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Silvicultura (Forestry)

Introdução às Ciências Florestais, 10 de março de 2021                    

o conjunto de conhecimentos que permite a instalação, o

crescimento, a garantia da vitalidade e da qualidade das

florestas e dos sistemas florestais de modo a satisfazer as

necessidades e os valores dos proprietários e da sociedade

em geral numa base sustentável.

Nieuwenhuis M, 2000. Terminology of Forest Management. IUFRO World Series Vol. 9

IUFRO - International Union of Forest Research Organizations

https://www.iufro.org/science/special/silvavoc/silvaterm/

Silviculture (EN), Sylviculture (FR), Selvicultura (ES)

https://www.iufro.org/science/special/silvavoc/silvaterm/
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Inventário e monitorização de recursos florestais

Inventário - caracterização de uma área florestal

Monitorização - avaliação das alterações dos recursos
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Inventário Florestal…

É o conjunto de técnicas que permite obter dados para

caracterizar uma área florestal
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Google maps
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FLORESTA - INVENTÁRIO

Introdução às Ciências Florestais, 15 de março de 2021                    

FLORESTA - INVENTÁRIO

+

fotografia de alta resolução
ortofotomapas

(fotografia aérea ortoretificada; 
são removidas as distorções 
resultantes da inclinação da 

câmara e do relevo. A escala é 
uniforme e pode ser usado 

como um mapa)

=

+
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Variáveis dendrométricas

(dendron + metria – árvore + medição)

Introdução às Ciências Florestais, 15 de março de 2021                    
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O que se mede na árvore?

Introdução às Ciências Florestais, 15 de março de 2021                    

Diâmetros

Perímetro

Alturas (total, base da copa, bifurcação….)

Raios de copa

Contorno da copa (área de projeção)

O que se mede na árvore?
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Diâmetros

Perímetro

Alturas (total, base da copa, bifurcação….)

Raios de copa

Contorno da copa (área de projeção)

h

hbc

rc2rc1

h

h= 

1.30 mÁrea circ= 3.14/4 x dcopa^2
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diâmetro medido a 

1.30 m de altura ou

diâmetro à altura do 

peito – d

inglês: dbh (diameter 

at breast height)
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Volume – cubagem árv

d
lc

hi

𝑣𝑐𝑜𝑛𝑒 =
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3
×
𝜋

4
× 𝑑2 × 𝑙𝑐𝑜𝑛𝑒

𝑣𝑐𝑖𝑙 =
𝜋

4
× 𝑑2 × 𝑙𝑐𝑖𝑙

𝑣𝑡𝑜𝑟𝑜 =
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4
× [(𝑑1+ 𝑑2)/2]2 × 𝑙𝑡𝑜𝑟𝑜
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Volume – cubagem árv

d
lc

hi

𝑣𝑐𝑜𝑛𝑒 =
1

3
×
𝜋

4
× 𝑑2 × 𝑙𝑐𝑜𝑛𝑒

𝑣𝑐𝑖𝑙 =
𝜋

4
× 𝑑2 × 𝑙𝑐𝑖𝑙

𝑣𝑡𝑜𝑟𝑜 =
𝜋

4
× [(𝑑1+ 𝑑2)/2]2 × 𝑙𝑡𝑜𝑟𝑜

𝑣á𝑟𝑣 = 𝑣𝑐𝑜𝑛𝑒+𝑣𝑐𝑖𝑙+σ𝑖=1
𝑛𝑡𝑜𝑟𝑜𝑠𝑣𝑡𝑜𝑟𝑜 𝑖

MAS….

Sempre que eu quiser saber o volume num povoamento eu

tenho que abater as árvores?

Introdução às Ciências Florestais, 16 de março de 2021                    
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Volumes da árvore

Volume total com casca

Volume total sem casca

Volume mercantil com casca (sem cepo e sem bicada)

Volume mercantil sem casca (sem cepo e sem bicada)

Introdução às Ciências Florestais, 16 de março de 2021                    

Volumes da árvore

Portugal:

Pinheiro-bravo

20% do volume total corresponde a casca (variável com a

idade)

Eucalipto

18% do volume total corresponde a casca (variável com a

idade)

Introdução às Ciências Florestais, 16 de março de 2021                    
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Volumes da árvore

Estere: volume aparente de uma pilha cúbica com 1 m de largura x 1 

m altura x 1 m profundidade

volume real = vol. aparente da pilha x coeficiente de empilhamento

Introdução às Ciências Florestais, 16 de março de 2021                    
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PSoares

PSoares

PSoares

Introdução às Ciências Florestais, 15 de março de 2021                    

Volumes da árvore

Fatores de conversão (eucalipto):

m3 sem casca = esteres sem casca x 0.67
esteres sem casca = m3 sem casca x 1.5

Variável com a espécie, classe de diâmetro, retidão dos toros…

Introdução às Ciências Florestais, 16 de março de 2021                    
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Volumes da árvore

Volume por categorias de aproveitamento

repartição do volume por categorias de aproveitamento –
definidas por diâmetros mínimos de desponta e/ou
comprimentos dos toros

Introdução às Ciências Florestais, 16 de março de 2021                    

Soares et al (2020)
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indústria de pasta e papel

aglomerado

serração

biomassa

pallets 
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volume da árvore:

Variáveis de medição difícil são, muitas vezes, estimadas com

equações de regressão

Por ex.:

altura da árvore:

145.1
815.1

100000
739.3 h

d
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O que se ESTIMA na árvore?
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Variáveis avaliadas em parcelas de área conhecida, reduzidas

ao ha

• somas

• médias

• distribuições de frequência

de variáveis da árvore

Introdução às Ciências Florestais, 17 de março de 2021                    

O que se mede no povoamento?
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Medição (direta ou indireta)

de todas as árvores da parcela (diâmetros, alturas)

de árvores amostra ou modelo (diâmetros, alturas)

Estimação

nas árvores não modelo

Introdução às Ciências Florestais, 17 de março de 2021                    

Informação não dendrométrica

Introdução às Ciências Florestais, 17 de março de 2021                    
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Amostragem sistemática

Introdução às Ciências Florestais, 17 de março de 2021                    

Parcelas de inventário

Introdução às Ciências Florestais, 17 de março de 2021                    



24

Forma das parcelas

As formas mais utilizadas são o retângulo e o círculo

Introdução às Ciências Florestais, 17 de março de 2021                    

Dimensão das parcelas de inventário

Áreas mais comuns em parcelas de inventário e respetivos raios

Espécie(s) Área (m
2
) Raio (m) 

Eucalipto 400 11.28 

Pinheiro, eucalipto 500 12.64 

Pinheiro, sobreiro jovem 1000 17.84 

Sobreiro denso 1256.64 20 

Sobreiro pouco denso 2827.43 30 

 

A área da parcela está relacionada com a densidade do 

povoamento

Introdução às Ciências Florestais, 17 de março de 2021                    
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Como instalar as parcelas no campo?

Áreas mais comuns em parcelas de inventário e respetivos raios

Introdução às Ciências Florestais, 17 de março de 2021                    

Parcelas em terreno declivoso

Uma parcela circular em

terreno declivoso corresponde

a uma elipse no plano

horizontal (com menor área

do que a pretendida)

Hoje em dia existem vários

aparelhos para a medição da

distância horizontal com

correção automática do

declive

Medição de declives:

Hipsómetros - Blum-Leiss, Vertex

dist inclinada =

A = Π r2 A = Π r2 cos β

 cos

disthoriz

Introdução às Ciências Florestais, 17 de março de 2021                    
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