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RESUMO

Objetivamos  abordar    algumas  técnicas utilizadas para estimar o volume

de árvores  em povoamentos eqüiâneos do gênero Eucalyptus, utilizando  fotografias

aéreas. Essas técnicas visam  a simplificação e  apoio aos trabalhos de campo, e assim

como a  redução dos erros no inventário florestal. Aborda-se as principais medições

que devem ser obtidas no campo e nas fotografias aéreas e a  forma como são obtidas,

com vistas às estimativas volumétricas.



ABSTRACT

This paper describes the main tecniques used to estimate volume of  trees  in

stands  regulation Eucalipytus using aerial photographs. The techniques are used to

simplify the field work and reduce the error of volume equation. It also describes

measurements in the field and in the  aerial photographs concerning volume estimation

for both cases.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CAP – Circunferência à Altura do Peito ( aproximadamente 1,30 m)

DAP – Diâmetro à Altura do Peito (aproximadamente 1,30 m)

GPS – Global Positioning System (Sistema de Posicionamento Global )

UTM – Universal Transversa de Mercator

V & M – Vallourec  & Mannesmann



1 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação

A avaliação do potencial florestal é uma  técnica que a cada dia vem sendo

aprimorada pelas empresas florestais, no sentido de minimizar os erros e reduzir os

custos operacionais de amostragem e cálculos, além de procurar apresentar os resultados

da maneira mais clara possível.

O conhecimento correto do volume e da biomassa é de grande importância

para o planejamento da produção. O inventário florestal não  pode estar sendo utilizado

para os planos de exploração, e sim na análise econômica, planejamento e otimização

das atividades  da empresa.

1.2 Descrição da Empresa

A  V & M Florestal Ltda, foi criada em 1969, com o objetivo de produzir

carvão vegetal a partir  de florestas de eucalipto plantadas, de forma a garantir a auto-

suficiência da Vallourec & Mannesmann  Tubes, na produção do ferro gusa.

Inicialmente a V & M Florestal era uma empresa essencialmente prestadora de serviços

nas atividades de silvicultura, exploração florestal e  carvoejamento. A partir de 1990

passou a  desempenhar a totalidade de suas atividades ligadas à  produção, aquisição e

logística do suprimento do carvão vegetal.

A V & M Florestal possui cerca de 118 mil ha  de florestas de eucalipto

plantadas em aproximadamente 213 mil ha  de  propriedades no Estado de Minas

Gerais. Atuando em 16 Municípios mineiros, a capacidade nominal de produção da

empresa é de 1,2 milhões m3 carvão vegetal de eucalipto por ano. A figura 1 mostra as

fazendas da empresa e sua distribuição no estado. As Plantações da V&M Florestal,

estão localizadas nas Regiões Norte e Noroeste do Estado



FIGURA  1 – Distribuição das fazendas da V&M Florestal

1.3 Localização e Descrição da Área em Estudo

Os dados de campo foram coletadas na fazenda Campo Alegre, de

propriedade da  V & M  Florestal, localizada na área rural do município de João

Pinheiro, situado a noroeste do estado de Minas Gerais. A fazenda se encontra  a cerca

de  395 Km na  direção noroeste da capital mineira, Latitude  17o 55’ 14” S  e

Longitude  46o  10’ 20” W  , coordenadas UTM Zona/fuso 23,  SAD 69,  382.000E ,

8.014.000 N , do  meridiano central 45º, conforme Figura 2.

FIGURA  2 – Localização da fazenda Campo Alegre
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A área total da fazenda é de   13.604,39 ha, sendo  8.887,21 ha de plantio ,

3.946,21 ha de Reserva e Área de Preservação Permanente, veja figura 3.

FIGURA  3 – Planta da Fazenda Campo Alegre, com descrição de Plantios, Reservas.

1.4 Justificativa

Hoje  a  empresa  faz o inventário  florestal, utilizando apenas DAP

(Diâmetro  Altura do Peito; medido a 1,30 m no tronco da árvore), com isto, consegue

ajustar uma equação de volume, com um Coeficiente de Determinação em torno de

95%.

Procuramos neste trabalho adicionar mais uma  variável, a  altura das

árvores amostradas, e com esta esperamos ajustar um modelo de regressão, com um

Coeficiente de Determinação acima de 95% e um menor erro padrão da média.



1.5 Objetivos

GERAL :  Propor a utilização de técnicas de fotogrametria, para obtenção de alturas de

árvores e a utilização desta variável para ajuste de um modelo de  regressão

volumétrica.

ESPECÍFICOS :

- Extrair  alturas de árvores nas parcelas ,  utilizando técnicas de fotogrametria.

- Ajustar um modelo de regressão  utilizando apenas uma variável independente, o

DAP (Diâmetro  Altura do Peito; medido a 1,30 m no tronco da árvore) e o volume

como  variável dependente.

- Ajustar um modelo de regressão utilizando duas variáveis independente, o DAP

(Diâmetro  Altura do Peito; medido a 1,30 m no tronco da árvore) e Altura ,

medidos no  campo e o volume como  variável dependente.

- Ajustar um modelo de regressão utilizando duas variáveis independente, o DAP

(Diâmetro  Altura do Peito; medido a 1,30 m no tronco da árvore) e Altura , o DAP

medido no campo e a Altura extraída  através de fotogrametria. Teremos o volume

como variável dependente.

- Comparar  os parâmetros  estatísticos,  Coeficiente de Determinação- R2 (%)  e o

Desvio padrão – Syx das equações . E os possíveis  ganhos obtidos com a adição da

variável altura  na regressões.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Ao longo deste capítulo serão discutidos os principais termos, conceitos e

definições utilizadas no decorrer do trabalho, bem como, serão abordados trabalhos

anteriormente publicados que servirão de suporte científico para a presente pesquisa.

A Biometria Florestal,  pode ser entendida como o domínio dos métodos e o

estabelecimento de uma sistemática de medição de árvores ou de povoamentos

florestais .

Numa etapa mais avançada, a Biometria consiste na modelagem biológica

ou empírica das relações de crescimento e produção. Um exemplo é a modelagem da

relação altura dominante – idade, para expressar de forma quantitativa os diferentes

sítios da empresa florestal. É também possível modelar com sucesso o perfil do fuste,



para se obter o volume total , ou ainda o número de produtos com dimensões

previamente especificadas, e os seus volumes. (CAMPOS et ali., 1991)

Por  último , a Biometria procura modelar o crescimento e a produção

florestal, controlando fontes de variação como o sítio, a área basal, altura e a idade no

caso de modelos para o povoamento.

O emprego de fotografias aéreas, através da Fotogrametria e da

Fotointerpretação, tem feito com que seja possível na atualidade, estudar comodamente

em escritório, os recursos naturais de grandes superfícies,  com custo mínimo em

relação aos trabalhos de campo. (DISPERATI, 1991)

Existem grandes vantagens na utilização de técnicas fotogramétricas para

fins florestais, uma vez que as fotografias aéreas fornecem uma visão  global do terreno

e um detalhamento acentuado da tipologia florestal, além de contribuir na determinação

das áreas florestais com certa precisão.

Uma das aplicações mais práticas e úteis  das fotografias aéreas na área

florestal, diz respeito à estimativa volumétrica de árvores isoladas ou em grupos, através

de variáveis mensuráveis nessas fotografias.

Estas técnicas vem sendo utilizadas a muitas décadas em inventários

florestais, porém não têm sido incorporadas de forma efetiva em regiões tropicais e

subtropicais, onde a vegetação, geralmente densa, dificulta  o reconhecimento da

espécie e a medição das dimensões da árvore na fotografia. Nessas  regiões, a

composição e a estrutura das florestas, o desconhecimento de suas condições, a falta de

investigações adequadas e as restrições quanto à escala e a qualidade das fotografias

aéreas, não tem permitido progresso comparáveis àqueles obtidos em países de clima

temperado. (OLIVEIRA,  1980).

O potencial de uma área florestal pode ser estimada através de fotografias

aéreas, com a medição de parâmetros que conduzam à estimativa do volume de árvores

individuais ou através da estimativa do volume dos povoamentos com características

definidas, tais como densidade e número de árvores por unidade de área (CAMPOS et

ali, 1990).



2.1 Tabelas de Volume

A cubagem de árvores isoladas pelo método da tabela de volume é

justificada pela necessidade de estimar o volume dos povoamentos. Esta tabela expressa

o volume de uma árvore como sendo função de determinadas características.,

geralmente do diâmetro à altura do peito e da altura.

Para se estimar o volume de um povoamento, pode-se medir o volume de

cada árvores e somá-los, o que é no entanto, inaceitável para povoamentos de grandes

dimensões. A conveniência da tabela está no fato de existir grande dificuldade em se

obter o volume de uma árvore, e como as variáveis requeridas para entrada são de fácil

obtenção, a estimativa do volume reduz-se a uma simples leitura.

Uma  tabela de volume é uma apresentação tabular ou tabelada de volumes

individuais de árvores em função de uma, duas ou três variáveis independentes. Portanto

o volume  poderá ser uma  função de:

v= f (d ), ou

v= f (d,h), ou

v= f (d,h,f)

Onde, conforme convenção temos:

v= volume individual,

V= volume do povoamento,

d= DAP com casca ( a 1,30  m do solo)

h= altura total ou comercial, e

f= fator que expressa a forma da árvore.

O volume é denominado de variável dependente ou variável-resposta e as

outras são chamadas de variáveis independentes ou variáveis-causa. As variáveis

independentes são obtidas de árvores isoladas (diâmetro, altura, forma) ou de árvores

em grupos ou povoamentos ( área basal por  ha, altura dominante, etc.).

Um procedimento semelhante ao utilizado no campo, pode ser adotado para

estimar o volume de uma árvore através de fotografias aéreas.

No método analítico, necessita-se usar um modelo matemático, escolhido

entre os modelos conhecidos, ou testa-los e escolher o que apresentar melhor ajuste e



precisão. Os coeficientes do modelo são estimados através de análise de regressão,

utilizando o método dos mínimos quadrados (GARCIA , 1995).

Para se obter o volume, é  necessário estimar os coeficientes do modelo, e

para estima-los devem ser obtidos os dados a partir de árvores cubadas segundo uma das

fórmulas tradicionais: Smalian, Huber, Newton, etc, onde  serão medidos diâmetros a

diversas alturas.

O número de árvores a serem cubadas, dependerá da homogeneidade do

povoamento, da espécie e da analogamente, quanto mais heterogêneo o volume, maior o

número de árvores. Cinqüenta a cem árvores podem ser suficientes na construção de

uma tabela local, desde que as dimensões das árvores amostradas cubram toda a

variação em diâmetro e altura, do local onde será aplicada a tabela. É costume, por

exemplo, cubar  um número de árvores suficientes que cubram toda a variação de sítios,

classes de idade, de diâmetros e de alturas, para que a equação seja válida

(SCOLFORO, 1993).

2.2 Regressão

Entende-se por regressão o estudo da relação entre duas variáveis ou grupos

de variáveis, onde se procura estimar o valor de uma variável a partir do conhecimento

do valor de outra variável.

A regressão também permite que seja estimado o grau de associação entre

duas ou mais variáveis.

Costuma-se também defini-la como uma relação entre uma variável

dependente (Yi) e uma   ou mais variáveis independentes (Xi).

No estudo de regressão, o principal problema reside em encontrar um

modelo matemático que melhor se ajuste aos dados observados.

2.3 Coeficiente de determinação (índice determinístico)

O coeficiente de determinação é uma medida estatística que explica a

percentagem de variação explicada pela variação. É expressa por:

R 2 = S.Q. Regressão / S.Q. Total = 67,94 / 94,92 = 0,72



O exemplo acima indica que 72% das variações ocorridas, estão explicadas

na equação estudada.

A parte da variação não explicada pela regressão é:

1 – S.Q.Regressão / S.Q.Total = 1 – 0,72 = 0,28

O exemplo acima indica que  28% das variações não estão sendo explicadas

na equação calculada.

2.4 Desvio padrão

É uma medida de variação muito utilizada pelo fato de que permite a

interpretação direta da variação dos dados, pois o mesmo é expresso nas mesmas

unidades de medição ( kg, m, cm , etc.) que na tomada dos dados, além de permitir

estimar a variação não controlada, isto é, ocorrida ao acaso.

O desvio padrão (S) é expresso como sendo a raiz quadrada da variância.

S =      S 2

2.5 Variância

A variância S2   é definida como sendo a média dos quadrados dos desvios.

Como na prática, a média verdadeira não é conhecida, mas sim estimada pela estatística

X,  há necessidade de se substituir o N na fórmula por N-1 tendo-se pois o princípio de

grau de liberdade, tornando a fórmula em :

S2  =  i=1
∑ (Xi -  X) 2  / N-1

O princípio do grau de liberdade, baseia-se no fato de que não se

conhecendo a média verdadeira  µ, e fazendo-se cálculo de S 2 a partir de uma

estimativa  X, eqüivale exatamente à perda de uma observação.

2.6 Comparação dos Levantamentos de Campo com Estimativas

Fotográficas

As estimativas volumétricas de fotografias aéreas têm sido bastante

utilizadas em regiões temperadas, principalmente no que diz respeito a parâmetros de



povoamentos, como  tabelas volumétricas construídas com base  na correlação do

volume por unidade de área, com a densidade de copas e altura média do povoamento.

Em levantamentos de campo, as variáveis normalmente utilizadas para o

cálculo do volume individual são altura e diâmetro de árvore, para estimar o mesmo

volume através de fotografias aéreas é utilizado um procedimento semelhante.

2.6.1 Métodos para Estimativa Volumétrica Através de Fotografias Aéreas

Existem dois métodos para estimativa volumétrica do potencial madeireiro

de uma área florestal através de fotografias aéreas:

a- medição de parâmetros que possam conduzir à estimativa de volume de árvores

individuais, e

b- estimativa do volume dos povoamentos com características definidas, tais como

densidade e número de árvores pôr unidade de área.

Em qualquer das metodologias utilizadas, a precisão obtida na estimativa do

volume ou do DAP, depende da exatidão com que se possa efetuar as medições nas

fotografias, assim como a correlação que tenham com o parâmetro desejado (altura e

diâmetro da copa).

2.6.2 Estimativas Volumétricas de Árvores Individuais

A  cubagem de árvores isoladas pelo método da tabela de volume é

justificada pela necessidade de  estimar o volume dos povoamentos. Esta tabela

expressa o volume de uma árvore como sendo função  de determinadas características,

geralmente do DAP e da altura ( MACHADO,  1994).

Um procedimento semelhante ao utilizado no campo, pode ser adotado para

estimar o volume de uma  árvore através de fotografias aéreas. Para se construir tabelas

de volume de árvores individuais, (LRED et ali, 1972) indicam dois métodos:

a- obtenção no campo do volume individual, por cubagem rigorosa das árvores

envolvidas e de variáveis que possam ser medidas ou estimadas nas fotografias

aéreas, entre elas, altura total, diâmetro da copa e posição de uma árvore em relação

à sua vizinha. Algumas variáveis utilizadas para a estimativa do volume, são:



H= altura total

DC= diâmetro da copa

AC= área da copa

Nh= número de árvores que vegetam em uma área circular que envolve a árvore em

consideração, com raio à altura desta,

A= número de copas de árvores que se encontram dentro de um ângulo maior que

um pré-estabelecido (por exemplo 20º), o qual parte do centro da árvore em

consideração,

Nm= número m de árvores vizinhas que são menores que a árvores em questão,

P= proporção da área da copa que é recoberta pela projeção vertical da copa de outra

árvore,

As variáveis Nh, A, Nm e P somente podem ser obtidas em fotografias aéreas em

escala grande.

b- obtenção no campo do diâmetro à altura do peito (1,30 metros) e de variáveis que

possam ser medidas ou estimadas nas fotografias aéreas, entre elas, altura total,

diâmetro da copa e área da copa.

      A diferença entre os dois métodos reside somente no tipo de informação coletada

em campo; ambos utilizam análise de regressão múltipla para selecionar as variáveis

que melhor são correlacionadas, no primeiro método, com o volume e no segundo,

com o DAP. A figura 02 apresenta as variáveis comumente utilizadas nas fotografias

aéreas para a estimativa do volume (CARDOSO,  1990).

2.6.3 Estimativas Volumétricas de Povoamentos

As variáveis independentes mais correlacionadas com o volume dos

povoamentos pôr unidade de área, são a altura e a densidade, motivo pelo qual são as

mais utilizadas nos modelos de regressão. Assim, no caso de estimativas volumétricas

de povoamentos pôr fotografias aéreas, as variáveis que podem ser obtidas são :

diâmetro da copa médio, altura do povoamento e densidade de copas.



2.7 Variáveis Utilizadas em Estimativas Volumétricas Através de

Fotografias Aéreas

2.7.1.1 Altura

Altura é genericamente definida como a distância vertical que vai da base ao

topo da árvore. Em fotografias aéreas, a altura das árvores e do povoamento, podem ser

medidos diretamente através de três métodos básicos e um complementar:

a- determinação da altura devido ao deslocamento dos objetos,

b- medição da diferença de paralaxe em pares estereocópicos,

c- medição do comprimento das sombras,

a) Determinação da Altura Devido ao Deslocamento dos Objetos

O deslocamento exagerado de objetos altos, situados nas bordas de

fotografias aéreas verticais, muitas vezes permite a medida exata da altura dos objetos

através de uma única fotografia. Este método pode ser aplicado desde que:

- admita-se que o ponto seja coincidente ao ponto nadir,

-    o topo e a base do objeto sejam claramente visíveis,

-   o grau de deslocamento da imagem seja suficientemente grande para que permita

medidas precisas.

As imagens, em fotografias aéreas, são geralmente deslocadas de sua

verdadeira posição devido:

1) ao equipamento

2) ao relevo do terreno

3) à inclinação do eixo ótico.

As distorções devidas ao equipamento ótico e/ou fotográfico são radiais a

partir do ponto principal; as distorções devidas ao relevo, também denominadas de

deslocamento topográfico, são radiais a partir do ponto nadir e as distorções devidas à

inclinação do eixo ótico são radiais a partir do  isocentro. É possível derivar uma



equação para calcular a quantidade  de deslocamento topográfico, utilizando as relações

geométricas de triângulos semelhantes.

Esta equação resulta em :   h = (d x H) / r,

Onde: h = altura do objeto,

D = deslocamento da imagem na fotografia, ou distância na fotografia, da

base ao topo do objeto deslocado.

H = altura de vôo,

r = distância na fotografia, do nadir ao topo do objeto deslocado

Este método apresenta duas grandes limitações:

a- o deslocamento da imagem é sempre muito pequeno, principalmente se a árvore for

baixa ou quando estiver próxima ao centro da fotografia,

b- o método só é eficaz quando se vê a base e o topo da árvore, o que raramente ocorre

com árvores em povoamentos, quando não se consegue ver a base.

b) Medição da Diferença de Paralaxe em Pares Estereoscópicos

Quando as fotografias apresentam as limitações descritas no item anterior

altura do objeto muito pequeno ou base do objeto não visível, pode ser utilizado  este

segundo método.

A altura dos objetos está na realidade relacionada com os deslocamentos

deste objeto em ambas as fotografias de um par estereoscópico. Desta forma, o

deslocamento do relevo irá variar em direção e/ou magnitude de uma fotografia para

outra. Logo, se é  possível medir o deslocamento combinado de um objeto num par

estereoscópico, é possível também determinar a altura deste objeto. Ao deslocamento

combinado de um objeto num par estereoscópico,  é dado o nome paralaxe. Observando

um determinado  objeto, alternadamente, com os olhos esquerdo e direito, tem-se

impressão que o mesmo muda de posição. Esse deslocamento aparente causado pela

mudança do ponto de observação é dado como paralaxe.

A fórmula utilizada para a determinação da diferença de paralaxe, em

fotografias estereoscópicas é:



∆h = (H x dp)/ (b + dp)

onde: ∆h = altura do objeto que está sendo medido,

H = altura de vôo,

b = paralaxe absoluta ou base aérea esteroscópica,

dp = paralaxe diferencial.

A  paralaxe absoluta ou paralaxe de x é  a média das distâncias entre o ponto

principal e o ponto principal conjugado de duas fotografias consecutivas de uma mesma

linha de vôo, também conhecida como base aérea estereoscópica.

A paralaxe diferencial ou paralaxe estereoscópica, é a diferença de paralaxe

estereoscópica entre o topo e a base de um objeto. Na fórmula acima os valores de b e

dp devem ser expressos na mesma unidade, ou seja, se os valores de b e dp forem

expressos em mm e H em m, a unidade obtida para a altura será metros.

Existem vários tipos de instrumentos destinados a medir diferenças de

paralaxe, entre eles, a cunha de paralaxe, o estereoscomparágrafo e a barra de paralaxe.

A barra de paralaxe é um instrumento que, acoplado ao estereoscópico de

espelhos, destina-se a efetuar medidas de diferença de paralaxe enquanto se observa o

modelo estereoscopicamente. É  também  denominada de Estereomicrômetro porque é

essencialmente constituída de um micrômetro em forma de barra, em cujas

extremidades são fixadas duas lâminas de vidro, cada uma tendo ao centro ou um

pequeno ponto negro ou um pequeno círculo ou uma pequena cruz, denominadas

marcas de medição.

Uma dessas   lâminas é fixa à barra, enquanto que a outra pode mover-se na

direção do eixo longitudinal  da barra, quando gira-se um parafuso micrométrico, o que

faz com que varie a distância entre as duas  marcas de medição. O eixo-guia traz

divisões em milímetros e o parafuso micrométrico possui divisões  de 0,05 mm,

permitindo estimativas de até um centésimo de milímetro.

As fotografias aéreas devem ser inicialmente, corretamente orientadas

segundo a linha de vôo, e sobre elas, colocada a barra de paralaxe. As duas marcas de

medição, pôr fusão estereoscópica, aparecem como uma  única marca, denominada

então marca flutuante; ao movimentar-se o parafuso micrométrico, esta marca parece

flutuar, subindo ou descendo conforme se diminui ou se aumenta a  distância entre as

duas marcas. Desta maneira, faz-se com que  a marca pouse inicialmente no topo da



árvore, anotando-se a primeira leitura; de maneira análoga a marca é transportada ao

solo, anotando-se  a segunda leitura. A diferença entre as duas leituras fornece a

diferença de paralaxe dos dois pontos.

2.7.2 Estimativa Direta de Volumes Através de Fotografias Aéreas.

Através de técnicas fotogramétricas e de chaves de Fotointerpretação, os

inventários florestais são, atualmente, uma atividade rotineira da Dasonomia, cujos

custos, sem ser precisamente baixos, estão ao alcance da maioria das empresas

florestais. No entanto , muitos pesquisadores, não estão satisfeitos com as reduções de

trabalho e custo que se tem obtido com o emprego da fotografia aérea nos inventários

florestais. Num esforço para reduzir ainda mais a distribuição econômica, eles tem

reduzido a atividade de campo ao mínimo, criando técnicas de estimativa direta de

volume a partir do próprio material fotográfico. A técnica em questão é complementada

com a amostragem fotográfica.

Não deve haver conflito entre as medidas obtidas no campo e nas fotografias

aéreas, elas devem se complementar. A aplicação mais comum está em subdividir a área

florestal em estratos homogêneos e  determinar a área de cada um. Outro exemplo de

aplicação seria a locação de amostras de campo nos estratos previamente delineados

sobre a  informação fotográfica. (DISPERATI,  1991)

Dentro de uma ampla gama de alternativas que se tem estudado, existe a

possibilidade de diminuir as  etapas relativas ao procedimento clássico de estimativa de

volume de árvores, através de material fotográfico, e provavelmente as três

metodologias que têm dado resultado mais úteis são:

a- utilização de estereogramas,

b- elaboração de tabelas de conversão para o emprego de tabelas de volume

convencionais, e

c- elaboração de tabelas fotogramétricas de volume.

2.7.3 Utilização de Estereogramas

Considere em estabelecer um bom número de unidades de amostra em áreas

que representam cada uma das diferentes condições existentes dentro do estrato

considerado. Cada unidade de amostra é localizada também nas fotografias aéreas.



Recorta-se as porções de fotografias aéreas (geralmente 2,5 x 2,5 cm), que contenham

as unidade de amostra consideradas, cuidando para que elas fiquem localizadas na  parte

central  do recorte, montando-se posteriormente em forma de pares estereoscópicos,

anotando-se  no cartão de montagem, os resultados da amostragem de campo,

especialmente, freqüência, área basal e  volume por hectare. Os volumes de unidade de

amostra são estimados por meio de uma comparação minuciosa com os estereogramas.

2.7.4 Elaboração de Tabelas de Conversão

Utilizado para estimar o volume por unidade de amostra fotográfica,

consiste na elaboração de uma tabela de  conversão, que relaciona valores de diâmetro

da copa (x), com valores de DAP (Y) por árvore, para uma região, ou determinado

povoamento. Com a tabela  de conversão mencionada, pode-se (empregando uma tabela

de volume convencional ao povoamento em questão) obter o volume de cada árvore da

unidade de amostra fotográfica, cujo diâmetro de copa e altura total sejam visíveis no

par esteroscópico.. Evidentemente, a soma dos volumes individuais de uma unidade de

amostra, fornece a estimativa do volume total da amostragem.

O método consiste em medir o diâmetro da copa e a altura de cada árvore no

par estereoscópico. Depois, através da tabela de conversão obtém-se o DAP

correspondente à avaliação de cada diâmetro da copa. Então, entra-se na tabela de

volume e com os dados disponíveis de altura total e DAP, resulta o valor

correspondente ao volume. Soma-se os volumes de cada uma das árvores e estima-se o

volume  total.

2.7.5 Tabelas Fotogramétricas de Volume

Tabela  fotogramétrica de volume é aquela que permite estimar o volume de

povoamentos, estratos, etc, baseando-se em uma ou mais características do conjunto de

árvores que podem ser mediadas ou avaliadas com o auxílio de fotografias aéreas. A

fase intermediária na elaboração de uma tabela fotogramétrica de volume, é o

estabelecimento da relação existente entre o volume e as variáveis que podem ser

quantificadas no material fotográfico. A metodologia mais utilizada para esse fim, é o

emprego de técnicas de regressão múltipla.



As variáveis independentes que têm se apresentado mais eficientes para a

estimativa do volume são:

a- Densidade de copas ou  Fechamento de copas, expresso em percentagem,

b- Altura média das árvores dominantes e codominantes,

c- Diâmetro médio da copa.

V = f ( H, CD , DC)

Etapas para construção da tabela

a- Obtenção da amostra – Para isto se requer medir no total, um conjunto de unidade

de amostra que sejam de fácil localização nas fotografias aéreas. A informação que

se extrai da amostra, é aquela que serve, rotineiramente, para avaliar existências

volumétricas, tais como:

- unidade taxonômica,

- diâmetro à altura do peito – DAP,

- altura total e/ou comercial.

As unidades de amostra para a construção de tabelas fotogramétricas de

volume são escolhidas, preferencialmente de forma seletiva. Uma vez que a tabela é

construída através de uma análise de  regressão, deve cobrir-se toda a variação, ou seja,

as unidades de amostra devem incluir desde altos a baixos volumes e para tanto o

número de unidades de amostra deve ser adequado.

Quanto ao número de unidades de amostra adequados para esse fim, o mais

comum , a que se reporta a  bibliografia, oscila entre 50 a 300 unidades de amostra, o

que depende, no entanto, de vários fatores.

b- Construção da tabela propriamente dita – Uma vez que se tenha as informações de

campo, obtida das unidades de amostra, calcula-se o volume de cada uma delas.

Então, através da rotina já conhecida, utiliza-se as tabelas regionais de volume.

Depois, são interpretadas, nas fotografias aéreas, as áreas que  representam as

unidades de amostra, de maneira a quantificar as variáveis que , por experiências

prévias sabe-se que, estão estreitamnte correlacionadas ao volume, tais como,

densidade de copas, altura media das árvores dominantes e codominantes e diâmetro

médio das copas das árvores dominantes e  codominantes. Com o auxílio de



computadores, testam-se vários modelos de regressão múltipla, tendo o volume por

unidade de amostra como variável dependente (Y), e o resto das medições feitas nas

fotografias aéreas  como variáveis independentes , até encontrar qual o modelo e

qual a combinação de variáveis levam a obter o ajuste ótimo.



3 DESENVOLVIMENTO

3.1 Materiais Utilizados

- Pares de fotos aéreas , na escala de vôo de 1:30.000, data do vôo julho/1999,

altitude do vôo – 3.474 metros, altitude média do terreno 830 metros, faixa

02 , fotografias 182 e 183. Conforme Figura 4.

- Software AutoCad Map, versão 3.0.

- Global Positioning System (GPS) , marca  Trimble  PXR, com precisão

submétrica.

- Computador Pentium III , processador 233, 128 MB memória RUN.

- Software STATTHIGHAPHIS for Windows.

- Hipsômetro.

- Fita métrica.

- Aviógrafo – Wild B8 .Equipamento analógico de solução ótica/mecânica e

armazenamento digital das informações compiladas. Com ampliação ótica de

6 vezes, e mecânica de 2 vezes para planimetria e 4 vezes para altimetria.

Com estilo ótico, marca índice 0,07 milímetros.

FIGURA  4 – Recorte da foto utilizada, mostrando os talhões estudados.

Talhão - 11

Talhão - 10



3.2 Metodologia

Este trabalho é composto de três etapas complementares. Na primeira etapa,

foi feita uma coleta dos dados (variáveis independentes), DAP e altura das árvores

dentro das parcelas amostradas .

 Na Segunda etapa, foram selecionadas 30 árvores em cada talhão, e estas

foram cubadas rigorosamente, após  abatidas , medindo seus  DAP e  alturas.

 Na terceira etapa, foram ajustados as regressões, utilizando as variáveis

obtidas na primeira e segunda etapa.

3.2.1 Escolha da Área a ser Estudada

A  área  escolhida  foi  uma  floresta que estava  na primeira fase, ou seja ,

na fase de manutenção  com idade  superior a  75 meses. Para este trabalho foram

escolhidos os talhões 10 e 11 do projeto Campo Alegre 5/94.

Foram estudadas  duas espécies de eucalipto, com o objetivo de avaliar  a

variação ou não entre elas, com relação ao estudo. As espécies escolhidas foram  E.

camaldulensis e E. urophylla, com idades em torno de  78 meses.

3.2.2 Utilização do Hipsômetro, GPS e Fitamétrica

Para obtenção das alturas das árvores utilizamos um aparelho chamado

hipsômetro.  Os hipsômetros são baseados em dois princípios. Um se baseia no

princípio geométrico dos triângulos semelhantes,  e outro no princípio trigonométrico

dos triângulos retângulos. Neste trabalho foi utilizado o hipsômetro de princípio

trigonométrico.

O GPS  foi utilizado para o levantamento das parcelas amostradas no campo

e transportá-las a posteriori para o mapa. A marcação no mapa e nas fotos é de suma

importância, pois é exatamente dentro  das parcelas que iremos  medir as alturas das

árvores.

 A fita métrica  foi utilizada para medir  o CAP (Circunferência a Altura do

Peito), fica a aproximadamente a 1,30 m do chão, medido no tronco  da árvore. Esta é

uma  variável  indispensável para a  compor a equação de regressão   volumétrica.



3.2.3 Softwares principais utilizados AutoCadMap  e Stathighaphis

Para o trabalho de vetorização das amostras e  desenho das quadras , foi

utilizado o  software AutoCadMaP , o qual gerou o mapa e a marcação das parcelas na

área  estudada.

Para ajustar o modelo  de  regressão e calcular os parâmetros estatísticos,

utilizou-se o  software Stathighaphis .

3.2.4 Pares de Fotos e Aviógrafo  Wild B8

O B8 Wild  e os pares de fotos foram utilizados  para  gerar a

esterofotogrametria, obtendo desta forma as alturas das  árvores nas parcelas.

3.2.5 Descrição da Amostra

Foram amostradas  9 parcelas de 15 x 20 metros (300 m2) em cada talhão.

Nestas parcelas foram medidas as alturas  e  os  CAP  de todas as árvores que caíram na

parcela. Estas parcelas foram  levantadas com GPS no campo e em seguida locadas no

mapa. Veja figura 5.

Em cada talhão foram abatidas 30 árvores  e  medidos o volume  real, DAP

e alturas, fez-se uma cubagem rigorosa. Conforme tabela 1 e tabela 2.

TABELA 1-  Amostra do Talhão 10, Cubagem Rigorosa.

DAP(cm) Vol. (m3) Altura (m)
13,2 0,0791 11,8
10,8 0,0491 9,1
10,4 0,0526 10,9
7,1 0,0204 7,3
5,0 0,0096 5,5
9,2 0,0441 10,0
9,0 0,0327 8,2
7,8 0,0306 7,3

10,2 0,0393 9,1
10,1 0,0590 11,8
9,7 0,0415 9,1
6,4 0,0203 7,3
6,1 0,0144 6,4
5,2 0,0096 5,5



6,9 0,0136 5,5
6,0 0,0132 5,5
8,6 0,0252 6,4

10,3 0,0452 9,1
6,3 0,0161 7,3

10,6 0,0505 10,0
13,7 0,0905 11,8
5,4 0,0112 5,5
7,1 0,0198 6,4
8,6 0,0322 8,2
8,1 0,0301 8,2
8,3 0,0294 8,2
8,9 0,0337 8,2
7,5 0,0224 7,3
7,3 0,0260 9,1
7,2 0,0182 7,3

TABELA 2-  Amostra do Talhão 11, Cubagem Rigorosa.

DAP(cm) Vol. (m3) Altura (m)
12,7 0,0801 11,8
5,6 0,0130 6,4
9,6 0,0497 11,8
7,1 0,0243 9,1
7,3 0,0279 9,1
8,6 0,0340 10,0
5,9 0,0191 8,2
7,8 0,0353 10,0
6,3 0,0197 8,2
8,0 0,0276 9,1
7,6 0,0254 8,2
5,4 0,0126 6,4
5,0 0,0089 5,5
5,8 0,0140 7,3
5,5 0,0116 5,5

11,5 0,0665 11,8
9,3 0,0362 9,1
7,1 0,0203 8,2
5,1 0,0131 7,3
7,0 0,0259 9,1
8,0 0,0291 9,1
5,2 0,0111 5,5
8,5 0,0334 9,1
8,0 0,0284 9,1



6,2 0,0156 6,4
8,4 0,0353 9,1
7,4 0,0255 9,1
5,0 0,0075 4,6
9,5 0,0436 10,0
6,3 0,0203 8,2

O talhão 10, tem plantado  E. urophylla , no espaçamento 3,75 x  2,40

metros,  numa área total de  24,34 ha.

O  talhão 11, tem plantado  E. camaldulensis , no espaçamento 3,75 x  2,40

metros,  numa área total de  30,08 ha.

Na avaliação do estudo foram ajustados quatros  equações, e foi dividido em

duas partes  a seguir :

Na primeira parte foi ajustado um  modelo de regressão com a equação

polinomial  na planilha excell, conforme  hoje  é  ajustado na empresa VMFL,

utilizando o volume como variável dependente e o DAP (Diâmetro a Altura do Peito –

1,30 m).

Na Segunda parte foram ajustadas as equações  SPURR (V = Bo + B1 DAP

^2 H) , Schumacher e Hall (V = Bo +  DAP^B1 + H^B2) e Meyer (V = Bo + B1 + B2

DAP^2 + B3 DAP H + B4 DAP ^2 + B5 H),  equações já testadas para  ajuste de

regressão volumétrica (REGAZZI, 1992).

onde :

V = Estimativa Volumétrica

Bo = constante da regressão

Bi = Coeficiente da regressão ( i = 1, 2, 3, 4  e  5)

DAP = Diâmetro a  1,30 metros

H = Altura  da  árvore



FIGURA 5 – Mostra a localização das parcelas lançadas em cada talhão.
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3.3 Ajuste e Análise dos  Modelos de Regressão

3.3.1 Análise Comparativa entre os 4 Modelos de Regressão: Polinomial, Spur,

Schumacher e Hall e Meyer

Utilizando os dados das  trinta (30) árvores abatidas na cubagem rigorosa,

para os talhões 10 e 11, foram ajustadas quatro equações de regressão.

O ajuste do modelo Polinomial,  utilizando Volume (variável dependente) e

DAP (variável independente), proporcionou os seguintes  resultados a seguir, conforme

gráficos 1 a 4:

GRÁFICO 1 – Equação Polinomial  – Talhão 10.
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GRÁFICO 2 - Erro  no Ajuste da Equação Polinomial, para o Talhão 10.

GRÁFICO 3 – Equação Polinomial – Talhão 11.
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GRÁFICO 4 - Erro  no Ajuste da Equação Polinomial, para o Talhão 11.

Os modelos ajustados para os talhões 10 e 11, de Spurr (1), Schumacher e

Hall(1) e  Meyer (1) , utilizando Volume (variável dependente) , DAP e altura (variáveis

independentes), altura medida com o hipsômetro, obteve-se equações com os

respectivos parâmetros ,que pode ser observado na tabela 3  e tabela 4, e nos gráficos  5,

6 , 7 , 8 , 9 e 10 com os erros em cada equação,  abaixo:
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TABELA 3- Resultados Obtidos com os Dados do Talhão 10.

Modelos Parâmetros / Estatísticas
bo 0,0101157
b1 0,0000413938

R2(%) 98,22

Spurr (1)

Syx (m3) 0,0015563
bo 0,000206666
b1 1,29281
b2 1,091

R2(%) 99,07

Schmacher e Hall ( 1 )

Syx (m3) 0,00121139

bo -0,901706
b1 0,229508
b2 -0,0145013
b3 -0,0181071
b4 0,00119488
b5 0,0715606

R2(%) 99,80

Meyer ( 1 )

Syx (m3) 0,00079961

GRÁFICO 5 - Erro  no Ajuste da Equação de Spurr(1), para o Talhão 10.
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GRÁFICO 6 – Erro  no Ajuste da Equação de Schumacher e Hall(1), para o Talhão 10.

GRÁFICO 7 – Erro  no Ajuste da Equação de Meyer(1), para o Talhão 10.
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TABELA 4- Resultados Obtidos com os Dados do Talhão 11.

Modelos Parâmetros / Estatísticas
bo 0,00730333
b1 0,0000439113

R2(%) 99,48

Spurr(1)

Syx (m3) 0,000337969
bo 0,00017204

b1 1,49546

b2 0,969312

R2(%) 99,17

Schmacher e Hall(1)

Syx (m3) 0,000462645
bo -1,30567
b1 0,317949
b2 -0,0192046
b3 -0,0398891
b4 0,00247125
b5 0,16357

R2(%) 99,94

Meyer(1)

Syx (m3) 0,000182984

GRÁFICO 8 – Erro  no Ajuste da Equação de Spurr(1), para o Talhão 11.
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GRÁFICO 9 – Erro  no Ajuste da Equação de Shumacher e Hall(1), para o Talhão 11.

     GRÁFICO 10 – Erro  no Ajuste da Equação de Meyer(1),  para o Talhão 11.
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3.3.2 Obtenção das Alturas  Via Fotografias Aéreas

O método  utilizado foi a observação estereoscópica de modelos espaciais,

utilizando o  Aviógrafo Wild B8.

Para obtenção das alturas por fotogrametria, recorreu-se a

esterofotogrametria. Método fotogramétrico que  se utiliza da visão esteroscópica para

observar e operar modelos espaciais, gerados por  pares de fotografias de eixos paralelos

e normais à  base. Com a utilização de equipamento analógico de solução

ótica/mecânica e armazenamento digital para informações compiladas.

Levando em consideração a escala da foto (1: 30.000), a análise

estereoscópica das amostras com vistas a colimações de  mensuração, generalizou-se

nas unidades dos talhões. O ponto máximo da copa forma uma falsa paralaxe, donde a

observação deve ser da massa das copas, ou seja, a imagem se apresenta em textura

muito homogênea, com exceção nas bordas, limites com os carreadores  e aceiros.

Os passos anteriores  foram aplicados  em cada  parcela (Figura 5), obtendo

uma altura média por parcela, resultando em 9 alturas por talhão.

3.3.3 Ajuste da Equação de Regressão Utilizando as Alturas Obtidas na

Fotografia

Os dados obtidos para gerar a equação de  regressão para os talhões 10 e 11,

seguiu os seguintes passos:

a) A princípio utilizou-se as variáveis de DAP e alturas coletadas,  nas nove

parcelas lançadas no campo (Figura 5).  Estas variáveis foram aplicadas na

equação de Meyer(1),  obtendo os  volumes.

b) Em seguida, tiramos as média dos DAP e volume em cada parcela.

Resultando em nove DAP e volume, por talhão.

c) As alturas utilizadas para ajuste do modelo, foram obtidas conforme

descrição  no item 2.5.2.

d) Com os  dados obtidos nos itens  anteriores  gerou-se  a Tabela 5, que foi

utilizado  para  ajustar os Modelos  de Regressão de Spurr, Schumacher e

Hall e Meyer .



TABELA 5- Dados Utilizados para Ajuste das Regressões.

Talhão 10 Talhão 11
No

Parcela
DAP
(cm)

Altura
Foto(m)

Altura
medida

(m)

Volume
(m)

DAP
(cm)

Altura
Foto(m)

Altura
medida

(m)

Volume
(m)

1 8,43 12 10,15 0,04154 6,798 9 8,60 0,0250
2 7,44 11 9,50 0,03128 6,767 9 8,51 0,0244
3 8,86 11 11,39 0,0490 7,316 8 8,87 0,0283
4 8,64 11 10,10 0,0431 7,637 10 9,00 0,0299
5 9,45 12 10,37 0,0462 7,972 8 9,34 0,0331
6 8,63 10 8,75 0,0356 7,480 9 9,66 0,0315
7 10,77 11 11,78 0,06639 8,306 9 10,18 0,0382
8 7,59 10 8,56 0,0304 7,104 9 8,57 0,0259
9 8,89 11 9,43 0,04030 7,518 10 9,31 0,0306

Podemos observar os parâmetros das equações   obtidos  na regressão

conforme tabelas 6 e 7, e  também nos gráficos 11, 12, 13, 14, 15 e 16 com seus

respectivos erros  em cada equação:

TABELA 6- Resultados Obtidos com os Dados do Talhão 10.

Modelos Parâmetros / Estatísticas
bo 0,00230995
b1 0,0000472725

R2(%) 88,18

Spurr(2)

Syx (m3) 0,00400818

bo 0,0000995952
b1 2,06871
b2 0,649477

R2(%) 89,81

Schmacher e Hall(2)

Syx (m3) 0,00401949

bo 4,39718
b1 -1,07072
b2 0,065044
b3 0,0967972
b4 -0,00582988
b5 -0,3975260

R2(%) 94,34

Meyer(2)

Syx (m3) 0,00423634



GRÁFICO 11 – Erro  no Ajuste da Equação de Spurr(2) para o Talhão 10.

GRÁFICO 12 – Erro  no Ajuste da Equação de Schumacher e Hall(2) para o Talhão 10.
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GRÁFICO 13 – Erro  no Ajuste da Equação de Meyer(2)  para o Talhão 10.

TABELA 7- Resultados Obtidos com os Dados do Talhão 11.

Modelos Parâmetros / Estatísticas
bo 0,00598715
b1 0,0000474172

R2(%) 69,66

Spurr

Syx (m3) 0,00258965

bo 0,000178856
b1 2,31538
b2 0,208503

R2(%) 93,37

Schmacher e Hall

Syx (m3) 0,00130774

bo -15,6155
b1 4,09994
b2 -0,268312
b3 -0,454541
b4 0,0298127
b5 1,73094

R2(%) 97,37

Meyer

Syx (m3) 0,00116359

Meyer(2)
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GRÁFICO 14 – Erro  no Ajuste da Equação de Spurr(2)  para o Talhão 11.

GRÁFICO 15 – Erro  no Ajuste da Equação de Schumacher e Hall(2)  para o Talhão 11.
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GRÁFICO 16 – Erro  no Ajuste da Equação de Meyer(2) para o Talhão 11.

3.3.4 Resultados e Discussões

Nos quadros  1 e 2, pode-se  observar  as medidas de precisão dos modelos

testados,  e nos  gráficos de 1 a 14  suas respectivas distribuições   de resíduos.

Procurou-se  então   comparar os modelos polinomial , Meyer 1 (modelo

ajustado com os dados  DAP e Alturas medidas  pelo hipsômetro )  e Meyer 2 (modelo

ajustado com DAP  e Altura obtida através de  foto),  para os talhões 10 e 11.

Pode-se  observar  no quadro 1  e nos gráficos 2, 7 e 13 os resultados

obtidos para o talhão 10, onde  o melhor desempenho das medidas de precisão foi

Meyer 1, seguido por  Meyer 2  e  a  equação Polinomial de simples entrada.

Desta maneira  observa-se que os modelos que  utilizaram as variáveis

independente  DAP  e altura, sendo a altura   medida através do Hipsômetro ou obtida

através da foto  teve uma tendência  de propiciar estimativas com maior precisão,

quando comparado ao modelo Polinomial onde se utiliza simplesmente a variável

independente DAP.

Os mesmos resultados foram  observados para o talhão 11, comparando  os

modelos que  utilizaram como variável independente DAP e altura em ralação ao

Meyer(2)
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modelo que utilizou somente  a variável independente DAP,  apesar de ser outra

espécie.

QUADRO  1 – Resultados dos Parâmetros das Equações – Talhão 10

Modelos   avaliados

Parâmetro
Polinomial Spurr

(1)

Schumacher

e Hall (1)

Meyer

(1)

Spurr

(2)

Schumac

her e Hall

(2)

Meyer

(2)

R2 95,7 98,22 99,07 99,80 88,18 89,81 94,34

Syx (%) 12,79 3,65 2,84 1,87 9,39 9,42 9,93

QUADRO  2 – Resultados dos Parâmetros das Equações – Talhão 11

Modelos   avaliados

Parâmetro
Polinomial Spurr

(1)

Schumacher

e Hall (1)

Meyer

(1)

Spurr

(2)

Schumac

her e Hall

(2)

Meyer

(2)

R2 97,4 99,48 99,17 99,94 69,66 93,37 97,37

Syx (%) 9,91 1,14 1,56 0,617 8,73 4,41 3,92

Comparando o talhão 10  plantado com  Eucalyptus urophylla , com o

talhão 11 plantado com Eucalyptus camaldulensis, pode-se  observar que os modelos

ajustaram melhor  para o talhão 11.



4 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo concentrou-se ,    na  extração   da variável independente altura,

extraída  por esterofotogrametria, utilizando-a juntamente com o DAP para ajustar

equações volumétricas. Portanto, os resultados deste trabalho visaram   melhorar  as

estimativas de volume, com a adição de mais  uma variável.

O modelo que teve melhor desempenho foi o de Meyer 1, tanto para o

talhão 10 (Eucalyptus urophylla), quanto para o talhão 11 (Eucalyptus camaldulensis).

Os modelos  que utilizam o DAP e altura  tendem a se ajustar melhor, e

nota-se uma diferença  no Erro padrão Residual (Syx), sendo a maior  em 2,86%

(Polinomial versus Meyer 2), chegando até  10,92% (Polinomial versus Meyer 1), para

o talhão 10.

Os modelos  que utilizam o DAP e altura  tendem a se ajustar melhor, e

nota-se uma diferença  no Erro padrão Residual (Syx), sendo a maior  em 5,99%

(Polinomial versus Meyer 2), chegando até  9,293% (Polinomial versus Meyer 1), para

o talhão 11.

O modelo   Meyer 2, que utilizou a  altura   obtida  através da foto,

apresentou melhor desempenho do que aquele que  utilizou somente o DAP, ou seja

observou um ganho  na adição da variável altura.

Da mesma forma que medimos a altura, podemos utilizar as fotografias

aéreas, para estimativa de densidade da floresta, sendo  uma informação  importante

para  determinação   de falhas nos plantios, consequentemente  estimar o número de

árvores existentes no talhão.

Espera-se  que este trabalho venha a constituir-se num ponto de partida para

abordagens mais específicas em futuras pesquisas.

Neste trabalho  buscou-se aplicar  técnicas de Geoprocessamento,  análises

estatísticas e desenvolver a  habilidade de  escrita, dentro das  normas  de publicações

técnico-científicas  da U.F.M.G.
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