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A disponibilidade de sensores remotos ativos, que possuem capacidade de mensuração direta de estruturas 

tridimensionais (3D) como o terreno, a vegetação e a infraestrutura, impulsionaram estudos na área de sensoriamento 

remoto, para quantificação e qualificação de biomassa na paisagem. Entre os diferentes tipos de sensores ativos, a 

tecnologia de escaneamento a laser aerotransportado (“airborne laser scanning” ou ALS) tem sido a mais utilizada por 

ser tecnicamente madura e de interpretação simples. É um grande desafio obter informações confiáveis da estrutura e 

condição da vegetação nela existente de alta qualidade e resolução de grandes áreas. A alta frequência de emissão laser, 

iluminando qualquer superfície em seu caminho tem sido considerada como uma das qualidades mais importantes para 

o sucesso da tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging). Como produto deste sistema, tem-se uma nuvem de 

pontos de formato tridimensional. A partir destes dados, geram-se inúmeras informações do meio biofísico de interesse, 

a exemplo da biomassa florestal, do perfil vertical de dossel, e do modelo digital de terreno (MDT). O objetivo deste 

trabalho foi desenvolver uma metodologia que permitisse monitorar áreas de preservação com base na representação de 

um Modelo da Densidade Relativa (RDM) que evidencie as ações antrópicas sobre a estrutura vegetal a partir de um 

levantamento laser aerotransportado. Este levantamento cria uma nuvem de pontos tridimensional, formada pelo cálculo 

da elevação de um ponto por meio do tempo entre sua emissão e o seu retorno ao sensor. É fundamental filtrar os pontos 

relativos ao terreno, uma vez, que é necessário separar quais retornos corresponde ao solo e quais retornos se referem as 

demais superfícies, sendo este último, o maior desafio na escolha da melhor filtragem, seja ela representada por 

presença de sub-bosque, mudanças bruscas de relevo, edificações e até mesmo paredões. A área em estudo está 

localizada no município de Belo Horizonte, Minas Gerais e é denominado de Parque Municipal das Mangabeiras. Com 

cerca de 280 ha, a floresta local é formada por Mata Atlântica, cerrado, campo cerrado, com altitude entre 1000 a 1300 

m de altitude. O modelo da densidade relativa (RDM) foi utilizado como um indicador da situação da estrutura vertical 

da vegetação. O modelo foi construído com base na proporção entre a diferença entre número de retornos acima da 

altura mínima da quantidade de retornos acima da altura de referência pela diferença entre o total de retornos e da 

quantidade de retornos acima da altura de referência. Foram gerados mapas com diferentes alturas de referência e altura 

mínima considerada. A resolução de 1m, considerando a altura de referência de XX metros e altura mínima de YY 

metros foi possível identificar áreas onde a estrutura vertical foi perturbada dentro do parque. Nota-se também que a 
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gradação da vegetação define diferentes estruturas presentes na área do parque, diferenciando a floresta do cerrado. O 

estudo evidencia que é possível utilizar a tecnologia LiDAR para monitoramento da estrutura vertical e que os 

resultados indicados pelo modelo da densidade relativa pose ser usado para direcionar atividades de campo preventivas 

e corretivas de preservação. 


