baixios, mas se encontra em altitudes mais elevadas. 

A capacidade do SRTM de explicar a variação tanto paras as variáveis biofísicas 

quanto para as métricas do LiDAR é importante para entender e melhorar os efeitos das 

relações e da extrapolação. O carbono possui uma provável relação positiva com o SRTM 

com p-valor = 0,051 (Figura 17b). Esta relação melhora quando é realizada com o MDT do 

LiDAR chegando a R2 20% de explicação do carbono das parcelas (Figura 17a). Na relação 

entre SRTM e o número de indivíduos das parcelas, esta relação foi positiva, mas com pouca 

significância (Figura 17c). As relações entre a soma do diâmetro, carbono e densidade de 

indivíduos com o SRTM são semelhantes (Figura 17d). Entendendo melhor a variação das 

métricas da floresta e do LiDAR é possível estabelecer as influências dos erros destas 

métricas na extrapolação do carbono.  
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Figura 17: Relações entres os mapas de elevação do LIDAR e do SRTM com os parâmetros florestal. a - carbono 
com MDT do LIDAR, b – carbono com MDE SRTM, c- numero de indivíduos das parcelas com MDE do 
SRTM e d - soma dos diâmetros (DAP_sum) com MDT do LIDAR. 

  

   

5.3.4. Relação dos dados ópticos com carbono e segmentação 

Os dados brutos das imagens do Landsat 8 de 2019 /08/ 09 e do RapidEye de 

2011/08/11 foram extraídos para as parcelas e foram estabelecidas relações entre os números 

digitais das imagens e os parâmetros da floresta. O infravermelho médio do Landsat 8 (banda 

6) e o vermelho costal do RapidEye (banda 4) foram as bandas que melhor tiveram ajustes 

com o carbono (Figura 18a-b). A área basal teve a melhor relação com o mínimo do vermelho 

costal do RapidEye (Figura 18c). A topografia e a métrica do máximo do infravermelho 

próximo do RapidEye apresentou a melhor relação. Estas relações mesmo que significativas 

precisam ser analisadas cautelosamente para serem utilizadas na extrapolação do carbono. 

Elas não representam uma relação de causa e consequência direta. As relações são indiretas e 

estão atribuídas a artefatos do ambiente somada a estrutura da vegetação. Por exemplo, nos 
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baixios da Ducke há predominância de palmeiras no dossel, maior umidade no solo e presença 

de água que causam diminuição da refletância, podendo justificar as melhores relações dos 

valores mínimos. Logo aplicando esta equação nas imagens, as áreas de vertentes sombreadas 

podem ser estimadas como baixios e as áreas de vertente iluminada podem ser estimadas 

como platôs, o que não é desejável. Devido a estes e outros artefatos possíveis nas imagens 

ópticas, a imagem do Landsat foi utilizada para classificações de regiões de florestas, 

vegetação secundária, áreas desmatadas e água.  

 

 
Figura 18: Relação entre números digitais e topografia da região. a-  relação da banda do vermelho costal com 
carbono. b – relação do infravermelho do landasat-9 oli com carbono. c- banda do vermelho costal do RapidEye 
com área basal. d - E infravermelho do RapidEye com o SRTM. 

 

A classificação foi realizada com 83% de acerto. As regiões logo foram dos limites da 

Ducke foram bem classificadas em área desmatadas e de florestas. No entanto, pequenas 

regiões com desmatamentos, menores que 0,5 hectares dentro de um segmento foram 

omitidos neste processo. As áreas de floresta secundária apresentaram uma superestimava 

sobre a áreas de floresta em vertente iluminada. Devido a saturação de luz nestas vertentes, 

sua resposta espectral se torna semelhante à da refletância do dossel homogêneo e 
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fotossinteticamente mais ativo das florestas secundárias. Efeito já esperado neste tipo de 

classificação. No entanto, os métodos necessários para as estimativas do carbono em floresta 

secundária são totalmente diferentes das estimativas de floresta madura e devem ser 

realizados com modelos próprios. Assim como na estimativa do carbono, na classificação 

também é recomendada a adoção de técnicas e controle de erro utilizando o método de Monte 

Carlo ou similares. Neste caso este a classificação foi utilizada para isolar a área de floresta 

madura e realizar a soma do carbono e do erro acumulado resultado do ajuste com SRTM 

para área de floresta (Figura 19). 

 

 
Figura 19: Classificação supervisionada com SVM, de vermelho desmatamento e cidade, de verde claro floresta 
segundaria, que neste caso foi relativamente superestimada, de verde escuro floresta madura e azul água. 
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5.4. Simulação dos erros randômicos 

 

5.4.1. Erro no carbono e na métrica do LiDAR 

 

Na simulação de Monte Carlo aplicada nas relações entre as métricas do LiDAR e 

carbono, as taxas de erros randômicos de 5% mantiveram algumas das relações significativas 

e com R2 maior que 0,3 (Tabela 6). As taxas de 10% foram suficientes para tornar a relação 

com R2 menor que 0,3. Somente as métricas número e soma das alturas do grupo de 

amostragem das coordenadas das árvores com o MDA (arv_MDA) foram significativas a 

10%. No entanto, a métrica do LiDAR soma das alturas não apresentou melhora na estimativa 

de carbono como a soma do diâmetro coletado em campo.  

 
Tabela 6: Médias da simulação do ajuste de equações com o erro para taxa de para taxa 5% e  10 % de erro das 
métricas com os melhores ajuste.  

 

O número de métricas inclusa com diminuição do erro foi de 10, 6, 4 para o grupo 

parcelas e MDA (plot_MDA) e de 54, 9 e 1 para parcelas e pontos do LiDAR (Plot_point), 

respectivamente para os erros randômicos de 5%,3%,e 2%. Isto mostra que as métricas 

obtidas utilizando todos os pontos do LiDAR são mais concisas que as relações estabelecidas 

com a métrica obtida pelo MDA. No entanto, o custo computacional da obtenção das métricas 

Grupo Erro Metricas a b Vp R2 r Sxy IC 
arv_MDA 10 H_sum 31.96 0.01 0.00 0.39 0.61 11.92 0.08 
arv_MDA 10 H_num 32.83 0.21 0.01 0.35 0.58 12.21 0.41 
arv_MDA 10 Vol _h17.0 33.17 8.15 0.00 0.39 0.62 11.91 2.49 
  h16 a  h20        
plot_MDA 5 GAP_h18.0 97.03 -0.03 0.00 0.33 -0.57 11.21 0.21 
  h16 á h20        
plot_MDA 5 GAP_C_h19.0 99.20 -126.45 0.00 0.33 -0.57 11.16 13.46 
  h16 á h20        
plot_points 5 DENS_h13.0 119.39 -166.68 0.00 0.37 -0.60 10.87 10.74 
  h10 á h17        
plot_points 5 COVER_h14.0 120.19 -154.19 0.00 0.36 -0.60 10.89 10.26 
  h10 a h18        
plot_points 5 COVER_sg_h13.0 115.02 -173.64 0.00 0.37 -0.60 10.85 11.59 
  h10 á h18        
plot_points 5 H_q25 25.04 3.75 0.00 0.34 0.58 11.08 1.45 
plot_points 5 H_p25th 25.50 3.72 0.01 0.33 0.57 11.19 1.46 
plot_points 5 Vol_C_h10.0 51.14 0.90 0.00 0.37 0.60 10.84 0.97 
  5, 10 a 15        
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da nuvem de pontos é maior que das imagens. As imagens são de mais fácil interpretação e 

manipulação, dando maior suporte para futuras análises com todos os pontos.  

O limite de altura que melhor representa as métricas da floresta foi de 

aproximadamente 17 metros. O número acumulado (GAP_h16) e percentual (GAP_C_h16) 

de pixels abaixo de 16 metros apresentou as melhores resistências contra os erros randômicos 

de 5% (Figura 20a). Esta relação pode ser interpretada de duas maneiras: quanto maior as 

áreas de clareira menor o carbono ou quanto maior for a ocupação em área de floresta com 

altura maior que o limite maior será o carbono. O volume percentual (VOL_C_h17) possui o 

mesmo ajuste inicial que o número acumulado (GAP_C_h17) até 17 metros, porém com 

menor resistência aos erros randômicos (Figura 20b). Isto se deve a menor variação do 

volume para explicar o carbono que pode ser observado pelos maiores coeficientes de 

inclinação. De modo geral as métricas que indicam um grau de ocupação em área ou volume 

foram as mais significativas neste trabalho. Métricas como cobertura do dossel, densidade e 

volume são úteis para prever o carbono (CHEN, 2013). Este resultado diferem de estudos que 

encontraram as melhores relação utilizando métricas derivados da altura dos pontos (LIM; 

TREITZ, 2004; PATENAUDE et al., 2004) e métricas da altura do MDA (ASNER et al., 

2010; ST-ONGE; HU; VEGA, 2008). 

 

 

 
 
Figura 20: Erros embutidos nas variáveis dependente e independente de 5% de coeficiente de variação. a- 
Relação entre carbono e frequência percentual até 16 metros (Gap_C_h16) , b- Relação entre carbono e volume 
percentual acima de 17 metros (Vol_C_h17). 
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Depois das métricas de área e volume, as outras métricas de altura mais importantes 

foram os percentis H_p25th e H_p10th colaborando com o percentil 30th (STEPHENS et al., 

2012) e 25th (LIM; TREITZ, 2004). A média da altura e os percentis mais altos H_p75th, 

H_p90th, foram menos significativos para a previsão do carbono, mas apresentou uma relação 

expressiva com a elevação do terreno demostrada pelas diferenças entre os ambientes em 

relação a sua altura. 

Os modelos ajustados com múltiplas métricas do LiDAR ou utilizando modelos mais 

complexos estão sujeitos a problemas de overfiting e as relações físicas e biológicas que elas 

expressam são difíceis de serem interpretadas. Os modelos lineares foram selecionados e são 

utilizados em alguns estudos com LiDAR (ASNER et al., 2009) (ZHAO et al., 2011). 

Apresentaram bom desempenho na interpretação das relações. As ferramentas 

disponibilizadas neste primeiro experimento poderão ser utilizadas para experimentos 

posteriores, utilizando modelos com maiores capacidades de representar os aspectos físicos e 

o estoque de carbono da floresta. A métrica selecionada para a extrapolação utilizando o 

método de Monte Carlo foi o volume percentual acima de 17 metros de altura (VOL_C_h17). 

O volume é uma métrica que caracteriza a estrutura horizontal e vertical da floresta juntas  

(CHEN, 2013) e foi utilizado em segmentação para cálculo do volume do fuste e da área basal 

(CHEN et al., 2007). 

A relação entre métricas do LiDAR e parâmetros florestais depende de calibração. 

Este vai variar de acordo com objetivo do levantamento, do tamanho da área e das parcelas, 

do clima, da topografia, das equações alométricas e até mesmo da própria estrutura da 

floresta. Entre os sensores remotos, o LiDAR é aquele que fornecerá maior precisão da 

estrutura vertical da floresta e na precisão do monitoramento. Qualquer alteração como 

abertura de clareiras ou abertura de estradas no sub-bosque das florestas pode ser facilmente 

detectada utilizando modelos de densidade relativa (RDM, sigla em inglês) (D’OLIVEIRA et 

al., 2012). Deste modo, um protocolo de processamento e análise linear das relações entre 

métricas e parâmetros florestais ajuda a estabelecer e interpretar as relações significativas para 

a extrapolação de interesse. 
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5.4.2. Erro espacial em x e y 

O teste do erro do georreferenciamento foi importante para entender seus efeitos nas 

estimativas de carbono. O GPS de navegação é geralmente utilizado nos inventários florestais. 

O uso deste equipamento é prejudicado pela cobertura florestal, com erros variando de 8 a 10 

metros (YOSHIMURA; HASEGAWA, 2003). Comparando com método que utiliza a média 

de translação e rotação das parcelas utilizando os pontos de GPS de navegação e mapeamento 

local, a distância com as coordenadas do GPS diferencial foi menor que 5 metros. Uma vez 

que os dados do LiDAR possuem uma acurácia no georreferenciamento de decímetros, o erro 

do georreferenciamento em campo vai influenciar diretamente na combinação entre parcela e 

imagens e nas métricas coletadas. 

É possível observar que as métricas como densidade acumulada percentual até 19 

metros (GAP_C_h19) foi a variável que mais resistiu aos erros randômicos gerados nesta 

simulação (Figura 21a). Esta métrica indica a área de ocupação ou a proporção de espaço com 

dossel inferior a 19 metros variando ao redor das parcelas. Quer dizer que locais com maior 

proporção de clareiras representa menor biomassa. O volume percentual ou a proporção do 

volume da vegetação acima de 17 m (VOL_C_h17) resistiu menos ao erro no 

georreferenciamento (Figura 21b). Outras variáveis como o índice de diversidade e o percentil 

a 10% (H_p10th) foram significantes, mas que perdem explicação com o erro no 

georreferenciamento (Figura 21c). O erro do posicionamento é um fator de grande impacto 

nas estimativas. Os procedimentos de coleta e o processamento destas informações precisam 

continuar seu desenvolvimento para serem mais precisos e eficazes em campo.  
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Figura 21: Gráficos das principais variáveis com o aumento do erro no georreferenciamento. Influência do erro 
no georreferenciamento com as duas principais métricas do LiDAR a densidade de pixels acumulados até 19 
metros (a) e soma dos pixels acima de 17 metros de altura (b). Diminuição do R2 com o aumento do erro no 
georreferenciamento (c). 
 

5.4.3. Erros na segmentação 

No teste dos erros randômicos para os segmentos, as variáveis que apresentaram 

significância foram a área e o volume do segmento. A área dos segmentos apresentou uma 

relação próxima com a densidade de indivíduos (Figura 22a). Logo quanto maior a área do 

segmento, maior número de indivíduos, maior o carbono. O melhor desempenho foi do 

volume ou soma das alturas dos pixels dos segmentos. A taxa de ocupação no espaço em 3 

dimensões ou volume dos segmentos foi altamente correlacionável com o estoque de carbono 

total dos segmentos (Figura 22b). O volume do segmento e carbono foi linear e próximo da 

relação soma do diâmetro da parcela com o carbono. O volume dos segmentos no MDA é 

uma variável importante que possui uma relação direta com o estoque de carbono da floresta. 

Outra vantagem da segmentação é o mapeamento do carbono em escala mais detalhada que a 

própria parcela combinando os segmentos com as árvores georeferenciados. O método 
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extrapola para o total de carbono. Para se obter o mapa por hectare é necessário realizar a 

divisão do carbono estimado para o segmento pelo volume e dividir pela área (Figura 23a). 

Das estatísticas de altura dos segmentos, a altura percentil 95 foi a que apresentou 

melhor resultado (Figura 22d). Uma tendência exponencial no gráfico pode ser observada. 

Regressão múltipla com área e percentil 95th obteve ajuste próximo do volume (Figura 22d). 

O volume consegue captar a área e a altura do segmento de uma vez só sendo recomendado 

maior investigação sobre esta relação.  

 
Figura 22: Relação linear entre carbono e métricas dos segmentos: área em metros quadrados (a), soma dos 
valores de alturas dos pixel ou volume dos segmento em metros cúbicos (b) e altura percentil 95% do segmento 
(c). Regressão múltiplas dois a dois das variáveis anteriores (d). 

 

 

 Os mapas contendo o volume do segmento e da altura H_p95th, assim como o mapa 

do carbono obtido pela aplicação da equação podem ser observados (Figuras 23).  O mapa da 

extrapolação que utilizou a área dos segmentos, extrapolou a média para toda área tornando o 

mapa mono cor.  Logo o estoque de carbono por hectare foi constante. A diferença está na 

altura dos segmentos representados pelo volume e pelo percentil H_p95th.  A segmentação do 

MDA foi importante para uma caracterização em escala detalhada dos compartimentos de 
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carbono da floresta. Os desafios da combinação do arranjo espacial da segmentação com as 

parcelas e árvores ainda é um fator a ser investigado. Neste processo somente os segmentos 

com 80% da sua área dentro da parcela foram selecionados.  Esta análise preliminar da 

segmentação mostra as relações entre o volume de ocupação do segmento e o carbono de 

todas árvores neste segmento. Os segmentos possuem um tamanho bem menor que o das 

parcelas, logo espera-se um maior efeito no erro do georreferenciamento. Adotar esta 

metodologia pode melhorar de forma significativa o monitoramento da floresta, uma vez que 

outros dados de séries temporais de alta resolução espacial por imagens estereoscópica (ST-

ONGE; HU; VEGA, 2008) podem ser utilizados juntos. Na extrapolação para a área do 

LiDAR os melhores desempenhos foram do volume e da altura percentil 95% (H_p95th) 

(Figura 23).  Esta nova abordagem em grupo de árvores pode ser uma alternativa para 

melhorar as estimativas, a extrapolação e o monitoramento em alta resolução do carbono.  

  

 
Figura 23: Mapas do estoque de carbono por hectare obtidos utilizando o volume (VOL) do segmento e mapas 
do carbono obtidos com o uso da métrica percentil 95%(H_p95th)  dos segmentos. 
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5.5. Modelagem do carbono e quantificação do erro propagado 

A extrapolação foi realizada combinando os dados de campo por parcela com os dados 

do MDA do LiDAR. O volume percentual acima de 17 metros (VOL_C_h17) foi a métrica do 

LiDAR selecionada para esta extrapolação. Apesar desta variável apresentar um erro maior 

nas etapas anteriores, ela possui uma relação direta entre o volume da vegetação e sua 

biomassa. Aplicando o erro calculado de 2% para o carbono das parcelas nos dados do 

LiDAR de acordo com o mapa do erro e erro no georreferenciamento de 5 metros, os ajustes 

com a simulação mantiveram significância e perdendo um pouco do R2 (Figura 24). 

 

 
Figura 24: Relação entre carbono e volume percentual (VOL_C_h17) e a simulação Monte Carlo com erros 
calculados do inventario do lidar e do georreferenciamento para ajuste de equação para extrapolação do carbono. 
 

A extrapolação foi realizada de acordo com o formato da parcela 40x125m primeiro 

com o maior lado na direção X e depois o maior lado na direção Y (Figura 25). A média do 

carbono e sua incerteza foi calculada utilizando o método de Monte Carlo e aplicando os erros 

dos coeficientes e o erro da variável independente. O mapa do carbono em detalhe foi obtido 

com o cálculo da média entre os planos na direção Y e X. A variação das estimativas do 

carbono ficou entre 40 a 70% de erro no mapa do carbono extrapolado para área de cobertura 

do LiDAR (Figura 25). 



 

 88 

 
Figura 25: Mapas de extrapolação do carbono e do erro para área do LIDAR. As métricas foram extraídas e 
aplicados em mapas de acordo com o tamanho da parcelas variando primeiro em x 40 e y 125m e depois  com x 
igual 125 e y igual 40m. A médias no mapeamento nos dois sentidos resultou no mapeamento em 40 x 40 
metros.  

 

A segunda etapa da extrapolação para a área do projeto foi feita utilizando as métricas 

de altitude do SRTM. Estas métricas se tornam válidas para esta região porque a área 

apresenta uma única região concisa de platôs em interflúvios que se transformam em baixios a 

medida que se afasta do centro da área. Logo, a diferença entre cotas altimétricas é 

semelhante entre os baixios. Apesar das diferenças visuais da distribuição do carbono, 

somente o ajuste com os dados brutos é significativo, explicando 10% da variação do carbono 

estimado pelo LiDAR. Quando se calcula a equação considerando os erros obtidos no 

mapeamento anterior, o modelo perde a sua explicação (Figura 26). Os erros são muito altos 

para a segunda escala de mapeamento, mas os coeficientes ficam próximos da relação com os 

dados brutos. Mesmo apresentando uma relação fraca o carbono foi estimado para toda área 

do projeto utilizando os dados do SRTM. 
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Figura 26: Relação entre carbono estimado pela LiDAR e altitude do SRTM e simulação de Monte Carlo com os 
erros da estimativa do carbono e de altitude para ajuste da equação para extrapolação do carbono para área do 
projeto. 

 

 A incerteza para a estimativa do carbono variou entre ~ 15% a 30% (Figura 27). Este 

menor erro obtido na simulação de Monte Carlo na extrapolação se deve ao fato que o ajuste 

entre o SRTM e LiDAR apresentou um número de amostras de aproximadamente 300 

amostras e a relação campo e LiDAR possui 26 amostras, gerando uma menor estimativa do 

erro. O método conseguiu realizar a extrapolação do carbono e das incertezas associadas para 

cada etapa. Os fatores que mais influenciaram nas estimativas foram os erros devido ao 

georreferenciamento. O deslocamento da parcela sobre a imagem do LiDAR gera incertezas 

maiores que as calculadas para o carbono e modelo do terreno. O desenvolvimento de 

métodos para garantir e controlar as incertezas no georreferenciamento são importantes para 

melhorar a combinação dos dados de campo e LiDAR. 
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Figura 27: Mapas com as equações e sua aplicação em SIG para geração do mapa do carbono e da sua incerteza. 
 

O mapa de carbono e sua incerteza estão prontos para serem utilizadas nas estimativas 

de emissão de gases de efeito estufa.  No entanto para se alcançar as estimativas de emissão é 

necessário realizar as estimativas de desmatamento e de degradação. O desmatamento é mais 

fácil de ser mapeado, como na classificação realizado utilizando a imagem Landsat. As 

estimativas de degradação ainda não possuem método bem definidos necessitando de estudos 

específicos para este fim com controle do erro propagado.  

 

5.6. Considerações 

O erro na medida do diâmetro pode ser medido e controlado nos inventários florestais 

adotando técnicas de remedição com fita e por fotogrametria. O desenvolvimento de script 

para o processamento dos dados LiDAR, permitiu quantificar e consequente controle dos 

erros nas estimativas do terreno com os dados LiDAR. O georreferenciamento das parcelas 

para a combinação com dados de alta resolução requer procedimentos que garantam sua 

acurácia sem comprometer as atividades de campo. O método de Monte Carlo foi importante 

para a estimativa do erro principalmente do georreferenciamento dos dados de campo, uma 

vez que a fórmula da propagação do erro não permite este tipo de abordagem. Os scripts estão 

em desenvolvimento e disponíveis a qualquer usuário, com intuito de tornar o método 

replicável em diferentes locais e para qualquer tipo de contribuição. 

A reserva Ducke assim como as áreas de baixios ao redor da reserva estão de certa 

maneira protegidas contra o desmatamento. Logo o desmatamento tende a ocorrer nas áreas 

de platôs ao redor da reserva Ducke que possuem maior estoque de carbono. Isto representa 

um risco ou oportunidade para as florestas no entorno.  Um risco porque área para 

assentamentos são destinados nos platôs. O crescimento destas áreas desmatadas podem 
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tornar a reserva Ducke um fragmento totalmente isolado. Uma oportunidade visando a 

implantação de projeto de carbono e de serviços ambientais na região de entorno da Ducke. 

Trazendo benefícios sociais, econômicos e garantindo o fluxo genético entre a Ducke e as 

florestas ao seu redor.  

 

 

6. Conclusão 

A combinação dos dados de campo com dados aéreos do LiDAR e dados o orbitais 

com modelagem matemática somado a técnicas para quantificação do erro propagado 

conseguiu extrapolar o carbono da floresta com uma incerteza quantificada para área da 

floresta da Ducke.  O método pode ser aplicado em outra área, combinando os dados de 

campo com de sensores remoto e as técnicas deste trabalho. Florestas degradada ou 

vegetações secundarias necessitam de métodos especificas para quantificação do carbono. As 

ferramentas do sensoriamento remoto, da matemática e da ciência da computação estão 

disponíveis para serem utilizadas nos inventários florestal ajudando desde do planejamento ou 

resultados reduzindo tempo e custo das atividades de campo. A identificação das fontes de 

incerteza e a adoção de métodos para minimizá-los e quantifica-los são a essência para as 

estimativas de carbono visando o REDD+. Adotar estas técnicas é importante, primeiro pela 

questão ética de pagar para continuar a poluir sem outro esforço e segundo para evitar 

problemas como a da dupla contagem dos estoques de carbono. Isto melhora o desempenho 

do monitoramento florestal, uma vez que atividades podem ser planejadas para suprir e 

minimizar as incertezas do mapeamento inicial do projeto.  Deste modo podemos alcançar o 

objetivo de conservação e uso sustentável das florestas.  
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