
Atualizações de Sensoriamento Remoto: 
LiDAR e Satélite



Tópicos

• Ferramentas de processamento disponíveis

• Nova Pesquisa - LiDAR e Satélites
• Delineamento da copa da árvore
• Densidade de pulso
• Detecção de sub-bosque
• LiDAR terrestre
• LiDAR-Sentinel-2



FPC Ferramentas de processamento

Estimativa da métrica LiDAR para áreas Delineamento de 
copa de árvore 
individual

Estimar LAI, Altura, Altura 
para copa viva, e muitas 
outras métricas para 
pequenas áreas

Encontre 
automaticamente os 
locais e alturas das 
árvores



RW20 Silvicultural treatment and spacing trial – (1) Reynolds Homestead (RW20-1301), VA; and (2) Bladen lakes (RW20-1302), NC.

Study site 1: 

Study site 2: 

Delineamento da copa da árvore individual
(Individual tree crown delineation - ITC)



Secções cruzadas de nuvem de pontos

Método Antigo : Características da 
copa de árvore individual 

Location: north of RW19 site, VA



Novos métodos de copa de 
árvore individual

• A nuvem de pontos LIDAR é 
analisada diretamente

• A forma 3D e a densidade são 
avaliadas

A classified point cloud

Nelder
Baixa -> maior densidade



Quantos pulsos por metro quadrado?

• Aquisições podem ser 
extrememente variáveis nas 
especificações

• A escala de análise (árvore ou 
parcela) pode influenciar a 
densidade de pulso necessária



300 pulses per meter-square 0.25 pulses per meter-square
Estimativas de altura de árvore individual

*2m ITC height exclusion

300 pulses per meter-square 0.25 pulses per meter-square

Estimativas do índice de área foliar ao nível da parcela

As estimativas de parcela (por exemplo, 
IAF) são menos afetadas por 
densidades de pulso mais baixas

Estimativas em nível de árvore (altura) 
precisam de densidade de pulso mais 
alta - mas quanto mais?



A densidade de pulso afeta a capacidade de 
classificar a copa individual
• Maior densidade de árvore 

requer mais pulsos

250 tpa
500 tpa
750 tpa

Probabilidade de detectar corretamente as árvores individuais

Erro associado à altura da árvore



Detecção de Matocompetição ou Sub-bosque

Side-on view

Novo método para 
classificar a nuvem de 
pontos no nível da 
árvore individual ...

…e classificando tanto a 
copa quanto o sub-bosque

Veículo aéreo não tripulado LiDAR LiDAR Aéreo



Estimando o índice de área foliar total (IAF) 
(Pinus taeda - USA)

• Calibrado usando campo LAI 2200
• Dados de:

• quatro aquisições (2013, 2014, 2015, 2018)
• diferentes sistemas LiDAR
• Verão e inverno
• VA, NC, GA e FL
• Índice de razão acima (T) e abaixo (T) (ABRI):

• Onde T é o limite de altura (por exemplo, 1,0 m acima do solo), R 
é o número ponderado de retornos (1 / NRP).

R2 0.88
RMSE 0.47

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
∑𝐴𝐴>𝑇𝑇
∑𝐴𝐴<𝑇𝑇

𝐿𝐿𝐴𝐴𝐴𝐴𝑒𝑒 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴



Estimando LAI de sub-bosque usando uma 
relação da lei de Beer-Lambert

O índice anterior, quando aplicado 
ao sub-bosque

R2 0.49
RMSE 0.50

O novo método, quando 
aplicado ao sub-bosque

Understory and Overstory LAI

R2 0.81
RMSE 0.67

Equação BL aplicada à dossel e o 
sub-bosque



Publicado 2021



Projetos de Scanner Terrestrial Laser (TLS)



Área de estudo

• 40 parcelas estabelecidas
• 3x3 árvores em cada parcela
• Presença de sub-bosque alto

Appomattox state forest, VA, USACommercial grade Leica TLS



Filtrando a nuvem de pontos para classificar 
materiais foliares e não foliares

Noise points

Stem points

Estimating 
stem 
taper

Horizontal cross section 
at 3 m height 



Pesquisa de scanner a laser terrestre

• Filtrar dados para retornos de 
folha

• Converter em voxels
• Mapeie a extensão 3D do sub-

bosque

TLS set up locations

Point density plot

Voxel density (understory)

Stem location

TLS location



Single Tree Plot

Nelders

Genótipo X Silvicultura X Espaçamento
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LiDAR terrestre – Brasil RW20 



Teste de Espaçamento em Nelder
com diferentes Genótipos
7 anos

~7150 ~3300 ~1100 ~330



Teste de Espaçamento em Nelder
com diferentes Genótipos

~6000 ~3000

~800

~300



Scanner laser de mochila (RW20 Brasil)
Segmentando com base na densidade do ponto horizontal



Transecto LiDAR Terrestre



Árvores Individuais
Vista de cima para baixo Vista de perfil

Espaçamento amplo - Árvores largas



Árvores Individuais Espaçamento estreito - Árvores estreitas

Vista de cima para baixo Vista de perfil



Será comparado aos dados de ângulo, 
diâmetro, e altura do ramo



Estimativa do índice de área foliar de LiDAR Terrestre

• Inspirado pelo método de estimativa óptica
• Fotografia hemisférica

• Os retornos são classificados em tronco e 
folha

• IAF de sub-bosque pode ser potencialmente 
isolado

A tree 
stem

Example 5×5° estimates of 
gap fraction
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Preliminary results (n=6)

Very preliminary results look 
promising:



Atualizações de sensoriamento remoto por 
satélite

• Landsat
• 16 dias
• Resolução de 30 m

• Sentinel-2
• 5 dias
• Resolução de 10-20 m

“red-edge” bands



Previsão de IAF de dossel e sub-bosque em 
plantação de Pinus taeda com Sentinel-2

• Quantifique a relação entre o IAF derivado de LiDAR e o Sentinel 
para séries temporais

𝐋𝐋𝐀𝐀𝐈𝐈 = 0.310𝑺𝑺𝑹𝑹 − 0.098
Webinar gravado disponível

Dr. Andrew Trlica



Objetivos do projeto

• Previsões IAF precisas para 
membros sem acesso regular ao 
LIDAR local

• Use em qualquer parcela de Pinus 
taeda prontamente solicitado + 
visualizado

• Estimar a competição entre o 
dossel e o sub-bosque IAF

Sentinel-2

LiDAR



Aprendizado de máquina

• Rede neural artificial (“MLAI”)
• Usa o Google Earth Engine para pré-

processamento e amostragem de dados de 
treinamento

• Modelo personalizado do TensorFlow treinado 
localmente ou em cluster HPC

• O Google Cloud Inteligência Artificial Platform 
costumava executar previsões para qualquer lugar 
/ hora com cobertura Sentinel-2



• Abordagem LM padrão para 
estimativa LAI em Loblolly

• Pixel 10 m
• Bias: ~ 0
• RMSE: 0,783

• Parcela:
• Bias: ~ 0
• RMSE: 0,584

• Normalmente precisa 
atmosfera. corr., manipulação 
de dados local

Padrão atual: modelo Simple Ratio



• Melhor precisão de previsão 
até agora

• Pixel 10 m
• Polarização: 0,004
• RMSE: 0,561

• Parcela:
• Polarização: -0,042
• RMSE: 0,382

• Plataforma Google EE + AI para 
previsão global de meados de 
2017 até o presente.

MLAI (MIAF) Modelo de rede neural artificial



Comparações mapa a mapa

• Dado que o IAF é difícil de medir ou comparar, o que você mais acredita?

5

0



Monitoramento contínuo de IAF

Local e o período de tempo podem ser prontamente especificados para previsão MLAI na nuvem

5

0

Loblolly plots in Jan 2018 LIDAR track, East Texas



Especifique locais para adquirir dados

Estimativas IAF possíveis para quaisquer plantações com cobertura Sentinel-2 
Sem ter que baixar / processar / curar dados localmente

5

0

Bladen Lakes, Coastal Plain NC, Jan 2021



Estimando o sub-bosque decíduo

• MLAI tem vantagens em relação à tradicional IAF usando SR

Cor verdadeira Landsat 8, 
30m

Sentinel-2, 
10m

**IAF Dossel**
MLAI, 10m

IAF Inverno (2020)

Plantação de P. taeda,
Alabama



Primavera v. Inverno differença IAF

• Pouco LiDAR disponível para informar a MLAI para sub-bosque decíduo

True color Landsat 8, 
30m

Sentinel-2, 
10m

Spring - winter LAI = 

Decid. understory

Apr 27 - Jan 6 ‘20 May 9 - Jan 5 ‘20

MLAI, 10m



Objetivos futuros

• Operacionalizar o trabalho
• “IAF App” para usuários

• Incorpore as próximas aquisições da LIDAR
• Modelos específicos de uma estação vs. 

modelo para todas as estações?
• Adaptação da abordagem rede neural artificial 

para mapeamento de sub-bosque
• Teste e valide na América do Sul



Modelo treinado pela SEUS Pine - testado no 
Brasil RW20

Queda de folha

Queda de folha

LiCOR

S2



Em qual você acredita?

Queda de folha
Queda de folha

LiCOR

S2

LiCOR

S2



Obrigado a Matthew Sumnall e Andrew Trilca por seu esforço contínuo e trabalho!

Gracias! Obrigada! 
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