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O Inventário Florestal consiste no uso de 

fundamentos da teoria de amostragem para a 

determinação ou estimativa das características 

quantitativas ou qualitativas da floresta. É uma 

das atividades mais importantes, pois é por 

meio dele que se avalia o estoque de madeira 

existente, dando suporte para tomada de deci-

sões estratégicas e de planejamento futuro. 

Quantitativas: Volume, Sortimento, Altura, Bio-

massa, etc. 

Qualitativas: Vitalidade das árvores, Qualidade 

do fuste, dentre outras. 

O que é um inventário 

florestal? 

Inventário Florestal Contínuo  

 

Inventário Florestal Pré-corte  

 

Inventário Qualitativo  

 

Ajuste de equações 

 

Controle de Qualidade 

RELAÇÃO HIPSOMÉTRICA 

É definida como a relação existente entre a 

altura e o diâmetro da árvore. Medindo-se 

parte das alturas de uma parcela, é possível 

estabelecer uma relação matemática que 

possibilite a estimativa da altura das demais 

árvores contidas na parcela, representando 

uma economia de recursos no inventário 

florestal. 

MODELOS VOLUMÉTRICOS 

Os modelos volumétricos expressam a rela-

ção do volume com outras variáveis da árvo-

re como o dap e altura. A fonte de informa-

ção para a construção deste tipo de ajuste 

vem da cubagem rigorosa representativa das 

árvores do povoamento. 

FUNÇÃO DE AFILAMENTO 

São também denominadas como funções 

taper e permitem estimar os múltiplos pro-

dutos da madeira das árvores, bastando defi-

nir os comprimentos e diâmetros mínimos a 

eles associados. 

Ajuste de equações 



O IFC é realizado anualmente em plantios 

comerciais com objetivo de analisar as mu-

danças ocorridas na floresta durante certo 

período de tempo, permitindo determinar a 

idade técnica de colheita e gerar dados de 

modelagem de crescimento e da produção 

florestal. 

Este procedimento faz uso exclusivo de par-

celas permanentes, ou seja, ano a ano as 

mesmas árvores são mensuradas em cada 

realização do inventário, captando com pre-

cisão as mudanças ocorridas na floresta. 

ICA = Incremento Médio Anual (m³/ha) 

IMA = Incremento Médio Anual (m³/há) 

Inventário Florestal Contínuo 

(IFC) 

Inventário Florestal Pré-corte 

(IPC) 

Inventário Qualitativo 

(IQ) 

 O IQ é realizado para avaliar a qualidade 

dos plantios efetuados pela empresa respon-

sável pela implantação das florestas. Neste 

caso a amostragem é feita em linha com ida-

de próxima aos 3 meses, obtendo-se o índi-

ce de sobrevivência das mudas. 

A altura também pode ser um indicador da 

qualidade do plantio, sendo esta avaliada 

entre 9 a 12 meses. Plantios mais homogê-

neos apresentam menor variabilidade entre 

as alturas. 

O IPC é realizado antes da colheita flores-

tal, com alta intensidade amostral objetivan-

do determinar o estoque de madeira com 

maior precisão. No caso de empresas é rea-

lizado nos talhões definidos pelo plano de 

corte, porém pode ser realizado em toda a 

floresta, principalmente para produtores 

rurais que pretendem comercializar a madei-

ra com base nas informações obtidas através 

deste inventário. 

No IPC utilizam-se parcelas temporárias, 

sem a demarcação de seus limites. 
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T1 612,51 13,4 8.207,69 11.080,37 

T2 782,32 3,8 2.972,82 4.013,31 

T3 566,12 14,2 8.038,83 10.852,42 

T4 459,69 11,4 5.240,52 7.074,70 

Total  42,8 24.459,86 33.020,81 

 O controle de qualidade  das operações 

feitas no inventário florestal é a única manei-

ra de avaliação dos erros não-amostrais. Es-

te controle é feito por meio de auditorias e 

conferência efetiva de todos os passos a se-

rem seguidos nas atividades de instalação e 

mensuração das unidades amostrais verifi-

cando se os itens estão em conformidade ou 

não-conformidade. 

Controle de Qualidade 
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