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Resumo 44

Método Piloto para o mapeamento de alta precisão de populações e detectabilidade de
espécies endêmicas e raras da flora com o uso de Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT)
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A utilização dos Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) em estudos ecológicos vem se
popularizando rapidamente com o advento  de novas tecnologias associadas ao baixo
custo de aquisição destes equipamentos. O VANT, em especial,  tem demonstrado ser
ferramenta eficiente na coleta de dados de distribuição de espécies botânicas endêmicas
e ameaçadas de extinção. Os resultados dos primeiros estudos são promissores pela
precisão na localização de espécies  de maior  porte  e  de  fácil  interpretação,  especial
aquelas com atributos facilmente discerníveis  nas imagens. Neste sentido,  o presente
estudo objetivou testar o método piloto de registro de espécies da flora por meio do uso
de fotografias digitais avaliadas a partir da comparação de atributos das espécies-alvo
com seu padrão de detectabilidade. O protocolo em desenvolvimento envolveu as etapas:
(1) realização de mapeamentos aerofotogramétricos associados a buscas de diferentes
espécies-alvo  em  solo  para  calibração  dos  registros;  (2)  avaliação  de  mudanças  de
sensibilidade dos dados de RGB aos atributos das espécies e que interfiram em sua
detectabilidade;  (3)  comparação das variações sazonais  nos padrões de RGB com a
fenologia das espécies e; (4) comparação da efetividade da interpretação das imagens
com  os  resultados  de  buscas  em  solo.  O  estudo  foi  na  área  de  Campo  Rupestre
Ferruginoso no Parque Estadual do Rola Moça, em Minas Gerais, totalizando área de
47 ha. As imagens aéreas foram capturadas pelo VANT DJI Phantom 4 Pro, equipado
com sensor ótico RGB com 1 polegada e 20 megapixels. As imagens foram processadas,
convertidas em ortofotos e interpretadas para identificação de padrões associados às
espécies  e  aos  ambientes.  Durante  os  voos,  botânicos  percorreram  transectos  para
quantificação  das  espécies  e  identificação  de  caracteres  morfológicos  utilizados  na
avaliação do grau de detectabilidade (hábito, fenofase e coloração de flores). Imagens
obtidas em escalas temporais distintas foram processadas para avaliação de alterações
na detectabilidade obtida. Os resultados preliminares sugerem que a forma de vida da
espécie  tem  relação  direta  com  sua  detectabilidade,  sendo  as  espécies  arbustivas
avaliadas (ex.  Trixis valthieri e  Mimosa calodendron), aquelas que apresentaram maior
detectabilidade, quando comparadas às herbáceas (Arthorocereus glaziovii). A coloração
de atributos, como flores e brotação de folhas, também aumentam consideravelmente a
detectabilidade,  em  especial  aquelas  de  coloração  vermelha  e  rosa  e  em  períodos
distintos.  Contudo,  espécies  de  hábito  herbáceo  não  tiveram  um  padrão  de
detectabilidade determinado e que permita a extrapolação para áreas não percorridas em
solo, especialmente devido à falta de contraste no substrato ferruginoso. Os resultados
preliminares indicam (i) o potencial do uso de imagens obtidas por VANT associadas com
observações de solo para identificar a extensão e densidade de populações e (ii) que a
análise das imagens mensais obtidas por VANT permitem e auxiliam na interpretação das
mudanças nos padrões de detectabilidade das espécies. Conclui-se que a utilização de
VANT no mapeamento de alta precisão com o aprimoramento deste protocolo pode ser
ferramenta importante no mapeamento de espécies da flora de interesse à conservação.
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