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Palavras-chave: Laser scanner terrestre. Forma de copa. Manejo florestal 

 

Conhecer a morfometria de uma espécie e descrever suas relações morfométricas auxilia 

no planejamento e uso sustentável da floresta. Por este motivo ferramentas são desenvolvidas ou 

adaptadas para a obtenção de dados dendrométricos e estabelecimento de informações para o 

manejo florestal.  Assim sendo, este estudo tem por objetivo comparar os dados dendrométricos 

obtidos a campo com os dados Laser scanner terrestre TSL, e analisar a área e formato das copas 

de. Araucaria angustifolia a partir da medição de diferentes classes de diâmetro, visando gerar 

um modelo para sua representação. Os indivíduos foram medidos com Laser scanner terrestre 

FARO FOCUS 3D S120. Um equipamento capaz de realizar a captura de imagens 3D de objetos 

em uma gama de 0,6 m a 120 m e com alta velocidade.  

Em um sítio amostral na cidade de São José do Cerrito – SC foram amostrados e aferidos 

18 indivíduos. As variáveis, diâmetro a altura do peito (DAP), altura total (h) e diâmetro de copa 

(Dc), foram obtidos através da média da medição de quatro raios de copa, pelo método 

tradicional, utilizando fita métrica e hipsômetro. Também foi realizada a varredura em campo 

com a estação Laser. Em laboratório as informações foram processadas no software Faro Scene e 

trabalhadas as medições com o software CloudCompare.  

Para a análise de copa, as variáveis mensuradas nas imagens 3D geradas pela nuvem de 

pontos foram: raio de copa, em quatro eixos, a cada 0,5 m ao longo da altura que compreendia o 

comprimento de copa. Ainda foram mensurados a altura total e o DAP. Os indivíduos amostrados 

foram divididos em quatro classes diamétricas para a realização da análise de copa: classe 1 (C1), 

para árvores com DAP de 10 a 19,9 cm; classe 2 (C2), árvores com DAP entre 20 e 39,9 cm; 

classe 3 (C3), compreendendo a faixa de DAP de 40 a 59,9 cm; e classe 4 (C4), para os 

indivíduos acima de 60 cm de DAP.  

O formato da copa para cada classe de DAP mostrou que a espécie possui diferentes 

contornos ao longo do seu desenvolvimento, caracterizando uma copa cônica na fase juvenil e 

com a maturidade, passa para a forma de umbela. Além disso, as árvores acima de 60 cm de DAP 

possuíam uma área de copa 30 vezes maior quando comparado a indivíduos de até 20 cm de 

DAP. Entretanto, os comprimentos de copa das árvores de maiores dimensões tendem a diminuir, 

justamente por seu formato obter uma característica mais plana, ao longo do seu 

desenvolvimento.  

O modelo gerado para estimar os raios de copa em função da altura e DAP foi Rc= -

0,04026-0,08970*h+0,10056*Dap, com R2aj de 0,73, CV(%) de 32,3 e um valor de F de 76,6. Os 

resultados da aplicação com Laser scanner permitem a identificação da forma da copa, sua 
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variação ao longo do crescimento da árvore, sendo importante para otimizar o planejamento do 

espaço ocupado pela árvore individual ao longo do seu desenvolvimento, a dinâmica de mudança 

da copa e a necessidade de intervenção silvicultural. 

A figura 2 mostra as diferentes formas de copa para as quatro classes diamétricas amostradas, 

com amplitude diamétrica de 10,31 cm até 87,12 cm.  

 

Fig. 1 - Formato da copa para A. angustifolia em cada classe diamétrica amostrada em Santa 

Catarina e representação do formato da copa de Araucaria angustifolia amostradas nas 

diferentes classes diamétricas em Santa Catarina 

  
 

Para a comparação dos dados TSL com os dados de campo as médias das variáveis foram 

submetidas ao teste de Tukey ao nível 5% de probabilidade executadas no software Assistat 7.7. 

As informações coletadas a campo pelo método tradicional e pela mensuração através dos 

dados TLS demonstrou não haver diferença significativa ao nível de 5% de probabilidade entre as 

variáveis coletadas a campo e pela estação Laser (fig. 2)  

Assim, a tecnologia Laser scanner terrestre mostrou-se eficiente em determinar variáveis 

dendrométricas e morfométricas para o conjunto de árvores amostradas, indicando a precisão do 

equipamento com confiabilidade para obtenção dessas variáveis.  

 

Fig. 2 Tabela comparação entre as mensurações a campo e com dados TLS das variáveis 

dendrométricas e morfométricas para A. angustifólia 

  Dap h hic Cc Dc Ac (m2) 

  Campo Laser Campo Laser Campo Laser Campo Laser Campo Laser Campo Laser 

Mín. 10,3 10,31 5,9 5,66 1,5 2,05 4,3 2,32 2,45 2,63 4,71 5,42 

Máx. 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3 

Média 46,6a 47,6a 13,8a 13,5a 7,4a 7,1a 6,4a 6,4a 10,8a 9,2a 113,4a 87,2a 

Onde: DAP: diâmetro a altura do peito; h: altura; hic: altura de início de copa; Cc: comprimento de copa; Dc: 

diâmetro de copa; Ac: Área de copa; C: Dados coletados a Campo; L: Dados coletados com o Laser. As médias 

seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si, aplicou-se o teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. Fonte: Elaborado pelo próprio autor, 2017. 


