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APRESENTAÇÃO 
 
 O IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, visando discutir problemas de 
Inventário Florestal no Brasil, programou dentro dos festejos de 10 anos de existência o I 
SIMPÓSIO SOBRE INVENTÁRIO FLORESTAL. 
 
 O referido simpósio tem por objetivos principais a integração de técnicos que 
trabalham no ramo, assim como discutir diferentes aspectos dos levantamentos florestais 
realizados Brasil. 
 
 Com a periodicidade dessas reuniões e conseqüentemente troca de pontos de vista, 
poder-se-á no futuro ampliar as pesquisas no campo, contribuindo com isso para melhorar 
ainda mais os métodos estatísticas de inventariação. 
 
 

 
HILTON THADEU Z. DO COUTO 

Prof. de Dendrometria e Inventário Florestal 
ESALQ-USP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S U M Á R I O 
 
Inventário Florestal do Estado de São Paulo 
 Equipe do Instituto Florestal  1 
 
Inventário em Florestas de Eucalipto e Projeções de Crescimento 
 Carlos Alberto Ferreira  23 
 
O Inventário Florestal na Florestal Acesita 
 Altair Lopes de Freitas 41 
 
Inventário Florestal na Cia. Agrícola e Florestal Santa Bárbara 
 Marcio Campos Torquato 55 
 
Inventário Florestal na Aracruz 
 Renato Maciel 101 
 
Inventário Florestal na Cia. Agro Florestal Monte Alegre 
 Norival Nicolielo 145 
 
Inventário Florestal Contínuo em Povoamentos Industriais 
 Hilton Thadeu Zarate do Couto 169 
 
  
  



INVENTÁRIO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Equipe do Instituto Florestal 
 
I – INTRODUÇÃO 
 
 O Inventário Florestal é a seqüência natural do Programa Florestal (1970) e do 
Zoneamento Econômico Florestal (1975). O primeiro quantificou a cobertura vegetal 
natural e mostrava a evolução do reflorestamento no Estado em plena vigência da lei dos 
incentivos fiscais, possibilitando uma adequação da política florestal. 
 O segundo partiu de uma série de parâmetros estabelecidos no programa anterior, 
atualizando e permitindo um detalhamento maior, sendo parte integrante deste trabalho, o 
“Levantamento da Cobertura Vegetal Natural e do Reflorestamento” e o “Levantamento da 
Eucaliptocultura e da Pinocultura”. Estes dois Levantamentos foram, na ocasião, 
dimensionados a nível regional. 
 O presente trabalho visa atender a necessidade de uma avaliação da situação real 
dos recursos florestais no Estado numa fase de maior detalhamento, tendo-se como base 
fotografias aéreas do período 1977-78. 
 
II – LEVANTAMENTO DA COBERTURA VEGETAL NATURAL E DO 
REFLORESTAMENTO DETALHADO DA EUCALIPTOCULTURA E PINOCULTURA 
 
 Com base em fotografias aéreas verticais, na escala de 1:25.000, resultante da 
cobertura aerofotogramétrica do Estado de São Paulo, realizada no período de junho de 
1971 a agosto de 1973 (ver mapa no 1), o Instituto Florestal executou o “Levantamento da 
Cobertura Vegetal Natural e do Reflorestamento”. Neste trabalho utilizou-se o método de 
amostragem sistemática, com o emprego da técnica de fotointerpretação, sendo os pontos 
de referência da amostragem definidos pela intersecção de coordenadas, formando o 
conjunto, uma grade desenhada sobre o foto-índice. 
 Foi efetuada a fotointerpretação dos 248.600 pontos de amostragem, apresentando 
cada um destes, uma área equivalente a 1 km2. 
 Tendo em vista o levantamento de uma área extensa, a diversidade dos recursos a 
serem analisados e o curto prazo para sua execução, optou-se por este processo, que 
fornecia, estatisticamente, os resultados, em área (hectares) e em porcentagem a nível 
estadual, foram os seguintes: 
 
TIPOS ÁREA (ha) PORCENTAGEM % 
Mata...................................... 
Capoeira............................... 
Cerradão............................... 
Campo Cerrado.................... 
Campo.................................. 
Reflorestamento................... 

2.069.920.............................. 
1.241.090.............................. 
   105.390.............................. 
   148.390.............................. 
     43.870.............................. 
   641.420.............................. 

8,33 
4,99 
0,42 
0,60 
0,18 
2,58 

 
 Numa segunda fase do trabalho já citado, efetuou-se o detalhamento do 
reflorestamento, considerando-se duas categorias: Eucalyptus spp e Pinus spp. Os demais 
gêneros foram agrupados sob a denominação de “outros”. Os resultados da 



fotointerpretação também foram apresentados sob a forma de mapa temático e, a nível 
estadual, em área e em porcentagem, são os seguintes: 
 
CATEGORIAS ÁREA (ha) PORCENTAGEM % 
Eucalyptus............................ 
Pinus..................................... 
Outros................................... 

490.460................................. 
142.080................................. 
    8.790................................. 

76,46 
22,15 
1,37 

 641.420  
 
 A ocupação porcentual e em hectares em relação à superfície das regiões 
Administrativas, bem como a distribuição porcentual das áreas das categorias de 
reflorestamento nas regiões em relação ao total da categoria no Estado, são apresentadas 
nos Quadros 1, 2 e 3. 
 Os trabalhos citados, quais seja “Levantamento da Cobertura Vegetal Natural e do 
Reflorestamento”e “Detalhamento da Eucaliptocultura e da Pinocultura em São Paulo”, 
foram objeto das seguintes publicações, respectivamente, Boletins Técnicos I.F. nos 11-
1975 e 17-1975. 
 
III – O ATUAL INVENTÁRIO FLORESTAL 
 
 Em decorrência da necessidade de um novo dimensionamento da situação florestal 
do Estado, que apresente de imediato, dados reais e suficientemente explicativos, o Instituto 
Florestal de São Paulo desenvolve, atualmente, um projeto visando a execução do 
inventário florestal do Estado, como já foi dito, numa seqüência dos trabalhos que tem 
desenvolvido no setor. 
 O presente trabalho desenvolve-se de acordo as seguintes fases gerais: Obtenção de 
Fotografias Aéreas; Fotointerpretação e Mapeamento e Avaliação Volumétrica. 
 
QUADRO 1 – Ocupação porcetual dos gêneros de reflorestamento em relação à superfície 
das Regiões Administrativas do Estado. 
 

Regiões Superfície 

(ha) 

Pinus 

% 

Eucalyptus 

% 

Outros 

% 

Total 

% 

Grande São Paulo 805.100 0,29 6,64 0,32 7,25 
Litoral 1.546.600 0,40 0,43 - 8,83 
Vale do Paraíba 1.429.100 0,34 2,29 - 2,63 
Sorocaba 4.059.400 2,19 3,49 0,11 5,79 
Campinas 2.705.800 0,32 4,77 0,06 5,15 
Ribeirão Preto 3.660.800 0,07 1,53 0,01 1,61 
Bauru 1.623.400 1,33 1,83 - 3,16 
São José do Rio Preto 2.722.300 - 0,58 - 0,58 
Araçatuba 1.903.100 0,10 0,16 - 0,26 
Presidente Prudente 2.507.700 0,09 0,26 - 0,35 
Marília 1.896.700 0,15 0,83 - 0,98 
 
 



QUADRO 2 – Distribuição das áreas, em hectares, por gêneros de reflorestamento nas 
Regiões Administrativas do Estado. 
 

Regiões Pinus 
ha 

Eucalyptus 
ha 

Outros 
ha 

Total 
ha 

Grande São Paulo 2.340 53.450 2.580 58.370 
Litoral 6.220 6.550 - 12.770 
Vale do Paraíba 4.790 32.810 - 37.600 
Sorocaba 88.930 141.620 4.370 234.920 
Campinas 8.550 129.170 1.650 139.370 
Ribeirão Preto 2.470 56.180 190 58.840 
Bauru 21.650 29.730 - 51.380 
São José do Rio Preto - 15.830 - 15.830 
Araçatuba 1.990 2.940 - 4.930 
Presidente Prudente 2.150 6.590 - 8.470 
Marília 2.980 15.690 - 18.670 
Totais 142.070 490.560 8.790 641.420 

 
QUADRO 3 – Distribuição porcentual das áreas das categorias de reflorestamento nas 
regiões em relação ao total da categoria no Estado 
 

Categorias de Reflorestamento Regiões 

Pinus Eucalyptus Outras 

Total do 

Reflorestamento 

Grande São Paulo 
Litoral 
Vale do Paraíba 
Sorocaba 
Campinas 
Ribeirão Preto 
Bauru 
São José do Rio Preto 
Araçatuba 
Presidente Prudente 
Marília 

1,65 
4,38 
3,37 
62,60 
6,01 
1,74 
15,24 

- 
1,40 
1,51 
2,10 

10,90 
1,33 
6,69 
28,87 
26,33 
11,45 
6,06 
3,23 
0,60 
1,34 
3,20 

29,37 
- 
- 

49,72 
18,83 
2,08 

- 
- 
- 
- 
- 

9,10 
1,99 
5,86 

36,63 
21,73 
9,17 
8,01 
2,47 
0,77 
1,36 
2,91 

Totais 100,00 100,00 100,00 100,00 

 
 Fase I – Obtenção de Fotografias Aéreas 
 
 Para a execução do atual inventario florestal do Estado, estão sendo utilizadas 
fotografias aéreas nas escalas de 1:35.000, 1:40.000 e 1:45.000 obtidas no período de 1977 
e 1978 (ver mapa no 2). 
 
 Fase II – Fotointerpretação 
 



 Os critérios estabelecidos para a interpretação das fotografias aéreas foram definidos 
com base nos parâmetros indicados a seguir, procedendo-se também, paralelamente, à 
correlação aeroterrestre: 
 - Fotografias fotointerpretadas decorrentes do levantamento da cobertura vegetal 
natural e do reflorestamento (vôos efetuados no período 1971-73). 
 - Projetos de Empreendimentos Florestais – Incentivos Fiscais (Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal). 
 Portanto, por meio da correlação de campo, em combinação com os dados dos 
projetos de incentivos fiscais e em confronto com fotografias aéreas (períodos: 1971-73 e 
1977-78), os plantios são devidamente caracterizados, executando-se a delimitação final 
nos mapas, no nível convencionado. 
 
 Fase III – Mapeamento 
 
 Os detalhes das fotografias aéreas, uma vez fotointerpretadas, são transferidos para 
“mapa-base” (folhas topográficas, na escala 1:50.000). 
 Os mapas finais são elaborados para cada município do Estado, obedecendo-se aos 
estratos seguintes: 
 - Cobertura vegetal natural (mata, capoeira, cerrado, cerradão, campo cerrado e 
campo). 
 - Reflorestamento (espécie, idade, situação de desbaste ou corte). 
 Dentro de cada estrato, as respectivas áreas são quantificadas pelo sistema de grade 
de pontos. 
 Finalmente, e ainda dentro da fase de mapeamento, os dados quantificados e 
estratificados ao nível de município na escala 1:50.000, são lançados em cartas de base 
sistemática 1:10.000. Estas cartas são executadas através do plano cartográfico e que 
cobrirá todo o Estado de São Paulo, as quais serão as bases definitivas para o inventário 
contínuo do Estado. 
 
 Fase IV – Avaliação Volumétrica 
 
 São de duas naturezas os estudos executados, visando-se à quantificação 
volumétrica dos povoamentos: 
 
 1º) Por árvore: 
 
 Os estudos neste setor são executados com a finalidade de serem elaboradas tabelas 
de volume que fornecem, para cada espécie enfocada, volumes comerciais e totais, com e 
sem casca, por classes de diâmetro ou circunferência e altura. 
 No Quadro no 4, são apresentadas as equações definidas para 8 (oito) espécies de 
Pinus (P. elliottii, P. taeda, P. caribaea var. hondurensis,  P. caribaea var. caribaea, P. 
caribaea var. bahamensis, P. oocarpa, P. kesiya e P. patula), nas seguintes situações: 
volume total, com e sem casca, por classes de diâmetro ou circunferência e altura. 
 No Quadro no 4, são apresentadas as equações definidas para 8 (oito) espécies de 
Pinus (P. elliottii, P. taeda, P. caribaea var. hondurensis, P. caribaea var. caribaea, P. 
caribaea var. bahamensis, P. oocarpa, P. kesiya e P. patula), nas seguintes situações: 



volume total, com e sem casca e volumes até diâmetro superior mínimo de 8 cm e 5 cm, 
também com e sem casca. 
 Para as espécies mais representativas do gênero Eucalyptus, também estão sendo 
elaboradas tabelas de volume, dando-se maior ênfase àquelas que envolvam condições de 
manejo sob alto fuste. 
 
P. elliottii var. elliottii 
 
Volume total c/c.......................................... V =  0,0099 + 0,3671 x D2 x H 
Volume total s/c.......................................... V  = - 0,0023 + 0,2883 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro c/c.....................V = - 0,0004 + 0,3689 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0097 + 0,2896 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro c/c.....................V =  0,0073 + 0,3672 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0039 + 0,2883 x D2 x H 

 
P. taeda 
 
Volume total c/c.......................................... V =  0,0203 + 0,3296 x D2 x H 
Volume total s/c.......................................... V  =  0,0104 + 0,2816 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro c/c.....................V =  0,0040 + 0,3330 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0021 + 0,2833 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro c/c.....................V =  0,0112 + 0,3324 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro s/c.....................V  =  0,0034 + 0,2838 x D2 x H 

 
P. caribaea var. hondurensis 
 
Volume total c/c.......................................... V =  0,0041 + 0,3469 x D2 x H 
Volume total s/c.......................................... V  = - 0,0089 + 0,2743 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro c/c.....................V = - 0,0094 + 0,3445 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0187 + 0,2737 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro c/c.....................V =  0,0015 + 0,3428 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0113 + 0,2743 x D2 x H 

 
P. caribaea var. caribaea 
 
Volume total c/c.......................................... V =  0,0072 + 0,3395 x D2 x H 
Volume total s/c.......................................... V  =  0,0010 + 0,2493 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro c/c.....................V = - 0,0041 + 0,3401 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0068 + 0,2489 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro c/c.....................V =  0,0043 + 0,3396 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0007 + 0,2492 x D2 x H 

 
 



P. caribaea var. bahamensis 
 
Volume total c/c.......................................... V =  0,0097 + 0,3288 x D2 x H 
Volume total s/c.......................................... V  =  0,0001 + 0,2829 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro c/c.....................V = - 0,0010 + 0,3274 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0073 + 0,2774 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro c/c.....................V =  0,0066 + 0,3284 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0020 + 0,2816 x D2 x H 

 
P. oocarpa 
 
Volume total c/c.......................................... V =  0,0113 + 0,3383 x D2 x H 
Volume total s/c.......................................... V  =  0,0021 + 0,2700 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro c/c.....................V = - 0,0011 + 0,3345 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0085 + 0,2696 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro c/c.....................V =  0,0094 + 0,3338 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro s/c.....................V  =  0,0094 + 0,2675 x D2 x H 

 
P. kesiya 
 
Volume total c/c.......................................... V =  0,0165 + 0,3241 x D2 x H 
Volume total s/c.......................................... V  =  0,0070 + 0,2721 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro c/c.....................V =  0,0035 + 0,3262 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0028 + 0,2731 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro c/c.....................V =  0,0126 + 0,3251 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro s/c.....................V  =  0,0042 + 0,2727 x D2 x H 

 
P. patula 
 
Volume total c/c.......................................... V =  0,0059 + 0,3552 x D2 x H 
Volume total s/c.......................................... V  =  0,0015 + 0,3173 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro c/c.....................V = - 0,0043 + 0,3536 x D2 x H 
Volume até 8 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0075 + 0,3160 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro c/c.....................V =  0,0028 + 0,3542 x D2 x H 
Volume até 5 cm diâmetro s/c.....................V  = - 0,0011 + 0,3164 x D2 x H 

 
Quadro 4: Equações determinadas para a elaboração de tabelas de volume para as 
principais espécies de Pinus. 
 
 2º) Por unidade de área: 
 
 Os estudos efetuados neste setor, tem a finalidade de permitir a elaboração de 
tabelas de produção, que apresentam, por unidade de superfície e para as espécies 
consideradas, os volumes médios em função da idade, classe de qualidade e densidade. 
 As tabelas de produção, que estão sendo elaboradas, permitirão a previsão de 
madeira para uma determinada idade. 
 



IV – DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA SEMI-AUTOMÁTICO PARA 
INVENTÁRIOS 
 
 Este Projeto tem por objetivo, desenvolver uma metodologia para estimar o estoque 
ou potencial madeireiro, periodicamente, com rapidez e precisão, sendo desenvolvido 
conjuntamente com a Faculdade de Engenharia da Universidade de Campinas (UNICAMP). 
 
 1. Estudo básico: 
 
 A parte inicial se constitui nos estudos de correlação entre diâmetro de copa (d) e 
diâmetro à altura do peito (DAP). 
 
 1.1. Estudos de correlação dentre d e DAP no campo 
 
 Foi efetuado trabalho de campo, e as medições de diâmetro de copa e DAP, em 
parcelas representativas de povoamentos de Pinus, mostraram uma correlação linear (fig. 1). 
 
 1.2. Estudos de correlação entre d e DAP nas fotografias 
 
 Conforme fig. 2, obteve-se idêntica correlação quando se efetuaram medições de 
diâmetros de copa, utilizando-se fotografias aéreas verticais, na escala 1:25.000. 
 
 1.3. Possibilidade de estimativa automática do diâmetro de copa (d). 
 
 A vista aérea de um plantio de Pinus apresenta cada árvore com forma circular em 
associação com outras. 
 Se a imagem de uma plantação é cortada por linhas consecutivas (por exemplo, 
linhas de TV), é possível que cada linha corte as imagens das árvores em vários transceptos, 
algumas cortando as copas nos próprios diâmetros. 
 A relação entre o diâmetro real e o valor médio dos segmentos dos cortes é dada 
pela relação: 
 

 
π

y4
  d =  

 
 y  = valor médios dos segmentos 
 d = diâmetro real 
 
 Para se obter uma amostra razoável de segmentos para a estimativa de d, é 
necessário utilizar um pequeno número de árvores cortadas por muitas linhas ou um grande 
número de árvores cortadas por algumas linhas (fig. 3). A 2ª alternativa parece ser a mais 
conveniente em termos de custo e complexidade. 
 
  
 
 



 1.4. Estimativa da área basal 
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 A conversão das dimensões de copas das árvores (área da copa), para as do tronco 
(área basal) é dada pela relação: 
 
 2y 1,2732 C.  g =  
 
 1.5. Número de árvores por hectare 
 

 2)
r.100

 ( n  
m

=   

 
 n = no de árvores por hectare 
 r = no de segmentos registrados 
 m = distância em metros percorridos no terreno durante o registro dos segmentos. 
 100 = conversão do no de árvores/metro para no de árvores/100 metros. 
 C = fator de conversão das dimensões das copas das árvores para área basal. 
 
 1.6. Altura das árvores (hg) 
 
 Por razões econômicas o vôo deverá ser feito em altitudes elevadas, tornando-se 
necessário determinar a altura das árvores no terreno e não através das imagens. Acham-se 
em curso, estudos de viabilidade de tal avaliação diretamente sobre as imagens, através de 
aparelhos fotogramétricos específicos. 
 
 1.7. Volume de madeira/ha através de medidas de imagens 
 

 vol. madeira/ha = C 1,2732, f . hg . )
m

100.r
.( )y( 22  

 
 2. Análises automáticas 
 
 O sistema semi-automático para levantamento de recursos madeireiros terá como 
variáveis de entrada as imagens aerofotográficas. As imagens serão subdivididas em 
pequenas áreas de dimensões fixas que serão inventariadas uma a uma. 
 A composição do sistema é indicada na fig. 4. 
 
V – AVALIAÇÃO DE POVOAMENTOS FLORESTAIS UTILIZANDO-SE IMAGENS 
DE SATÉLITE 



 
 Estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais – INPE, utilizando-se dados 
orbitais do LANDSAT, demonstraram boas perspectivas no que se refere à avaliação de 
povoamentos florestais artificiais. 
 Levantamentos e análises efetuados nas Estações Experimentais de Mogi Guaçu, 
Estação Experimental de Batatais, Horto de Santa Terezinha, Fazenda Guatapará, Horto 
Florestal de Camaquan, Estação Experimental de Itirapina, Horto Florestal de Guarani e 
Horto Florestal de Boa Sorte, permitiram a definição de legendas ou padrões, excelentes 
porcentagens de classificações corretas o que, aliás, foi possibilitado pelas características 
das matas plantadas de Pinus e Eucalyptus (talhões homogêneos, geralmente de uma 
mesma idade com limites bem definidos). 
 Na “área-piloto” do município de Buri, estudos comparativos dos dados obtidos 
através da fotointerpretação de fotografias aéreas convnecionais e imagens de satélite, 
apresentou uma diferença da ordem de 7,5%, para Pinus. 
 

Município de Buri Fotointerpretação 
Convencional 

Análise automática 
(imagens-satélite) 

Diferença 
(%) 

 
Pinus 

 
12.996 ha 

 
12.020 ha 

 
7,5 

 
 Tais aspectos indicam, não já solução, mas sim uma necessidade e conveniência do 
prosseguimento de estudos no setor. 
 
VI – RESUMO 
 
 Com base nos mapas elaborados a partir da fotointerpretação, seguidos de trabalhos 
de campo, procura-se o dimensionamento – área e volume – das florestas de Pinus spp e 
Eucalyptus spp do Estado de São Paulo, estratificadas por grupos de espécies e classes de 
idade, a nível de municípios. 
 São apresentados dados sobre o desenvolvimento de um projeto de inventariação 
semi-automática, bem como, indicações das possibilidade de utilização de imagens de 
satélite na avaliação de áreas florestais. 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 



 
 



INVENTÁRIO EM FLORESTAS DE EUCAIPTO E PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO 
 

Carlos Alberto Ferreira* 
 
I. Objetivos do Inventário 
 
 O inventário florestal, tem como principal finalidade a aquilatação do potencial 
madeireiro dos povoamentos florestais. Entretanto, uma série enorme de outras 
informações podem ser obtidas, desde que se disponha de um sistema de cadastramento. 
 O registro cuidadoso das operações de implantação, a espécie e procedência 
utilizada, a adubação no plantio, e a manutenção dos povoamentos, pode fornecer subsídios, 
não apenas para a aquilatação de seus benefícios, mas também para nortear futuros planos 
de trabalho. 
 Mesmo as operações de corte, época e métodos utilizados, devem ser 
cuidadosamente registrados, pois permitem avaliar-se seus efeitos sobre as produções 
futuras. 
 Além do potencial madeireiro atual, é necessário que o inventário informe a respeito 
da disponibilidade madeireira futura. Estas previsões mesmo que condicionadas a maiores 
margens de erro, são fundamentais para o estabelecimento de programas de corte, compras 
de terra, previsões de compra de madeira etc. De uma forma geral, o inventário florestal 
deve fornecer as informações básicas da situação presente e lastrear as decisões do 
planejamento das atividades futuras. 
 
 
II. Metodologia adotada: 
 
II.1. Parcelas: 
 
 A escolha do tipo de parcela, deve se fundamentar em vários aspectos, entre estes a 
precisão, a natureza das informações requeridas, e o custo relativo das mesmas. 
 A maioria dos trabalhos publicados tem demonstrado adependêcia entre a variância 
da média de parcelas e o tamanho das mesmas. Essa dependência se reflete no decréscimo 
da variância em função do aumento do tamanho da parcela. Igualmente, observou-se que o 
mesmo ocorria para os coeficientes de variação. Utilizando estas propriedades, FEDERER 
(1955) propôs o método da curvatura máxima, para a determinação do tamanho ideal de 
parcelas. Consiste este método em locar-se em gráfico os coeficientes de variação em 
função dos respectivos tamanhos das parcelas, e posteriormente, a construção à mão livre 
de um gráfico, ligando as coordenadas. Assim sendo o tamanho ótimo para as parcelas será 
encontrado no ponto de máxima curvatura, melhores resultados são alcançados quando a 
unidade de medida é fixa. 
 Parcelas de raio variável são altamente eficientes em amostragem para volume, 
desde que as árvores sejam escolhidas com probabilidade proporcional à sua área basal, que 
sozinha se constitui, e é usualmente uma boa previsão de volume. São em geral os mais 
eficientes métodos de amostragem para povoamentos heterogêneos com relação à idade das 
árvores, ou em florestas com a usual variação em classes de tamanho. O fator de área basal 
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a ser empregado, no entanto deve ser escolhido de tal forma a fornecer cerca de sete a dez 
árvores por ponto, SPACE (1974). 
 Comparando diversos tamanhos de parcelas e levando em consideração tempo e 
variação, NYYSSONEN (1966) concluiu que parcelas ao redor de 300 m2, possibilitaram a 
obtenção de maior eficiência. 
 Em síntese, os trabalhos relacionados a diversos tamanhos de parcelas tem 
confirmado a maior eficiência das parcelas pequenas. De um modo geral os coeficientes de 
variação decrescem como função inversa do tamanho da parcela, e em conseqüência o 
número de parcelas necessárias para o mesmo grau de precisão e mais elevado quanto 
menores sejam as parcelas. Entretanto, o número de árvores mensuradas, sempre tem sido 
menor que em parcelas maiores, o que vem corroborar a maior eficiência das primeiras. A 
maior eficiência de pequenas parcelas foi comprovada e exemplificada por WRIGHT 
(1964), tendo por base de comparação a informação relativa por árvore, que decresceu 
sensivelmente com o aumento do número de árvores por parcela. 
 O uso do método da curvatura máxima, proposta por FEDERER (1955), baseado na 
propriedade do decréscimo dos coeficientes de variação como função do aumento do 
tamanho da amostra, tem ampla aceitação, tendo sido utilizado em várias ocasiões nos 
trabalhos de estudos de tamanho de parcelas no campo florestal. A única limitação deste 
método é não levar em consideração os aspectos econômicos do problema. Uma proposição 
em que os fatores econômicos entrariam em consideração, é relatado por CRONKLE 
(1963). 
 No entanto, estes trabalhos e o de PEARCE (1953) referem-se ao problema da 
planificação experimental, buscando tamanhos ideais de parcelas, não especificamente 
parcelas de inventários florestais, onde o problema dos custos é diferente, não incluindo 
formação e implantação de mudas, mas sim, locação, mensuração e cálculos. Com relação 
ao problema de metodologia e custos decorrentes, tendo em vista análises comparativas, 
FREESE (1962), apresenta metodologia a nosso ver a mais recomendável. 
 Trabalhos conduzidos em inventários florestais na Champion Papel e Celulose S/A., 
levaram à busca de métodos suficientemente práticos e tendo em vista a necessidade de 
adequar a metodologia de trabalho às condições de campo, que deve ser simples, de fácil 
execução e exeqüível ao nível de aparelhamento disponível, optou-se pelo uso de parcelas 
quadradas ou retangulares. 
 Assim, trabalhos conduzidos em áreas reflorestadas em Mogi-Guaçu, FERREIRA 
(1976), permitiram as seguintes conclusões: 
 
1. Pelo método da curvatura máxima, a área ideal de parcela obtida, localizou-se no 
intervalo de 340 a 400 m2, este valor foi o mesmo tanto para áreas em regime de alto-fuste 
como em talhadia. 
2. Em ambos os regimes estudados, os coeficientes de variação sofreram sensível 
decréscimo com o aumento da área unitária das parcelas (Quadro I) (Quadro II) (Gráfico I) 
(Gráfico II). 
3. Pelo método do custo relativo, o valor mínimo observado, foi obtido para as parcelas de 
400 m2 (20 x 20 m), tanto para áreas sob regime de alto-fuste como talhadia. 
4. Associando-se os dois métodos de análise adotados, concluiu-se pela utilização de 
parcelas de 400 m2, tanto para áreas de regeneração por alto-fuste, como por talhadia. Resta, 
no entanto, análises mais detalhadas, principalmente no intervalo de 300 a 400 m2, mas pela 
observação da curva de custos obtida (Gráfica III) pode-se afirmar, com boa aproximação, 



levando-se em conta o aspecto econômico, ser 400 m2, a área ideal para parcelas, tanto para 
inventários de povoamentos em regime de alto-fuste como de talhadia, nas condições deste 
estudo. 
 
Quadro I. Dados médios obtidos para populações de Eucalyptus saligna regeneradas por 
alto-fuste, em relação aos diversos tamanhos de parcelas testadas e análise estatística obtida 
para as mesmas. (médias de 30 amostras) 
 
Dimensões das 

Parcelas 
Média Vol. 

Cil./ha 
Desvio Padrão Coeficiente de 

Variação % 
Número de 

Parcelas 
necessárias 

10 x 10 m 
20 x 10 m 
20 x 20 m 
20 x 30 m 

376,00 
375,86 
372,88 
382,45 

108,91 
91,81 
83,58 
83,49 

28,97 
24,43 
22,41 
21,83 

11 
8 
6 
6 

* para o limite de erro de dez por cento da média e setenta por cento de probabilidade. 
 
Quadro II. Dados médios obtidos para populações de Eucalyptus alba e Eucalyptus saligna 
regenerados por talhadia, referente aos diversos tamanhos de parcelas testadas e análise 
estatística obtida para as mesmas (médias de 30 amostras). 
 
Dimensões das 

Parcelas 
Média Vol. 

Cil./ha 
Desvio Padrão Coeficiente de 

Variação % 
Número de 

Parcelas 
necessárias 

10 x 10 m 
20 x 10 m 
20 x 20 m 
20 x 30 m 

401,80 
411,90 
443,14 
439,99 

190,42 
113,72 
101,59 
100,31 

47,49 
27,61 
22,93 
22,80 

28 
10 
7 
7 

 



Gráfico I – Relação entre o coeficiente de variação, expresso em percentagem, e a área da 
parcela expressa em m2, Eucalyptus saligna em povoamentos regenerados por alto-fuste. 
 

 
 
 
 
 



Gráfico II – Relação entre o coeficiente de variação expresso em percentagem, em função 
do aumento da área da parcela, expressa em m2, para Eucalyptus saligna e Eucalyptus alba, 
povoamentos regenerados por talhadia. 
 

 
 



 As conclusões deste trabalho aplicam-se a área de relevo suavemente ondulado a 
plano, e para plantios não esquadrejados. Para área de relevo ondulado, forte ondulado e 
montanhoso e ainda para plantios esquadrejados, permanente aberto o problema para 
futuras pesquisas. 
 
II.2. Amostragem: 
 
 O sistema de amostragem adotado é o inteiramente casualisado, dentro do estrato. 
De início executou-se a estratificação das áreas de plantio, tendo em vista a uniformização 
dos seguintes aspectos: 
 

1. espécies e procedências; 
2. idade e estágio de rotação; 
3. compasso de plantio; 
4. solo. 

 
 De posse dos estratos assim obtidos, as parcelas são sorteadas ao acaso dentro dos 
mesmos, procurando-se não concentrar as mesmas, em áreas limitadas do plantio, mas 
atingir toda a área. 
 A homogeneização dos estratos, com relação à idade, é de elevada importância para 
espécies de rápido crescimento. Assim, admite-se diferenças em idade, de no máximo três 
meses, dentro do mesmo estrato. 
 A planificação de mensurações, é feita também levando-se em conta os mesmos 
intervalos de idade, fixando-se as datas para os meses centrais dos trimestres considerados. 
 Quando as diferenças em solo são de elevada monta, uma subestratificação torna-se 
necessária. 
 
II.3. Tabela de volume e rendimento: 
 
 A existência de tabelas para volume médio por hectare, pode facilitar os trabalhos 
de avaliação. Entretanto, estas não simplificam as estimativas precisas de produção. Com 
ou sem uso das tabelas de volume é necessária intensa amostragem de campo. 
 O uso das tabelas é limitado pelas variações entre locais, GROSENBAUGH (1968) 
afirma serem estas aplicáveis apenas à população na qual foram extraídas as amostras para 
a sua confecção, sendo normalmente tendenciosas, se utilizadas para outras populações. 
 A maneira mais segura de se utilizar tabelas de volume seria com dupla entrada. 
Tentativas de estabelecimento de relações hipsométricas, e a partir destas, com apenas o 
diâmetro estabelecer-se o volume, recaem igualmente na incerteza da validade em função 
da modificação do site. A medida  que se pretende a extensão do uso de relações 
hipsométricas, para locais diferentes, torna-se necessário testá-las. O problema se agrava 
quando a nível de diferentes parcelas há a incerteza de seu uso. 
 A nosso ver, as tabelas de volume individual, apresentam os mesmos inconvenientes. 
Devem ser utilizadas quando o valor das árvores a serem cubicadas, for suficientemente 
elevado para justificar os custos de avaliação. 
 A solução para o volume de povoamentos florestais, principalmente os plantios 
destinados à celulose, placas, aglomerados, lenha, carvão e assim por diante, a nosso ver 



está nas tabelas de volume de dupla entrada. Estas tabelas de volume, podem facilmente ser 
construídas tendo por base a área basal e a altura dominante das populações. 
 
Gráfico III – Variação dos custos relativos, em números absolutos, calculados segundo 
FREESE (1962), para os diferentes tamanhos de parcela testados, em m2, para populações 
regeneradas por alto-fuste e talhadia. 
 

 
 
 
Quadro III. Tabela de volume para povoamentos de Eucalyptus spp., aproveitamento 
máximo de 6 cm de diâmetro, para madeira sem casca, empilhada. (Valores válidos para 
populações em regime de alto-fuste). 
 

Altura dominante (m) Área basal 
(m2/ha) 10 14 18 22 26 30 34 

6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 

33 
50 
- 
- 
- 
- 
- 

47 
68 
83 
99 
- 
- 
- 

65 
85 
105 
125 
145 
165 

- 

- 
103 
128 
152 
176 
200 
225 

- 
- 

150 
179 
208 
236 
265 

- 
- 
- 
- 

238 
272 
305 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

345 
 



Y = (7,7257 + 0,7937 x). 0,70. 
X = Área basal . altura dominante. 
 
 A tabela apresentada no Quadro III, é parcial e apenas explicativa da possibilidade 
da expressão dos volumes populacionais em função das variáveis área basal e altura 
dominante. A metodologia aplicada para o cálculo dos volumes dos povoamentos baseia-se 
em FERREIRA et alii (1976), e foi desenvolvida para plantios de Eucalyptus spp. em áreas 
de cerrado havendo sido exaustivamente testada em áreas de corte, fornecendo resultados 
plenamente satisfatórios com níveis mínimos de erro. 
 Um dos maiores problemas, quando dos trabalhos de campo, reside na mensuração 
de alturas. Esta operação é uma das mais onerosas, elevando sensivelmente o custo do 
inventário. No entanto, dificilmente se conseguirão resultados satisfatórios com 
metodologia que pressuponham a não mensuração de alturas. 
 Em trabalhos já anteriormente citados, FERREIRA (1976), buscando-se diminuir o 
número de indivíduos necessários às estimativas de altura, conclui-se pela mensuração de 
apenas as cinco maiores árvores por parcela. Assim, as expressões a seguir fornecem o 
volume cilíndrico em função das variáveis combinadas, área basal (AB) multiplicada pela 
altura média das cinco maiores árvores da parcela (H5M). 
 
Para populações em regeneração por alto-fuste: 
 
Y = 7,7257 + 0,7937x 
x = A.B . H5M 
 
Para populações em regeneração por talhadia: 
 
Y = 2,5484 + 0,7937x 
x = A.B . H5M 
 
 Para as estimativas de volume visando às diversas finalidades de uso, os fatores 
apropriados de casca, forma e empilhamento, devem ser multiplicados pelo volume 
cilíndrico obtido. 
 
II.4. Custos envolvidos em inventários florestais 
 
 O inventário pode atingir custos proibitivos, se sua planificação, principalmente no 
tocante à estratificação não for cuidadosa. 
 Um dos principais fatores de aumento de custo, é o transporte das equipes de campo. 
Para contornar o problema, uma sugestão seria a de concentrar as parcelas em apenas 
determinados talhões do estrato, distribuídos por toda a área do povoamento. 
 Mas no entanto, como já salientando anteriormente, dentre as operações de campo, a 
mais onerosa é sem dúvida a mensuração das alturas. Analisando o problema de custos 
envolvidos para diferentes métodos de estimativas de altura, foram obtidos os resultados 
resumidos no Quadro IV. 
 
 



Quadro IV. Análise de custos envolvidos para diferentes métodos de estimativas de alturas 
de povoamentos florestais. 
 

Métodos de estimativa de 
altura 

Dispêndio em homens dia 
por parcela de 20 x 20m 

Percentuais de acréscimo 
relativo de mão de obra 

Altura média de todas as 
árvores 
 
Altura média das árvores 
dominantes e codominantes 
 
Altura média das árvores 
dominantes 
 
Altura média das cinco 
maiores árvores 

0,31 
 
 

0,34 
 
 

0,27 
 
 

0,21 

- 
 
 

+9,60 
 
 

-12.90 
 
 

-32,25 

 
 Como pode ser constatado, apenas a alteração da sistemática de obtenção de 
estimativas de alturas, pode reduzir o custo da mão de obra de campo em 32%. 
 Pode-se assumir, como um bom rendimento de campo, o dispendio de 0,25 
H.D/parcela, o que corresponde para uma equipe de 5 elementos, a mensuração de vinte 
parcelas por dia de serviço. Estas parcelas em geral são suficientes para amostrar uma área 
de 250 a 300 ha. Portanto, uma equipe de cinco elementos é capaz, se bem treinada, de 
amostrar de 250 a 300 hectares por dia de trabalho. 
 
II.5. Projeções de crescimento e rendimento de plantações nas áreas de cerrado. 
 
 A projeção de crescimento, ou prognose é uma ferramenta indispensável ao 
exercício de planejamento. Muito embora se corram riscos de níveis relativamente elevados 
de erro, pelo menos maiores que as estimativas de volume atual, a prognose de crescimento 
é fundamental para os planejamentos de plantios futuros, compras de madeira e de cortes e 
reformas. 
 Uma das maiores dificuldades para a obtenção de equações de prognose, é a 
disponibilidade de dados. Em trabalhos realizados para reflorestamento de áreas de cerrado, 
optou-se pela utilização de amostras de dois inventários consecutivos. Essas amostras 
cobriram toda a faixa etária de interesse a prognose, mas de diversos povoamentos. 
 O tratamento estatístico constituiu em estabelecer-se análises de covariança e 
obtenção de regressões explicativas da natureza da variação observada. Umas da 
generalizações, foi admitir-se que o crescimento anual obedecesse a uma reta. 
Naturalmente sabe-se que durante o ano isso não ocorre, mas haveria pouco sentido prático 
e gastos desnecessários se intentássemos em estabelecer a natureza correta do espectro de 
crescimento anual. 
 Embora as restrições apresentadas pudessem prejudicar a precisão das regressões, o 
fato real é que os coeficientes de correlação obtidos foram em todos os casos superiores a 
0,90, o que confere plena confiabilidade às estimativas. 



 No Quadro V, são apresentadas as estimativas dos coeficientes das regressões para a 
prognose do crescimento populacional de Eucalyptus spp. para os cerrados do Sudeste 
brasileiro. 
 O Gráfico de no IV, exemplifica portanto, tipos de crescimento e possíveis 
produtividades de plantios de Eucalyptus para regiões com vegetação tipo cerrado. As 
variações observadas, expressas pelo incremento médio anual, são principalmente devidas 
às variações de solo. Entretanto, a evolução das técnicas de plantio, e a disponibilidade de 
sementes melhoradas, frutos do trabalho profícuo do IPEF, nestes seus dez anos de 
existência, são responsáveis por aumentos em produtividade superiores a 80%. Isto é 
exemplificado pelos trabalhos onde se registram aumentos em produtividade média de 25 
para 47 estereos, por ha ano, apenas como função de melhores sementes e técnicas de 
plantio ANÔNIMO (1977). 
 
II.6. Cálculos e erro admissível: 
 
 Para a interpretação dos dados obtidos em inventários florestais, algumas 
considerações precisam ser feitas: 
 
1. para estimativas de volumes de povoamentos, erro de dez por cento em relação à media, 
são plenamente aceitáveis. 
2. precisões maiores além de desnecessárias para a finalidade desejada, encarecem 
demasiadamente os serviços de campo. 
 
 De uma forma geral, a análise estatística dos dados inventariados, pode se limitar 
apenas à obtenção de média, do intervalo de confianças, o coeficiente de variação, erro de 
amostragem e número de parcelas necessárias à precisão desejada. 
 É aconselhável que populações que apresentem coeficientes de variação superiores a 
25%, sejam subestratificadas, pois exigirão número elevado de parcelas e ainda níveis altos 
de incerteza e erro. 
 
Quadro V. Regressão ajustadas para a prognose de crescimento de Eucalyptus spp em 
primeira rotação, para povoamentos da região dos cerrados do Estado de São Paulo. 
 

Estimativa dos parâmetros das 
regressões 

Prognose de 
crescimento do 

a b 

Limites máximos e mínimos 
de aplicação m3/ha 

2º para 3º ano 
3º para 4º ano 
4º para 5º ano 
5º para 6º ano 
6º para 7º ano 

26,00 
1,49 

13,42 
12,74 
16,77 

1.400 
1.441 
1.176 
1.105 
1.047 

30.00 – 240.00 
40.00 – 200.00 
40.00 – 220.00 
90.00 – 420.00 
90.00 – 530.00 

 



Gráfico IV – Curvas de crescimento provávle, para Eucalyptus spp., para regiões de cerrado 
do Estado de São Paulo. 
 

 
 
III. Pesquisa em Inventário 
 
 Vários pontos permanecem obscuros dentro da área de Inventário Florestal. Apesar 
dos progressos recentemente conseguidos, a maioria das pesquisas tem se concentrado 
apenas na análise dos aspectos de precisão. A nosso ver, os métodos de inventário devem 
ser práticos, expeditos e econômicos, além de precisos. 
 No entanto, as pesquisas na área de inventário poderiam abranger entre outros 
aspectos os seguintes: 
 
a. adaptação da metodologia 3P a inventários contínuos, com uso de parcelas permanentes. 
b. estudo dos coeficientes de forma, casca e empilhamento, em função da espécie, 
finalidades de uso da madeira e dimensões das árvores. 



c. uso de fatores de correção de volume cilíndrico, de conformidade com a distribuição 
diametral observada para as várias populações. 
d. métodos de inventário, adaptáveis ao uso de fotografias aéreas e levantamento de grades 
áreas. 
e. estudos de prognose de crescimento, para Pinus spp, Eucalyptus spp, Araucária 
angustifolia, em várias estações. 
f. interações entre crescimento e qualidade da madeira. Estabelecendo proposições de 
rotações, mais adequadas às características da matéria prima, e a ecomicidade do sistema 
 
IV. Integração Manejo-Inventário: 
 
 O inventário deve ter entre suas principais finalidade, o norteamento do manejo 
florestal. Permite entre outras constatações, a fixação do real efeito das práticas adotadas e 
avaliar seu valor econômico. 
 Através das prognoses de crescimento, é possível estabelecer-se as idades 
adequadas de corte, as conhecidas curvas de incremento médio anual e incremento corrente 
anual. Entretanto, muitos outros fatores precisam ser levados em conta, principalmente 
quando se busca a última instância, obter do povoamento florestal o maior rendimento 
industrial possível. 
 Alguns estudos estão sendo encaminhados tentando estabelecer-se as relações, entre 
espécies, idade, ritmo de crescimento e a qualidade da madeira obtida. Entretanto, ao lado 
destas informações, o mais importante é conhecer o comportamento fabril da matéria prima 
obtida. 
 A forma de análise de crescimento que preconisamos no parágrafo anterior, não 
baseada apenas em aspectos volumétricos, deverá trazer sensíveis alterações na filosofia de 
manejo e nas práticas de corte e acompanhamento de crescimento. Apenas, dispondo-se de 
métodos precisos, se poderá estender os estudos a esses níveis desejados. 
  Tendo-se em vista, que há constante necessidade de reanálise dos sistemas 
silviculturais adotados, e que estes serão tanto mais efetivos, quanto melhor analisados e 
em menor lapso de tempo se conhecerem os benefícios reais proporcionados, há 
necessidade premente de estudos básicos de prognose de crescimento. 
 Acreditamos que os dados disponíveis são em número mais que suficientes para 
estudos desta natureza, mas há necessidade que sejam colocados à disposição dos 
pesquisadores, e que estes os manipulem no menor prazo possível. A ferramenta da 
prognose de crescimento, se bem utilizada poderá abreviar sensivelmente as conclusões a 
serem obtidas na maioria dos ensaios de manejo, testes de progênies e procedências. 
Naturalmente, antecipando em muito o progresso técnico das operações florestais. 
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O INVENTÁRIO FLORESTAL NA FLORESTAL ACESITA 
 

ALAIR LOPES DE FREITAS(*) 
 
 Considerada a Usina Siderúrgica pioneira em toda a América Latina, na produção 
de Aços Especiais para a indústria de construção mecânica, a ACESITA localiza-se em 
Timóteo, no vale do Rio Doce, a 220 km de Belo Horizonte, pela BR 262. 
 Trata-se de uma Usina Siderúrgica Integrada dada à elaboração própria de matéria 
prima até o produto acabado. 
 Desde 1844, ano de sua fundação, a ACESITA opera com carvão vegetal como 
Termo-Redutor em altos fornos. 
 Considerando os extensos gastos do país na importação de carvão mineral, 
atingindo a 189 milhões de dólares, em 1976, e carências graves do produto no quadro 
energético mundial, a opção pelo carvão vegetal é bastante considerável e, a par de acertada, 
deve ser entendida como definitiva. 
 O suprimento do produto, em regime de completa auto-suficiência, é de suma 
importância para a nova realidade da Companhia. 
 Tal suprimento, até recentemente, era meta de uma divisão administrativa interna, 
que desenvolvia todas as atividades do processo industrial e comercial de obtenção do 
carvão. Mas, atendendo-se às exigências que surgiam com seu plano de expansão, a 
ACESITA constituiu uma nova Empresa e deu-lhe estrutura própria para atendes às 
demandas que lhe foram impostas – A FLORESTAL ACESITA S/A. 
 A atividade da Florestal Acesita é do mais elevado grau de essencialidade para o 
grupo: Constitui-se de gerar energia para uma indústria prioritária em termos de economia 
interna do país, e dentro de um quadro mundial não só de carência como até virtual 
exaustão das fontes energéticas convencionais. 
 Não se trata de um empreendimento especulativo debruçado sobre um futuro de 
hipotética destinação da árvore, buscando longíquo retorno marginal de recursos drenados 
do imposto de renda. 
 A garantia de mercado para o produto final do reflorestamento, agregado de valor 
pelo processo de carvoejamento, é o diferencial que distingue o Grupo ACESITA, como a 
mais sólida alternativa para a destinação de incentivos fiscais. 
 Os efeitos multiplicadores do programa são tão importantes quanto os dados de sua 
viabilidade econômica fundamental: os projetos da ACESITA, em suma, apresentam 
investimentos elevados, totalmente orientados para a substituição de importações, para a 
utilização de 100% de insumos nacionais e com o elevado índice de criação de empregos 
em regiões dramaticamente subdesenvolvidas. 
 Além de desenvolver “atividades florestais é finalidade, também, da Florestal 
Acesita, desenvolver atividades agrícolas, pastoris e industriais, que direta ou indiretamente 
se relacionem a seus objetivos”. 
 Em se tratando de prioridades, em seu trabalho reside o mais elevado desafio para a 
Empresa: garantir o suprimento de três milhões de metros cúbicos de carvão vegetal, por 
ano, a partir de 1980, para a USINA SIDERÚRGICA DA ACESITA. 
 Um novo e importante instrumento no entanto, foi acrescido: a possibilidade de a 
Florestal Acesita acolher Incentivos Fiscais do Imposto de Renda. 

                                                 
(*) Engenheiro Florestal , Chefe do Setor de Levantamento Florestal da Florestal Acesita S/A. 



 Entre 1952 a 1964 a Siderúrgica aplicou recursos próprios na implantação e 
manutenção de 33,4 mil hectares de florestas cobertas por aproximadamente 84 milhões de 
árvores. 
 Com o advento dos Incentivos Fiscais para o reflorestamento, em 1968, lançado 
mão da geração própria de incentivos, somados aos de sue maior acionista, o Banco do 
Brasil, o programa de reflorestamento da ACESITA foi largamente ativado. 
 Em 1976, já constituída e operando, a Florestal Acesita, abriu-se o grupo para 
acolher aplicações de terceiros, tendo merecido excelente acolhida das pessoas jurídicas 
investidoras, para projetos ao nível de 12 milhões de dólares por ano. 
 
PROJETOS IMPLANTADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA COMPANHIA AÇOS 
ESPECIAIS ITABIRA-ACESITA 
 

ANO DE PLANTIO ÁREA (ha) No DE ÁRVORES 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

117,65 
705,42 
668,00 

1.702,34 
3.317,10 
3.642,82 
3.355,44 
4,182,33 
4,052,78 
4.408,48 
2.227,38 
3.805,79 

901,17 

294.125 
1.763.550 
1.670.000 
4.255.850 
8.292.750 
9.107.050 
8.388.600 

10.455.825 
10.131.950 
12.011.200 

5.568.450 
9.514.475 
2.252.925 

TOTAL 33.482,70 83.706.705 
 
 Em conseqüência deste plano de expansão a Florestal Acesita buscou novas áreas 
para a implantação de seu trabalho, e atualmente desenvolve suas atividades em três regiões 
distintas: O Vale do Rio Doce, norte do Espírito Santo, Sul da Bahia e os imensos 
chapadões do Jequitinhonha. 
 A presença da Florestal Acesita nestas regiões se justifica principalmente pela 
geração de mão de obra rural em áreas por muito tempo desconsideradas no setor 
econômico. É o caso de Itamarandiba, Capelinha, Minas Novas, Turmalina, no 
Jequitinhonha, que estão crescendo com suas árvores. 
 O reflorestamento de escala tem, necessariamente, que se interiorizar 
geograficamente em busca de regiões sem as alternativas prioritárias de uso da terra em 
agricultura ou pastagens. Outra determinante no alargamento das fronteiras florestais é uma 
proposição que se deduz da anterior: O elevado volume de capital necessário à formação de 
um patrimônio fundiário na escala exigida leva as empresas a procurarem terras afastadas 
dos centros de maior pressão demográfica, em regiões geralmente intocadas, e, ainda, 
inservíveis para qualquer outra atividade econômica. Esta é uma estratégia com benefícios 
multiplicadores sobre largo espectro da vida econômica regional: assim está acontecendo 
no Vale do Jequitinhonha, o nordeste mineiro. 



 
 
 A região mineira que se alonga no sentido NNe, entre os paralelos 19º e 15º 
(meridianos 40º/44º), é reconhecida por sua extrema pobreza econômica e verdadeira 
indigência de recursos edáficos. 
 Com exceção de algumas áreas de médio Jequitinhonha – onde a cobertura natural 
de gramíneas permite uma pecuária extensiva – a paisagem vegetal dominante é o Cerrado 
ou campos limpos. 
 A composição química do solo exige correção e fertilização consideráveis, o que 
inviabiliza a pequena e média agro-indústria. 
 No entanto, para o reflorestamento em grande escala, parece ser esta uma região 
ideal. As exigências de calagem e fertilização seriam plenamente compensadoras por um 
relevo de variações mínimas, a permitir total mecanização. Clima e precipitação são 
adequados. A ampla disponibilidade de terras não agricultáveis torna viável a execução de 
projetos extensivos e representam o seu melhor uso alternativo tanto em termos econômicos 
como da geração de benefícios sociais. 



 Os projetos da Florestal Acesita, no Jequitinhonha, reúnem, portanto, todos os 
aspectos favorávies: clima e relevo adequados, terras disponíveis a custos compatíveis, 
aptidão ecológica do solo para reflorestamento, localização econômica com relação aos 
centros de consumo. 
 No Vale do Rio Doce a Empresa possui 32.600,00 hectares plantadas com 
incentivos fiscal, num total de 52.200,00 hectares. 
 Da área plantada com recursos próprios, já foi explorado até 1977, um total de 
10.000,00 hectares. 
 

 
 
 No Vale do Jequitinhonha a Empresa possuía até 1977, um total de 49.500,00 
hectares reflorestados. 
 Na região Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia, até 1977, temos um total de 
8.175,00 hectares reflorestados com Eucaliptos spp. 
 Portanto, o total de áreas reflorestadas pela Empresa, com incentivos fiscais atinge a 
casa dos 77 mil hectares. 
 



PROJETOS IMPLANTADOS COM INCENTIVOS FISCAIS 
 
Regime Lei 5106 – DL 1134 – DL 1376 
 

ÁREAS (ha) No DE ÁRVORES  
ANO 

PLANTIO EUCALIPTO NATIVAS EUCALIPTOS NATIVAS TOTAL 

A
C

E
SI

T
A

 1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

800,00 
3.415,43 
3.436,91 
4.059,14 
4.596,14 
3.858,74 

792,00 
3.381,00 
3.402,43 
4.019,20 
4.549,66 
3.820,33 

8,00 
34,11 
34,48 
39,99 
45,90 
38,51 

1.980.000 
8.453.300 
8.506.075 

9.947.00 
11.290.451 

9.344.544 

20.000 
85.275 
86.200 
99.975 

108.062 
94.199 

2.000.000 
8.538.575 
8.592.275 

10.046.975 
11.398.513 

9.438.743 

F
L

O
R

E
ST

A
L

 
A

C
E

S
IT

A
  

1974 
1975 
1976 
1977 

 

 
8.530,24 

14.397,66 
17.094,18 
17.023,78 

 
8.364,68 

14.238,80 
16.884,30 
16.888,50 

 
165,75 
192,56 
209,68 
135,28 

 
15.590.576 
24.234.028 
29.060.501 
28.713.337 

 
142.576 
241.974 
293.294 
221.711 

 
15.733.152 
24.476.002 
29.353.795 
28.935.048 

TOTAIS 77.212,27 76.341,22 904,26 147.119.812 1.393.266 148.513.078 
 

 
 



INVENTÁRIO FLORESTAL NA ACESITA 
 
 O Inventário Florestal numa Empresa, onde a meta é a produção florestal controlada, 
sem dúvida, é um fator primordial, pois somente ele poderá fornecer elementos de apoio ao 
Administrador da Empresa Florestal para instalar um plano de Manejo Racional de um 
povoamento, para tomar decisões com referência ao “Planejamento Florestal”, para o 
conhecimento dos bens e serviços que uma floresta poderá fornecer, etc, baseando-se, 
principalmente, nas estimativas dos parâmetros que compõem essa vegetação, como 
volume, número de árvores por unidade de área, espécies que possuem interesse comercial 
e outros. 
 Face ao exposto, a Florestal Acesita decidiu criar em fins de 1975, o Setor de 
Levantamento Florestal que veio desempenhar tal atividade, entre outras. 
 
1. Objetivos do Inventário Florestal 
 
 Para o desenvolvimento do Inventário Florestal da Acesita, traçamos os seguintes 
objetivos básicos: 
 
a) quantificar a área florestal, de acordo com os tipos florestais (estratos) mais importantes:  
 Enquadram-se, aqui, principalmente, a divisão e definição dos tipos florestais em 
que iremos trabalhar, ou nos uqais a Empresa desenvolverá suas atividades, dimensionando 
tais áreas. 
b) determinar os volumes que possuem os diferentes tipos florestais. 
c) estimar o crescimento dos maciços florestais. 
d) conhecer os problemas que os afetam, e quantificar os danos existentes nesses maciços. 
e) formular recomendações (sugestões) com base nos dados obtidos, a fim de elaborar 
projetos para o aproveitamento dos recursos naturais. 
 
 Para atendermos a esses objetivos traçados desempenhamos 2 tipos de inventários: 
 
1) O inventário florestal convencional 
2) O inventário florestal contínuo 
 
 O primeiro foi desenvolvido nos povoamentos plantados com recursos próprios, 
onde a Empresa necessitava de resultados urgentes, já que até 1975 nada se sabia a respeito 
do potencial de suas florestas plantadas que se encontravam com 11 a 23 anos. 
 Foi realizado, também, o inventário convencional, em partes das áreas de brotações, 
para que a Empresa pudesse avaliar o comportamento dos maciços em 2ª maturação. 
 Nas áreas plantadas com incentivos fiscais, pequena parte – projetos mais velhos – 
foi utilizado o inventário convencional e, no restante, ainda em fase de instalação, estamos 
realizando o Inventário Florestal Contínuo. 
 Quando da utilização de parcelas fixas, no Inventário Florestal Contínuo, 
eliminamos a fonte de variação devida às diferenças nas amostras colhidas. 
 A aplicação deste sistema seria mais interessante e ideal, com a possibilidade do 
inventário ser completado dentro da mesma estação de crescimento, e daí em diante, 
repetido a intervalos de um número fixo de anos. 



 As medições sucessivas, anuais, de uma floresta, fornecem elementos de subsídios 
para a administração e planejamento racionais da empresa, e e de grande aplicação, 
principalmente nas florestas inteiramente administradas. 
 
2. Metodologia 
 
 2.1. – Parcelas (unidades de amostra) 
 
 Dois tamanhos de unidades de amostras foram utilizadas nos trabalhos. Nos 
inventário convencional, a unidade de amostra de 200 m2 contendo 50 plantas, sendo o 
espaçamento 2 x 2m. No inventário contínuo, unidade de amostra de 420 m2 contendo 105 
plantas para o espaçamento de 2 x 2m e 70 plantas para o espaçamento de 3 x 2m. 
 Em ambos os tamanhos, a forma da unidade de amostra é retangular, alcançando 2 
fileiras. 
 Para o caso do Inventário Florestal Contínuo a demarcação das unidades de amostra 
é feita com apenas uma acha de braúna com uma plaqueta de identificação da unidade, 
colocada no início e na fileira da direita, de modo a não prejudicar as operações 
mecanizadas, caso venham a existir.  
 Portanto, para se identificar uma unidade de amostra, procura-se a acha a direta nela 
indicada, e, com a trena ou um cordão de nylon, com as medidas, faz-se a leitura do 
comprimento desta. 
 Como são duas fileiras, a outra será a da esquerda, já que a acha se encontra na 
fileira da direita. 
 
 2.2. – Amostragem 
 
 A primeira preocupação, referindo-se ao sistema de amostragem é com relação 
àquele que nos proporcione resultados dignos de confiança. 
 Dependerá este fator de uma série de detalhes que deverão ser muito bem estudados 
e discutidos. 
 O fator custo, também é considerado no sistema de amostragem, bem como a 
precisão das estimativas. 
 A amostragem consiste, principalmente, do sistema e intensidade da mesma, bem 
como da forma e o tamanho das unidades de amostras. 
 Em vista da grande variação de idade de nossos povoamentos, e uma série de 
espécies plantadas além de outros pontos importantes, adotamos nos nossos trabalhos, o 
Sistema de Amostragem estratificada. 
 Ao estratificarmos a população em diferentes tipos, segundo sua características 
semelhantes, estaremos dessa maneira obtendo estratos com variância homogêneas, dessa 
população, e, nesse caso, diminuindo o número de amostras necessárias para se obter as 
estimativas. 
 O sistema de Amostragem Estratificada apresenta duas vantagens básicas, com 
relação à Amostragem Casualizada Simples: 
 
 a) Proporciona Estimativas separadas da média da variância, para cada estrato. 



 b) Para uma mesma intensidade de amostragem, este método freqüentemente dá 
estimativas mais precisas dos parâmetros da população, do que uma amostragem ao acaso 
simples. 
 
 Considerando que as regiões onde trabalhamos são topograficamente distintas, 
estamos utilizando para o Vale do Rio Doce, o sistema de amostragem Estratificada 
Sistemática, dadas as dificuldades encontradas, muitas vezes peculiares da própria empresa. 
Este sistema tem permitido um desenvolvimento mais rápido, eficiente e econômico. 
 Por outro lado, nas regiões do Vale do Jequitinhonha, onde iniciamos recentemente 
a instalação do Inventário Florestal Contínuo, que é uma região toda ela praticamente plana, 
bem como o norte do Espírito Santo e Sul da Bahia, o sistema de amostragem Estratificada 
Casualizada é o empregado. 
 A intensidade de amostragem é determinada através de fórmulas específicas, 
indicando-nos a magnitude da amostragem com uma percentagem do tamanho da 
população. Para isso, é realizado um inventário Piloto, onde lançamos um pequeno número 
de unidades de amostras e coletamos os dados necessários para os cálculos. 
 
 2.3 – Tabelas de Rendimento e Volume 
 
 Dado o início de implantação dos trabalhos de Inventário Florestal Contínuo, até o 
momento, não montamos tais tabelas, mesmo porque, para sua montagem, temos que 
utilizar o sistema de computação e isso não nos foi possível, até o momento. 
 
 2.4 – Rendimento das Operações 
 
 Quanto ao rendimento das operações, precisamos considerar os inúmeros fatores 
que envolvem esse trablaho, tais como: topografia, rede de estradas, condições do maciço e 
outros, pois são estes que nos impedem de dar com precisão tal rendimento. 
 Há ocasiões em que uma equipe composta de um técnico agrícola e dois braçais 
consegue instalar e medir mais de dez parcelas por dia, enquanto que em outras apenas uma 
parcela é instalada e medida. 
 
 2.5 – Rendimento das Plantações 
 
 Sabemos que o rendimento de uma floresta é função de uma série de determinantes, 
que variam da qualidade da semente aos tratos culturais finais. 
 E, acreditamos que vários desses determinantes tenham interferido no 
desenvolvimento dos plantios executados com recursos próprios, onde encontramos talhões 
com rendimentos bem abaixo do desejado, e outros com excelentes rendimentos. 
 A avaliação destes rendimentos, todavia, foi realizada com os povoamentos em 
idades, que já haviam passado da época de corte, chegando alguns à idade de realização do 
terceiro corte, sem ter sofrido o primeiro. 
 Já, com relação aos plantios incentivados os projetos mais velhos atingem a idade 
de 09 anos. Os rendimentos desses plantios variam de 170 a 270 esteres, por hectare. 
 Nos maciços mais recentes, onde novas técnicas tem sido aplicadas, desde a 
utilização de sementes selecionadas, temos obtido um elevado índice de produtividade, 
chegando a atingir a faixa de 53,0 esteres, por hectare, por ano. 



 
 2.6 – Cálculos 
 
 Até o momento, os cálculos tem sido realizados, através de calculadoras manuais, 
mas já para este ano, estamos montando o esquema de utilização de computadores. 
 
 2.7 – Erro admissível 
 
 Buscando alcançar os objetivos propostos na realização dos trabalhos, definimos o 
erro de estimativa de no máximo 10%. 
 
 2.8 – Outras informações 
 
 O setor de Inventário Florestal na Empresa foi criado em fins de 1975, quando até 
então nada se sabia, a respeito do potencial madeireiro das florestas existentes, nem mesmo 
seu incremento médio anual.  
 Portanto, a nossa primeira preocupação foi levantar o potencial dos maciços 
plantados de 1952 a 1964, onde inventariamos a área de 20.973,00 hectares. 
 Posteriormente, 3.115,00 hectares de brotações foram inventariados, com idades de 
05 a 10 anos, para se estimar o incremento desta segunda maturação. 
 Ainda, através de inventário convencional, 5.550,00 hectares de projetos, no Vale 
do Rio Doce, com 06 a 08 anos de idade foram levantados, dada a necessidade de 
conhecimento de seu volume, e mesmo porque tais áreas estão próximas do corte, onde nas 
brotações será instalado o Inventário Florestal contínuo. 
 Além destas áreas, outros 730,00 hectares de plantios de essências nativas também 
foram inventariados. 
 No Vale do Jequitinhonha, 5.200 hectares, com idade de 03 anos, já estão com as 
unidades de amostra do Inventário Florestal Contínuo instaladas. E, no Vale do Rio Doce, 
nos projetos mais novos, num total de 14.000 hectares está sendo instalado, também, o 
Inventário Florestal Contínuo. 
 Terminada esta fase inicial de implantação do Inventário, onde estão sendo 
realizados os trabalhos acima citados, voltaremos nas áreas onde foram instalados os 
inventários convencionais, e, na medida da exploração, instalaremos, nas brotações, o 
Inventário Florestal Contínuo. 
 
 3. Pesquisa em Inventário 
 
 Devido ao pouco tempo de atuação do Setor de Levantamento Florestal na Empresa, 
conseqüentemente com o acúmulo de trabalhos a serem realizados, não nos foi possível 
dedicar tempo necessário à parte de pesquisa em Inventário. 
 Apenas uma pesquisa foi realizada, embora não tenha, ainda, sido analisada, que 
trata do “Tamanho Ideal de Unidade de Amostra em função do Custo e do Erro de 
Amostragem”. 
 Esperamos, quando possível, instalarmos novas pesquisas no ramo. 
 
 4. Integração Manejo – Inventário 
 



 Como já foi citado anteriormente, os maciços implantados pela FLORASA, 
destinavam-se exclusivamente ao abastecimento da Usina Siderúrgica. Porém, 
recentemente, a Empresa começou a diversificar as suas atividades, ampliando-se para a 
produção de madeira serrada, madeira preservada (postes, dormentes, mourões, etc), 
madeira para escoramento, etc. 
 O aproveitamento dos resultados do Inventário Florestal foi, até o presente, apenas 
para a quantificação dos maciços, objetivando a elaboração dos planos de corte para a 
fabricação de carvão. 
 Assim sendo, face aos novos objetivos estabelecidos, a Empresa está se estruturando 
para estabelecer um Plano de Manejo Florestal visando, não só, a produção de carvão, 
como também, as novas atividades, ampliando, assim, a utilização da sua floresta. 
 Das áreas plantadas com espécies nativas, foi iniciada o manejo nos 730 hectares 
inventariados. 
 O manejo desta área destina-se principalmente a obtenção de madeira para serraria e 
produção de sementes, onde diferentes tratamentos serão aplicados. 
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INVENTÁRIO FLORESTAL NA COMPANHIA AGRÍCOLA E FLORESTAL SANTA 
BÁRBARA 

 
Márcio Campos Torquato 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
Uma empresa florestal integrada atinge seus objetivos a medida que cumpre seus 
compromissos de fornecimento de matéria prima. Entretanto, é necessário que seja 
assegurado o fluxo contínuo e regular dessa matéria prima. 
O menejo florestal planeja as medidas a serem tomadas para alcançar este objetivo. O 
planejamento só terá sentido se acompanhado de um método eficiente de controle, pois a 
execução de qualquer plano sempre diverge do mesmo. Portanto é necessário decidir 
permanentemente se a diferença exige uma intervenção e que medidas devem ser tomadas 
para corrigir as divergências. 
O planejamento e o controle devem ser feitos com base na análise do conhecimento da 
situação atual e das possibilidades futuras. Para esta análise precisa-se de dados sobre a 
área, espécie, idade e classes de sítio dos plantios e de prognose de produção destes 
povoamentos. 
O inventário florestal fornece portanto uma base imprescindível para o planejamento e 
controle da produção. 
 
2. METODOLOGIA 
 
A investigação florestal tem laboriosamente idealizado numerosos métodos de cubagem de 
povoamentos. Na literatura florestal encontram-se métodos que conduzem a resultados 
precisos e outros que podem resultar avaliações grosseiras. 
Cabe ao Dasonomista recorrer a um dos métodos existentes, condicionando sua escolha às 
condições de estação que presidem o crescimento, aos variações dentro do povoamento e ao 
modo de tratamento adotado. 
A precisão requerida nas avaliações deverá ser compatível com as despesas 
correspondentes aos recursos humanos e materiais necessários. Estas despesas são 
condicionadas pelo valor da floresta. Por conseguinte, os gastos a fazer com avaliações 
volumétricas são limitados por este valor. 
 
2.1 AMOSTRAS 
 
A análise de um povoamento florestal não incide sobre a respectiva totalidade, porque 
resultaria em um trabalho extraordinariamente laborioso e caro. Mas recai num certo 
número de árvores deste povoamento, que se sujeita a análise proposta, e as informações 
colhidas servem por generalização para caracterizar todo o maciço. Estas árvores são 
medidas em áreas limitadas, as quais se atribui a designação de amostras. 
 
2.1.1. AMOSTRAS TEMPORÁRIAS 
 



Quando o objetivo do inventário florestal é somente estimar o potencial da floresta quanto 
ao seu volume, as amostras instaladas em um povoamento, são abandonadas após 
realizadas as devidas medições. 
Este trabalho é sistematicamente executado nos lotes de eucaliptos, cerca de um ano antes 
da realização do corte. 
Em 1975 foram instaladas as primeiras amostras temporárias nas plantações comerciais da 
CAF, dando início ao trabalho de inventário florestal. 
 
QUADRO No 01: ÁREA INVENTARIADA ATRAVÉS DE AMOSTRAS 
TEMPORÁRIAS POR REGIÃO E ANO. 
 

Área Inventariada (ha) Região ou 
Departamento 

Área Reflorestada 
(ha) até 31/12/77 1975 1976 1977 Soma 

No de 
Amostras 

% de 
Amostragem 

Depto de Sabará 6207 - 710 1668 2378 156 0,19 
Reg. De Sta. Bárbara 36154 3463 2776 5863 12102 1246 0,30 
Reg. Cel. Fabriciano 56850 3202 2156 14552 19910 1725 0,25 
Soma 99211 6665 5642 22083 34390 3127 0,26 

 
2.1.2. AMOSTRAS PERMANENTES 
 
As amostras permanentes, medidas a intervalos regulares, fornecem dados para o estudo do 
crescimento em plantações florestais. 
Com o propósito de instalar uma rede de amostras permanentes em toda área reflorestada 
da CAF, foi estabelecido um plano de trabalho visando a concretização desse objetivo até 
1982. (QUADRO No 02). 
A instalação e primeira medição é feita normalmente entre o 6º e o 18º mês de idade do lote; 
ou na 1º e 2º regeneração, após a respectiva desbrota. Entre duas medições subseqüentes 
deverá ocorrer no mínimo 12 meses e no máximo 24 meses. 
 
2.1.3. TAMANHO E FORMA DAS AMOSTRAS 
 
Nos inventários florestais de plantações de eucaliptos é corrente a utilização de amostras 
circulares e retangulares com áreas variáveis entre 0,02 e 0,10 ha (200 a 1000 m2). 
Entretanto, são mais freqüentes amostras etangulares com área variando em torno de 400 
m2. 
Na CAF utiliza-se, geralmente, amostras retangulares de 12 x 24m, o que fornece uma área 
de 288 m2.  Estas amostras são facilmente delimitadas no terreno, evitando-se assim uma 
fonte de erro. São, normalmente, em maior número, o que proporciona a vantagem de 
serem distribuídas em vários lugares, o que origina uma representação mais eficiente. 
 



QUADRO No 02 – PROGRAMAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE AMOSTRAS 
PERMANENTES, SEGUNDO O ANO DE PLANTIO DO LOTE. 
 

Lotes a serem inventariados segundo o ano de plantio 
1º Maturação 2º Maturação 3º Maturação 

Ano de Implantação 
das Amostras 

Ano Plantio Área Ano Plantio Área Ano Plantio Área 
Área 
Total 

 

1975 
 

1972 - 1973 
 

13046 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

13046 
1976 1974 5607 1965 - 1966 9291 - - 14898 
1977 1975 9339 1967 5923 - - 15262 
1978 1976 12183 1968 5667 1960 - 1961 9052 26902 
1979 1977 10635 1969 5255 1962 5283 21173 
1980 1978 10405 1970 6308 1963 5546 22259 
1981 1979 12445 1971 5709 1964 5197 23441 
1982 1980 8306 - - - - 8306 

 

Total 
 

XXXXXX 
 

81966 
 

XXXXXX 
 

38243 
 

XXXXXX 
 

25078 
 

145287 
 
2.2. AMOSTRAGEM 
 
As medições fundamentais em uma floresta são tomadas em um certo número de amostras. 
A superfície medida é denominada amostragem. 
A amostragem é um problema que se deve resolver apropriadamente, para que garanta uma 
adequada representação do todo e faculte a generalização, permitindo certa precisão de 
análise. 
 
2.2.1. MÉTODO DE AMOSTRAGEM 
 
No escritório as amostras são distribuídas sobre a planta topográfica do lote. Neste trabalho 
procura-se localizar as amostras por toda área a inventariar, o que resultará em uma 
representação mais eficiente. 
No trabalho de campo, percorre-se todas as estradas e penetra-se no lote somente nos locais 
onde se encontram as amostras. 
Este método não segue a risca as normas estatísticas sobre amostragem aleatória e dispensa 
parte do caminhamento da área plantada. Entretanto, pode-se  dizer, como regra, que se 
perde em rigor o que se ganha em tempo e poupa em gastos. 
 
2.2.2. INTENSIDADE DE AMOSTRAGEM 
 
Uma vez decidida a técnica de amostragem, é necessário conhecer qual a intensidade com 
que se deve amostrar determinado povoamento. Trata-se de um problema cuja eficiência 
estatística e prática dependem dos objetivos em vista, do povoamento em causa e dos 
recursos humanos e materiais disponíveis. 
Dificilmente se pode detemrinar a quantidade de amostras necessárias quando não se tem 
conhecimento prévio do povoamento, que permita conhecer a intensidade de amostragem 
apropriada para um grau de precisão dado, por meio dos processos estatísticos 
correspondentes. Pode-se, no entanto realizar uma amostragem apenas dependente do 



tempo e recursos disponíveis. Neste caso o erro de amostragem terá uma ordem de 
grandeza só conhecida a posteriori, isto é, afasta-se a pretensão de alcançar uma 
determinada precisão. 
Quando se trata de estudar o crescimento, se obtem suficiente precisão medindo as árvores 
localizadas em uma superfície que varia de 0,10 a 0,15% da superfície total. Portanto, 
estabeleceu-se que serão instaladas, aproximadamente, uma amostra permanente para cada 
25 hectares e cada lote terá no mínimo 5 amostras. 
Entretanto, as amostras permanentes não são instaladas exclusivamente para possibilitar o 
estudo do crescimento, mas também para determinar o volume de madeira existente. Neste 
caso, a intensidade de amostragem adotada nem sempre será suficiente para obter os 
resultados com o grau de precisão desejado. Para obter a precisão requerida, torna-se 
necessário instalar mais amostras. Utiliza-se então as amostras permanentes como 
amostragem piloto, para determinar a intensidade de amostragem. Quando for necessário 
instalar mais amostras, estas serão temporárias. Normalmente, este procedimento é adotado 
por ocasião do corte do lote. É importante lembrar que o estudo do crescimento é feito 
somente através das parcelas permanentes. As parcelas temporárias servirão somente para 
complementar a amostragem a fim de determinar o volume existente na floresta, com o 
grau de precisão requerida. 
Usualmente, adota-se uma precisão de 10% de erro de amostragem e 95% de probabilidade 
de acertar o intervalo de confiança para o volume verdadeiro. 
 
2.3. MÉTODOS DE CUBAGEM DE POVOAMENTOS 
 
O conhecimento do volume das árvores de um povoamento é fundamental em estudos de 
crescimento, no controle da produção, na elaboração de planos de manejo ou para fins 
comerciais. 
A existência de numerosos métodos de cubagem de povoamentos faculta ao Dasonomista 
uma opção ajustada aos condicionalismos e aos objetivos em vista. 
Dentre os diversos métodos existentes distinguem-se: 
 

• o conjunto daqueles que estimam o volume médio por unidade de superfície, a partir 
de tabelas de elaboração gráfica ou analítica; 

• o conjunto daqueles outros que condicionam a estima volumétrica total a análise da 
unidade individual, isto é, a árvore. 

 
2.3.1. TABELA DE PRODUÇÃO 
 
É uma relação numérica que prediz, por unidade de superfície, e para a espécie em questão, 
os volumes médios dos povoamentos em função da idade, da classe de qualidade e da 
densidade. 
A construção de tabelas de produção requer o conhecimento da produtividade de cada local 
segundo a espécie, indicada através de um índice de qualidade. O índice de qualidade 
constitui, portanto, uma medida padrão de produtividade de uma determinada área. O 
método mais usual para estimar os índices de qualidade é aquele que considera a altura 
dominante da amostra em função da idade. Os resultados mais confiáveis são obtidos 
quando o crescimento é medido em anos subseqüentes, em amostras permanentes. Em tais 
amostras o crescimento em altura e diâmetro e o incremento em área basal podem ser 



perfeitamente determinados. Para cada amostra pode-se anotar também o tipo de clima, a 
fertilidade do solo, a vegetação existente anteriormente e o sub-bosque atual. 
Este trabalho vem sendo desenvolvido nas plantações comerciais da CAF desde 1975. Os 
esforços estão sendo feitos no sentido de coletar dados para estabelecer a relação entre a 
altura e a idade para todas espécies, nos diferentes sítios existentes. Estes sítios serão 
descritos de acordo com o clima, solo e vegetação. E no final, será possível demarcar na 
planta topográfica de um lote a(s) sua(s) classe(s) de qualidade. 
Com estes dados disponíveis será possível investigar sobre a construção de tabelas de 
produção. 
 
2.3.2. TABELAS DE VOLUME 
 
Entende-se por tabela de volume uma equação ou uma relação gráfica ou numérica, que 
exprima o volume total ou parcial de uma árvore como função dos valores (ou do valor) 
que determinadas (ou determinada) variáveis independentes nela tomam. As tabelas de 
volume são elaboradas para espécies individuais ou para grupos de espécies, em uma 
determinada região, e estimam o volume em função do diâmetro e altura, ou diâmetro, 
altura e classe de forma. Existem portanto três tipos básicos de tabelas de volume: local ou 
de simples entrada; regional ou de dupla entrada; e formal. 
A tabela de volume local estima o volume da árvore em função do DAP (Diâmetro a altura 
do peito). Esta tabela assume que as árvores de mesmo DAP, possuem uma mesma altura 
média e uma mesma classe de forma. Portanto, tal tabela só deve ser aplicada aqueles 
povoamentos caracterizados por uma relação hipsométrica diâmetro – altura, praticamente 
constante. Uma tabela local pode ser facilmente derivada de uma tabela regional, desde que 
se estabeleça uma relação hipsométrica para o povoamento considerado e se interpole na 
tabela de volume regional, desde que se estabeleça uma relação hipsométrica para o 
povoamento considerado e se interpole na tabela de volume regional, o volume da árvore 
de altura média para cada classe de DAP. Em princípio, convem recorrer sempre que 
possível a uma tabela de simples entrada, uma vez que as medições individuais apenas 
incidirão sobre a variável DAP. 
A tabela de volume regional expressa o volume da árvore em função do DAP e da altura. 
Portanto, estas tabelas podem ser elaboradas em função de dados coletados dentro de um 
povoamento ou de grandes regiões, englobando as vezes várias espécies. Uma tabela de 
dupla entrada apresenta duas vantagens decisivas: avalia, como regra, com maior precisão e 
tem um campo de aplicação mais vasto. Como inconvenientes pode-se apontar a maior 
dificuldade na construção e a necessidade de mensurar diâmetros e alturas para possibilitar 
sua aplicação. 
A tabela de volume formal é aquela que considera uma classe de forma como a terceira 
variável independente. Estas tabelas praticamente perderam seu uso, devido a exigência de 
um grande número de medições para se expressar a forma. Além do mais a forma da árvore 
está estreitamente relacionada com a altura, diâmetro e espécie ou grupo de espécies, para 
as quais a tabela é preparada. A introdução da variável forma, complica a estimativa do 
volume sem contribuir substancialmente para o aumento da precisão. 
O volume das árvores das amostras permanentes é calculado a partir de tabelas de volume 
de dupla entrada, determinadas segundo a espécie, região e método de regeneração. 
O cálculo do volume das árvores das parcelas temporárias é feito através de tabela de 
simples entrada derivada da tabela regional correspondente. 



 
2.4. LEVANTAMENTOS DENDROMÉTRICOS 
 
No item 2.2.1 (MÉTODO DE AMOSTRAGEM), foi descrita a metodologia usada para 
distribuir as amostras na planta topográfica do lote. A etapa seguinte é localizar, medir e 
marcar as amostras no campo. 
 
2.4.1. LOCALIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 
A amostra é definida em função de um ponto de referência. Esse ponto será um local de 
fácil localização e acesso, por exemplo na margem de uma estrada, próximo a uma 
construção ou a um mata burro, e o mais próximo possível da amostra. 
Portanto, primeiramente o Dendrometrista tem que localizar o ponto de referência, 
utilizando-se a planta topográfica do lote (ANEXO 1), um curvímetro e o adômetro da 
caminhonete. Com o curvímetro ele calcula na planta topográfica a distância entre o ponto 
de referência e o cruzamento mais próximo. De caminhonete ele percorre esta distância, 
orientando-se pelo odômetro. 
A seguir deverá localizar a amostra com o auxílio de uma trena, seguindo um dos 
alinhamentos existentes. Com uma bússola determina-se a direção tomada. A distância 
entre o ponto de referência e a amostra é denominada distância principal. Após percorrida a 
distância principal será localizado o ponto inicial da amostra. A amostra também é 
orientada na direção do alinhamento das árvores, e é localizada sempre à direita do ponto 
inicial. 
A distância principal é tomada sobre o terreno. Entretanto, os lados das parcelas são 
medidos com referência a horizontal. 
 
2.4.2. MARCAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 
As amostras temporárias são marcadas com balisas, colocadas em suas extremidades. 
Nas amostras permanentes o ponto de referência e os quatro ângulos são estaqueados. Na 
estaca do ponto de referência é afixada uma plaqueta contendo as seguintes informações: 

• Número de identificação; 
• Azimute; 
• Distância principal. 

 



 
 
As árvores de uma amostra são numeradas em ordem crescente a partir de árvore mais 
próxima do ponto incial, seguindo a linha correspondente e retornando na linha seguinte e 
em zig-zag, até marcar as árvores. 
 
2.4.3. MEDIÇÃO DAS AMOSTRAS 
 
O trabalho de inventário que se faz em um povoamento é em parte uma descrição do 
mesmo como um todo e em parte a medição detalhada das amostras. 
 
2.4.3.1. CIRCUNFERÊNCIA A ALTURA DO PEITO – CAF 
 
O CAP é medido a 1,30m do nível do solo, com uma fita métrica. Para indicar a altura de 
medição, utiliza-se sempre uma vara de 1,30m de comprimento. Nos terrenos inclinados a 
altura da medição é determinada no lado superior do mesmo. A fita métrica deve ficar 
rigorosamente ajustada ao tronco e fazer ângulo reto com o eixo longitudinal da árvore. 
Mede-se a circunferência de todas as árvores da amostra. A leitura é feita com aproximação 
de 5mm. 
 
2.4.3.2. ALTURA 
 
A distância vertical entre o nível do solo e a parte mais alta da árvore é medida com o 
dendômetro de Blume Leiss. 
Para operar este instrumento ressalta a necessidade de medir a distância horizontal da vista 
do operador ao tornco. Esta distância é medida com uma corda de 15m, regularmente 
aferida. Em terrenos inclinados a altura corrigida é obtida em uma tabela de dupla entrada 
na qual a declividade fica na horizontal e a altura lida na vertical. 
Nas amostras permanentes mede-se a altura de todas as árvores, excetuando-se aquelas que 
estiverem inclinadas. Neste caso, a altura será determinada pela relação hipsométrica entre 
o diâmetro e a altura das árvores. 
A leitura é feita com aproximação de 50 cm. 



 
2.4.4. REGISTRO DOS DADOS DO LOTE 
 
Em geral, a maioria das amostras determina a classificação que se dá ao lote. Entretanto, é 
importante ter-se uma descrição do lote como um todo. Esta descrição é feita considerando-
se o clima, o solo, o relevo, a vegetação, o estado fitossanitário, etc. Estas e outras 
inforamações compõem a ficha cadastral do lote. 
 
2.4.5. REGISTRO DOS DADOS DAS AMOSTRAS 
 
Os dados referentes a cada amostra são registrados em formulários próprios (ANEXO 2). 
Os formulários são preenchidos a lápis seguindo rígidos critérios, pois após serem revistos 
pelo Encarregado de Dendrometria e pelo Auxiliar de Escritório são enviados ao 
Departamento de Processamento de Dados para perfuração. 
 
2.4.6. PESSOAL ENVOLVIDO 
 
Os levantamentos dendrométricos são executados por uma quantidade específica de pessoas 
que constituem as equipes de dendrometria, tnedo um engenheiro para coordenar os 
serviços. 
Cada equipe possui um encarregado de dendrometria, de formação técnica, um motorista e 
dois ou três trabalhadores rurais, conforme o caso. 
O encarregado de dendrometria é responsável pela coordenação dos trablahos da equipe: 
executa a medição da altura e registro dos dados; controla freqüentemente as medições de 
circunferência realizadas pelo trabalhador rural, treinado para auxiliá-lo; distribui os demais 
sérvios para os outros trabalhadores; e informa diariamente, tão detalhado quanto possível, 
acerca do sucedido durante o dia (ANEXO 3). 
A equipe de dendrometira é checada ao menos uma vez por mês ou quando verifica-se 
algum erro em seus trabalhos. Além desta função o engenheiro tem que planejar e controlar 
os serviços a serem executados a cada ano, fornecer ao cadastro florestal todas as 
informações obtidas e fazer um relatório final para apresentar à Diretoria. 
O quadro de pessoa de Inventário Florestal aprovado para 1978, é de 18 pessoas. Em 1979 
e 1980 este quadro será ampliado para atender o crescimento da empresa. 
 

PESSOAL 
CARGOS 

1980 1979 1980 
Chefe do Departamento (Engenheiro) 1 1 1 
Assistente do Departamento (Engenheiro) - 1 1 
Auxiliares de escritório 2 2 2 
Encarregados (Técnicos) 3 4 5 
Motoristas 3 4 5 
Trabalhadores Rurais 9 12 15 
TOTAL 18 24 29 
 
2.4.7. RENDIMENTO DAS OPERAÇÕES 
 



Uma equipe de dendrometria localiza, marca e mede, em média, seis amostras por dia 
efetivo de trabalho. 
A medição e marcação, incluindo a roçada, são feitas normalmente entre 45 e 60 minutos. 
O resto do tempo é gasto em transporte para localizar as amostras. Cada caminhonete roda 
cerca de 2.000km por mês. 
 
2.5. CÁLCULOS POR AMOSTRA 
 
2.5.1. SOBREVIVÊNCIA 
 
A sobrevivência é uma medida de densidade do povoamento e é expressa pelo número de 
árvores ou cepos existentes por unidade de área (hectare). Para determinar a sobrevivência 
basta multiplicar o número de árvores ou cepos existentes na amostra, pelo fator de 
conversão. O fator de conversão é dado pela relação entre a área de um hectare e a área da 
amostra. 
Entretanto, após o primeiro corte é importante, também, conhecer o número de brotos. 
Multiplicando-se o número de brotos existentes pelo fator de correção, obtém-se o número 
de brotos por hectare. A seguir determina-se a relação entre brotos e cepos. 
 
2.5.2. DIÂMETRO E ÁREA BASAL 
 
Primeiramente calcula-se a circunferência média, que é obtida pela fórmula: 
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 Cg = Circunferência média – cm 
 Ci = Circunferência a altura do peito – cm 
 n = Número de circunferências medidas 
 
Para determinar o diâmetro médio, idvide-se a circunferência média por π (3,14159). 
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A área seccional oriunda do diâmetro médio corresponde a área seccional média, portanto: 
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 g = área seccional média – m2 
 
A área basal é a variável de uso corrente para expressar a densidade. Ela representa bem o 
grau de utilização de um local, servindo para comparar o crescimento entre espécies e entre 
lugares num determinado período. 
A área basal de uma amostra é o resultado da multiplicação da área seccional média por n. 
A área basal por hectare é obtida multiplicando-se a área basal da amostra pelo fator de 
conversão. G = g x n x fc 
 
 G = Área basal – m2/ha 
 fc = Fator de conversão 
 
O incremento médio anual é dado pela relação entre a área basal e a idade. O incrmento 
periódico anual é a diferença entre a área basal obtida em uma medição e a área basal 
obtida na medição anterior. 
 
2.5.3. ALTURA 
 
A altura é variável básica em estimativas volumétricas e serve para indicar a qualidade do 
local. 
A altura média pode ser expressa pela média aritmética simples ou pela média dos dados 
agrupados 
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 h  = altura média aritmética – m 
 hi = altura das árvores da amostra 
 n = número de árvores medidas 
 



A altura dominante é igual a altura média das árvores dominantes. 
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 domh  = altura média dominante 

 
idomh  = altura das árvores dominantes da amostra 

 n = número de árvores dominantes 
 
Árvore dominante é aquela cuja altura é maior que o ponto médio entre a altura média e a 
maior árvore da amostra. É importante registrar também a altura da maior árvore da 
amostra. 
A seguir calcula-se o incremento médio anual e o incremento periódico anual para as três 
alturas determinadas. 
 
2.5.4. VOLUME SÓLIDO 
 
O volume é sem dúvida a variável básica para diversas atividades da prática florestal. deste 
modo, a determinação da intensidade de práticas florestais, tais como o corte e a reforma, o 
traçado de planos de exploração e uma transação comercial, são facilitados pelo 
conhecimento do volume. 
O volume sólido de uma amostra é igual ao somatório do volume das árvores ou brotos que 
ali existem. Para calcular o volume de cada árvore aplica-se a equação volumétrica 
correspondente substituindo nela os valores de diâmetro, ou de diâmetro e altura. Neste 
caso é necessário converter todas as circunferências medidas para diâmetro, devido as 
equações volumétricas terem sido desenvolvidas em função deste parâmetro. 
O volume sólido por hectare é igual ao volume da amostra multiplicado pelo fator de 
conversão. A seguir calcula-se o incremento médio anual e o incremento periódico anual. 
O volume sólido médio é igual a relação entre o volume sólido da amostra e o número de 
árvores ou brotos que ali existem. 
 
2.5.5. VOLUME EMPILHADO 
 
Nas operações de exploração florestal o empilhamento das toras das árvores desdobradas, 
visa concentrá-las em espaço reduzido, facilitando o transporte, o estoque e a medição da 
madeira. 
Portanto, os resultados obtidos através de inventário florestal, expressos em volume sólido 
de madeira, cuja unidade de medida é o metro cúbico, devem ser transformados em ésteres 
para fins de planejamento e controle. 
Esta operação é efetuada pela multiplicação do volume sólido pelo fator de empilhamento. 
O fator de empilhamento usado atualmente na CAF é 1,436. 



 
2.6. CÁLCULOS POR LOTE 
 
Os cálculos a realizar para as estimativa das amostras de um lote são: 
 

• Média 
• Variância 
• Erro padrão 
• Desvio padrão 
• Coeficiente de variação 
• Limites de confiança 
• Tamanho de amostragem 
• Valor de t calculado 

 
2.6.1. MÉDIA - X  
 
A primeira estimativa que se calcula é a média aritmética. É ela que representa o lote 
amostrado. O valor da média aritmética é dado pela fórmula: 
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2.6.2. VARIÂNCIA 
 
A variância dos indivíduos de uma distribuição é uma medida da dispersão dos valores 
unitários individuais com referência a sua média. Uma variância grande indica uma ampla 
dispersão, uma variância pequena indica pouca dispersão. 
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2.6.3. ERRO PADRÃO 
 
O erro padrão é uma medida que indica a variação de média. O cálculo do erro padrão da 
média para amostras aleatórias simples é dado pela expressão: 
 

 ou,    
n

Sx
  xS

2

=   

 

 n

Sx
  xS =  

  
Observa-se que o erro padrão é inversamente proporcional a raiz quadrada do número de 
variáveis, o que significa que quanto maior for este número, menor será o erro, indicando 
que a média está melhor determinada e mais próxima, portanto, do valor paramétrico da 
população. 
 
O erro padrão em percentagem é calculado pela fórmula: 
 

 100 x 
x

 t. xS
  % xS =  

 
O valor de “t” é retirado da “tabela de distribuição de t” para 95% de probabilidade e grau 
de liberdade igual ao número de amostras consideradas menos a unidade (n – 1). 
 
2.6.4. DESVIO PADRÃO 
 
O desvio padrão caracteriza a dispersão dos indivíduos com relação a média. Indica se a 
maioria dos indivíduos em distribuição estão próximos da média ou dispersos. 
 
Para uma amostragem aleatória simples de n unidades de amostras, estima-se o desvio 
padrão pela fórmula: 
 

 2SX  SX =  
 
Em uma distribuição normal, dois terços dos valores unitários se localizam dentro de 1 
desvio padrão. Aproximadamente 95% estará dentro de 2 desvios padrão. 
 



 
2.6.5. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO 
 
O coeficiente de variação confere ao desvio padrão uma base relativa, permitindo comparar 
o grau de variação independentemente de valores e unidades de medida. 
O coeficiente de variação é o cociente do desvio padrão sobre a média, multiplicado por 
100. 
 

 100 . 
X

SX
  CV =  

 
2.6.6. LIMITES DE CONFIANÇA 
 
Para que uma estimativa tenha um valor de significado real, é necessário calcular os limites 
de confiança que indicam o intervalo dentro do qual se espera encontrar o parâmetro. Os 
limites de confiança para amostras de populações normalmente distribuídas, são dados pela 
fórmula: 
 

  t. XS  X ±  
 
2.6.7. TAMANHO DA AMOSTRAGEM 
 
Posto que a precisão amostral se expressa em termos de intervalo de confiança sobre a 
média, equivale a dizer que o produto  t. XS  deve ser igual ou menor que 10% do valor da 
média. 
Sendo o erro padrão em percentagem encontrado (95% de probabilidade) maior que o valor 
especificado, calcula-se o tamanho definitivo da amostragem, usando a fórmula: 
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2.6.8. VALOR DE “t” CALCULADO 
 
O cálculo de “t” tem por finalidade provar se a média de dois levantamentos consecutivos 
são diferentes. 
 
Para provar a hipótese de que há diferença entre as médias, calcula-se: 
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Este valor de “t” tem (nA – 1) + (nB – 1) graus de liberdade. Se excede ao valor tabulado de 
“t”, a um nível de 99% de probabilidade, realiza-se a hipótese. 
 
3. RENDIMENTO DAS PLANTAÇÕES 
 
Em julho de 1957, iniciou-se a exploração dos eucaliptais da CAF. Durante vinte anos de 
lenhamento foram cortados 280 lotes de eucaliptos, em uma área de 57.056 hectares. Os 
resultados de produção foram devidamente registrados, formando um razoável acervo de 
informações. A seguir será apresentada a análise dos rendimentos alcançados no primeiro 
corte desses lotes. 
A análise das distribuições de tempo, consiste na descrição dos diferentes dados estatísticos 
(FIGURA No 01), conforme aparecem durante certo período. O conceito da tendência 
implica a idéia de um crescimento ou diminuição uniforme. Para determinar a tendência 
dos incrementos médios anuais, utilizou-se o método dos mínimos quadrados. 
 



FIGURA No 01: MÉDIA ANUAL DOS RENDIMENTOS VOLUMÉTRICOS DA CAF, 
1957/1976. TENDÊNCIA INDICADA POR UMA RETA DE MÍNIMOS QUADRADOS: 
 
Y = 20,257 + 0,1919 X 
 

 
Observa-se na figura no 01 que os incrementos médios anuais cresceram de maneira 
desuniforme. A pequena correlação (27%), observada entre as variáveis ano de corte (x) e o 
incremento médio anual (y), comprova esta irregularidade. Isto demonstra que os 
reflorestamentos considerados foram afetados por vários fatores, entre os quais destacam-se: 
o sítio, a espécie e os tratamentos. 



Analisando a distribuição dos incrementos médios anuais dos 280 lotes considerados, 
verificou-se que ela não se afasta significativamente da distribuição dada pela curva de 
Gauss (FIGURA No 02). 
A média dos incrementos médios anuais é 22,7 st/ha/ano e o desvio padrão é 5,7 st/ha/ano. 
A seguir são analisados os lotes cujos incrementos médios anuais tenham sido inferiores a 

σ - X  ou seja 17,0 st/ha/ano. Estes incrementos situam-se na calda esquerda da curva. 
Realmente, estes lotes ocupam a área de 8.357 ha, o que corresponde a 14,6% da área total 
(57.056 ha). Nesta análise constatou-se que os baixos rendimentos foram significativamente 
afetados pelas espécies plantadas (E. camaldulensis, E. tereticornis, E. robusta, E. citriodora, 
E. maculata e E. paniculata) e pela má qualidade das terras. 
A tendência indicada pela equação Y = 20,257 + 0,19191X, prevê para 1980 (X = 23), a 
média de 24,7 st/ha/ano. Felizmente, esta estrapolação não tem significado. 
Várias inovações técnicas e administrativas adotada na década atual resultarão rendimentos 
muito mais expressivos mesmo antes de 1980. 
 



FIGURA No 02 – DISTRIBUIÇÃO DOS INCREMENTOS MÉDIOS ANUAIS DO 1º 
CORTE DE 280 LOTES DE EUCALIPTOS – 57.056 ha 

 



4. PESQUISA 
 
Foram concluídas 3 (três) pesquisas no setor de Inventário Florestal: 
 

1. Elaboração de tabelas de volume; 
2. Determinação do fator de empilhamento; 
3. Aproveitamento de galhada de eucalipto. 

 
4.1. ELABORAÇÃO DE TABELAS DE VOLUME 
 
4.1.1. SELEÇÃO DAS ÁRVORES AMOSTRAS 
 
A precisão de uma tabela de volume depende em parte dos métodos de seleção de amostras. 
Para elaboração das tabelas de volume das Regiões de Santa Bárbara e Coronel Fabriciano, 
incluindo as seguintes espécies: E. camaldulensis, E. tereticornis, E. saligna, E. robusta, E. 
citriodora, E. paniculata, E. grandis e E. urophylla, foram utilizadas 3.353 árvores e brotos, 
considerando-se um número mínimo de 100 árvores ou brotos por variação. As árvores e os 
brotos foram selecionados ao acaso, cobrindo as possíveis variações de locais e possuíam 
um DAP mínimo de 5 cm, e eram isentos de quaisquer condições que pudssem eliminar a 
determinação de suas alturas totais. 
O quadro no 3 apresenta a distribuição das árvores e brotos amostras por espécie, região e 
método de regeneração. 
 



QUADRO No 3: - DISTRIBUIÇÃO DAS ÁRVORES E BROTOS POR ESPÉCIE. 
REGIÃO E MÉTODO DE REGENERAÇÃO 
 

Regiões 
Espécie 

Método de 
Regeneração* Coronel 

Fabriciano 
Santa Bárbara Total 

AF 284 188 472 
E. urophylla 

PT 107 117 224 

AF - 106 106 
E. camaldulensis 

PT - 123 123 

AF 107 - 107 
E. citriodora 

PT 100 - 100 

AF 295 108 403 
E. grandis 

PT 107 101 208 

AF - - - 
E. paniculata 

PT 296 116 412 

AF 100 154 254 
E. robusta 

PT - - - 

AF 149 115 264 
E. saligna 

PT 107 105 212 

AF 101 100 201 
E. tereticornis 

PT 101 166 267 

Total - 1.854 1.499 3.353 

 
onde AF = regime de alto-fuste e PT = primeira talhadia. 
 
Todas as árvores e brotos amostras possuíam idades variando entre 6 e 8 anos. As mudas 
foram produzidas em torrão paulista, a partir de sementes procedentes de Rio Claro – SP, 
tendo sido plantadas no espaçamento 2 x 2m. 
Os brotos de primeira talhadia foram procedentes de brotações dos cepos remanescentes de 
cortes rasos em torno de 20 cm do solo. 
 
4.1.2. MÉTODO DE CUBAGEM DAS ÁRVORES 
 
Após a localização das árvores ou brotos amostras procedeu-se da seguinte forma: 
 

• marcação da árvore ou broto a altura de 0,30m e 1,30m, com giz branco; 
• medição da circunferência a altura de 0,30m e 1,30m, com fita métrica graduada em 

centímetros, com aproximação de 5,0 milímetros; 
• derrubada da árvore ou broto; 
• marcação no tronco de secções de 1 metro a partir de 1,30m, com giz branco; 



• medição da circunferência de todas secções marcadas; 
• medição da altura da ponta da árvore ou broto. 

 
Os dados referentes à cubagem rigorosa foram registrados no formulário CAF 220 
(ANEXO 4). 
O cálculo do volume de cada árvore ou broto, não incluindo a cepa de 0,30m foi feito com 
a aplicação sucessiva da fórmula de Smaliam, que é dada por: 
 

 L . 
2

g  g
  V si +

=  

 
onde, 
 
 V = volume de tora – m3 
 gi = área seccional da secção mais grossa – m2 
 gs = área seccional da secção mais fina – m2 
 L = comprimento da tora – m 
 
Os volumes das secções de 1,00m. e da secção cônica foram determinadas pela fórmula de 
Smaliam que em sua forma de aplicação é dado por: 
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 Vr = volume real da árvore – m3 
 Ci = circunferências medias 
 h = comprimento da última secção 
 
4.1.3. ANÁLISE DE EQUAÇÕES VOLUMÉTRICAS PARA CONSTRUÇÃO DE 
TABELAS DE VOLUME 
 
Os dados de DAP, alturas totais e volumes foram fornecidos ao Engenheiro Agrônomo José 
Antonio Aleixo da Silva, através da Sociedade de Investigações Florestais, para servirem de 
base para o desenvolvimento de sua tese de mestrado. Nesta tese foram analizados 5 (cinco) 
modelos volumétricos, levando em consideração as variações de espécies, regiões e 
métodos de regeneração, e construídas as tabelas de volume baseadas nas equações 
provenientes do modelo selecionado. 
 
Os modelos lineares estudados foram: 
 

• V = α + β D2H 
• V = α + β D2 + γ D2H 
• V = α + β D2 + γ D2H + δ DH 

 
 



e os não lineares: 
 

• V = α (D2H) β 
• V = α + Dβ Hγ 

 
Onde, 
 
 V = volume de árvore com casca – m 
 D = diâmetro a altura do peito – cm 
 H = altura – m 
 
Para seleção do melhor modelo foram adotados 4 (quatro) critérios: 
 

• Coeficiente de determinação 
• Erro padrão residual 
• Distribuição uniforme dos valores residuais 
• Índice de Furnival 

 
Com base em tais critérios o modelo proposto por Shumaker e Hall 
 
 V = α Dβ Hγ 
 
foi selecionado como o mais apropriado em todos os estudos. 
 
Partindo-se das equações provenientes deste modelo, foram estimados volumes por classes 
de DAP em função das suas alturas dias e através de um delineamento de blocos 
casualizados, procedeu-se à análise estatística de todas equações selecionadas. Como o 
modelo selecionado foi de forma não linear, transformado por logaritmos, considerou-se o 
fator de correção para a discrepância logarítmica. Com a aplicação do Teste de Tukey 
separou-se grupos de equações estatisticamente iguais. Os dados básicos forma agrupados, 
obtendo-se assim, equações específicas para cada grupo, que serviram de base para 
construção das tabelas de volume (ANEXOS 5, 6, 7 e 8). 
A aplicação das tabelas volumétricas resultantes deste estudo, para outras espécies, regiões 
e talhadias, será verificada por meio de testes estatísticos apropriados. 
 
4.2. DETERMINAÇÃO DO FATOR DE EMPILHAMENTO 
 
O fator de empilhamento é determinado pela relação entre o volume empilhado e o volume 
sólido. 
 

 
SÓLIDO VOLUME

EMPILHADO VOLUME
  (FE) TOEMPILHAMEN DE FATOR =  

 
O inverso do fator de empilhamento é o fator de cubicação. Este coeficiente permite 
determinar o volume sólido – m3, quando se tem o volume em ésteres. 
 



 
EMPILHADO VOLUME

SÓLIDO VOLUME
  (FC) CUBICAÇÃO DE ORFAT =  

 
O fator de empilhamento é dependente das classes de diâmetro das árvores que compõem 
uma pilha de madeira. Quanto maior o diâmetro das árvores menor é o fator de 
empilhamento e vice-versa. Assim sendo, em 1 estere de madeira, o volume sólido será 
tanto maior quanto maior for o diâmetro das árvores. Estas considerações feitas com 
relação o diâmetro das toras, também são verificadas com relação ao comprimento das 
mesmas. Quanto maior o comprimento das toras, maior o volume de espaços vazios, ou 
seja, maior o fator de empilhamento. 
Este fato é facilmente observado na prática. Por exemplo ao desdobrar as toras de 5,40m. 
de comprimento de uma pilha de lenha, em toras de 1,80m. de comprimento, a nova pilha 
terá menos ésteres que a primeira. 
Entretanto, primeiramente estudou-se somente a relação de dependência entre o diâmetro a 
altura do peito das árvores empilhadas e o volume de espaços vazios. Para estabelecer esta 
relação de dependência foram utilizadas 260 árvores dos seguintes lotes: 
 
 L-769-A – Espécie: E. grandis – 1º maturação  
 Idade: 7 anos 
 
 L-769-B – Espécie: E. grandis – 1º maturação 
 Idade: 7 anos 
 
Nestes lotes foram sorteadas 13 amostras de vinte árvores cada. Estas árvores foram 
abatidas e desdobradas em toras de 1 metro e trinta centímetros de comprimento. Em um 
impresso CAF-220 (ANEXO 4) foram registradas as circunferências de metro em metro de 
cada árvore. Posteriormente as árvores foram empilhadas por amostras e as pilhas 
devidamente medidas. 
Com o auxílio de um computador eletrônico IBM-370/145, através do sistema de 
“Cubagem Rigorosa”, calculou-se o volume sólido de cada árvore pelo método de Smalian. 
 



QUADRO No 04: - RESULTADOS DOS LEVANTAMENTOS DENDROMÉTRICOS 
DAS 260 ÁRVORES COMPONENTES DE 13 PARCELAS EXPERIMENTAIS. 
 

Pilha 
No de 

Árvores 
Diâmetro 

Médio (cm) 
Volume Empilhado 

(esteres) 
Volume Sólido 

(m3) 
Fator de 

Empilhamento 

1 20 14,6 4,36 2,945 1,480 
2 20 14,1 3,85 2,685 1,434 
3 20 13,7 3,70 2,611 1,417 
4 20 13,4 3,73 2,543 1,467 
5 20 13,3 2,72 1,934 1,406 
6 20 13,2 4,38 3,043 1,439 
7 20 13,1 3,45 2,374 1,453 
8 20 13,1 3,64 2,560 1,422 
9 20 12,9 3,17 2,262 1,401 
10 20 12,1 3,45 2,301 1,449 
11 20 11,6 2,61 1,861 1,402 
12 20 11,4 3,20 2,229 1,436 
13 20 11,1 2,90 1,978 1,466 

 
Com o objetivo de estabelecer um critério prático e eficiente para a determinação do fator 
de empilhamento, procurou-se correlacioná-lo com estimativas normalmente obtidas na 
inventariação de uma floresta. 
A representação gráfica do fator de empilhamento em função do diâmetro médio das 
árvores, em um sistema cartesiano (FIGURA No 03), mostra que a correlação entre as duas 
variáveis é muito pequena, quando o diâmetro médio assume valores entre 11 e 15 cm. 
 
FIGURA No 03: - GRÁFICO DO FATOR DE EMPILHAMENTO EM FUNÇÃO DO 
DIÂMETRO MÉDIO DAS ÁRVORES 
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LIMITE DE CONFIANÇA SUPERIOR  L1 = 1,436 + (0,007.t*) = 1,457 
LIMITE DE CONFIANÇA INFERIOR L2 = 1,436 – (0,007.t*) = 1,415 
 
*valor de t para 99% de probabilidade com 12 graus de liberdade – 3,055 
 
Portanto, para maciços florestais em regime de alto-fuste, cujo diâmetro médio esteja no 
intervalo de 11 a 15 cm, e o comprimento das toras empilhadas for de 1,30m, pode-se usar 
o valor de 1,436 como fator de empilhamento. 
 
4.3. APROVEITAMENTO DE GALHADA DE EUCALIPTO 
 
Este estudo teve por finalidade informar a ordem de grandeza do volume de galhada 
existente nos eucaliptais, para sua possível utilização como fonte de energia. 
A galhada representou um acréscimo em peso em torno de 23% em relação à lenha 
atualmente aproveitada, para as espécies E. microcorys e E. paniculata, e cerca de 16% para 
o E. grandis. Não se observou variação significativa na relação galhada/lenha entre o 
primeiro e o segundo corte de uma mesma espécie. 
Considerou-se como galhada os galhos com diâmetro inferior a 3cm, os ramos e as folhas. 
Todas as medidas e pesagens foram feitas no mesmo dia da derrubada de cada árvore. 
 
5. INTEGRAÇÃO MANEJO E INVENTÁRIO FLORESTAL 
 
O espaçamento e o tempo são fatores primordiais em uma empresa florestal que ocupa 
milhares de hectares. O manejo florestal tem por objetivo interar o complexo empresarial 
no sentido de reunir todos os recursos disponíveis para obter no mais breve tempo, um 
equilíbrio entre a produção e o corte, anualmente e por longos períodos; a fim de manter 
constante e uniforme o abastecimento da matéria prima, o emprego para mão-de-obra 
especializada e os benefícios financeiros e não financeiros. 
A análise destes recursos abrange aspectos físicos, financeiros, organizatórios e 
informativos. O inventário florestal é parte do sistema informativo, e fornece informações 
sobre a produção momentânea e a estrutura produtiva da empresa. Quando executa-se o 
plano anual de corte não somente o rendimento momentâneo é afetado, mas também, a 
estrutura produtiva de toda floresta. Isto porque a árvore é ao mesmo tempo produto e fator 



produtivo. A determinação do corte é conseqüentemente de importância fundamental na 
manutenção dos negócios florestais e sua projeção para o futuro. 
Em eucaliptocultura é corrente a execução do corte raso a cada sete anos. Por conseguinte a 
floresta é dividida em sete unidades produtivas equivalentes. A delimitação destas unidade 
é um problema complexo.Elas não podem ser delimitadas unicamente em função da área. 
Isto porque a capacidade produtiva de uma área florestal varia de local para local, em 
função  de interação de fatores bióticos, climáticos, edáficos e topográficos, influenciados 
pelas práticas silviculturais e de manejo florestal. 
É função do inventário florestal avaliar a capacidade produtiva de toda área reflorestada e 
determinar os índices de “qualidade de local”. Deste modo pode-se fazer a previsão da 
produção da floresta de acordo com a capacidade produtiva de cada local, em relação à área, 
à idade, ao crescimento e ao rendimento dos povoamentos. 
Estas informações são básicas para diversas atividades do Setor Florestal e possibilitam a 
racionalização do manejo florestal, facilitando as tomadas de decisões nas alternativas 
econômicas de compra de terra, de compra de matéria prima, na determinação dos cortes, 
na construção de estradas, na reforma de plantações, etc. 
A integração entre o manejo e o inventário florestal é portanto fundamental quando se visa 
um objetivo específico. 
O inventário florestal esta sendo desenvolvido na CAF, com o intuito de fornecer de 
maneira ordenada e rápida as informações que o manejo necessita para alcançar os 
objetivos propostos. 
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INVENTÁRIO FLORESTAL NA ARACRUZ 
 

Eng
o

 Ftal. RENATO MACIEL 

 
0. INTRODUÇÃO 
 
As floresta da Aracruz Celulose S.A. estão localizadas no Estado do Espírito Santo, 
principalmente, no Município de Aracruz, onde está, em fase final de construção, a fábrica 
de celulose branqueada, com capacidade de 400.000 t/ano. A Aracruz Florestal S.A. é a 
empresa do Grupo Aracruz responsável por todas as atividades florestais. 
Os povoamentos existentes no momento, são de Eucalyptus spp cuja implantação gradativa 
se deu a partir de 1967. A floresta disponível tem, atualmente, 75.000 há brutos, dos quais 
59.000 há estão efetivamente plantados. Esta floresta divide-se em dois grandes maciços, 
que levam o nome das respectivas localidades onde estão implantados: 
 
a) Aracruz – povoamentos de 0 – 10 anos, em uma área aproximada de 40.000 ha, dentro 
do qual está sendo construída a fábrica; 
b) São Mateus – povoamentos de 1-3 anos, em uma área aproximada de 35.000 ha, 
distantes da indústria aproximadamente em 170 km. 
 
A madeira destas florestas destina-se, somente, ao fabrico de celulose branqueada, tipo 
“Kraft”, cujo consumo médio diário deverá atingir a 4.500 m3s, quando da capacidade 
plena da fábrica. 
Todas as atividades de exploração florestal são desenvolvidas pela Aracruz Florestal S.A.. 
A madeira é cortada em toras com comprimento variando entre 3,5 – 6,0 m, até o limite 
mínimo de 5 cm de diâmetro. 
O transporte de dentro do talhão para a estrada é feito por tratores florestais (forwarders) e, 
da estrada para a fábrica, por caminhões com semi-reboques com capacidade de 36t. 
Para melhor dimensionar estas florestas, iniciaram-se em 1968 os trablahos que visavam 
buscar metodologias mais adequadas, a fim de quantificar o comportamento do eucalipto na 
região da Aracruz. No decurso desses anos, várias etapas foram vencidas, a partir do 
momento em que se trabalharam com modelos mais precisos e adequados à nossa realidade, 
muito embora ainda possuidores de alto grau de improvisação. 
Atualmente, o Inventário Florestal Contínuo é uma atividade rotineira no calendário da 
Empresa. A partir de abril inicia-se o planejamento de um novo inventário, que deverá ser 
encerrado em dezembro do mesmo ano. O período de medição é bastante longo, não sendo, 
entretanto, um fato problemático, uma vez que se dispõe de meios para atualizar estes 
dados para uma única época. 
O meio de atualização, destes dados, são as funções de crescimento, que representam, para 
os diversos planos de manejo, uma base tão importante quanto o próprio inventário. 
Deve-se enfatizar que a unidade de medida utilizada na Empresa, em todas as fases de 
dimensionamento da madeira, é o metro cúbico sólido. 
Realizada a projeção dos dados, para as diversas épocas, elabora-se uma indicação mais 
precisa dos volumes a cortar e suas localizações, no caminhamento das operações de 
exploração. Estes trabalhos já são objetos de Plano a Longo Prazo e dos Planos Operativos 
de Exploração Florestal, que caracterizam as atividades de manejo florestal no âmbito da 
Empresa. 



1. OBJETIVO DO INVENTÁRIO 
 
De maneira suscinta pode-se enumerar três objetivos do Inventário Florestal Contínuo, no 
âmbito da Empresa. São eles: 
 
1) fornecer dados para a elaboração do Plano e Longo Prazo, com horizonte de 20 anos; 
destes, apenas nos dois primeiros anos dá-se ênfase ao detalhemento; 
2) fornecer dados aos Planos Operacionais de Exploração Florestal, horizontes de 2-3 
meses e de 1 anos; 
3) fornecer dados aos Departamento de Silvicultura sobre o comportamento das espécies 
plantadas. 
 
1.1. Todos os objetivos da Empresa são revistos anualmente, através do Plano a Longo 
Prazo. A partir dos dados de consumo, previsto nas diversas etapas da indústria, são 
prognosticados todos os recursos necessários à Empresa, a fim de atender a estes consumos. 
As bases para prognosticar o crescimento da florestal, nos próximos vinte anos, são o 
Inventário e as Funções de Crescimento. 
 
1.2. Com base no Plano a Longo Prazo é realizado o Plano Anual de Exploração Florestal. 
Este plano descreve o andamento do corte no próximo ano. Os dados de Inventário são 
atualizados para a época de corte, através de Funções de Crescimento. Para esta finalidade 
são fornecidos dados da área, distribuição diamétrica e volumétrica. Com estes dados são 
calculados as produtividades previstas no corte. 
 
1.3. A partir do plano acima citado, realiza-se o Plano Anual de Silvicultura. A decisão de 
um povoamento deve ser reformado ou não, é tomada com base no número de árvores por 
hectare e no incremento médio anual, apresentado por ocasião do Inventário e dos 
conseqüentes efeitos econômicos. 
 
No anexo 1 consta o interelacionamento da atividade Inventário com as demais, durante o 
ano. 
 
2. METODOLOGIA 
 
2.1. Parcelas 
 
Alguns autores já estudaram o problema no Brasil. SILVA (1974) analisou povoamentos de 
Pinus taeda; FERREIRA et al. (1976), povoamentos de Eucalyptus spp, sendo que ambos 
concluíram ser 400 m2 a área ideal para parcelas de Inventário Florestal. Com esta 
constatação passamos a utilizar parcelas de 480 m2 em espaçamento de 3 x 2 m. 
Quanto à forma, FERREIRA et al., citando Cronkle (1968), indica o uso de parcelas 
alongadas, por proporcionarem melhor utilização do material experimental. Para atende a 
este objetivo, separou-se a parcela de 480 m2 em duas partes, como mostra a Fig. 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 – Esquema de uma Parcela de Inventário com Espaçamento 3 x 2 m (cada parcela 
contém 40 árvores, 4 x 10 árvores) 
 
No  caso de outros espaçamentos tem-se outras dimensões, mas sempre a mesma 
configuração com 80 árvores. 
Este artifício visou, também, fins operacionais, tais como, maior flexibilidade na 
distribuição das equipes, pois, desta maneira uma parcela de Inventário pode ser medida 
por uma ou duas equipes. 
As medidas tomadas são circunferência de todas as árvores existentes e algura, apenas da 
metade destas. A outra metade é obtida por regressão, sendo que as medidas são efeturadas 
com fita métrica comum e com o hipsômetro de Suunto. (vide ANEXO 2). 
O fator de conversão para hectare é realizado da seguinte maneira; 
 
 F = (10.000 / (E1 . E2)) / 80, onde, 
 
 F = fator de conversão para hectare 
 E1 e E2 = espaçamento em metros 
 
A localização da parcela é feita através de coordenadas.  
Aproveitando-se da existência da rede de estradas e carreadores, fornece-se distancias que 
possibilitem às turmas localizarem a parcela. Os dados para a localização das parcelas 
dentro da população seriam os seguintes: 
 
 a) Talhão; 
 b) Referência – uma esquina; 
 c) Distância em estradas; 
 d) Distância em floresta; 
 e) Outras informações, por exemplo, quadra, etc. 
 



Os mapas dos talhões são divididos em quadras para facilitar a localização, como mostra a 
Fig. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 – Mapa de População para Localização das Parcelas (1:10.000) 
 
2.2. Amostragem 
 
As parcelas são seleciona aleatoriamente por população, a qual é constituída de vários 
talhões, que possuem em comum a época de plantio, a espécie e o local. 
A amostragem é realizada de duas diferentes maneiras, em função da finalidade: 
 
a) Dados para os Planos Operacionais de Exploração Florestal; 
b) Dados para o Plano a Longo Prazo. 
 
a) Para esta finalidade são medida, somente, as populações a serem cortadas nos próximos 
dois anos. Neste caso, também, são necessários dados por talhão. Para obter-se estes dados 
partiu-se de uma densidade lógica do número de hectares por parcela; 5. Por exemplo, uma 
população A, de 100ha possui a seguinte distribuição de parcelas: 
 
 
 



 Talhão 1 15 ha  3 parcelas 
 Talhão 2 40 ha  8 parcelas 
 Talhão 3 20 ha  4 parcelas 
 Talhão 4 20 ha  4 parcelas 
 Talhão 5   5 ha  1 parcela___   
     20 parcelas 
 
Como há uma distribuição proporcional das parcelas, supõe-se que a média da população 
não apresente tendências. Quanto aos dados para talhões, assume-se que as estimativas com 
menos de 4 parcelas não sejam consistentes. Para estes talhões supõe-se que as estimativas 
da população sejam mais representativas. 
 

Talhão Área 

(ha) 

Parcelas Volume 

(m
3
 s/ha) 

Volume Limite 

Inferior (m
3
 s/ha) 

1 
2 
3 
4 
5 

15 
40 
20 
20 
5 

3 
8 
4 
4 
1 

140≠ 
160 
150 
155 

170≠ 

- 
148 
140 
145 

- 
População A 100 20 154,5 150 
 
≠ Considera-se 154,5 m3/ha como a melhor estimativa para estes talhões. 
 
O cálculo do intervalo de confiança é realizado através do formulário de Amostragem 
Irrestritamente Aleatória, para populações não finitas e probabilidade 0,95. Este cálculo é 
feito, também, para os talhões e expresso através do volume mínimo provável. 
Não são utilizados os estimadores de AmostragemEstratificada, pelo fato de nem sempre 
ser possível a estimativa da variância por estrato ( 2

hs ). 
 
b) Nas populações sem corte previsto, adota-se a Amostragem com Reposição Parcial, 
atualmente com apenas duas ocasiões. Este método é uma solução intermediária entre o uso 
de parcelas permanentes e o uso de parcelas provisórias em Inventários Contínuos. A Fig. 3 
mostra como são distribuídas as parcelas, entre dois anos consecutivos. 
 

 
 
Fig. 3 – Esboço dos Dados Utilizados na Amostragem com Reposição Parcial 
 
 



onde, 
 

 
Este método foi intensivamente estudado por CUNIA (1964) e propõe resolver, 
simultaneamente, dois problemas: 
 
a) obter as melhores estimativas dos parâmetros atuais da população; 
b) obter as melhores estimativas dos crescimentos correntes da população. 
 
É claro que a aplicação de parcelas permanentes ainda é o melhor meio para obter-se dados 
de crescimento corrente. Entretanto, é ineficaz como fonte de dados atuais da floresta. Por 
outro lado, a aplicação da amostragem aleatória é indicada para fornecer dados atuais da 
floresta, uma vez que os erros e tendências de uma seleção são corrigidos no ano 
subseqüente. 
Como desvantagem há o fato de ter-se, em duas ocasiões, estimativas estatisticamente não 
comparáveis, devido a diferentes erros de amostragem. 
No ANEXO 3 apresenta-se um exemplo da aplicação deste método. 
 
2.3. Tabelas de Volume e Rendimento 
 
Para a determinação do volume individual da árvore, a partir dos dados de diâmetro e altura, 
foram elaboradas funções de volume para as quatro espécies de Eucalyptus spp mais 
cultivadas na região de Aracruz. Baseando-se em trabalhos de BENGTSSON & OHLSSON 
(1974); VEIGA & CARVALHO (1972) efetuaram-se testes sobre os seguintes modelos: 
 
 MODELO 1 – V = 10ª Db Hc (H – 1,3)d (D + 10)e 
  
 edcba

n 10)  (D 1,3) - (H H D e  V - 2 MODELO +=  
 
 MODELO 3 – V = a + bD + cD2 + dH + eH2 + fHD3 + gHD2 
 
onde, 
 
 V = volume da árvore (com casca) até o diâmetro mínimo de 5 cm (dm3) 
 D = diâmetro a 1,30 m (cm) 
 H = altura (m) 
 en = base dos logarítimos naturais 
 a, b, c... = coeficientes de regressão. 
 



Utilizando-se do programa “Step-Wise”, do IBM, testou-se estes modelos, sendo que 
alguns termos foram eliminados por não serem significantes. No Quadro 1 tem-se um 
resumo dos resultados. 
 
Quadro 1 – Dados dos Diversos Modelos (sendo n = número de árvores abatidas; R = 
coeficiente de correlação múltipla; S = erro padrão de estimativa; IF = índice de Furnival; E 
= diferença entre real e estimado) 
 

Espécie n Modelo R S IF E (%) 

E. alba 257 
1 
2 
3 

0,994 
0,994 
0,994 

0,051 
0,116 
28,45 

8,46 
19,03 
28,45 

-0,7 
-0,7 
-2,7 

E. saligna 156 
1 
2 
3 

0,994 
0,995 
0,992 

0,057 
0,127 
34,76 

11,11 
24,45 
34,76 

-0,8 
-0,8 
-1,3 

E. grandis 228 
1 
2 
3 

0,993 
0,995 
0,994 

0,055 
0,115 
30,77 

9,13 
19,05 
30,77 

-0,7 
-0,7 
-5,2 

E. urophylla 53 
1 
2 
3 

0,997 
0,997 
0,996 

0,038 
0,078 
6,57 

2,19 
4,48 
6,57 

-0,3 
-0,3 
-0,3 

 
Atualmente utilizamo-nos das seguintes equações; 
 
 MODELO – V = 10ª Db (H – 1,3)c (D + 10)d 
 
COEFICIENTES: 
 

 E. alba E. saligna E. grandis E. urophylla 
a 
b 
c 
d 

-1,5122 
1,7140 
1,2159 
0,0931 

-1,2916 
4,2991 
0,8549 

-3,7365 

-0,0579 
3,1153 
1,0053 

-1,9143 

2,9425 
5,1958 
1,2861 

-6,0519 
 
A precisão e o alcance destas equações pode ser avaliada na Fig. 4. 
 



 
Fig. 4 – Percentual de Erro para as Diversas Classes Diamétricas, do Material Utilizado 
para as Funções de Volume. 
 
Quanto às tabelas de rendimento, até o momento não houve necessidade deste método. 
Entretanto, para a atualização dos dados de Inventário são utilizadas Funções de 
Crescimento, as quais resumidas em tabelas apresentam os valores constantes do Quadro 2. 
 
Quadro 2 – Dados das Funções de Crescimento para os Diversos Extratos em m3s/há 
 

E. alba E. saligna E. grandis 
Idade 

I II III IV I II III IV I II III IV 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

66 
108 
148 
186 
220 
251 
278 
302 
323 

59 
92 

123 
154 
183 
211 
237 
261 
284 

42 
72 

102 
130 
155 
177 
197 
213 
228 

26 
47 
69 
91 

113 
134 
153 
171 
187 

70 
109 
148 
186 
221 
255 
288 
318 
346 

57 
97 

136 
172 
203 
230 
253 
273 
289 

46 
81 

115 
146 
172 
194 
213 
228 
239 

43 
67 
90 

111 
131 
148 
163 
177 
189 

69 
122 
176 
226 
272 
311 
345 
373 
397 

54 
92 

131 
169 
205 
237 
267 
294 
319 

42 
77 

113 
148 
179 
206 
229 
249 
265 

39 
65 
90 

110 
127 
140 
150 
258 
163 

 
Estas funções são utilizadas para atualização das estimativas de volume, obtidos no 
Inventário. Os dados de Inventário, obtidos em uma época, são extrapolados para outras, 
conforme as necessidades dos planos. Esta extrapolação é sempre feita entre dois extratos, 
por exemplo, uma população de E. grandis que na época do Inventário possuísse 200 
m3s/ha e idade de 5 anos, teria aos 6 anos, 241,5 m3s/ha; 
 



- Situação aos 5 anos (idade atual) 
Classificação da população (vide Quadro 3); entre extratos I e II 
Diferença entre extratos; ∆ = 226 – 169 = 57 m3s/ha 
Diferença da população com o extrato I; ∆1 = 226 – 200 = 26 m3s/ha 
Relação das diferenças; ∆1/ ∆ = 26/57 = 0,456 
 
- Situação aos 6 anos (idade futura) 
Diferença entre estratos; ∆ = 272 – 205 = 67 m3s/ha 
Diferença da população com o extrado I; ∆1 = (0,456).(67) = 30,5 m3s/ha 
Volume aos 6 anos; V = 272 – 30,5 = 241,5 m3s/ha 
 
A representação gráfica deste cálculo consta na Fig. 5. 

 
Fig. 5 – Atualização dos Dados de Inventário (representação gráfica) 
 
Como a elaboração da função é feita por extrato, que por sua vez são baseados em dados de 
parcelas permanentes, tem-se sempre uma extrapolação entre duas bases reais. 
 



Para a elaboração das 12 funções, utilizou-se do modelo: 
 

 ∫=

t

o

dty   Y  

 
onde, 
 
 y = a . tbc . e-ct 
 
onde, 
 
 Y = função de produção (m3s/ha) 
 y = função de incremento médio anual (m3s/ha/ano) 
 t = idade (anos) 
 a, b, c = coeficientes 
 e = base dos logarítimos naturais. 
 
Como a integração de y só pode ser obtida numericamente, utilizou-se do método de 
Levenberg-Marquardt, para estimações por mínimos quadrados de parâmetros não-lineares. 
 
2.4. Rendimento das Operações 
 
O rendimento está em função da equipe, dos meios de localização e das medições a serem 
realizadas. 
A equipe, no caso particular da Empresa, pode ser constituída da seguinte maneira: 
 

 

 veículo1                              

foiceiro 1

medidor 1

anotador oencarregad 1

 :Pequena Equipe









 

 

 

 veículo1                           

foiceiro 1

medidor 1

anotador 1

                         

foiceiro 1

medidor 1

anotador oencarregad 1

 :Grande Equipe

















 

 
No caso de uma equipe grande, as duas sub-parcelas citadas na Fig. 1 são medidas 
simultaneamente, com um rendimento médio de 12 parcelas/dia. No caso de uma equipe 
pequena tem-se um rendimento médio de 8 parcelas/dia. 



Para a perfuração dos cartões tem-se uma média de 15 parcelas/hora. Para o processamento 
tem-se em torno de 25 parcelas/hora, em um sistema /3 da IBM, de 13 K de memória. 
Embora o tempo de processamento seja função dos cálculos efetuados e da rapidez da 
máquina. 
Na Fig. 5 temos uma síntese das operações realizadas durante um Inventário. 
 

 
Fig. 5 – Síntese das Operações em Inventário 
 



2.5. Rendimento das Plantações 
 
As plantações mais antigas, em sua maioria, são de procedências brasileiras, de qualidade 
genética bastante inferior. As plantações mais recentes, atualmente com três anos de idade, 
são de sementes procedentes da África do Sul, Austrália, Rodésia e Brasil, com nítida 
superioridade genética. 
Portanto, os dados do Quadro 3 exemplificam os povoamentos de 3 a 9 anos de diversas 
procedências. 
 
Quadro 3 – Dados dos Diversos Povoamentos, Expressos em Volume Comercial e 
Incremento Médio Anual (IMA) 
 

E. alba E. saligna E. grandi 
Idade Volume 

(m3s) 
IMA 

m3s/ha/ano 
Volume 

(m3s) 
IMA 

m3s/ha/ano 
Volume 

(m3s) 
IMA 

m3s/ha/ano 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

- 
- 
- 

170 
164 
195 
205 

- 
- 
- 

26,2 
23,3 
23,5 
23,5 

108 
120 
132 
161 
185 
206 
231 

30,3 
29,9 
27,2 
27,4 
28,8 
25,6 
26,6 

78 
126 
136 
160 
23 
263 
275 

25,4 
30,8 
28,5 
29,4 
32,9 
33,1 
30,9 

 
2.6. Cálculos 
 
Para diversas finalidades, os seguintes dados são listados por unidade de levantamento: 
- Talhão – quando for o caso; 
- População - A-10, significa E. alba, 10º pantio; 
  G-10a, significa E. grandis, 10º plantio, local a; 
- Data de plantio e medição – mês e ano; 
- Idade – 5,3 anos, significa 5 anos mais 3/10 de ano; 
- Diâmetro médio – média aritmética dos diâmetros (cm); 
- Altura média – média aritmética das alturas (m); 
- Altura dominante – altura média das 100 árvores de maior diâmetro por hectare (m); 
- Número de árvores por hectare – incluindo dominadas e secas que são codificadas à parte; 
- Área basal – soma das áreas transversais (m2/ha); 
- Volume com casca (Vc/c) – obtido através da soma dos volumes individuais, os quais, por 
sua vez, são estimados por funções de volume estimado, as demais são consideradas como 
material de pontas e galhos (m3s/ha); 
- Fator de forma – relação entre volume/ha obtido por regressão e volume cilíndrico/ha; 
- Volume sem casca – obtido a partir do volume com casca através de regressão linear; Vs/c 
= a + b Vc/c, onde a e b são coeficientes de regressão por espécie (m3s/ha); 
- Volume mínimo (Vmin) – obtido a partir do Vc/c, para n – 1 graus de liberdade e 0,95 de 
probabilidade Vmin = Vc/c – t.s x  (m3s/ha); 
- Incremento médio anual – relação Vc/c e idade (m3s/ha/ano); 
- Área – área planta (ha); 



- Volume total – volume com casca na área (m3s); 
- Número de árvores total – número de árvores na área; 
- Distribuição diamétrica – 0 – 7; 7 – 10; 10 – 15; 15 – 20; 20 – 25; 25 – 30... classe de 0 – 
7 não aproveitável; 
- Distribuição volumétrica – Vc/c das classes acima; 
- Distribuição diamétrica e volumétrica para a exploração florestal – classes 7 – 14; 14 – 20; 
20 – xx, referentes às diferentes produtividades de corte; 
- Peso de pontas e galhos – inicialmente obtido por árvores através de uma função 
relacionada com o diâmetro da mesma; depois acumulado e expresso por hectare (t / ha); 
- Distância à fábrica – fornecida por classe de estrada: 
 - Classe I – estrada de terra com cobertura primária; 
 - Classe II – estrada de terra normal; 
 - Classe III – carreadores; 
 - Classe IV – rodovia pavimentada com asfalto. 
 
2.7. Erro Admissível 
 
Quando a população inventariada não possui corte previsto, o cálculo do número de 
amostras é feito supondo um erro admissível de 10% e probabilidade de 0,95. Entretanto, 
quando a população possui corte previsto, adota-se o critério de uma parcela para cada 5 
hectares, que representa uma alta precisão para a estimativa de média da população. Nesse 
caso, as estimativas de médias dos talhões não possuem precisão definida. Normalmente, o 
planejador ao utilizar os dados e averiguar o erro existente, decide se aceita ou não a 
estimativa. No Quadro 4, consta um exemplo do erro amostral em talhões. 
 
Quadro 4 – Erro Amostral em Talhões e População 
 

Volume (m3s/ha) 
População Talhão 

No de 
Amostras 

Área 
(ha) Médio 

Limite 
Inferior 

Erro 
(%) 

G-10a FR1-1 
FR1-2 
FR1-3 
FR1-5 

3 
6 
6 
4 

15,40 
29,30 
26,50 
21,70 

232 
230 
215 
246 

- 
201 
192 
184 

- 
12,8 
10,7 
25,2 

 Total 19 92,90    
Média da População 232 218 6,0 

G -11b CR1-11 
CR1-13 
CR1-15 
CR4-1 
CR4-2 

9 
10 
5 
3 
3 

43,50 
48,70 
26,70 
15,30 
15,70 

203 
188 
153 
198 
198 

180 
166 
138 

- 
- 

11,3 
11,7 
9,8 
- 
- 

 Total 30 152,20    
Média da População 198 183 7,6 
 
2.8. Processamento de Dados 
 



Para a execução dos cálculos foram realizados vários programas em linguagem FORTRAN 
IV. 
Embora a Empresa possua um Centro de Processamento de Dados, estes programas foram 
realizados dentro do próprio Setor de Inventário, devido à definição gradativa dos métodos 
de saídas. 
Atualmente dispõe-se do seguinte sistema de programs: 
 
- Programa TRANS 
Transfere dados de campo, já em cartões perfurados, para disco de computador. Antes da 
gravação, realiza uma verificação dos prováveis erros de campo. 
O arquivo formado em disco denomina-se CAPH, ou seja, dados de circunferência e altura 
por parcela. As alturas não medidas são gravadas como zero, para cálculo posterior. 
A seguir damos um exemplo resumido do Fluxograma do programa TRANS. 
 

 
 
 
 



-  Programa REDUZ 
 
O arquivo dos dados de campo, CAPH, dispende muita área de disco, por isso, gera-se um 
arquivo menor, com espaço reservado para identificação da parcela, diâmetro e alturas, mas 
sem as falhas. As alturas não medidas são obtidas por regressão. 
O resumo do Fluxograma está apresentado à seguir: 
 

 
 
 



- Programa INFADI 
 
Lê dados como população, área, datas de plantio e medição, parcelas, distância à fábrica, 
etc. Lê o arquivo DH e identifica-o como parte destas informações. Posteriormente, gera 
um arquivo (INFADI) com todas estas informações. (veja ANEXO 4). 
Apresentamos, a seguir, um Fluxograma resumido do programa. 
 

 
 



- Programa DATPLO 
 
Lê as informações da parcela, diâmetro e altura. Calcula os elementos dendrométricos. 
Imprime e gera um arquivo com esses dados, por parcela, denominado DATPLO. (veja 
ANEXO 5) 
Um fluxograma resumido do programa está a seguir apresentado. 
 

 



- Programa QUAD 
 
Lê os dados por parcela e as informações por população. Faz resumos por população, 
imprime e gera um arquivo, denominado QUAD, com as mesmas (veja ANEXO 6). 
O Fluxograma resumido do programa consta a seguir. 
 

 



- Programa SPR 
 
São vários os programas que visam obter os estimadores por população utilizando a 
amostragem com reposição parcial. Para tanto, são utilizados, também, os arquivos 
formados no ano anterior. 
O Fluxograma resumido até a seguir apresentado. 
 

 



2.9 Quadro de Pessoal 
 
Para a execução do inventário o Setor, atualmente, dispõe das seguintes funções, ligadas 
diretamente com a atividade: 
 

FUNÇÃO DESCRIÇÃO 
Engenharia Florestal 
 
 
 
 
 
Supervisor 
 
 
 
 
 
Encarregado de Turma 
 
 
Auxiliar de Escritório 
 
 
Auxiliar de Campo 

Receber as diretrizes da Empresa para a execução do 
Inventário. Concretizar essas diretrizes. Orientar o 
planejamento e seleção das parcelas. Elaborar um sistema 
de programas e processar o Inventário. Escrever o relatório 
final e participar das atividades do Plano a Longo Prazo. 
 
Obter mapas e registros de área da Empresa. Executar o 
planejamento e a seleção das parcelas. Supervisionar as 
medições de campo. Enviar dados para a perfuração. Fazer 
os processamentos mais simples. Organizar as medições de 
checagem. 
 
Chefiar uma equipe de medição. Preencher os formulários 
da Empresa. Localizar a parcela na floresta. 
 
Corrigir mapas e registros de área. Codificar dados para 
perfuração. Tabular resultados e cálculos mais simples. 
 
Fazer medições e anotações nos formulários para 
perfuração. 

 



3. PESQUISA EM INVENTÁRIO 
 
Várias pesquisas vêm se fazendo necessárias, neste campo, na Empresa. No campo da 
checagem não se chegou, ainda, a valores limites dos erros permissíveis. O objetivo de uma 
pesquisa, neste campo, visaria o cálculo de um índice de produtividade e precisão, que 
pudesse servir de base a uma política de premio de produção na atividade Inventário. 
Outro ponto que deveria ser estudado com mais profundidade por profissionais que se 
dedicam a esta atividade, seria a questão da linguagem ou linguagens a serem utilizadas no 
processamento de um Inventário. 
Para sistemas pequenos, a linguagem FORTRAN exige um grande tempo de processamento, 
por outro lado não é a mais prática para a emissão de relatórios, não possuindo, também, 
muitas facilidades para o manuseio de arquivos em disco. 
Quanto à Amostragem com Reposição Parcial apresenta um vasto campo de pesquisa a ser 
explorado. No âmbito da Empresa, estas pesquisas estão, ainda, no início. Por enquanto, a 
aplicação deste tipo de amostragem em mais de duas ocasiões é um objetivo bastante 
longínquo. A única pesquisa realizada até o momento, cujos resultados estão sendo 
utilizados, foi um estudo sobre relações hipsométricas. Embora este tema permitisse um 
estudo mais completo, analisaram-se, apenas, um grupo restrito de funções. 
 
3.1. Relação Hipsométrica H = f(D) 
 
O objetivo, deste pequeno estudo, foi testar a obtenção de uma função hipsométrica a partir 
dos pares D, H, de uma parcela, onde, apenas metade das alturas fossem medidas (vide Fig. 
6). 
 

 
Fig. 6 – Esquema das Medidas de Campo, onde DH; filas onde mede-se diâmetro e altura e 
D; filas onde mede-se somente diâmetro. 
 



A metodologia foi a mais simples possível. A partir dos dados de um Inventário, já 
armazenados em disco, onde todas as alturas foram medidas, simulou-se a não existência de 
metade destas alturas. A seguir, utilizando-se de modelos: Altura = f (diâmetro), estimou-se 
a altura destas árvores. 
As dúvidas a serem respondidas poderiam resumir-se nas seguintes perguntas: 
 
a) Quais as conseqüências destas estimativas no volume da parcela? E no da população? 
b) A medição sistemática de somente metade das alturas da parcela, aproximadamente, não 
excluiria classes de diâmetro para os quais, posteriormente, a equação não teria validade? 
Neste caso as conseqüências seriam alturas estimadas, escessivamente altas ou baixas e, até 
mesmo, negativas. 
c) O número de pares D, H seria sempre suficiente para a elaboração desta função na 
parcela? 
 
Entre os vários modelos encontrados na literatura disponível, optou-se por aqueles que 
gerassem o menor tempo de processamento possível. 
 

MODELO ORIGINAL COM ANAMORFOSE 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

H = a + bD 
H = a + dB2 
H = a Db 
H = 1,30 + a )(-b/D1/2

 

H = 1,30 + a 10(-b/D) 

H = 1,30 + a D – b D2 

- 
- 

logH = log a + b log D 
log (H-1,30) = log a + b(-1/D1/2) 
log (H – 1,30) = log a + b(-1/D) 

b(-D)  a  
D

1,30) - (H
+=  

 
onde: 
 
D = Diâmetro a altura do peito 
H = Altura 
Log = Logarítimo de base decimal 
a, b = Coeficientes de regressão 
 
A anamorfose foi feita para que o modelo, Yi = β0 + β1X 1 + Ei pudesse ser utilizado. Um 
modelo com mais termos, provavelmente geraria um grande tempo de processamento. 
No Quadro 5, pode-se ter uma noção dos erros encontrados por parcela, devido ao uso de 
diversas funções hipsométricas para estimativa da metade das alturas. 
 



Quadro 5 – Erros em Volume, Conseqüentes do Uso de Relações hipsométricas em 
Parcelas 
 

VOLUME (m3s/ha) com 
PARCELA FUNÇÃO 

100% DE H 50% DE H 
ERRO (%) 

1 1 
2 
3 
4 
5 
6 

284 283 
283 
285 
283 
279 
284 

-0,3 
-0,8 
0,3 
-0,5 
-1,7 
-0,1 

2 1 
2 
3 
4 
5 
6 

324 336 
340 
336 
332 
328 
332 

3,8 
4,9 
3,8 
2,5 
1,1 
2,3 

3 1 
2 
3 
4 
5 
6 

283 283 
280 
282 
282 
282 
284 

0,3 
1,1 
0,4 
0,4 
0,4 
0,1 

 
Na população estes erros são mais diluídos, como mostra o Quadro 6. 
 
Quadro 6 – Reflexo do Uso da Regressão H = f(D) na Média da População (Erros em 
Volume/ha) 
 

MODELO (%) POPULAÇÃO VOLUME 
(m3s) 1 2 3 4 5 6 

G – 1 
G – 2 
G – 3 
G – 4a 
G – 4b 
G – 5a 
G – 5b 

290 
245 
282 
262 
291 
249 
279 

1,4 
-0,4 
0,7 
1,1 
0,0 
1,6 
0,4 

1,7 
-0,4 
1,1 
1,1 
0,0 
1,6 
0,0 

1,4 
-0,4 
1,1 
1,5 
0,3 
1,6 
0,7 

1,0 
-0,4 
0,4 
1,1 
0,0 
1,2 
0,4 

0,3 
-0,8 
-0,7 
0,4 
-0,3 
0,8 
0,0 

1,4 
-0,0 
0,4 
1,1 
0,3 
1,2 
0,4 

Média - 0,7 0,7 0,9 0,5 0,0 0,7 
 
Ao final das análises optou-se pelo modelo 5, que foi nitidamente superior aos demais. Das 
178 parcelas analisadas, este modelo foi o melhor em 59 parcelas. Quanto à 
tendenciosidade, foi o que apresentou melhor equilíbrio entre erros positivos e negativos; 
em 47% das parcelas o erro foi positivo, como mostra o Quadro 7. 
 
 



Quadro 7 – Análise da Eficiência dos Modelos 
 
 MODELO 
 1 2 3 4 5 6 

TOTAL 

No DE AMOSTRAS 
PROPORÇÃO 

11 
6% 

27 
15% 

21 
12% 

25 
14% 

59 
33% 

35 
20% 

178 
100% 

ERROS + 
ERROS – 
DIFERENÇA 

58% 
42% 
16% 

54% 
46% 
8% 

68% 
32% 
36% 

62% 
38% 
24% 

37% 
53% 
6% 

64% 
36% 
28% 

 

 
Por outro lado, em termos de processamento esta função é bastante segura, como pode-se 
notar: 
 
 se H = 1,30 + a10(-b/D) 
 
 tem-se: lim H = 1,30 + a 
    D→∞  
 
sendo, portanto, assintótica, o que evita alturas excessivamente altas, mesmo quando a 
função é usada além de sua validade. 
Quanto à possibilidade de altura negativa, não há, pois: 
 
 Lim H = 1,30 
    D→0 
 
A forma de curva consta da Fig. 7. 
 
D 
(cm) 

H 
(m) 

0 
1 
2 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
∞  

1,2 
1,2 
3,2 
7,8 
17,6 
23,5 
27,2 
29,7 
31,5 
32,8 
33,9 
42,3 

 
 
Fig. 7 – Valores da Função H = 1,30 + a10(-b/D), onde a = 41e b = 4,0 
 
 



POSICIONALMENTO DO INVENTÁRIO FLORESTAL NAS ATIVIDADES DA 
EMPRESA 
 
ANEXO 1: - A ATIVIDADE INVENTÁRIO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA 
EMPRESA. 
 

 



ANEXO 2. – FORMULÁRIO DE CAMPO PARA INVENTÁRIO 
 

 



ANEXO 3: - EXEMPLO DA APLICAÇÃO DA AMOSTRAGEM COM REPOSIÇÃO 
PARCIAL 
 
APLICAÇÃO DO MODELO SPR EM DADOS DE 1975 E 1976 G-22 
 
A variável analisada foi volume por hectare, logo, todos os parâmetros calculados irão 
referir-se a esta variável. 
 
 DADOS DE INVENTÁRIO (m3 s/ha) 
 DE 1975 DE 1976 
 Substituídas (Xu) Fixas (Xm) Fixas (Ym) Reposição (Yn) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

121 
168 
123 
121 
147 
133 
107 
128 
114 
118 
115 
150 
74 
149 
162 

102 
137 
107 
129 
132 
88 
148 

143 
151 
161 
168 
182 
118 
163 

161 
144 
141 
172 
158 
175 
155 
67 
113 
99 

MEDIA 120,6  X u =  120,4  Xm =  155,1  Y m =  138,5  Y n =  

 Substituídas u = 15 
Fixas  m = 7 
TOTAL n1 = 22 

Fixas  m = 7 
Reposição n = 10 
TOTAL n2 = 17 

 
Para as amostras fixas, têm-se as seguintes variâncias e covariâncias: 
 
 σxx = 2.814 
 σyy = 2.527 
 σxy = 1.986 
 
calculadas a partir dos conjuntos [Xm] e [Ym]. 
 
(1) O melhor estimador da média em 1975, seria: 
 

 m)Y -n Y(   )X - X(   X  X̂ xmuxu γα ++=  
 

onde, 
 
 αx = -mn2/(n1n2 – unρ2) 



 γx = mnβxy/(n1n2 – unρ2) 
 βxy = σxy/σyy (coeficiente de regressão x para y) 

 ρ = σxy y) e x entre o(correlaçã  yyxx σσ  

 
Substituindo-se pelo valores encontrados: 
 
 ρ = 0,745 
 βxy = 0,786 
 αx = -0,409 
 γx = 0,189 
 
finalmente: 
 

 X̂  = 120,6 – 0,409 (120,6 – 120,4) + 0,189 (138,5 – 155,1) 
 X̂  = 117,4 
 
(2) A variância de X̂  seria dada por: 
 
 /u )  (1  x̂x̂xx̂x̂ σασ +=  
 
 110,9  x̂x̂ =σ  
 
(3) O melhor estimador linear não tendencioso da média de 1976 seria: 
 

  )Y - Y(   )X - X(y  n Y  Ŷ mnymu γα ++=  

 
onde, 
 
 )un - n(n / um  2

21yxy ρβα =  

 
 )un - n(n / mn-  2

211y ργ =  

  
 xxxyyx  /   σσβ =  (coeficiente de regressão linear de y sobre x) 

 
Substituindo-se as variáveis: 
 
 βyx = 0,706 
 αy = 0,255 
 γy = -0,530 
 
 
 
 



finalmente: 
 
   Ŷ = 138,5 + 0,255 (120,6 – 120,4) – 0,530 (138,5 – 155,1) 
   Ŷ =  147,3 
 

(4) A variância de Ŷ , seria dada por: 
 
 n /  )  (1  yyyŷŷ σγσ +=  

 
 8,118  ŷŷ =σ  

 
(5) Quanto ao incremento verificado entre as duas medições: 
 

 )Y  (Y  )X  X(  X - Y  X̂ - Ŷ  mndmudmn =+=+==∂  

 
onde: 
 
 αd = (mn2 + unβyx) / (n1n2 – unρ2) 
 γd = (mn1 + mnβxy) / (n1n2 – unρ2) 
 
substituindo-se: 
 
 αd = 0,664 
 γd = -0,719 
 
e, finalmente: 
 
 ∂ = 29,9 
 
(6) A variância de ∂, seria: 
 
 σ∂∂ = (1 – αd) σxx/u + (1 + γd) σyy/n 
 
 σ∂∂ = 134,0 
  
Resumindo os resultados, ter-se-ia: 
 
 1975 1976 Crescimento 
Volume médio (m3s) 
Desvio Padrão 
No de Amostras 

117,4 
± 10,5 

41 

147,3 
± 10,9 

41 

29,9 
± 11,6 

- 
 
Outros dados dendrométricos como diâmetro, altura média, área basal, seriam obtidos da 
mesma maneira. 



O alto valor do desvio padrão da diferença (29,9 ± 11,6) e o baixo valor da correlação entre 
medidas (0,745), indica que um maior número de amostras deveriam ter sido remedidas 
e/ou que deveria haver uma maior precisão na remedição. 
Considerando os mesmos dados de campo, mas supondo que ambos constituem dois 
Inventários independentes tem-se: 
 
 1975 1976 Crescimento 
Volume médio (m3s) 
Desvio Padrão 
≠ No de Amostras 

126 
± 23,0 

22 

145 
± 30,2 

17 

19 
- 
- 

 
≠ Seleção aleatória; ≠ ≠  Diferença entre estimativas não comparáveis. 
 
Considerando, apenas, as parcelas remedidas, como duas medições subseqüentes de 
parcelas permanentes, tem-se: 
 
 1975 1976 Crescimento 
Volume médio (m3s) 
Desvio Padrão 
No de Amostras 

120 
± 53 

7 

155 
± 50 

7 

35 
- 
- 

 



 



 



 



INVENTÁRIO FLORESTAL NA COMPANHIA AGRO FLORESTAL MONTE 
ALEGRE 

 
NORIVAL NICOLIELO 

 
1.0 - INTRODUÇÃO 
 
 O presente trabalho tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para 
avaliar o potencial madeireiro existente na área da Companhia Agro Florestal Monte Alegre, 
assim como apresentar dados técnicos do povoamento florestal. 
 Os plantios da CAFMA tiveram seu início em 1958, quando os primeiros talhões 
foram implantados. Nesta ocasião pouco conhecimento havia sobre introdução de espécies 
de Pinus spp para a região em estudo, o que veio fazer com que fosse implantado o Pinus 
elliottii var. elliottii que tão bons resultados vinha alcançando no sul do Brasil, assim como 
no sul de São Paulo, região de Itapeva e Capão Bonito. Paralelamente a esta espécie outras 
foram sendo testadas no arboreto, e já por volta de 1963 serviram de indicativo para que os 
plantios de Pinus de origem tropicais tivessem seu início, como pro exemplo com o Pinus 
caribaea var. hondurensis, Pinus oocarpa e Pinus kesiya. A partir de 1966/67, novas 
espécies variedades foram introduzidas, agora representadas pelo Pinus caribaea var. 
caribaea e o Pinus caribaea var. bahamensis, as quais vieram enriquecer o potencial de 
espécies de Pinus tropicais. 
 Atualmente o povoamento florestal da CAFMA esta sendo manejado visando a 
obtenção de madeira para serraria, com aproveitamento para fábrica de chapas de 
Aglomerado, os desbastes são seletivos procurando a melhoria do padrão da floresta 
conseqüentemente um maior rendimento de madeira de serraria. Paralelamente a este 
manejo estão sendo implantados manejos específicos, principalmente no que diz respeito as 
áreas de produção de sementes e de resinagem. 
 O Inventário Florestal, além do fornecimento de dados que representem a situação 
volumétrica do povoamento deve se preocupar em estabelecer bases que possibilitem com 
que seja estabelecido um plano de ordenamento florestal visando a condução da floresta em 
regime sustentado de produção o qual se constitue como sendo o ponto ótimo do 
planejamento florestal. 
 
2.0 – A POPULAÇÃO FLORESTAL DA CAFMA 
 
 Com uma área reflorestada de 11.274,16 hectares de uma área total de 13.558,93 
hectares a CAFMA possue na sua composição florestal diversas espécies de interesse, os 
quais estão sendo estudados visando a avaliação do comportamento na região de Agudos. 
 A ocorrência de várias espécies, faz com que o inventário florestal considere dentro 
da população florestal da CAFMA, sub-população que seja estudados separadamente, 
visando uma maior acuridade nos dados obtidos. 
  
 
 
 
 
 



 A composição florestal existente para ser evidenciada no quadro abaixo: 
 

ESPÉCIES ha. % 
Pinus oocarpa 2.446,23 21,7 
Pinus caribaea var. hondurensis 2.248,08 20,0 
Pinus caribarea var. caribaea 2.166,43 19,2 
Pinus elliottii var. elliottii 1.597,85 14,2 
Pinus cariabaea var. bahamensis 835,48 7,4 
Pinus patula 552,92 4,9 
Pinus elliottii var. densa 306,75 2,7 
Pinus kesiya 282,35 2,5 
Eucalyptus spp 473,64 3,2 
Outros 364,43 3,2 
Total 11.274,16 100,0 
 
 A área encontra-se totalmente mapeada em escala 1:20.000, onde encontram-se 
locadas as quadras que se constituem como unidade de cadastro, sendo caracterizada por 
espécie, data de plantio e espaçamento de plantio e mais recentemente pela procedência. 
 
3.0 – CONSIDRAÇÕES SOBRE O MÉTODO DE INVENTÁRIO 
 
 3.1. – INVENTÁRIO UTILIZANDO AMOSTRAGEM ESTRATIFICADA 
 
 Pelas razões apresetnadas no item 2.0, onde citamos a diversificação das espécies 
dentro do povoamento florestal da CAFMA, temos que o método de inventário escolhido 
foi o de amostragem estratificada. 
 Para tanto o povoamento florestal da CAFMA foi dividido em sub-populações, as 
quais são estudadas separadamentes. As sub-populações foram sub divididas em estratos, 
sendo que a caracterização de um estrato se da pela quadra. 
 Em cada estrato são instaladas unidades de amostragem (amostras), as quais serão 
mensuradas visando avaliar as variáveis desejadas. 
 
 3.2. ÉPOCA DE INVENTARIAÇÃO 
 
 Os dados de Inventário Florestal são interessantes na CAFMA em duas situações. 
 
 a – Anualmente, em 31/12 
 b – Na época do desbaste no estrato 
 
 Existe uma interligação muito estreita entre as duas fases para atingirmos o objetivo, 
ou seja, conciliamos o inventário anual com o inventário do estrato na época do desbaste 
corrigindo este para a data de 31/12 do ano considerado. 
 As épocas de inventariação se processam de uma maneira geral como o 
esquematizado no quadro n. 01. 
 
4.0 – FORMULÁRIO UTILIZADO 



 
 O formulário utilizado para o cálculo do volume na amostragem estratificada é o 
seguinte: 
 
 4.1. – CÁLCULO DE ESTIMATIVA DO VOLUME MÉDIO POR ESTRATO 
 
Quadro n. 01 – ÉPOCAS DE INVENTARIAÇÃO 
 
IDADE 
(ANOS) 

CONSIDERAÇÕES 

0 a 3 Floresta sendo implantada e em manutenção 
4 Realiza-se o 1º Inventário Florestal a partir do qual o estrato passa a ser 

considerado em volume 
5 Utiliza-se dos dados de I.M.A. do inventário aos 4 anos para fechamento em 

31/12 
6 Realiza-se o 2º Inventário Florestal visando atualização do I.M.A. e 

fechamento em 31/12 
7 Idem aos 5 anos, utilizando-se dos dados dos 6º ano 
8 Realiza-se o 3º Inventário Florestal, coincidente com o desbaste no estrato 

visando ter conhecimento da situação anterior retirada e posterior desbaste. A 
situação posterior é atualizada para 31/12 

9 Utiliza-se dos dados do inventário aos 8 anos para fechamento do volume em 
31/12 

10 Realiza-se o 4º Inventário Florestal – coincidente com o 2º desbaste, idem, 8 
anos 

11 Idem, aos 9 anos, utilizando-se dos dados do 10º ano 
12 Realiza-se o 5º Inventário Florestal – coincidente com o 3º desbaste – idem, 8 

anos 
13 – 14 Idem, aos 11 anos, utilizando-se dados do 12º ano 

15 Realiza-se o 6º Inventário Florestal – coincidente com o 4º desbaste – idem, 8 
anos 

16 – 18 Idem, aos 13-14 anos, utilizando-se os dados do 15º ano 
19 Realiza-se o 7º Inventário Florestal – coincidente com o 5º desbaste – idem 8 

anos 
20 – 22 Idem, aos 16-18 anos, utilizando-se dados do 19º ano 

23 Realiza-se o 8º Inventário Florestal visando verificar as taxas de incremento 
periódico 

24 Idem, aos 20-22 anos, utilizando-se dados do 23º ano 
25 Realiza-se o 9º Inventário Floresta – coincidente com o corte raso o qual esta 

na dependência dos mesmos incrementos obtidos. 
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sendo 
 

hy  = média do volume por ha para o estrato h 
nh = número de unidades de amostra no estrato h 
h = número de estrato 
yhi = volume por há para a unidade de amostra i no estrato h 
 
 4.2 – CÁLCULO DA ESTIMATIVA DA VARIÂNCIA POR ESTRATO 
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sendo 
 

2
hs  = Estimativa da variância 

 
 4.3 – ESTIMATIVA DA MÉDIA ESTRATIFICADA PARA O VOLUME POR 
HECTARE DA SUB POPULAÇÃO 
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sendo 
 

(est) y  = média estratificada da sub-população 
Nh = número potencial de amostra no estrato 
N = número potencial de amostra na sub-população 
 
 4.4. - ESTIMATIVA DA VARIÂNCIA DA MÉDIA ESTRATIFICADA 
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sendo 
 
 est) y( s2  = Estimativa da variância da média estratificada 
 wh = proporção para cada estrato dentro da sub-população 
 nh = número de unidades de amostra 
 



 4.5. - ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL PARA A SUB-POPULAÇÃO 
 
 est y x N  Y(est) =  
 
sendo 
 
Y (est) = volume total estratificado da sub-população 
N = número de amostras potenciais da sub-população 

(est) y  = média estratificada da sub-população 
 
 4.6 – CÁLCULO DOS INTERVALOS DE CONFIANÇA 
 
 4.6.1 – Para a estimativa do volume total da sub-população 
 
 95% est)] y(  ts (est) y    est) y(  ts- (est) y[ :IC +≤Μ≤  
 
 4.6.2 – Para a estimativa do volume total da sub-população 
 
 95% est)] y(  tNs (est) yN  V  est) y(  tNs- (est) y[N :IC +≤≤  
 
 4.7. CÁLCULO DA ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DA POPULAÇÃO 
 
 Consiste no somatório dos volumes encontrados nas sub-populações – ou seja: - 
 
 (est) Y  (est)Y      (est) Y  (est) Y  Y k1-k21total ++++=  

 
 Ytotal = estimativa do volume total da população 
 Yk(est) = volume estratificado de cada sub-população 
 
5.0 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A UNIDADE DE AMOSTRAGEM (AMOSTRA) 
 
 Diversas considerações tem sido feitas no que diz respeito as unidades de 
amostragem. Acreditamos que não deva existir um tipo padrão de unidade de amostragem, 
ela deve se amoldar conforme as circunstância do povoamento que esteja sendo 
inventariado. 
 
 5.1. DETERMINAÇÃO DO TIPO IDEAL 
 
 Visando a escolha da unidade de amostragem que melhor se adaptar ao povoamento 
foi instalado um projeto de pesquisa onde procurou-se testar a forma e dimensão da amostra. 
 



 5.1.1. – Os tratamentos testados foram os seguintes 
 

TRAT. FORMA DIMENSÕES (MTS) ÁREAS (M2) 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

Retangular 
Retangular 
Quadrática 
Retangular 
Retangular 
Quadrática 
Retangular 

Circular 
Circular 
Circular 

20 x 10 
30 x 10 
20 x 20 
30 x 20 
40 x 20 
30 x 30 
50 x 20 

Raio = 8,92 mts 
Raio = 12,61 mts 
Raio = 17,84 mts 

200 
300 
400 
600 
800 
900 
1000 
250 
500 
1000 

 
 5.1.2. – Delineamento estatístico 
 
 O delineamento estatístico utilizado obedecem o seguinte esquema: 
 

Causas Variação Graus Liberdade 
Tratamento 
Repetição 
Resíduo 

09 
02 
18 

Total 29 
 
 Foram escolhidos ao acaso 3 locais de amostragem onde deu-se a instalação das 
parcelas, no mesmo ponto para cada local, visando eliminar a variação ambiental  nos 
tratamentos testados. 
 
 5.1.3. – Dados coletivos 
 
 Foram coletados dados de DAP (cm) altura (mts), por árvore, por tratamento, por 
repetição; assim como os tempos de instalação e medição das parcelas por repetição, por 
tratamento. 
 Os dados foram tabulados e analisados para os valores do volume real comercial 
sem casca (V.R.C. m3 S/C) e para o tempo total de medição e instalação. 
 A espécie estudada foi o Pinus caribaea var. hondurensis. 
 
 5.1.4. – Análise dos dados 
 
 5.1.4.1. – Para o volume real comercial M3 S/C / ha. 
 O V.R.C. M3 S/C foi obtido através do uso de equação de volume de dupla entrada, 
as quais serão apresentadas mais adiante. 
 Os valores médios obtidos por tratamento foram os seguintes: 
 
 
 



Quadro no 2 – VOLUME REAL COMERCIAL M3 S/C / HA., POR TRATAMENTO 
 

Blocos Trat. 
I II III 

Médias 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

291,290 
274,914 
264,566 
264,355 
277,698 
264,375 
275,218 
275,855 
264,023 
269,097 

248,194 
221,881 
239,798 
222,081 
225,763 
230,548 
218,533 
232,162 
222,745 
225,010 

289,178 
293,359 
280,953 
278,594 
277,200 
274,526 
281,562 
297,672 
281,240 
265,440 

276,221 
263,385 
261,772 
255,003 
260,220 
256,483 
258,438 
268,563 
256,003 
253,182 

 
A aplicação do teste F apresentou 
 

Causas de Variação G.L. S.Q. Q.M. F 
Blocos 2 16089,9249 8044,9624 158,98** 
Tratamentos 9 1334,1705 148,2411 2,92* 
Resíduo 18 910,8492 50,6027  
Total 29 1833,9446   
 
** significativo ao nível de 1% 
* significativo ao nível de 5% 
 
 Aplicando o teste de TUKEY para o V.R.C. M3 S/C por hectare teremos. 
 

01 08 02 03 05 07 06 09 04 10 Trat. Médias 
276,221 268,563 263,385 261,762 260,220 258,436 256,483 256,003 255,003 253,182 

01 276,221  - * * * * * * * * 
08 268,563 -  - - - - * * * * 
02 263,385 * -  - - - - - - - 
03 261,762 * - -  - - - - - - 
05 260,220 * - - -  - - - - - 
07 258,438 * - - - -  - - - - 
06 256,483 * * - - - -  - - - 
09 256,003 * * - - - - -  - - 
04 255,003 * * - - - - - -  - 
10 253,182 * * - - - - - - -  

 
* Significativo ao nível 5% 
- insignificativo 
 
 A análise realizada permite concluir que as unidades de amostra, com áreas 
superiores a 250m2 apresentaram valores semelhantes paa o volume (m3 S/C) e isso nos 



leva a atestar que qualquer uma seria representativa, isto para os tratamentos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9 e 10. 
 
 5.1.4.2. – Para o tempo de instalação e medição das unidades de amostra 
  
 A escolha da unidade de amostra ideal se complementa com estudo do tempo de 
instalação e medição para os diferentes tratamentos testados, pois somente com a 
conjugação da representatividade da área e o tempo de instalação – medição poderemos 
optar pela unidade de amostra ideal. 
 Compreende-se por tempo de instalação da unidade de amostra o intervalo de tempo 
que vai desde o início de sua instalação até o momento em que a mesma fique caracterizada 
no campo. Tempo de medição refere-se ao intervalo de tempo gasto para a mensuração dos 
DAPS e alturas de todos os indivíduos de unidade de amostra. 
 Os valores médios referentes ao tempo de instalação e medição das unidades de 
amostras estão expressos abaixo. 
 
Quadro 3: - VALORES MÉDIOS PARA TEMPO INSTALAÇÃO E MEDIÇÃO POR 
TRATAMENTO 
 

Tempo de Medição (Min) Trat. Área (m2) Tempo Inst. 
(min) DAP H DAP + H 

Tempo Total 
(min) 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

200 
300 
400 
600 
800 
900 
1000 
250 
500 
1000 

4,7 
5,0 
6,0 
6,0 
8,7 
7,7 
9,4 
5,7 
6,7 
7,0 

3,6 
5,6 
9,3 
11,0 
16,0 
19,6 
22,3 
7,0 
10,3 
18,6 

6,3 
10,0 
12,3 
16,3 
20,6 
26,0 
38,3 
9,3 

15,0 
31,0 

9,9 
15,6 
21,3 
27,3 
36,6 
45,6 
60,0 
16,3 
25,3 
49,6 

14,5 
20,6 
27,6 
33,3 
45,3 
53,3 
70,0 
22,0 
32,0 
56,6 

 
 Uma análise estatística para o tempo total, que compreende o tempo de instalação e 
o tempo de medição, teremos os seguintes valores no quadro abaixo: 
 



Quadro no 4: - TMEPO TOTAL DE INSTALAÇÃO E MEDIÇÃO – MINUTOS 
 

Repetição Trat. 
I II III 

Média 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

18 
25 
33 
39 
51 
60 
90 
25 
36 
63 

14 
21 
29 
39 
50 
51 
59 
24 
32 
52 

12 
16 
21 
22 
35 
49 
61 
17 
28 
55 

14,60 
20,66 
27,66 
33,33 
45,33 
53,33 
70,00 
22,00 
32,00 
56,66 

 
 A aplicação do teste F nos indicou que: 
 
Causas de Variação G.L. S.Q. M.Q. F 

Tratamentos 09 8774,70 974,96 33,71** 
Blocos 02 772,07 386,03 13,34* 
Resíduo 18 520,60 28,92  
Total 29 10067,37   
 
** Significativo ao nível de 1% 
 
O teste de Tukey demostrou que: 
 

07 10 06 05 04 09 03 08 02 01 Trat. Médias 
70,00 56,66 53,33 45,33 33,33 32,00 27,66 22,00 20,60 14,66 

07 70,00  - * ** ** ** ** ** ** ** 
10 56,66 -  - - ** ** ** ** ** ** 
06 53,33 * -  - ** ** ** ** ** ** 
05 45,33 ** - -  - - * ** ** ** 
04 33,33 ** ** ** -  - - ** - * 
09 32,00 ** ** ** - -  - - - - 
03 27,66 ** ** ** * - -  - - - 
08 22,00 ** ** ** ** - - -  - - 
02 20,60 ** ** ** ** - - - -  - 
01 14,66 ** ** ** ** * - - - -  

 
** Significativo ao nível 1% 
* Significativo ao nível 5% 
- Insignificativo 
 
 Os tratamentos de número 9, 3, 8, 2 e 1 não diferem estatisticamente entre si, 
possuindo os menores tempos de instalação + medição. 



 As unidades de amostra circulares apresentam a vantagem de somente estaca central 
definir a unidade de amostra. Dentre as amostras circulares testadas temos que o tratamento 
de no 8 (250 m2) difere ao nível de 5% dos tratamentos de no 09 e 10. 500 e 1000 m2 de área 
respectivamente, para o volume analisado no item 5.1.4.1. Os tratamentos de nos 09 e 10 
não apresentam variação significativa no volume. Na escolha do tipo ideal de unidade de 
amostra considerou-se dentre os dois  tratamentos (09 e 10) o que apresentou menos tempo 
de instalação e medição, sendo escolhido o trat. no 9, ou seja, unidade de amostra de 500 m2 
circular. 
 
 5.2. – UNIDADES DE AMOSTRAS PERMANENTES E TEMPORARIAS 
 
 Unidades de Amostras Permanentes: - São instaladas e identificadas no campo e em 
planta. Os elementos permanentes são cadastrados visando o acompanhamento dos 
incrementos. 
 Unidades de Amostras Temporárias: - Consistem em amostras de verificação que 
tem por objetivo constatar se a metodologia utilizada na amostra permanente esta 
correspondendo as demais áreas do estrato. 
 
 5.3. – NÚMERO DE UNIDADES DE AMOSTRA POR ESTRATO 
 
 O número de unidades de amostra a serem instaladas está na dependência da 
variabilidade existente para o volume estimado. Os sucessivos desbastes seletivos levam a 
uma homogeneização no povoamento podendo com o decorrer dos inventários diminuir o 
número de unidade de amostra. Ao iniciar o inventário em um estrato é procedido o cálculo 
do número de amostras necessárias a serem medidas visando cobrir a variabilidade do 
volume. O método de determinação do número de amostras ideais é efetuado pela Alocação 
Ótima por estrato utilizando-se da fórmula abaixo: 
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sendo 
 
n = número de amostras totais da sub-população 



N

N
  w h

h =  = proporção de cada estrato dentro da população total. 

 sh = desvio padrão estrato h 
2
hs  = variância no estrato h 

E2 = limite de erro 
T = tabelar 
 
 5.4. – DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE AMOSTRAS NO ESTRATO: 
 
 As amostras permanentes são distribuídas parcialmente ao acaso, obedecendo uma 
bordadura de 50 metros referentes aos carreadores e procurando cobrir os pontos 
representativos dos estrato. 
 As amostras temporárias são colocadas completamente ao acaso. 
 
 5.5. – METODOLOGIA DE INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE AMOSTRA 
CIRCULARES 
 
 Uma vez determinado o ponto central da amostra é colocado no mesmo uma 
bandeira de telêmetro a qual servirá de base para a determinação com o BLUME – LEISS 
do raio de 12,61 metros correspondente a área de 500 m2 desejada. 
 De posse do Blume – Leiss e de tinta o operador gira em torno do centro marcado as 
árvores limites de amostra, que estejam dentro do raio de 12,61 metros. Após a definição de 
todas as árvores limites, as outras internas também serão marcadas com tinta visando a 
perfeita identificação da amostra. O ponto central é definido com uma estaca contendo o 
número da amostra. Na beira do carreador outra estaca identifica o ponto de entrada da 
amostra. A equipe de instalação é composta de 2 elementos. 
 
6.0 – MEDIÇÃO DAS UNIDADES DE AMOSTRA 
 
 6.1. EQUIPE DE TRABALHO 
 
 É constituída de 2 elementos sendo um responsável pela anotação controle e 
medição das alturas e o outro responsável pela medição dos diâmetros e manuseio da 
bandeira do telêmetro. Os rendimentos para os tempos produtivos, estão esboçados no 
quadro n. 3. 
 
 6.2. – MATERIAIS UTILIZADOS E VARIÁVEIS MENSURADOS 
 
 Fita de diâmetro para a medição dos DAPS. 
 Blume Leiss para a medição das alturas totais. 
 Ainda como variáveis observadas temos os defeitos como por exemplo: - Fox-Taill 
Bifurcações e Quebras. 
 Todas as árvores da unidade de amostra são mensionadas, uma vez que a equação 
de volume utilizada é dupla entrada para o diâmetro e altura. 
 
 6.3. – FICHAS DE MEDIÇÃO 



 
 Em anexo estamos apresentando as fichas de medição utilizadas, temos 2 situações 
distintas. 
 
 6.3.1. – Fichas de Medição para Desbaste 
 
 São fichas que nos permitem assinalar as árvores que serão desbastadas, na amostra, 
e conseqüentemente temos o controle da situação anterior retirada e posterior desbaste. A 
marcação das árvores a serem desbastadas na amostra se processa já no momento da 
medição e é efetuada pela própria equipe de medição. 
 
 6.3.2. – Fichas de Medição para Inventário 
 
 Utilizadas para anotar a situação da amostra no ato da medição não coincidente com 
desbaste. 
 
7.0 – CÁLCULO DO INVENTÁRIO 
 
 Uma vez procedida a medição no campo as fichas são encaminhadas para cálculos o 
que é feito com o uso de um minicomputador Ollivetti P. 101. Os dados são impostados 
individualmente, por unidade de amostra, sendo posteriormente transferidos os resultados 
para as fichas de cálculos apresentados em anexo. 
 
 7.1. – EQUAÇÃO DE VOLUME 
 
 Uma das etapas mais importantes dentro do Inventário Florestal consiste na 
elaboração da equação de volume, o que vem facilitar a condução dos trabalhos. Na 
CAFMA foram elaboradas as equações abaixo relacionadas. 
 
Quadro no 5 – EQUAÇÕES VOLUMÉTRICAS NA CAFMA 
 

ESPÉCIES EQUAÇÕES N R2 
Pinus caribaea var. hondurensis y = -0,00495 + 0,000029 DAP2H 800 0,86 
Pinus oocarpa y = -0,00436 + 0,0000298 DAP2H 900 0,97 
Pinus caribaea var. caribaea y = 0,00078 + 0,0000287 DAP2H 400 0,93 
Pinus caribaea var. hondurensis y = 0,00354 + 0,0000285 DAP2H 300 0,85 
Pinus kesiya y = 0,00142 + 0,0000305 DAP2H 500 0,96 
Pinus patula y = 0,00252 + 0,0000366 DAP2H 500 0,94 
Pinus elliottii var. elliottii y = 0,00019 + 0,0000320 DAP2H 600 0,96 
Pinus elliottii var. densa y = 0,00213 + 0,0000288 DAP2H 400 0,92 
 
 Para a elaboração das equações foram amostradas todas situações florestais 
encontradas para a espécie em estudo. O coeficiente de determinação encontrado nos indica 
o perfeito ajustamento conseguido para as equações obtidas. 
 
 



 Na equação y = b0 + b1 DAP2 . H    temos 
 
y = volume real comercial m3 sem casca a um diâmetro mínimo de 4cm – sem casca 
DAP = Diâmetro a altura do peito em centímetros com casca 
H = altura total da árvores em metros 
 
 7.2. – FICHAS DE CÁLCULOS (EM ANEXO) 
 
 Apresentam os valores médios obtidos por unidade de amostra para as variáveis 
estudadas, assim como os valores médios por estrato. 
 
8.0 – ANÁLISE DOS DADOS 
 
 Os volumes são inventariados por estrato, snedo que a somatória dos volumes dos 
estratos nos dará o volume da sub-população. O somatório dos volumes das sub-populações 
nos fornece o volume total do povoamento. 
 Os volume são calculados para um intervalo de confiança pré-estabelecido de 95% 
de probabilidade de acerto. 
 A disposição dos dados volumétricos por sub-população podem ser esquematizados 
em quadro conforme o abaixo. 
 

Volume m3 S/C 
Sub-População Espécie 

Mínimo Médio Máximo 
01 Pinus caribaea var. hodurensis    

02 Pinus oocarpa    

03 Pinus caribaea var. caribaea    

04 Pinus caribaea var. bahamensis    

05 Pinus patula    

.. 
..     

.. 
..     

Totais: ...................................................................    

 
9.0 – ANEXOS: 
 
 9.1 – TABELA DE VOLUME 
 
 9.2. – FICHAS DE MEDIÇÃO 
 
 9.3. – FICHAS DE CÁLCULOS 
 
 



9.1. – TABELA DE VOLUMS – PINUS CARIBAEA VAR. HONDURENSIS 

 
 





 



 



 



 



 



 



INVENTÁRIO FLORESTAL CONTÍNUO EM POVOAMENTOS INDUSTRIAIS 
 

Hilton Thadeu Z. Couto* 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 As atividades florestais, quer de um páis, de uma região dentro do país ou de uma 
indústria, devem ser norteadas através de informações quantitativas da madeira, para que o 
engenheiro florestal tenha condições de ter todas as informações possíveis e seguras para 
um manejo efetivo dos recursos florestais. 
 Desse modo dividem-se os inventários florestais em três tipos principais: os 
inventários florestais nacionais, os de pré-investimento e os inventários industriais. 
 Os primeiros são delineados para fornecer informações dos recursos florestais em 
nível nacional, visando principalmente traçar diretrizes para um planejamento nacional de 
locação de recursos e dos subsídios para a política florestal de um país. 
 Os inventários de pré-investimento já nos oferece informações a nível regional, para 
estudos de viabilidade de implantação de uma indústria de transformação da matéria prima, 
a madeira. 
 Os inventários industriais são aqueles executados a nível de indústria, visando dar o 
apoio ao manejo e fornecer dados ao planejamento a curto, médio e longo prazo da 
companhia. 
 Os delineamentos de amostragem obedecem os mesmos princípios para os 3 tipos 
de inventários já citados, porém as especificações do erro são diferentes, sendo que os 
inventários industriais apresentam uma maior precisão. A área abrangida pela companhia é 
menor do que nos outros tipos, permitindo um maior controle das áreas, conseguindo com 
isso um menor erro de amostragem. 
 Com a intensificação das práticas de manejo florestal e a implantação de 
povoamentos industriais iniciada com o advento dos incentivos fiscais no Brasil, uma parte 
significante das atividades florestais é empregada na definição do complexo florestal em 
termos de: 
 
- valor quantitativo da madeira em pé, 
- condições e estruturas dos povoamentos florestais, 
- resposta dinâmica da floresta no correr do tempo. 
 
 Visando oferecer resposta para essas indagações surgiram uma série de sugestões de 
pacotes e englobando desde técnicas de distribuição de parcelas até método de estudo da 
estrutura dos talhões florestais, e da dinâmica florestal. 
 A necessidade da avaliação de mudanças na estrutura florestal fez com que a 
continuidade marcasse todos os sistemas de inventário. 
 O Inventário Florestal Contínuo – (IFC) surgiu com essa continuidade e hoje é 
usado em diversos países para avaliação nas mudanças ocorridas na floresta. 
 
2. O INVENTÁRIO FLORESTAL CONTÍNUO 
 

                                                 
* Professor Assistente do Departamento de Silvicultura ESALQ-USP 



 O I.F.C. foi introduzido na Suíça já em 1890 (SCHMID, 1971). Nos Estados Unidos 
e Canadá tiveram bastante ênfase com os trabalhos de STOTT (1947). 
 O I.F.C. teve sua origem na necessidade de utilização de parcelas permanentes 
utilizadas na avaliação de mudanças ocorridas nas florestas com o passar do tempo. 
Particularmente, as parcelas permanentes são importantes na determinação de alguns 
parâmetros que constituem o crescimento de uma floresta, tais como mortalidade, 
crescimento e mudanças na distribuição de diâmetros. 
 O I.F.C. quando inicialmente introduzido na Suíça em 1890, consistia na medição 
de todas as árvores numa floresta as quais eram medidas periodicamente. O inventário 
completo dava dados exatos sobre a situação da floresta assim como as alterações ocorridas. 
O incremento era calculado pela diferença entre os volumes inicial e final: 
 

I = Vfinal - Vinicial 
 
 Desse método de inventário surgiu a idéia da aplicação dos princípios da 
amostragem, a qual poderia oferecer dados tão exatos quanto possíveis, sobre as alterações 
ocorridas e sobre o incremento. As parcelas eram então selecionadas e medidas em vez da 
medição de todas as árvores da floresta. Essas parcelas eram selecionadas com base na 
combinação dos métodos sistemáticos e casualizados. Nos inventários seguintes, as 
mesmas parcelas seriam medidas. As parcelas foram marcadas permanentemente e dados 
de incremento, estrutura e mudanças foram calculados para cada parcela individualmente, e 
depois agrupados para se obter um único dado de uma população. Para um maior controle 
das árvores dentro das parcelas, estas foram numeradas, conseguindo-se com isso 
determinar o incremento de cada árvore individual. Isto para evitar erros grosseiros e 
comparar com uma maior precisão em inventários consecutivos. 
 Porém existe um perigo muito grande quando se faz marcas visíveis nas árvores de 
parcelas permanentes. Voluntária ou involuntariamente, o engenheiro florestal será 
influenciado por essas marcas e não tratará a parcela dentro do talhão da mesma forma que 
tratará todo o talhão. Isto é principalmente um problema quando se faz desbastes nas 
plantações industriais, onde o desbaste é um tratamento que deve ser aplicado com a 
mesma intensidade dentro e fora da parcela. 
 Quando esta metodologia atingiu o Canadá e os Estados Unidos, os efeitos de custo 
aliados a precisão foram sendo incorporados paulatinamente surgindo várias alternativas de 
Inventário Florestal Contínuo. 
 
3. ALTERNATIVAS DO I.F.C. 
 
 Segundo WARE (1977) existem 3 alternativas básicas para o I.F.C. 
 
ALTERNATIVA I: Amostras Independentes Sucessivas 
 
 Um conjunto de parcelas é selecionado e medidas na ocasião A (1976, por exemplo) 
e independentemente desta primeira ocasião, outro conjunto de parcelas são selecionadas e 
medidas na ocasião B (1977, por exemplo). Este serie o exemplo de que todas as parcelas 
são temporárias e não há sucessivas medições de uma mesma parcela. 
 Suponhamos que n1 parcelas são selecionadas por um método de amostragem 
aleatório. As parcelas são medidas e determinado o volume de madeira da parcela (Xi). No 



ano seuginte outras parcelas, independentes das parcelas da primeira ocasião, são 
selecionadas pelo mesmo método de amostragem. 
 Desse modo as médias e variâncias podem ser calculadas da seguinte maneira: 
 
a) Média da primeira ocasião ( X ) 
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b) Média da segunda ocasião ( Y ) 
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c) Erro padrão de X  
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onde: s2

XX = variância dos X’s 
 
d) Erro padrão de Y  
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onde: x2

YY = variância dos Y’s  
 
e) Estimativa do incremento: ( I ) 
 

 X - Y  I =  
 
f) Erro padrão de I (onde X e Y são independentes) 
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ALTERNATIVA II: Mesmo Conjunto de Elementos Medidos em Sucessivas Ocasiões. 
 
 Esta alternativa consiste em selecionar por qualquer método de amostragem um 
conjunto de parcelas as quais são medidas em ambas ocasiões (1976 e 1977, por exemplo). 
 Neste caso utiliza-se apenas parcelas permanentes, isto é, o mesmo conjunto de 
parcelas são medidas nas duas ocasiões. 
 O cálculo das médias e correspondentes erros são feitos da seguinte maneira: 
 
a) Média da primeira ocasião ( X ) 
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b) Média da segunda ocasião ( Y ) 
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d) Erro padrão de Y  
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e) Estimativa do incrmento ( I ) (onde X  e Y  são duas variáveis correlacionadas) 
 

 YYXXI
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onde YX
s  = covariância entre X e Y 

 
ALTERNATIVA III: Amostragem com Substituição Parcial de Parcelas 
 



 Este método consiste na seleção de uma amostra de parcelas para medição na 
primeira ocasião e outra amostra para serem medidas na segunda ocasião, com a ressalva de 
que parte de ambas as amostragens serem comuns. 
 Este método, proposto por WARE e CUNIA (1962), parte da premissa de que é 
melhor medir sucessivamente uma parte apenas das parcelas permanentes em vez de medi-
las todas. Desse modo teremos parcelas temporárias e parcelas permanentes. A idéia 
principal é evitar medições sucessivas em todas as parcelas permanentes, principalmente 
pelos problemas de custo envolvidos. 
 Os estimadores podem ser calculados da seguinte maneira (WARE e CUNIA, 1962): 
 
a) Média da primeira ocasião ( X ) 
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onde: 
 

dX  = média das (d) parcelas permanente medidas na primeira ocasião e que serão medidas 

na segunda ocasião. 

cX  = média das (c) parcelas permanentes medidas na primeira ocasião e que são medidas 

na ocasião seguinte. 

cY  = médias das (c) parcelas permanentes medidas na segunda ocasião. 

nY  = média das (n) parcelas temporárias medidas na segunda ocasião. 
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 Pode-se notar que essa média somente pode ser calculada se tivermos os dados da 
primeira e da segunda medição. Se contudo quisermos calcular a média, sem ter a segunda 
medição, a melhor estimativa seria: 
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b) Média da segunda ocasião ( Y ) 
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onde: 
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e) Estimativa de incremento ( I ) 
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f) Erro padrão do incremento I  
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 De posse de todos esses dados, resta saber quantas parcelas seriam permanentes e 
quantas temporárias, na primeira ocasião. 
 De posse dos dados da pré-amostragem determina-se o número ideal de parcelas 
para uma determinada área, com os erros admissíveis e as probabilidades desejadas. De 
posse desse número que no caso seria n1 parcelas, dos custos aproximados de implantação e 
manutenção das parcelas permanentes e das parcelas temporárias e da relação existente 
entre as parcelas permanentes de duas ocasiões sucessivas, vai-se a Tabela 1 e determina-se 
a proporção entre as parcelas permanentes e o número de parcelas a serem selecionadas na 
primeira ocasião (n1). 
 



TABELA 1 – Proporção ótima, Pm = c/n1, para estimativa da média do volume atual. 
 
Razão Valor do Coeficiente de Correlação 
Custo 0,50 0,60 0,70 0,80 0,85 0,90 0,95 0,99 

1/4 
1/3 
1/2 
2/3 
1 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,46 

0,00 
0,00 
0,00 
0,04 
0,44 

0,00 
0,00 
0,00 
0,15 
0,42 

0,00 
0,00 
0,10 
0,20 
0,38 

0,00 
0,04 
0,13 
0,21 
0,35 

0,03 
0,08 
0,15 
0,21 
0,30 

0,05 
0,09 
0,14 
0,17 
0,24 

0,04 
0,06 
0,08 
0,10 
0,12 

 
 Dados obtidos em parcelas experimentais indicam um coeficiente de correlação ao 
redor de 0,90 com uma razão custo parcela temporária em relação ao custo de parcela 
permanente ao redor de 2/3. Desse modo recomendaríamos que cerca de 21% das parcelas 
selecionadas na primeira ocasião sejam parcelas permanentes. 
 
4. COMPARAÇÃO ENTRE AS TRÊS ALTERNATIVAS 
 
 Das três alternativas, a amostragem com substituição parcial de parcelas parece ser 
o que apresenta melhores condições de ser implementado no inventário de povoamentos 
industriais. 
 A vantagem em comparação com a Alternativa I, ou seja amostras sucessivas 
independentes é que nos dá uma informação mais precisa sobre o incremento ocorrido. 
 A Alternativa II, ou seja a utilização somente de parcelas permanentes tem a 
desvantagem de ser mais cara a marcação e manutenção de um número relativamente 
grande de parcelas permanentes. 
 Desse modo a Alternativa III surge como uma solução intermediária entre as duas 
primeiras alternativas. 
 Tratamos nesses casos de apenas duas ocasiões sucessivas, embora sabemos que 
mais do que duas ocasiões são encontradas com freqüência nas práticas de inventário 
florestal. Já existem alguns trabalhos tratando do assunto especificamente com mais de 
duas ocasiões para a Alternativa III, porém à medida que aumenta o número de ocasiões a 
determinação dos estimadores se torna mais complexa em termos de desenvolvimento 
numérico. (CUNIA e CHEVRON, 1969). 
 Nesse caso existe duas possibilidades a seguir. 
 Lançar mão da metodologia desenvolvida por CUNIA e CHEVRON (1969) ou 
utilizar a metodologia simples desenvolvida para duas ocasiões, e empregá-la de duas em 
duas vezes. 
 Quando se pretende estimar o volume atual de madeira, as Alternativas I e II 
apresentam a mesma variância. Isto significa que para custos iguais de amostragem existe 
pouca ou nenhuma diferença entre as duas alternativas. Com relação a estimativa de 
incrementos, a Alternativa II apresenta mais precisas estimativas que a Alternativa I, 
 
5. CONCLUSÃO 
 
 Como podemos deduzir deste trabalho, os trabalhos de inventário com que 
defrontamos no dia-a-dia, tem muita coisa de parecida com o I.F.C. 



 A metodologia é bastante empregada e prova ser de extremo valor para os trabalhos 
de levantamento florestal. 
 É evidente, que das três Alternativas apresentadas, a que reúne maior vantagem é o 
Inventário Florestal Contínuo com Substituição Parcial das Parcelas, porém, dependendo 
das condições locais de cada Companhia, as outras Alternativas também devem ser levadas 
em consideração, pois oferecem bons resultados em inventário de plantações industriais, 
onde as possibilidade de relocação de parcelas é muito grande. 
 Num exemplo apresentado por CUNIA (1962), utilizando parcelas permanentes 
com substituição parcial de amostras, e utilizando um delineamento ótimo para a 
substituição, chegou-se a um custo de 55% a menos do que o custo de uma amostragem 
considerada na Alternativa II, com a mesma precisão em ambas.  
 Atualmente pouca importância se dá aos custos de levantamentos e com o passar do 
tempo, os custos terão cada vez mais influência nas decisões a se tomar no levantamento de 
uma determinada área. Nessa oportunidade delineamento ou método de amostragem mais 
eficientes em termo de precisão por cruzeiro serão utilizados. 
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