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Resumo

O número de árvores presentes em uma floresta é um
dado dendrométrico importante para a quantificação de
seus valores econômicos e ecológicos. Os métodos
padrão de estimativa são lentos e caros. Este trabalho
propõe uma abordagem utilizando algoritmos de
Aprendizado Profundo em imagens de sensoriamento
remoto. Os resultados são promissores, tendo atingido
uma acurácia de 0,92. Porém, a metodologia ainda
apresenta a tendência de overfitting na estimativa.

Introdução
O Aprendizado Profundo consiste no uso de Redes
Neurais Artificiais (RNAs) com um grande número de
camadas internas, podendo ser utilizadas para diferentes
finalidades (GOODFELLOW et al., 2016), como a
agricultura. Entre os algoritmos de Aprendizado
Profundo estão as RNAs Convolucionais que
apresentam uma boa capacidade de reconhecimento de
padrões em imagens. Existem diferentes arquiteturas de
acordo com suas finalidades, como o reconhecimento de
objetos e a segmentação de imagens. Em Sistemas
Integrados de Pecuária e Lavoura (SIPA) temos que o
número de árvores em uma floresta é um indicador
importante para a quantificação de valores econômicos e
ecológicos (NEVALAINEN et al., 2017). Os métodos
tradicionais para a estimativa são lentos e custosos,
assim outras metodologias estão sendo desenvolvidas
para tornar o processo de estimativa de inventário
florestal mais eficiente.

Material e Métodos
Neste trabalho foi implementada uma arquitetura
baseada na rede neural convolucional SegNet, utilizada
para segmentação. O treinamento foi realizado com
ortomosaicos gerados a partir de imagens obtidas por
Sensoriamento Remoto da área de estudos do Instituto
Agronômico do Paraná (IAPAR) com resolução espacial
de 15cm/pixel. A técnica de “Data Augmentation” foi
utilizada para aumentar o número de instâncias durante
o treinamento. Após todas as execuções, o modelo que
apresentou os melhores resultados foi escolhido, mapas
de probabilidade foram gerados e um filtro de
binarização foi aplicado na imagem. Após isso, o
algoritmo de segmentação Watershed foi aplicado sobre
a imagem binarizada e apenas os segmentos que

possuíam áreas entre os percentis 20 e 95 foram
considerados.

Resultados e Discussão
Para a binarização da imagem, após a execução de
vários testes foi definido o limiar de valor 97 como o mais
adequado, tendo apresentado melhores resultados tanto
para acurácia, como para o coeficiente Kappa, sendo
0,92 e 0,82, respectivamente. A Tabela 1 apresenta os
resultados obtidos na estimativa de número de árvores
feita em quatro ortomosaicos diferentes.

Tabela 1. Comparação entre os valores reais e estimados de
indivíduos, junto do número de indivíduos classificados
corretamente e incorretamente.

Imagem Acertos
Positivos

Falsos
Negativos

Falsos
Positivos Estimado Valor

Real

1 118 21 20 138 139

2 121 15 25 146 136

3 115 20 37 152 135

4 119 18 40 160 137

Os falsos positivos ocorreram em sua maioria em
regiões de gramados com textura semelhante a das
árvores e em regiões onde a qualidade da imagem
estava ruim.

Conclusão
A metodologia empregada foi capaz de gerar uma
estimativa de inventário florestal satisfatória. Porém,
ainda existe uma tendência de overfitting na
identificação de árvores.
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