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RESUMO 
 

 

DESENVOLVIMENTO E APLICABILIDADE DE UMA BASE DE DADOS 

RELACIONAL PARA O INVENTÁRIO FLORESTAL CONTÍNUO DO  

RIO GRANDE DO SUL 

 

Autor: Elódio Sebem 

Orientador: Enio Giotto 

 

 

O Sistema de Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul é 

um sistema computacional que alia o poder dos Sistemas Gerenciadores de 

Bancos de Dados Relacionais com interfaces gráficas para sua utilização em 

ambiente Windows e foi desenvolvido com o objetivo de disponibilizar uma 

base de dados relacional às informações coletadas a campo nas unidades 

amostrais do Inventário Florestal. A modelagem dos bancos de dados foi 

feita a partir da padronização dada pelo Manual de Campo do Inventário 

Florestal Contínuo do Rio Grade do Sul e resultou na seguinte estrutura: O 

banco de dados RS_IFC_N.MDB permite o armazenamento e recuperação 

das informações cadastradas oriundas das unidades amostrais instaladas 

em florestas nativas. O banco de dados RS_IFC_E.MDB da mesma forma 

permite o armazenamento e recuperação das informações relacionadas às 

florestas plantadas do Estado. Já o banco de dados RS_IFC_C.MDB é o 

responsável pelo armazenamento das informações relacionadas com a 

cubagem rigorosa de árvores, tanto em florestas nativas como plantadas. E 

o banco de dados LINHAS.MDB armazena as coordenadas dos roteiros de 

acesso às unidades amostrais das florestas nativas e plantadas. Os bancos 

de dados se comunicam com o usuário através das interfaces gráficas, 

possibilitando desta forma, a armazenagem e recuperação das informações 

cadastradas. Desta forma o Sistema de Inventário Florestal Contínuo do Rio 

Grande do Sul permite que sejam filtradas as informações através de 
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consultas aos bancos de dados, apresentando as mesmas na forma de 

tabelas, gráficos e relatórios. Assim disponibiliza-se uma das ferramentas 

para o conhecimento das realidade florestal do Estado, objetivo maior do 

Inventário Florestal Contínuo. 
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ABSTRACT 
 

 

DEVELOPMENT AND APPLICABILITY OF A RELATIONAL DATABASE 

FOR THE CONTINUOUS FOREST INVENTORY OF  

RIO GRANDE DO SUL 

 

Author: Elódio Sebem 

Supervising Professor: Enio Giotto 

 

 

The System of Continuous Forest Inventory of Rio Grande do Sul is 

a computing system which joins the power of Relational Database 

Management Systems and graphical interfaces for its use in Windows 

environment and was developed with the aim of providing a relational 

database for the field information collected at sampling units of the Forest 

Inventory. The modeling of the database was made based on the 

standardization provided by the Field Guide of the Continuous Forest 

Inventory of Rio Grande do Sul and resulted in the following structure: The 

database RS_IFC_N.MDB allows storage and recovery of the recorded 

information from the sampling units installed in native forests. The database 

RS_IFC_E.MDB in the same way allows storage and recovery of information 

regarding grown forests in the State. The database RS_IFC_C.MDB, in turn, 

is responsible for storing information regarding rigorous cubature of trees 

both in native and in grown forests. And the database LINHAS.MDB stores 

the coordinates for the access itinerary to the sampling units in native and 

grown forests. The data bases communicate with their user through graphical 

interfaces thus allowing storage and recovery of the recorded information. 

This way, the System of Continuous Forest Inventory of Rio Grande do Sul 

allows information to be filtered through reference to the databases, 

displaying them in the form of tables, graphics and reports. Thus it is made 
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available one of the tools for awareness of forest reality in the State, the 

major aim of the Continuous Forest Inventory. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A colonização do Estado do Rio Grande do Sul foi orientada no 

sentido de abrir espaços para estabelecer atividades agrícolas e pecuárias, 

e, paralelamente, de obter matérias-primas florestais para atender as 

crescentes necessidades da população (SCHROEDER, 1991). 

REITZ, et al (1983), relatam que em um período de aproximadamente 

50 anos de colonização foi dilapidado no Rio Grande do Sul uma das 

maiores e mais importantes reservas de madeira, face à intensa e 

descontrolada exploração florestal. 

Para MARCHIORI (1991) é razoável avaliar a cobertura florestal sul-

riograndense, nos primórdios da colonização, em torno de 90.000 km². Em 

1982 o Inventário Florestal do Rio Grande do Sul, executado pela 

Universidade Federal de Santa Maria, registrou, como área de floresta 

nativa, 5,91% da área do Rio Grande do Sul (SCHROEDER, 1991), o que 

corresponde a aproximadamente 16.670 km². 

Destes dados vê-se que a cobertura florestal nativa se reduziu em 

mais de 80%, até o ano de 1982. 

A partir desta data, não se obteve mais informações sobre a situação 

florestal do Estado do Rio Grande do Sul e como cita BRENA (1995) as 

políticas propostas ao Setor Florestal Brasileiro, de um modo geral, são 

formuladas com base em informações insuficientes, sem a confiabilidade 

desejada e grau de atualização necessária sobre a extensão, estado atual 

dos recursos florestais, mudanças ao longo do tempo e potencialidade 

futura. Estas informações detalhadas, precisas, suficientes e confiáveis 

seriam fornecidas periodicamente pelo Inventário Florestal Contínuo. 

Desta forma está sendo realizado um novo Inventário Florestal no Rio 

Grande do Sul, que disponibilizará aos setores interessados uma análise 

completa da cobertura florestal do Estado. 

A grande quantidade de dados que será gerada pelo Inventário 

Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul, necessitará um Sistema de 
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Gerenciamento de Banco de Dados que possa, entre outras coisas, atender 

as necessidades de armazenamento, recuperação e análise dos mesmos. 

Desta forma justifica-se o desenvolvimento de um sistema que utilize as 

ferramentas do geoprocessamento, aliadas aos Sistema de Gerenciamento 

de Bancos de Dados Relacionais para dar suporte ao Inventário Florestal 

Contínuo do Rio Grande do Sul. 

Além disso, como cita MADRUGA, et al (1999), o desenvolvimento de 

projetos de qualquer natureza necessita de um elenco diversificado e 

atualizado de dados e/ou informações que possam embasar suas propostas 

e auxiliar na tomada de decisões. Os bancos de dados georreferenciados 

estabelecem uma fonte universal de informações, capaz de relacionar os 

mais diversos dados e associá-los aos elementos da superfície terrestre. Os 

dados provenientes das mais diversas origens podem ser facilmente 

atualizados e acessados para as mais diversas finalidades. 

O objetivo foi desenvolver um Sistema de Banco de Dados Relacional 

para o Inventário Florestal, utilizando-se da metodologia empregada no 

Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul que está sendo realizado 

pela Universidade Federal de Santa Maria. 

Os objetivos específicos são: 

1. Estabelecer um modelo de banco de dados relacional capaz de 

armazenar as informações geradas pelo Inventário Florestal Contínuo do Rio 

Grande do Sul. 

2. Estabelecer sistemática de cadastro das informações coletadas a 

campo. 

3. Desenvolver rotinas de análise e cálculos dendrométricos para os 

dados do Inventário Florestal Contínuo. 

4. Desenvolver módulos de saída e apresentação dos dados do 

Inventário Florestal Contínuo. 

5. Apresentar todos os módulos do sistema em um software, 

estruturado em programação dirigida a objetos, operacionalizado em 

ambiente Windows e executável em sistemas de rede. 

Pretende-se contribuir com o desenvolvimento do setor florestal do 

Estado, disponibilizando um sistema informatizado capaz de gerenciar a 



 20 

grande quantidade de dados, que estão sendo levantados pelo trabalho de 

campo do Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Inventário Florestal 
 

O processo de tomada de decisões sobre as diversas questões que 

envolvem a ciência florestal necessita informação. O inventário florestal 

consiste da aplicação de princípios de medição para obter informações 

quantitativas que produzam decisões. Ao longo dos anos devem ser 

acumuladas as informações para sabermos quais os procedimentos que 

devemos adotar na condução das florestas (HUSCH, et al, 1972). 

Já PÉLLICO NETTO & BRENA (1993) definem inventário florestal 

como uma atividade que visa obter informações qualitativas e quantitativas 

dos recursos florestais existentes em uma área pré-especificada.  

Na análise de KRONKA, et al (1996) a avaliação do reflorestamento, 

com base em inventários sistemáticos, constitui fundamental instrumento de 

planejamento, pois a disponibilidade de dados confiáveis permite a 

quantificação e a distribuição das áreas reflorestadas, a caracterização das 

propriedades florestais e a constatação da reduzida diversidade de espécies. 

Possibilita a indicação da disponibilidade e demanda de madeira, a 

reavaliação do conceito de auto-suficiência, a necessidade do 

desenvolvimento de ações visando recuperação de áreas degradadas, o 

aproveitamento do potencial de pequenas e médias propriedades e sua 

conseqüente agregação ao processo produtivo. No caso das florestas 

implantadas, o inventário visa ainda fornecer dados pormenorizados sobre 

as áreas com exóticas, quantificando e qualificando-as a nível de espécie, 

manejo, idade e situação patrimonial. 

Para Cunia (1978) apud BRENA (1995), a maioria das informações 

sobre uma dada área florestal é obtida através do inventário de seus 

recursos. Como o principal recurso comercializável é a madeira e como, em 

geral, os recursos florestais cobrem grandes áreas de terra, o inventário 

florestal pode ser definido como um procedimento sistemático para: 
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a) Coletar dados mensuráveis dos recursos florestais e da terra sobre 

a qual eles crescem, através de amostragem; 

b) Processar os dados e analisar os resultados da amostra; 

c) Apresentar o volume de madeira e estimativas de área por espécie 

e classes de qualidade da floresta. 

Os inventários devem ser executados periodicamente, para 

permitirem ao proprietário, ao empresário e ao estado acompanharem a 

dinâmica das mudanças que ocorrem em um período de tempo considerado. 

A avaliação de mudanças de crescimento das florestas constituem os 

instrumentos fundamentais para o manejo racional dessas, bem como 

permitem ao manejador planejar o atingimento do equilíbrio entre produção e 

a exploração, conhecido como manejo em regime de produção sustentada 

(PÉLLICO NETO & BRENA, 1993). 

LONARD, et al (1998), mostra a importância do conhecimento da 

composição florestal das florestas nativas ripárias do Rio Grande (Texas – 

EUA), para a manutenção dos habitats naturais das espécies selvagens 

existentes na região, que estão desaparecendo em virtude da devastação 

destas áreas de mata. O estudo destas florestas permitirá a criação de 

corredores ecológicos ao longo do Rio Grande de maneira a perpetuar a 

vida selvagem existente no local. 

HUSCH, et al (1972) demonstra a importância da mensuração 

florestal para a tomada de decisões através das seguintes questões 

formuladas: 

1. Que tratamento silvicultural trará melhores resultados para a 

regeneração ou crescimento de uma determinada floresta? 

2. Que espécies são mais recomendadas para reflorestar determinada 

área? 

3. Existe suficiente quantidade de madeira em uma determinada área 

para a colheita ser econômica ou estabelecer-se uma indústria florestal? 

4. O preço oferecido em determinada região é satisfatório para o 

desenvolvimento de plantios florestais? 

5. A área fixada para o desenvolvimento da fauna selvagem é 

suficiente para garantir o dinheiro investido em tal propósito? 
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Para NEIFF (1996) a deficiência atual mais notória reside na não 

existência de informação suficiente sobre a taxa de mudança natural das 

diferentes paisagens, e se dispõem de muito pouca informação sobre a 

capacidade e velocidade de recuperação dos ecossistemas e populações 

como conseqüência das perturbações ambientais. Poucas tem sido as 

tentativas de se conseguir um diagnóstico atual e uma análise das 

tendências futuras a respeito das relações homem-natureza na América 

latina. A realização de inventários completos dos componentes da natureza, 

são necessários para obtermos um mínimo de conhecimento dos 

ecossistemas que pretende-se transformar para dar condições mais 

favoráveis de vida às pessoas. 

SILVEIRA (1999) aponta, em estudo realizado sobre a 

sustentabilidade do setor florestal do Alto Uruguai Gaúcho, que a sociedade, 

vem recebendo os impactos negativos de sua própria ação, frente a 

escassez de matéria-prima e a desestruturação do meio-ambiente, 

degradação do solo, descontrole do regime hídrico, perda de fauna e 

diversidade genética, se vê diante da necessidade de tomar atitudes que 

resultem em soluções práticas, em vista do risco iminente da perda de suas 

fontes de matéria-prima florestal e da sua própria segurança; mostrando 

ainda que o maior problema para a tomada de decisões, está na falta de 

dados confiáveis sobre o setor florestal. 

Já BRENA (1995) enfatiza que o desenvolvimento do Setor Florestal 

necessita, além do cumprimento da legislação específica, um instrumento de 

controle permanente das realidades florestais, que auxilie o planejamento de 

uso racional dos recursos e garanta sua conservação. Este instrumento 

auxiliar é o Inventário Florestal Nacional, o qual vem sendo utilizado desde 

os anos 20 pelos países desenvolvidos, e que possui Setores Florestais 

importantes, para determinar sua produção florestal anual, baseada no 

regime de produção sustentada, e para definir como esta produção deve ser 

manejada. 

Ainda segundo o mesmo autor, as informações periódicas do 

inventário florestal nacional forneceriam as bases decisórias e 

implementação de políticas florestais, a nível nacional e estadual, bem como 
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para o aprimoramento da legislação florestal e ambiental, e principalmente 

para a implementação do programa de qualidade ambiental. Essa base de 

informações permitiria elaborar planos de curto, médio e longo prazos, para 

o desenvolvimento, conservação e uso sustentado dos recursos florestais, 

sem degradar o meio ambiente. Nestes planos poderiam ser incluídos: 

a) Aprimoramento na classificação do uso atual e potencial da terra; 

b) Implementação de uma infra-estrutura básica para a ação integrada 

de apoio ao desenvolvimento florestal, como um banco de sementes com 

qualidade genética comprovada, apoio técnico e científico, etc.; 

c) Criação de um plano nacional de proteção florestal, incluindo os 

problemas de pragas, doenças, incêndios, etc.; 

d) Criação de um plano nacional de manejo e conservação de bacias 

hidrográficas, visando proteger o fornecimento de água às populações; 

e) Criação de um plano nacional de manejo de áreas silvestres, 

públicas e privadas, objetivando proteger a fauna e a flora, bem como 

propiciar educação ambiental e recreação para a sociedade; 

f) Formulação de um plano nacional de desenvolvimento da indústria 

florestal, em função da disponibilidade de matéria-prima existente, da 

produção potencial, e da análise do mercado; 

g) Elaboração de um plano nacional de manejo dos recursos 

florestais, incluindo as áreas de propriedade do governo e privada; 

h) Programação das pesquisas florestais necessárias, para garantir o 

êxito das decisões propostas ao desenvolvimento do setor florestal; 

i) Planejamento orçamentário e definição das fontes de recurso para a 

execução dos planos de ação; 

j) Avaliação da legislação vigente e proposição de normas legais. 

 

 

2.2 Cadastro Técnico Multifinalitário 
 

O Cadastro Técnico, como um instrumento básico para o 

planejamento e controle da ocupação e do uso do solo, não pode 

desconsiderar o rápido avanço tecnológico que vem ocorrendo nos recursos 
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para a aquisição de dados e automação da cartografia, bem como a 

necessidade de um constante aperfeiçoamento técnico envolvendo o 

desenvolvimento de tecnologia, legislação e normas técnicas, e dos recursos 

humanos envolvidos nos diferentes níveis e fases do processo de 

construção de Sistemas de Informações (PAULINO & CARNEIRO, 1998). 

FABBRIN & GIOTTO (1996) comentam que, se as atividades de uma 

empresa florestal dependem da existência de um cadastro confiável, que 

expresse a realidade de campo, modelado para monitorar qualquer evento e 

suas freqüentes transformações, também é verdade que o levantamento e 

monitoramento da cobertura florestal é um instrumento fundamental para a 

elaboração de políticas públicas para o setor e para a preservação 

ambiental. 

Para MEDEIROS (1994) a evolução do uso da informática no setor 

florestal brasileiro tem sido bastante intensa nos últimos 15 anos, 

principalmente com relação a utilização de programas aplicativos como os 

sistemas gerenciadores de bancos de dados (SGBDs), sistemas de análises 

estatísticas (SAEs), além de planilhas de cálculo e processadores de texto. 

Praticamente todas as empresas do setor utilizam tais sistemas no 

desenvolvimento de suas atividades gerenciais e de controle, possuindo e 

mantendo eficientemente um cadastro florestal atualizado. 

Ainda segundo o mesmo autor, o setor florestal brasileiro rapidamente 

absorverá as tecnologias do geoprocessamento tornando mais eficiente a 

administração dos recursos naturais das empresas, com a adição da 

informação espacial atualizada, àquelas atualmente geradas pelos métodos 

tradicionais, utilizados para o cadastro florestal. 

NADOLNY (1998) salienta do trabalho desenvolvido na CELMAR S. 

A. Indústria de Celulose e Papel na área de geoprocessamento, que foram 

criados sistemas de banco de dados para gerenciar as informações 

pertinentes às áreas de plantio e fazendas de propriedade da empresa e da 

mesma forma para o gerenciamento das informações referentes à área 

plantada, foi desenvolvido um Sistema de Cadastro Florestal, que permite 

atualizações em tempo real por suas características relacionais, 

configuradas a partir do padrão MS - ACCESS utilizado. 
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2.3 Bancos de Dados e Geoprocessamento 
 

O Brasil com suas características de país continental, possui uma 

carência de informações adequadas para a tomada de decisões sobre 

problemas urbanos, rurais e ambientais. O geoprocessamento se apresenta 

como uma tecnologia de custo relativamente baixo e que vem suprir a 

organização do conhecimento adquirido localmente. Utiliza-se para isto 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação 

geográfica. Esta tecnologia influencia de maneira crescente as áreas de 

cartografia, análise de recursos naturais, transportes, comunicações, 

energia, planejamento urbano e regional (CANDEIAS, et al, 1998). 

Para SEBEM & GIOTTO (1999) a informática proporciona, além de 

uma maior agilidade na obtenção das informações, a possibilidade de 

armazenamento e manipulação estratégica de dados em busca do 

conhecimento acerca da vida sobre a terra. 

O levantamento da degradação do ambiente tem resultado no 

incremento de pesquisas de identificação e estudo dos problemas 

ambientais. Infelizmente, muitos desses trabalhos têm sido especulativos e 

teóricos, e pelo menos até agora sem uma base de dados adequada. Essa 

situação está mudando, pois paralelo ao rápido crescimento em volume e 

quantidade dos dados coletados, grandes mudanças de capacidades 

técnicas estão facilitando o desenvolvimento do SIG (Sistema de Informação 

Geográfica), de modo a manipular a diversidade de informações envolvidas. 

Por isso o SIG é um instrumento de programação das ações integradas, de 

controle e de gestão do meio ambiente (PAREDES, 1994). 

Para MEDEIROS & JÁCOMO (1994), os Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) poderão realizar o armazenamento, recuperação, análise e 

apresentação de dados georreferenciados, principalmente se o grande 

volume de dados tornar métodos manuais insuficientes e demorados. São 

úteis ainda em análises complexas, que sofreriam distorções consideráveis 

se feitas por métodos convencionais. 

Já CANDEIAS, et al (1998) afirma que, as ferramentas 

computacionais para o geoprocessamento, chamadas de sistemas de 
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informação geográfica (SIG), permitem realizar análises complexas, ao 

integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados 

georreferenciados.  

Um Sistema de Informação Geográfica - SIG compreende a 

aquisição, armazenamento, apresentação e análise de informações 

geográficas muito diversificadas. Implementado em computadores, tem 

como elementos principais dois tipos de arquivos. Um banco de dados 

contém uma descrição da geografia da superfície, ou seja, dados sobre a 

forma e posição de cada local da superfície. Um segundo banco de dados 

contém os atributos da superfície terrestre, isto é, dados que descrevem as 

características ou qualidades de cada local. Os bancos podem ser 

independentes ou ambos os tipos de dados (BARCZAD, et al, 1998). 

Os Sistemas de Informação Geográfica tem sido usados 

principalmente como suporte para o gerenciamento de recursos ambientais, 

muitas vezes, com base em algum tipo de sistema de decisão. Os sistemas 

ambientais são sistemas dinâmicos não lineares e variantes no tempo, 

portanto, de extrema complexidade. Sujeitos, ainda, à ação humana, 

constituem um problema eivado de incerteza e que envolve elevado risco na 

tomada de decisões. A análise dos dados acumulados é, portanto, uma fase 

essencial deste processo (BARCZAD, et al, 1998).  

O gerenciamento da informação através de meios computacionais é 

hoje uma grande tendência mundial, principalmente a partir da invenção dos 

microcomputadores, quando essa tecnologia passou a estar disponível para 

um grande número de pessoas e de pequenas empresas, através de 

sistemas locais e de grandes redes de computadores. Com o 

desenvolvimento e a popularização de softwares para computação gráfica, a 

informática vem também ampliando o universo de usuários e produtores de 

informações cartográficas em meio digital, destinadas principalmente para 

compor as bases de dados gráficos dos Sistemas de Informações 

Geográficas - SIG´s (PAULINO & CARNEIRO, 1998). 

Se por um lado um dos problemas graves dos países em 

desenvolvimento é a escassez de estatísticas ou a deficiência que 

apresentam as existentes e o problema torna-se ainda mais grave em 
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algumas áreas de atividade, como é o caso do setor florestal (BRENA, 

1995). Por outro lado, o grande volume de informações, na área ambiental, a 

serem trabalhadas impõem a necessidade de utilização da tecnologia SIG-

Banco de Dados que permite atualização constante, para posterior 

monitoramento, bem como respostas por meio de relatórios (SILVEIRA, et 

al, 1998). 

No inventário florestal nacional realizado pelo antigo IBDF (Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), no período de 1981/82, foi coletado 

um número expressivo de dados e também apresentado um volume 

significativo de informações. Contudo, esses dados e informações não foram 

organizados e armazenados em um banco de dados, que permitisse acesso 

aos usuários e possibilitasse maior uso dessas informações (BRENA, 1995).  

A tecnologia de geoprocessamento tem hoje na computação 

eletrônica um instrumento imprescindível, amplamente empregado nas 

diversas etapas da construção das bases de dados, ou seja, da aquisição do 

dado primário através dos levantamentos até a disponibilização da 

informação final, a informática está presente no processo, gerando com isso 

a necessidade de formação de mão-de-obra especializada para atender às 

atividades de planejamento, execução e coordenação das operações 

envolvidas na construção de sistemas de informações e também na sua 

manutenção (PAULINO & CARNEIRO, 1998). 

Pode-se afirmar com segurança que a maioria dos aplicativos para 

computadores destinados ao uso comercial utiliza alguma forma de dados. 

Muitas vezes, esses dados estão armazenados em um ou mais bancos de 

dados. A parte mais fundamental do planejamento de bancos de dados é a 

definição de como os dados estarão estruturados. Uma banco de dados mal 

projetado pode fazer malograr logo de início qualquer sistema. Por outro 

lado, um banco de dados bem projetado pode tornar muito mais fácil a vida 

dos usuários (SILER & SPOTTS, 1999). 

CÂMARA (1993) salienta que, um SGBD (Sistema Gerenciador de 

Banco de Dados) apresenta os dados numa visão independente dos 

sistemas aplicativos, além de garantir três requisitos importantes que são a 

eficiência (acesso e modificações de grande volume de dados), a integridade 



 29 

(controle de acesso por múltiplos usuários) e a persistência (manutenção de 

dados por longo tempo, independentemente dos aplicativos que acessem o 

dado). O uso de SGBD permite ainda realizar, com maior facilidade, a 

interligação de banco de dados já existente com o sistema de 

geoprocessamento. 

Um banco de dados, muitas vezes chamado de base de dados, é um 

conjunto de arquivos estruturados de forma a facilitar o acesso a conjuntos 

de informações que descrevem determinadas entidades do mundo. Os 

bancos de dados geográficos distinguem-se dos bancos de dados 

convencionais por armazenarem dados relacionados com a localização das 

entidades, além dos dados alfanuméricos (MEDEIROS & PIRES, 1998). 

Uma base de dados ambientais contêm uma diversidade de tipos de 

dados. Em geral, este conjunto de dados ambientais ocupam uma grande 

volume de informações e portanto é necessário um bom planejamento a 

priori para construção da base (CANDEIAS, et al, 1998). 

Para MEDEIROS & PIRES (1998) a maneira com que os dados são 

armazenados em um banco de dados facilita a organização, a consulta e a 

atualização das informações. No entanto, para obter esta estruturação, é 

preciso que se realize a chamada modelagem de dados, que é a atividade 

de especificar as necessidades de um conjunto de aplicações de forma a 

estruturar o armazenamento de dados corretamente. Com isto, os mesmos 

dados podem ser utilizados por aplicações diferentes, reduzindo espaço e 

esforço de programação. 

Conforme indicado por CÂMARA & MEDEIROS (1998), um modelo de 

dados é um conjunto de ferramentas conceituais utilizado para descrever 

como a realidade geográfica será representada no sistema. Aspecto 

fundamental em qualquer projeto dentro de um SIG, o modelo descreve 

como a realidade geográfica será apresentada no computador. Os autores 

ainda assinalam que banco de dados geográficos é composto por um 

conjunto de planos de informação, um conjunto de geoobjetos e um conjunto 

de objetos não-espaciais. 

Embora a visão e o cérebro humanos apresentem melhores 

capacidades para a classificação e interpretação de informações como as 
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adquiridas por sensoriamento remoto, os processos computacionais são 

mais rápidos. Por isso, diversos procedimentos estão sendo implementados 

em "software" procurando-se desenvolver sistemas de classificação, e 

também de decisão, que possam auxiliar o homem na solução de problemas 

de alocação de recursos e gerenciamento do meio ambiente de modo a não 

esgotá-los ou torna-lo inabitável (BARCZAD, et al, 1998). 

Os bancos de dados em um SIG são formados por dados espaciais 

georreferenciados, representados na forma vetorial e matricial e dados 

alfanuméricos, os quais mantém uma conecção que os relacionam 

mutuamente, um fornecendo as definições geográficas das feições da 

superfície da Terra e o outro os atributos numéricos e nominais na forma 

tabular, que estas feições possuem (SANTOS, et al, 1998). 

Para WATZLAWICK, et al (1999) a utilização de um sistema 

gerenciador de banco de dados para armazenar as informações geradas 

constitui uma poderosa ferramenta para auxiliar o planejamento e 

gerenciamento das atividades florestais. O SIG é contém está ferramenta 

gerencial poderosa o suficiente para administrar, organizar e processar 

volumes gigantescos de informações geográficas e prover fundamentos para 

resolver problemas que afligem o nosso meio ambiente. Já o seu 

desenvolvimento no setor florestal deve passar por diferentes fases, desde a 

formação da base de dados, mapeamentos e chegar ao pleno uso nas áreas 

e atividades. 

Para CAMARA, et al (1996) um modelo de dados deve fornecer 

ferramentas para descrever a organização lógica de bancos de dados, bem 

como definir as operações de manipulação de dados permitidas. Durante o 

desenvolvimento de uma aplicação específica, o processo de modelagem, 

quando bem conduzido, produz uma visão abstrata da realidade. Isto facilita 

o acesso e a reutilização dos dados, bem como a expansão do banco de 

dados. 

Uma base de dados espacial é uma coleção de entidades 

referenciadas espacialmente que atuam como modelo da realidade, devendo 

representar um conjunto selecionado de fenômenos. Estes dados 

espacializados podem ser armazenados em tabelas separadas, numa única 
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tabela, em tabelas combinadas, como listagens, conjuntos, coleções, etc. 

(PAREDES, 1994). Ainda segundo o mesmo autor um sistema de banco de 

dados é um programa computacional, que permite ao usuário pensar e atuar 

da mesma forma que quando aplicados nas atividades do dia-a-dia. Permite 

mudanças de dados, atualizações, correções de erros, etc. Eles trabalham 

com diferentes tipos de dados: numéricos, alfanuméricos, datas, etc.; 

possuem linguagens para descrição, manipulação de dados ou pesquisas de 

elementos espaciais da informação, provê ferramentas de programação e 

possuem estruturas particulares. Também oferecem módulos para 

estabelecimento e manutenção de relacionamentos entre tabelas, arquivos e 

registros na Base de Dados. 

PAREDES (1994) faz uma análise do modelo relacional de dados, 

onde explana, que a base de dados relacional permite relacionar registros de 

diferentes arquivos a serem associados com cada registro, sem usar 

ponteiros ou chaves para representar a união ou combinação entre os 

arquivos. Então a base de dados relacional consiste de uma série de 

arquivos que são denominados relações ou tabelas. Cada tabela contém um 

número de campo de dados (ou coluna de dados), permitindo que duas 

tabelas sejam relacionadas pelos seus campos comuns e juntadas para 

formarem uma nova tabela. 

Para o gerenciamento do grande número de informações contidas em 

um banco de dados é necessário um sistema de gerenciamento, que 

segundo MEDEIROS & PIRES (1998) é um software de caráter geral para 

manipulação eficiente de grandes coleções de informações estruturadas e 

armazenadas em uma forma consistente e integrada. Em outras palavras, 

estes sistemas são utilizados para consulta e atualização dos dados, 

incluindo, em especial, as interfaces entre sistema e usuário. Os principais 

objetivos de um SGBD são: 

a) tornar disponíveis dados integrados para uma grande variedade de 

usuários através de interfaces amigáveis; 

b) garantir a privacidade dos dados através de medidas de segurança 

dentro do sistema; 



 32 

c) permitir o compartilhamento de dados de forma organizada, 

atuando como mediador entre as aplicações e o banco de dados, garantindo 

assim o controle e a redução do nível de redundância e administrando 

acessos concorrentes; 

d) controlar a administração dos dados com garantia de manutenção 

de padrões de qualidade e integridade; e 

e) possibilitar a independência dos dados no sentido de poupar ao 

usuário detalhes físicos de organização e armazenamento. 

Base de dados é uma coleção de tabelas, cada uma organizada como 

um conjunto de registros ligados por um conjunto definido de relações entre 

essas tabelas. Uma base de dados permite, pois, a criação de conjuntos 

complexos de relações para um melhor acompanhamento e controle dos 

dados. Assim, base de dados é uma coleção de dados fundamental a um 

sistema, empresa ou empreendimento (LIMA, 1999). 

Ainda segundo o mesmo autor o modelo relacional foi proposto por E. 

F. Codd, um matemático do Laboratório de Pesquisas da IBM, em trabalho 

publicado em 1970 (Um Modelo Relacional para Grandes Bancos de Dados 

Compartilhados), contendo um sistema de gerenciamento e descrevendo 

uma álgebra relacional para dados organizados em tabelas. 

De acordo com KORTH & SILBERSCHATZ (1995) um banco de 

dados relacional consiste em uma coleção de tabelas, cada qual designada 

por um nome único. Uma linha numa tabela representa um relacionamento 

entre um conjunto de valores. Uma vez que uma tabela é uma coleção de 

tais relacionamentos, existe uma correspondência íntima entre o conceito de 

tabela e o conceito matemático de relação, a partir da qual o modelo de 

dados relacional tira seu nome. 

CÂMARA (1993) comenta que a maior parte das implementações 

atuais, dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, utiliza o padrão 

SQL para ter acesso aos atributos dos dados geográficos. 

WEBB, et al (1996) conceitua a Linguagem Estruturada de Consulta 

(SQL – Structured Query Language) como sendo um conjunto de comandos 

que manipulam informações em um banco de dados. Ainda segundo o 

mesmo autor a SQL fornece os meios para que uma única instrução possa 
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obter, incluir, excluir ou atualizar grupos de registros com base de critérios 

definidos pelo usuário. 

As instruções SQL criam uma consulta que será processada pelo 

mecanismo do banco de dados (SGBD). A consulta define os campos a 

serem processados, as tabelas que contém os campos, o intervalo de 

registros a serem incluídos e, no caso de recuperação de registros, a ordem 

em que os registros retornados deverão ser apresentados (SILER & 

SPOTTS, 1999). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1 Material 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa que resultou no Sistema de 

Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul (CR – IFC) foram 

utilizados os seguintes materiais. 

 

3.1.1 Hardware 
 
Microcomputador Pentium, 350 MHz, 64 MB RAM; 

Impressora Jato de Tinta; 

Gravador de CD-ROM; 

Scanner de mesa. 

 

3.1.2 Software 
 
Microsoft Visual Basic 6.0; 

Microsoft Access 97; 

Microsoft Word 97; 

Data Dinamic’s Active Report. 
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3.2 Métodos 
 

O sistema CR – IFC foi desenvolvido com a metodologia apresentada 

a seguir. 

 

3.2.1 Desenvolvimento do Sistema CR - IFC 
 

O Sistema de Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul (CR 

– IFC) está estruturado em dois módulos básicos que correspondem ao 

gerenciamento das informações referentes às florestas nativas e plantadas, 

independentemente. 

Para a modelagem do Sistema CR – IFC, utilizou-se a padronização 

de dados dada pelo Manual de Campo do Inventário Florestal Contínuo do 

Rio Grande do Sul, que ditou os procedimentos operacionais de coleta das 

informações. 

Este sistema permite a entrada de todos os dados levantados, sua 

armazenagem em uma base de dados relacional, consultas às tabelas do 

sistema possibilitando a filtragem de dados e também a geração de 

relatórios. 

 

3.2.1.1 Informações gerais sobre a área florestal 
 

A equipe de localização das parcelas que devem ser medidas no 

Inventário Florestal Contínuo coleta uma série de informações gerais que 

são registradas na ficha de campo (Anexo 01): 

Unidade amostral: Valor numérico identificador da unidade amostral 

que está sendo localizada a campo. 

a) Identificação da unidade amostral 
Latitude: Latitude geográfica do ponto central da parcela. 

Longitude: Longitude geográfica do ponto central da parcela. 

Para as unidades amostrais temporárias de florestas nativas as 

coordenadas (Latitude e Longitude) se referem as coordenadas do canto 

inferior esquerdo da unidade amostral. 
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Altitude: Altitude do ponto central da parcela. 

Carta: Nome da Carta Topográfica Escala 1:250.000 a que se refere 

a parcela em cadastro. 

Local: Nome da localidade em que se localiza a parcela. 

Município: Nome do município em que se localiza a parcela. 

Uso do solo real: Informação referente ao uso que está se fazendo 

do solo no momento da coleta das informações. 

Uso do solo classificado: Relacionar o tipo de uso do solo que foi 

obtido através de classificação digital das imagens. 

b) Identificação da propriedade 
Nome da Propriedade: Nome da propriedade em que se localiza a 

parcela. 

Proprietário: Nome do proprietário. 

Área da propriedade: Área total da propriedade que contém a 

unidade amostral (em ha). 

Atividade principal: Identifica a atividade econômica principal da 

propriedade. 

Área de floresta: Superfície total de floresta (em ha). 

c) Dados da Floresta 
Área de floresta plantada: Superfície de floresta plantada (em ha). 

Espécie plantada: Nome da espécie plantada. 

Área de floresta nativa: Superfície de floresta nativa (em ha). 

Idade da floresta: Informação referente a idade da floresta plantada 

(em anos). 

Uso atual da floresta: Registrar o uso atual que está sendo dado a 

floresta. 

Uso potencial da floresta: Registrar o potencial econômico que 

poderá ser conseguido com a floresta. 

Uso – Manejo aplicado: Informar o sistema de manejo que está 

sendo aplicado a floresta. 

d) Dados da Fauna 
Espécies existentes na propriedade: Registrar as principais 

espécies de nossa fauna existentes na propriedade. 
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e) Atividades de recreação, turismo e educação ambiental 
Atividades existentes: Registrar as atividades ligadas a recreação, 

turismo e educação ambiental existentes na propriedade. 

Atividades potenciais: Registrar as atividades potenciais da 

propriedade, em relação a recreação, turismo e educação ambiental. 

 

3.2.1.2 Florestas nativas 
 

As florestas nativas correspondem as formações florestais naturais, 

em que não houve a ação direta do homem em sua formação.  

As informações que são coletadas a campo e que deverão ser 

registradas no sistema são: 

 

3.2.1.2.1 Cadastro de espécies nativas 
 

O cadastro das espécies florestais nativas é de fundamental 

importância, para que a qualquer momento se possa disponibilizar a relação 

de espécies existentes no Estado. O cadastro de espécies compreende as 

seguintes informações: 

Código: Código numérico dado a espécie. 

Nome Científico: Nome Científico da espécie segundo classificação 

botânica. 

Nome Comum: Nome popular ou comum associado a espécie. 

Família: Família botânica a qual pertence a espécie. 

 

3.2.1.2.2 Informações sobre as unidades amostrais medidas 
 

A partir da coleta preliminar de informações pela equipe de 

localização das parcelas, as equipes de medição do Inventário Florestal 

Contínuo levantam os dados sobre a parcela e registram na ficha de campo 

mostrada no Anexo 02. Estes dados são: 

Unidade amostral: Índice numérico identificador da unidade amostral 

que está sendo localizada. 
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Responsável: Nome do responsável pela equipe de medição da 

parcela. 

Equipe Nº: Número da equipe de campo. 

Data: Data de medição da unidade amostral. 

Local: Nome da localidade em que se localiza a parcela. 

Município: Nome do município em que se localiza a parcela. 

Latitude: Latitude geográfica do ponto central da parcela. 

Longitude: Longitude geográfica do ponto central da parcela. 

Altitude: Altitude do ponto central da parcela. 

Carta: Número da Carta Topográfica Escala 1:250.000 em que se 

localiza a parcela em cadastro. 

Tipo de Unidade Amostral: Registro do tipo de unidade amostral 

através da seguinte codificação: 

1 – Permanente; 

2 – Temporária. 

Exposição do Terreno: Informa a exposição do terreno na área da 

parcela, através da seguinte codificação: 

1 – Norte; 

2 – Sul; 

3 – Leste; 

4 – Oeste. 

Tipo de Floresta: Classificação da floresta do ponto de vista da sua 

fitogeografia: 

1 – Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica); 

2 – Floresta Ombrófila Mista (Araucária); 

3 – Floresta Estacional Decidual (Alto Uruguai e Serra Geral); 

4 – Floresta Estacional Semidecidual (Escudo); 

5 – Savana Estépica (Parque do Espinilho); 

6 – Floresta Ciliar. 

Classe da Floresta: Classificação de acordo com o estágio 

sucessional dominante na unidade amostral: 

1 – Floresta primária; 
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A floresta primária se caracteriza como sendo de máxima expressão 

local, com grande diversidade biológica, sendo os efeitos das ações 

antrópicas mínimos, que não afetam a estrutura e composição de espécies. 

2 – Estágio Inicial de Regeneração (Capoeira); 

Com as seguintes características: 

- Formação herbácea ou arbustiva, com altura média de 3 m e DAP < 

8 cm; 

- Epífitas, quando existentes: líquens, briófitas, pteridófitas; 

- Trepadeiras, se presentes, são herbáceas; 

- Serapilheira forma uma camada fina, pouco decomposta; 

- Diversidade variável, com poucas espécies arbóreas, estas muito 

dispersas; 

- Ausência de sub-bosque; 

- Espécies características: rabo-de-burro, capororocas, samambaia-

das-taperas, vassouras, etc. 

3 – Estágio Médio de Regeneração (Capoeirão); 

Com as seguintes características: 

- Vegetação de porte herbáceo/arbustivo, com altura média de até 8 

m e DAP de até 15 cm; 

- Cobertura arbórea variando de aberta a fechada, dois estratos 

arbóreos não bem definidos, com ocorrência eventual de indivíduos 

emergentes; 

- Epífitas em maior número que o anterior; 

- Trepadeiras, quando presentes, são lenhosas; 

- Serapilheira com espessura variável; 

- Diversidade biológica significativa; 

- Sub-bosque presente; 

- Espécies características: capororocas, farinha-seca, vassouras, chá-

de-bugre, ingá, pata-de-vaca, grandíuva, bracatinga, fumo-bravo, etc. 

4 – Estágio Avançado de Regeneração (Mata Secundária). 

Com as seguintes características: 

- Vegetação com fisionomia arbórea formando um dossel fechado, 

uniforme, dois estratos arbóreos bem definidos e um terceiro em formação, 
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de grande amplitude diamétrica, com altura média superior a 8 m e DAP > 

15 cm; 

- Espécies emergentes, copas superiores amplas; 

- Epífitas em grande número de espécies e indivíduos; 

- Trepadeiras em geral, lenhosas; 

- Serapilheira abundante; 

- Grande diversidade biológica; 

- Espécies características: canelas, aroeiras, camboatá-vermelho, 

camboatá-branco, vassourão-branco, angico-vermelho, guajuvira, timbaúva, 

etc. 

Sub-bosque: Classificação do sub-bosque de acordo com a sua 

densidade: 

1 – Denso; 

2 – Médio; 

3 – Ralo. 

Classe de Valor: Classificação de acordo com o valor ecológico. O 

valor ecológico está relacionado com a importância em termos de 

conservação e biodiversidade do fragmento florestal onde está a unidade 

amostral, no contexto da microbacia. 

0 – Não avaliado; 

1 – Altíssimo valor ecológico; 

Exemplos:  Floresta em Unidade de Conservação; 

  Floresta primária, ciliar; 

  Floresta na margem de canyons. 

2 – Alto valor ecológico; 

Exemplos:  Floresta de porte elevado formando corredor de fauna; 

  Fragmento com elevada riqueza de espécies; 

  Presença de árvores matrizes. 

3 – Médio valor ecológico; 

Exemplos: Floresta de porte considerável, porém as principais 

espécies de valor econômico como araucária, grápia, cedro, canjerana, 

louro, guajuvira, etc. foram bastante exploradas no passado; 
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  Florestas secundárias que não formam corredores de 

fauna ou mata ciliar. 

4 – Pouco valor ecológico. 

Exemplo:  Capoeirões e capoeiras em geral, localizados longe das 

margens de rios. 

Acesso: Classificação baseado no grau de dificuldade de acesso até 

atingir a unidade amostral: 

1 – Fácil acesso; 

2 – Acesso com restrição; 

3 – Difícil acesso. 

Relevo: Registrar o código do relevo de acordo com a inclinação do 

terreno: 

1 – Inclinação de 0 a 5º; 

2 – Inclinação de 6 a 15º; 

3 – Inclinação de 16 a 30º; 

4 – Inclinação superior a 30º; 

Solo: Classificação do solo dominante existente na unidade amostral, 

baseado na observação superficial, como segue: 

0 – Não classificado; 

1 – Afloramento de rocha; 

2 – Hidromórfico; 

3 – Profundo; 

4 – Arenoso. 

Hora Início: Registrar a hora de início do levantamento da unidade 

amostral. 

Hora Término: Registrar a hora do término do levantamento da 

unidade amostral. 

Área: Registrar a área da unidade amostral de acordo com o tipo de 

unidade (Permanente: 10.000 m² e Temporária: 1.000 m²). 
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3.2.1.2.3 Dados de cada árvore medida 
 

Cada árvore contida dentro da unidade amostral é quantificada e 

qualificada de acordo com uma série de critérios, que são (ficha de campo 

mostrada no Anexo 02): 

Número da árvore: Numeração dada a árvore, correspondente ao da 

etiqueta pregada no fuste. 

Subunidade: Número da subunidade a qual pertence a árvore.  

Para as parcelas permanentes utilizou-se um conglomerado com 100 

subunidades de 100 m² (10 m x 10 m), em 10 faixas de 10 m x 100 m, com 

uma área total de 10.000 m², como mostra a Figura 01. 

As unidades amostrais temporárias são compostas de 10 

subunidades em apenas uma faixa, com uma área total de 1.000 m² (Figura 

02). 

 

 

FAIXAS 
110 210 310 410 510 610 710 810 910 1010 

19 29 39 49 59 69 79 89 99 109 

18 28 38 48 58 68 78 88 98 108 

17 27 37 47 57 67 77 87 97 107 

16 26 36 46 56 66 76 86 96 106 

15 25 35 45 55 65 75 85 95 105 

14 24 34 44 54 64 74 84 94 104 

13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 

12 22 32 42 52 62 72 82 92 102 

SU
BU

N
ID

AD
ES

 

11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 

FIGURA 01. Conglomerado permanente para florestas nativas. 
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FIGURA 02. Unidade amostral temporária para florestas nativas. 

 

 

A representação das subunidades grifadas com tom de cinza mais 

escuro, correspondem àquelas no qual serão levantados os dados de 

regeneração natural das florestas nativas. Temos então para as unidades 

amostrais permanentes o levantamento da regeneração nas subunidades 

14, 26, 34, 42, 51, 610, 75, 86, 98 e 1010 e para as unidades amostrais 

temporárias a subunidade 11. 

Espécie – Nome Comum: Nome comum da espécie que está sendo 

avaliada. 

Código da Espécie: Código da espécie, após a identificação 

botânica. 

Circunferência: Circunferência da árvore a altura de 1,30 m – altura 

do peito, com trena de precisão de milímetros. 

HCAP: Altura onde foi tomada a circunferência da árvore.  

Altura Comercial: Altura comercial da árvore com precisão de 

decímetros. 

Altura Total: Altura total da árvore com precisão de decímetros. 
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Posição Sociológica: Classificação da árvore de acordo com a 

posição que ocupa no estrato arbóreo. 

0 – Não classificado; 

1 – Árvore dominante; 

2 – Árvore co-dominante; 

3 – Árvore dominada; 

4 – Árvore suprimida. 

Tendência a Valorização: Verificar a possibilidade da árvore passar 

de um estrato para outro, observando as condições de crescimento, através 

dos seguintes critérios: 

1 – Crescimento promissor, mudança ascendente na posição 

sociológica; 

2 – Crescimento médio, mudança lenta na posição sociológica; 

3 – Crescimento insignificante, tendência a permanecer na mesma 

posição sociológica. 

Classe da Copa: Classificação da copa de acordo com a sua 

profundidade. 

1 – Copa longa, comprimento maior que 1/2 da altura total da árvore; 

2 – Copa média, comprimento da copa entre 1/2 e 1/4 da altura total da 

árvore; 

3 – Copa curta, comprimento inferior a 1/4 da altura total da árvore; 

4 – Copa danificada ou quebrada. 

Condições de Sanidade: Anotar as condições de sanidade da árvore 

de acordo com as causas e a intensidade de danos: 

a) Causas: 

1 – Saudável; 

2 – Danos abióticos (geadas, ventos, ...); 

3 – Danos por insetos; 

4 – Danos por fungos; 

5 – Danos por animais; 

6 – Danos complexos (causados por dois ou mais agentes); 

7 – Morta. 

b) Intensidade: 
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1 – Baixa; 

2 – Média; 

3 – Alta. 

Qualidade do Tronco: Avalia a qualidade do tronco da árvore a partir 

da seguinte classificação: 

1 – Fuste reto, cilíndrico, sem defeitos interno aparentes, livre de nós 

e galhos, que permite obter madeira de alta qualidade; 

2 – Fuste reto a levemente tortuoso, cilíndrico ou pequena 

excentricidade, sem defeitos aparentes, presença de pequenos galhos, que 

permite obter madeira de boa qualidade; 

3 – Fuste com tortuosidade acentuada, excêntrico ou não com sinais 

de defeitos internos e externos, presença de galhos de porte regular, que 

permite obter madeira com qualidade regular; 

4 – Fuste inaproveitável, podre, oco, que não permite qualquer 

aproveitamento. 

Qualidade das Toras: A classificação da qualidade das toras será 

feita individualmente e segue a mesma classificação anterior, ou seja, para 

todo o fuste. As toras foram padronizadas em 1,5 metros, sendo 

consideradas quatro toras; e o restante é classificado em um única tora, em 

qualidade HC – 6,0 metros. 

Qualidade HC 6,0 m: Segue a classificação de qualidade das toras e 

se refere ao restante do fuste acima de 6 m de altura. 

Coordenadas da árvore: Medir e anotar as distâncias da ordenada e 

abscissa de cada árvore amostrada dentro de cada subunidade de 10 x 10 

metros, considerando-se como origem o canto inferior esquerdo. 

Características das árvores: Registrar características adicionais da 

árvore amostrada em dois campos: 

a) Primeiro Campo: 

0 – Sem característica adicional; 

1 – Morreu; 

2 – Caída; 

3 – Bifurcada abaixo de 1,30 m; 

4 – Inclinada; 
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5 – Copa quebrada; 

6 – Galhos quebrados; 

7 – Tronco quebrado acima de 1,30 m; 

8 – Oca; 

9 – Ingresso. 

b) Segundo Campo: 

0 – Não avaliado; 

1 – Com floração; 

2 – Com frutos; 

3 – Com sementes; 

4 – Presença de epífitas; 

5 – Presença de parasitas; 

6 – Uso fitoterápico; 

7 – Ninho de aves; 

8 – Líquens (barba-de-pau); 

9 – Envolta em cipó. 

 

3.2.1.2.4 Cubagem rigorosa 
 

Em cada unidade amostral, temporária ou permanente, são cubadas 

de duas a quatro árvores com CAP ≥ 30 cm. São selecionadas as árvores 

mais próximas do ponto inicial de medição, independente da espécie.  

A cubagem rigorosa é feita com a árvore em pé, em posições 

absolutas, até a altura comercial. Nas alturas de 0,30 m; 0,60 m; 1,30 m, 

toma-se a circunferência com fita métrica. Nas demais alturas, de metro em 

metro partindo-se de 1,30 m até a altura comercial, toma-se o diâmetro de 

cada seção com o auxílio do relascópio de Bitterlich. 

A ficha de campo (Anexo 03) para a cubagem rigorosa de florestas 

naturais contempla as seguintes observações: 

Carta: Anotação do número da Carta Topográfica onde está 

localizada a unidade amostral. 

Unidade amostral: Anotação do número da unidade amostral em que 

a árvore foi cubada. 
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Número da árvore: Indicação do número da árvore conforme 

plaqueta de alumínio fixada na ocasião. 

Código da Espécie: Indicação do número da espécie de acordo com 

a codificação do levantamento florístico. 

CAP: Registro do CAP medido, com precisão de milímetros, medido 

com fita métrica. 

Altura total: Registro da altura total da árvore, com precisão de 

decímetros. 

Altura comercial: Registro da altura comercial da árvore, com 

precisão de decímetros. 

Hora de início e término: Anotação da hora de início e término da 

cubagem. 

Data de medição: Indicação da data da cubagem na parcela. 

Equipe: Registro do número da equipe responsável pela cubagem. 

Diâmetro: Registro de todos os diâmetros nas respectivas alturas 

indicadas na ficha de campo de cubagem. 

Espessura da Casca: Registro da espessura da casca na altura de 

medição, com precisão de milímetros. 

Espécie: Nome comum da espécie objeto de cubagem. 

 

3.2.1.3 Florestas plantadas 
 

As florestas plantadas correspondem àquelas formadas pela ação 

antrópica através de plantios, geralmente homogêneos e com fins 

econômicos. 

Nas florestas plantadas, tanto para parcelas temporárias como 

permanentes, aplica-se uma unidade amostral de formato circular e a partir 

do centro da mesma, estende-se 8 raios de 13,82 m, configurando-se desta 

forma uma unidade amostral de 600 m², que possui a conformação mostrada 

na Figura 03. 
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FIGURA 03. Unidades amostrais para florestas plantadas. 

 

 

As informações que foram coletadas a campo e deverão ser 

registradas no sistema são: 

 

3.2.1.3.1 Cadastro de espécies plantadas 
 

A relação das espécies plantadas nas diversas unidades amostrais 

devem ser cadastradas, através das seguintes informações: 

Código: Código numérico dado a espécie. 

N 

W 

S 

Raio = 13,82 m 
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Nome Científico: Nome Científico da espécie segundo classificação 

botânica. 

Nome Comum: Nome popular ou comum associado a espécie. 

Família: Família botânica a qual pertence a espécie. 

 

3.2.1.3.2 Informações sobre as unidades amostrais medidas 
 
As informações coletadas nas unidades amostrais de florestas 

plantadas são registradas em ficha de campo própria, mostrada no Anexo 04 

e constitui-se das seguintes observações: 

Unidade amostral: Valor numérico identificador da unidade amostral. 

Responsável: Nome do responsável pela equipe de medição da 

unidade amostral. 

Equipe Nº: Número da equipe de campo. 

Hora de Início: Registrar a hora de início do levantamento da unidade 

amostral. 

Hora de Término: Registrar a hora do término do levantamento da 

unidade amostral. 

Local: Nome da localidade em que se localiza a unidade amostral. 

Município: Nome do município em que se localiza a parcela. 

Espécie: Nome da espécie plantada. 

Área da unidade: Registrar a área da unidade amostral. 

Latitude: Latitude geográfica do ponto central da parcela. 

Longitude: Longitude geográfica do ponto central da parcela. 

Altitude: Altitude do ponto central da parcela. 

Código do Distrito: Registro do Código Distrital em que se localiza a 

unidade amostral. 

Talhão: Registro do número do talhão. 

Carta: Número da Carta Topográfica Escala 1:250.000 onde está 

localizada a unidade amostral. 

Medição número: Indicação da ordem de abordagem do talhão 

relativa ao tempo, ou seja, 1 (um) para a primeira medição, e 2 (dois) para a 

segunda medição. 
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Número de fichas: Indicação do número de ordem das fichas usadas 

na medição de uma unidade amostral. 

Ficha número: Registrar o número da ficha utilizada para a medição 

da unidade amostral. 

Data: Data de medição da unidade amostral. 

Espaçamento inicial: Registro da distância das árvores entre linhas 

e na linha. 

Idade: Registro da idade real do povoamento em meses, levando-se 

em consideração o mês e o ano do plantio. 

Tipo de Parcela: Registro do tipo de unidade amostral através da 

seguinte codificação: 

1 – Permanente; 

2 – Temporária. 

Sítio: Registro da característica geral do solo, de acordo com a 

seguinte classificação: 

0 – Não classificado; 

1 – Afloramento de rocha; 

2 – Hidromórfico; 

3 – Profundo; 

4 – Arenoso. 

Tipo de madeira: Classificação em relação ao gênero e/ou a espécie, 

da seguinte maneira: 

1 – Acácia-negra; 

2 – Araucaria angustifolia; 

3 – Pinus elliottii; 

4 – Pinus taeda; 

5 – Pinus spp; 

6 – Eucalyptus saligna (1º ciclo); 

7 – Eucalyptus saligna (2º ciclo); 

8 – Eucalyptus grandis (1º ciclo); 

9 – Eucalyptus grandis (2º ciclo); 

10 – Eucalyptus spp (1º ciclo); 

11 – Outras. 
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Classe natural de idade: Refere-se ao estado de desenvolvimento 

natural dos povoamentos. Registrar um dos seguintes códigos conforme a 

situação: 

0 – Não avaliado; 

1 – Estado jovem: são todos os povoamentos em estado de cultura ou 

de regeneração natural, compreende o período entre a implantação até o 

início do fechamento das copas do povoamento; 

2 – Estado denso: são povoamentos que se encontram no período 

entre o início do fechamento das copas até o início dos desbastes; 

3 – Estado de desbaste: são povoamentos que se encontram no 

período compreendido entre o início dos desbastes até atingir o diâmetro 

objetivo; 

4 – Estado de madeira: são os povoamentos cujo DAP médio é maior 

que o diâmetro objetivo. 

Forma de mistura: É representada em unidades absolutas ou 

relativas da área florestal e aplicada exclusivamente para povoamentos 

mistos: 

0 – Não avaliado; 

1 – Mistura isolada: as árvores estão distribuídas aleatoriamente no 

povoamento; 

2 – Mistura em grupinhos: ocorre quando o diâmetro médio da área 

de mistura for menor ou igual a 15 (quinze) metros (d ≤ 15 m); 

3 – Mistura em grupos: 15 m < d ≤ 30 m; 

4 – Mistura em grupões: 30 m ≤ d ≤ 60 m; 

5 – Mistura em pequenas áreas: d > 60 m; 

6 – Mistura em faixas: ocorre quando as árvores encontram-se 

distribuídas em forma de faixas. 

Nesta classificação, a variável d representa o diâmetro médio da área 

florestal avaliada. 

Divisão da mistura: A divisão da mistura é representada em 

percentagem da área ocupada do talhão, obedecendo a seguinte 

classificação: 

0 – Não avaliado; 
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1 – 0 - 15% da área total; 

2 – 15 - 30% da área total; 

3 – 30 - 45% da área total; 

4 – > 45% da área total. 

Qualidade das árvores: Registro de um dos seguintes códigos, de 

acordo com as quatro alternativas abaixo. A avaliação é feita a partir da 

observação, em termos médios, das seguintes características das árvores: 

a) Forma do Fuste: 

Avaliado em termos médios para o povoamento e registrado no 

primeiro campo: 

0 – Não avaliado; 

1 – Longo e reto; 

2 – Longo e irregular; 

3 – Médio e reto; 

4 – Médio e irregular; 

5 – Curto e reto; 

6 – Curto e irregular. 

Entende-se por fuste a porção do tronco de uma árvore compreendida 

entre a base e o primeiro galho vivo, sendo que: 

LONGO: é o fuste que tiver um comprimento maior ou igual a ³/4 da 

altura total da árvore; 

MÉDIO: é o comprimento compreendido entre ³/4 e ¹/2 da altura total 

da árvore; 

CURTO: é o comprimento menor que ¹/2 da altura total da árvore; 

RETO: fuste reto e cilíndrico; 

IRREGULAR: fuste tortuoso e/ou excêntrico. 

b) Galhos:  

Registrado no segundo campo e classificado em: 

0 – Não avaliado; 

1 – Grossos: diâmetro na inserção maior ou igual a 5,0 cm; 

2 – Finos: diâmetro menor que 5,0 cm; 

3 – Desramados: fuste que sofreu poda. 
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c) Copas:  

Registradas no terceiro campo e classificadas em: 

0 – Não avaliada; 

1 – Copa profunda: é a copa que possui comprimento maior que ¹/2 da 

altura total da árvore; 

2 – Copa média: é a copa com comprimento entre ¹/2 e ¹/4 da altura 

total da árvore; 

3 – Copa curta: é a copa com comprimento inferior a ¹/4 da altura total 

da árvore. 

d) Defeitos: 

Registrados no quarto campo e classificados em: 

0 – Não avaliado; 

1 – Danos por animais: causados por roedores, cavalares, bovinos, 

etc.; 

2 – Insetos; 

3 – Fungos; 

4 – Poluição; 

5 – Sem defeitos. 

Classe de valor: Classificação da unidade amostral de acordo com o 

valor médio estimado da madeira do povoamento, considerando: 

0 – Não avaliada; 

1 – Altíssimo valor de produção: são os povoamentos que apresentam 

fustes longos e retos, sofreram desrama, copas curtas e árvores livres de 

defeitos; 

2 – Alto valor de produção: são os povoamentos que apresentam 

fustes longos e retos, galhos finos, copas curtas e árvores livres de defeitos; 

3 – Médio valor de produção: são os povoamentos que apresentam 

fustes longos e irregulares e/ou médios e retos e/ou curtos e retos, galhos 

finos e/ou grossos, copas médias e baixa incidência de defeitos (até 20%); 

4 – Baixo valor de produção: são os povoamentos que apresentam 

fustes médios e irregulares e/ou curtos e retos, galhos grossos, copas 

grandes e defeitos em proporção superiores a 20% e inferiores a 60%; 
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5 – Nenhum valor de produção: são povoamentos que apresentam 

fustes curtos e irregulares, galhos grossos e/ou finos, copas de qualquer 

tamanho e com alta incidência de defeitos (> 60%). 

Grau de cobertura: Refere-se ao grau de cobertura do solo pelas 

copas das árvores. Classificação dos povoamentos através da seguinte 

codificação: 

0 – Não avaliado; 

1 – Denso: copas que se entrelaçam; 

2 – Fechado: copas que tocam-se na ponta dos galhos; 

3 – Aberto: copas distanciadas entre si de modo que uma segunda 

copa possa ocupar todo esse espaço; 

4 – Claro: copas distanciadas entre si de modo que uma segunda 

copa não possa ocupar todo este espaço; 

5 – Espaçada: copas distanciadas de tal forma que são necessárias 

várias copas para ocupar este espaço. 

Mês e ano de plantio: Registrar o mês e o ano de plantio; 

Desbaste: Será registrada a quantidade de volume de madeira 

retirado nos desbastes. 

 

3.2.1.3.3 Dados de cada árvore medida 
 

As árvores contidas dentro da unidade amostral são quantificadas e 

qualificadas da seguinte maneira: 

Medição do DAP: São medidos os diâmetros à altura do peito (DAP) 

de todas as árvores que apresentarem DAP ≥ 5 cm. O registro do DAP deve 

ter precisão em milímetro. 

Medição da altura total (h): São medidas as alturas totais das 20 

primeiras árvores, mais as das 6 árvores mais grossas da parcela (altura 

dominante). Registrar a altura total da árvore medida com precisão de 

centímetro. 

Códigos: O código refere-se às características específicas de cada 

árvore. O código é constituído de três dígitos, sendo que: 

1º Campo: descreve as características das árvores: 
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0 – Sem Peculiaridade; 

1 – Árvore dominante (ho); 

2 – Árvore morta; 

3 – Desenvolvimento abaixo do limite de medição (DAP ≤ 5,0 cm); 

4 – Tronco bifurcado abaixo de 1,30 m, medir como sendo duas 

árvores; 

5 – Árvore bifurcada acima de 1,30 m; medir como sendo uma árvore; 

6 – Toco; 

7 – Árvore quebrada; 

8 – Fuste danificado; 

9 – Árvore inclinada. 

2º Campo: descreve as medidas de manejo aplicadas ou previstas 

para a árvore: 

0 – Sem Peculiaridade; 

1 – Árvore marcada para o desbaste; 

2 – Árvore desramada; 

3 – Árvore marcada para porta sementes; 

4 – Árvore brasão; 

5 – Touça (Eucalyptus spp.); 

6 – Árvore resinada; 

7 – Outra. 

3º Campo: descreve outras características que julgar necessárias: 

0 – Sem Peculiaridade; 

1 – Falha; 

2 – Árvore caída; 

3 – Brotos de uma touça (DAP ≥ 5,0 cm); 

4 – Árvore dupla; 

5 – Árvore com gomose; 

6 – Árvore atacada por vespa; 

7 – Outra. 
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3.2.1.3.4 Cubagem rigorosa 
 

Em cada unidade amostral, temporária ou permanente, deverão ser 

cubadas de duas a quatro árvores com DAP ≥ 5,0 cm. As árvores, 

selecionadas fora da unidade amostral, porém próximo da mesma, deverão 

apresentar um DAP semelhante ao diâmetro médio da parcela. 

A cubagem rigorosa será feita com a árvore derrubada, em 15 

posições relativas, até a altura total (0,5%; 1,0%; 5%; 10%; 15%; 20%; 25%; 

30%; 40%; 50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 95% da altura total da árvore). Nos 

pontos de medição, os diâmetros médios são tomados a partir de uma 

medição cruzada com suta, além da espessura média da casca. 

Para a medição da espessura média da casca, retira-se a casca com 

facão em duas posições opostas em cada ponto de medição e com o uso de 

uma régua faz-se a leitura da espessura da casca. 

A ficha de campo para cubagem rigorosa de florestas plantadas 

contempla as seguintes observações (Anexo 05): 

Carta: Anotação do número da carta onde está localizada a unidade 

amostral. 

Unidade amostral: Anotação do número da unidade amostral 

próxima da árvore que está sendo cubada. 

Talhão: Indicar o número do talhão. 

Idade: Registro da idade real do povoamento em meses, levando-se 

em consideração o mês e ano de plantio. 

Árvore número: Registrar o número seqüencial de cubagem. 

Espécie: Registrar o código da espécie. 

DAP: Registrar o DAP medido com suta. 

Altura total: Registrar a altura total da árvore, com precisão de 

centímetros, medida com trena. 

Altura aproveitável: Anotação da altura aproveitável pela indústria da 

árvore que está sendo cubada. 

Altura do primeiro galho: Registrar a altura na qual encontra-se o 

primeiro galho vivo da árvore. 
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Hora de início e término: Anotação da hora de início e término da 

cubagem. 

Data de medição: Indicar o dia, mês e ano da medição. 

Equipe: Indicar o número da equipe responsável pela cubagem. 

Altura: Registrar as alturas em metros, com precisão de centímetro, 

das alturas relativas aos pontos de medição. 

Diâmetro: Registrar os diâmetros com casca nos respectivos pontos 

de medição, medidos com suta e precisão de milímetro. 

Espessura da casca: Registrar a espessura da casca nos 

respectivos pontos de medição, com precisão de milímetros. 

 

3.2.1.4 Roteiros de acesso 
 

Os roteiros de acesso as unidades amostrais levantadas pela equipe 

do Inventário Florestal Contínuo consiste das coordenadas plano-

retangulares do sistema de projeção UTM (Universo Transverso de 

Mercator) de um ponto notável de saída (estrada principal, sede municipal, 

entre outros) até o centro da unidade amostral. 

As coordenadas são coletadas com o auxílio de GPS (Sistema de 

Posicionamento Global) de navegação e são: 

Coordenada E: Coordenada no eixo das abscissas do sistema UTM. 

Coordenada N: Coordenada no eixo das ordenadas do sistema UTM. 

Coordenada Z: Altitude em relação ao nível médio dos mares de 

cada ponto levantado. 

Código: Código de cada ponto levantado pelo GPS de navegação. 

 

 

3.2.2 Base de dados relacional 
 

Os bancos de dados relacionais do Sistema de Inventário Florestal 

Contínuo do Rio Grande do Sul foram modelados a partir das observações 

anotadas pelas equipes de medição e disponibilizadas nas fichas de campo. 

Esta modelagem foi feita no software ACCESS® versão 97 da Microsoft. 
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3.2.2.1 Florestas nativas 
 

O banco de dados para o armazenamento e manipulação das 

informações relativas as florestas nativas chama-se RS_IFC_N.MDB e é 

constituído das seguintes tabelas (Anexo 06): 

 

3.2.2.1.1 Tabela PARCELAS_ID 
 

A tabela PARCELAS_ID armazena os dados coletados pelas equipes 

de localização das unidades amostrais. A Figura 04 mostra a estrutura da 

tabela no banco de dados RS_IFC_N.MDB. 

 

 

 
FIGURA 04 - Estrutura da tabela PARCELAS_ID. 

 

 

3.2.2.1.2 Tabela ESPÉCIES_N 
 

A tabela ESPÉCIES_N armazena as informações relativas as 

espécies florestais nativas encontrados no Estado e a sua estrutura é 

mostrada pela Figura 05. 
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FIGURA 05 - Estrutura da tabela ESPÉCIES_N. 

 

 

3.2.2.1.3 Tabela PARCELAS_MED 
 

A tabela PARCELAS_MED armazena as informações das parcelas 

medidas pelas equipes do Inventário Florestal Contínuo e sua estrutura é 

mostrada na Figura 06. 

 

 
FIGURA 06 - Estrutura da tabela PARCELAS_MED 
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3.2.2.1.4 Tabela DADOS_PN 
 

A tabela DADOS_PN armazena as informações de cada árvore 

medida pela equipe de campo, considerando apenas as árvores com CAP 

maior ou igual a 30,0 cm. A Figura 07 mostra a sua estrutura.  

Além das informações coletadas a campo foram incorporadas a esta 

tabela do banco de dados outras de grande importância para se atingir os 

objetivos do sistema. 

 

 

 
FIGURA 07 - Estrutura da tabela DADOS_PN. 

 

 

3.2.2.1.5 Tabela DADOS_REGENERAÇÃO 
 

A tabela DADOS_REGENERAÇÃO foi modelada para armazenar os 

dados relativos a coleta de informações da regeneração natural das florestas 

nativas, que corresponde às árvores amostradas que possuem CAP menor 

que 30,0 cm. A Figura 08 mostra a estrutura desta tabela no banco de dados 

RS_IFC_N.MDB. 
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FIGURA 08 - Estrutura da tabela DADOS_REGENERAÇÃO. 

 

 

O Sistema CR – IFC conta ainda com tabelas auxiliares no banco de 

dados RS_IFC_N.MDB para armazenar dados tratados através de rotinas de 

resultado durante a sua execução. Estas tabelas são: 

 

3.2.2.1.6 Tabela PRODUÇÃO_QUANT 
 

A tabela PRODUÇÃO_QUANT armazena os dados dendrométricos 

de cada parcela distribuídos por classes de DAP. Estas classes de DAP 

foram previamente determinadas como mostra a Tabela 01. 

A Figura 09 mostra a estrutura da tabela PRODUÇÃO_QUANT no 

banco de dados. 
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TABELA 01 - Classes de DAP. 

Classe Variação de DAP (cm) 

1 9,55 ≤ DAP < 20 

2 20 ≤ DAP < 30 

3 30 ≤ DAP < 40 

4 40 ≤ DAP < 50 

5 50 ≤ DAP < 60 

6 60 ≤ DAP < 70 

7 70 ≤ DAP < 80 

8 80 ≤ DAP < 90 

9 DAP ≥ 90 

 

 

 
FIGURA 09 - Estrutura da tabela PRODUÇÃO_QUANT. 

 

 

3.2.2.1.7 Tabela VOLUME_PARC 
 

A tabela VOLUME_PARC armazena os dados dendrométricos 

totalizados por parcela levantada e sua estrutura é mostrada na Figura 10. 
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FIGURA 10 - Estrutura da tabela VOLUME_PARC. 

 

 

3.2.2.2 Florestas plantadas 
 

O banco de dados para o armazenamento e manipulação das 

informações relativas as florestas plantadas chama-se RS_IFC_E.MDB e é 

constituído das seguintes tabelas (Anexo 07): 

 

3.2.2.2.1 Tabela PARCELAS_ID 
 

A tabela PARCELAS_ID armazena os dados coletados pelas equipes 

de localização das unidades amostrais das florestas plantadas e possui a 

mesma estrutura mostrada no item 3.2.2.1.1 quando foi descrita para as 

florestas nativas. 

 

3.2.2.2.2 Tabela ESPÉCIES_E 
 

A tabela ESPÉCIES_E armazena as informações relativas as 

espécies florestais plantadas encontradas no Estado e a sua estrutura é 

mostrada pela Figura 11.  



 64 

 
FIGURA 11 - Estrutura da tabela ESPÉCIES_E. 

 

 

3.2.2.2.3 Tabela PARCELAS_MED 
 

A tabela PARCELAS_MED armazena as informações das parcelas 

medidas pelas equipes do Inventário Florestal Contínuo e sua estrutura é 

mostrada na Figura 12. 

 

 
FIGURA 12 - Estrutura da tabela PARCELAS_MED. 
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3.2.2.2.4 Tabela DADOS_E 
 

Os dados de cada árvore medida nas unidades amostrais das 

florestas plantadas são armazenados na tabela DADOS_E. A Figura 13 

mostra a estrutura da tabela no banco de dados RS_IFC_E.MDB. 

 

 

 
FIGURA 13. Estrutura da tabela DADOS_E. 

 

 

O Sistema CR – IFC conta ainda com tabelas auxiliares também no 

banco de dados RS_IFC_E.MDB para armazenar dados tratados através de 

rotinas de resultado durante a sua execução. Estas tabelas são: 

 

3.2.2.2.5 Tabela PRODUÇÃO_QUANT 
 

A tabela PRODUÇÃO_QUANT armazena os dados dendrométricos 

de cada parcela distribuídos por classes de DAP. Estas classes de DAP 

foram previamente determinadas e são mostradas no item 3.2.2.1.6. 

A Figura 14 mostra a estrutura da tabela PRODUÇÃO_QUANT no 

banco de dados. 
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FIGURA 14 - Estrutura da tabela PRODUÇÃO_QUANT. 

 

 

3.2.2.3 Cubagem rigorosa 
 

O banco de dados para o armazenamento e manipulação das 

informações relacionadas a cubagem das árvores, tanto de florestas nativas 

como plantadas, chama-se RS_IFC_C.MDB e é constituído das seguintes 

tabelas (Anexo 08): 

 

3.2.2.3.1 Tabela ID_ÁRVORE_N 
 

A tabela ID_ÁRVORE_N armazena as informações a respeito da 

árvore que esta sendo cubada, bem como àquelas relacionadas com a 

unidade amostral a que pertence, para as florestas nativas. A Figura 15 

mostra a estrutura da tabela no banco de dados RS_IFC_C.MDB. 
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FIGURA 15 - Estrutura da tabela ID_ÁRVORE_N. 

 

 

3.2.2.3.2 Tabela ÁRVORE_MED_N 
 

A tabela ÁRVORE_MED_N armazena os dados quantitativos de cada 

local de cubagem ao longo da árvore, nas florestas nativas (Figura 16). 

 

 
FIGURA 16 - Estrutura da tabela ÁRVORE_MED_N. 
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3.2.2.3.3 Tabela ID_ÁRVORE_E 
 

A tabela ID_ÁRVORE_E armazena as informações a respeito da 

árvore que está sendo cubada, bem como àquelas relacionadas com a 

unidade amostral a que pertence, para as florestas plantadas. A Figura 17 

mostra a estrutura da tabela no banco de dados RS_IFC_C.MDB. 

 

 

 
FIGURA 17 - Estrutura da tabela ID_ÁRVORE_E. 

 

 

3.2.2.3.4 Tabela ÁRVORE_MED_E 
 

A tabela ÁRVORE_MED_E armazena os dados quantitativos de cada 

local de cubagem ao longo da árvore, nas florestas plantadas (Figura 18). 

 
3.2.2.4 Roteiros de acesso 
 

O cadastro dos roteiros de acesso as unidades amostrais se dá na 

tabela ROTEIRO_N para àqueles que se referem a florestas nativas e na 
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tabela ROTEIRO_E para as florestas plantadas, ambos no banco de dados 

LINHAS.MDB (Anexo 09). 

A estrutura das duas tabelas é a mesma e a Figura 19 mostra a tabela 

ROTEIRO_N. 

 

 

 
FIGURA 18 - Estrutura da tabela ÁRVORE_MED_E. 

 

 

 
FIGURA 19 - Estrutura da tabela ROTEIRO_N. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

O CR – IFC é um sistema altamente interativo onde o usuário utilizará 

o mouse para o acesso de menus e botões de comando que disponibilizarão 

as funções do software. 

As interfaces gráficas do Sistema de Inventário Florestal Contínuo 

foram estruturadas em linguagem de programação dirigida a objetos Visual 

Basic® versão 6.0 da Microsoft. 

Na tela de inicialização do sistema (Figura 20) temos a identificação 

dos órgãos que participam do Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande 

do Sul.  

 

 

 
FIGURA 20 - Tela de inicialização do Sistema CR – IFC. 

 

 

Através de um ‘clique’ com o mouse sobre o logotipo do Inventário 

Florestal Contínuo abre-se a tela de acesso às funções do sistema como 

mostra a Figura 21. 
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Nesta tela tem-se uma barra de menus e uma série de botões de 

comando que permitem que o usuário acione as funções programadas do 

sistema. 

 

 

 
FIGURA 21 - Tela de acesso as funções do sistema. 

 

 

Na barra de menus tem-se as seguintes opções: 

A palavra <Arquivo> possibilita que o usuário acesse as seguintes 

opções: 

Informações das Parcelas – Nativas: Cadastro de Informações 

Gerais sobre as unidades amostrais de florestas nativas.  

Informações das Parcelas – Plantadas: Cadastro de Informações 

Gerais sobre as unidades amostrais de florestas plantadas. 

Cadastro de Espécies – Nativas: Cadastro de espécies florestais 

encontradas nas florestas nativas. 

Cadastro de Espécies – Plantadas: Cadastro de espécies florestais 

encontradas nas florestas plantadas. 

Diretório: Permite a mudança dos diretórios de trabalho do sistema. 

Através do menu <Cálculos> o sistema possibilita uma série de 

opções de cálculos dendrométricos nos dados das unidades amostrais já 

cadastradas. 
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Pelo clique no menu <Relatórios> são disponibilizadas uma série de 

opções para geração de relatórios dos dados cadastrados nos bancos de 

dados do sistema. 

O menu <RS> possibilita a espacialização das unidades amostrais 

sobre um mapa georreferenciado do Estado do Rio Grande do Sul. 

Os botões de comando estão dispostos em duas colunas de maneira 

a acessarem os dados de florestas nativas e plantadas, à esquerda e à 

direita da tela, respectivamente. 

 ⇒  Permite o cadastro das unidades amostrais 

medidas em florestas nativas. 

 ⇒  Permite o cadastro das unidades amostrais 

medidas em florestas plantadas. 

 ⇒  Quando acessado o botão da esquerda permite o 

cadastro dos dados individuais de cada árvore das unidades amostrais de 

florestas nativas e quando acessado o botão da esquerda da mesma forma 

para florestas plantadas. 

 ⇒  Permite o cadastro dos dados de regeneração natural em 

florestas nativas. 

 ⇒  Abre a rotina de cadastro dos roteiros de acesso 

às unidades amostrais nativas ou plantadas. 

 ⇒  Abre a tela de cadastro das árvores cubadas nas 

florestas nativas ou plantadas. 

 

 

4.1 Informações gerais sobre a área florestal 
 

As informações registradas pela equipe de localização das parcelas 

medidas no inventário florestal, são armazenadas na tabela PARCELAS_ID 

existente tanto no banco de dados RS_IFC_N.MDB como no banco de 

dados RS_IFC_E.MDB. 



 73 

Assim a interface gráfica é mostrada pela Figura 22 para as florestas 

nativas, sendo acessada pelo menu Arquivo – Identificação de Parcelas – 
Nativas. 

 

 

 
FIGURA 22 - Identificação de parcelas em florestas nativas. 
 
 
Já a Figura 23 mostra a tela de cadastro das informações gerais 

sobre as parcelas para as florestas plantadas e é acionada pelo menu 

Arquivo – Identificação de Parcelas – Plantadas. 

Para o cadastro de uma nova parcela deverá ser clicado o botão de 

comando < > existente nesta tela. 

As informações são digitadas seqüencialmente nas caixas de texto 

existentes e a movimentação do cursor de digitação se dá através da tecla 

<Enter>. 
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FIGURA 23 - Identificação de parcelas em florestas plantadas. 

 

 

Para o registro das informações da unidade amostral que está sendo 

cadastrada, o botão de comando < > deverá ser clicado.  

O sistema retornará uma mensagem confirmando o registro das 

informações no banco de dados como mostra a Figura 24. 

 

 

 
FIGURA 24 - Confirmação de registro da parcela. 

 

 

O botão de comando < > gera o relatório da parcela que já foi 

cadastrada no banco de dados e que está ativa no momento do 

acionamento do mesmo, como mostra a Figura 25. 
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FIGURA 25 - Relatório de informações gerais sobre as parcelas. 

 

 

Todos os relatórios gerados pelo sistema possuem na barra de 

ferramentas as seguintes opções: 

 ⇒  Permite a impressão do relatório gerado pelo sistema. 

 ⇒  Zoom out: permite diminuir o zoom de visualização do relatório. 

 ⇒  Zoom in: permite aumentar o zoom de visualização do relatório. 

 ⇒  Mostra o percentual de zoom ativo para o relatório. 

 ⇒  Permite navegar entre as páginas do relatório. 

 ⇒  Mostra qual é a página do relatório que está sendo 

visualizada e o número total de páginas. 

 ⇒  Permite desfazer uma ação feita anteriormente. 

 ⇒  Possibilita que seja refeita uma ação anteriormente 

desfeita. 

O botão de comando < > dá acesso à visualização das tabelas do 

banco de dados com todas as informações existentes, permitindo desta 

forma várias possibilidades de filtragem e consultas aos dados. A Figura 26 
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mostra esta tela do sistema, que será explicada em maiores detalhes no 

item 4.5. 

 

 

 
FIGURA 26 - Parcelas cadastradas no banco de dados. 

 

 

4.2 Cadastro de espécies florestais 
 

Todas as espécies florestais levantadas pelas equipes de campo do 

Inventário Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul serão armazenadas nas 

tabelas ESPÉCIES_N se nativas e ESPÉCIES_E se plantadas. 

A interface gráfica para armazenamento e manipulação da tabela 

ESPÉCIES_N é acessada pelo menu Arquivo – Cadastro de Espécies – 
Nativas. 

A Figura 27 mostra a tela de cadastro de espécies nativas. 
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FIGURA 27 - Cadastro de espécies florestais nativas. 

 

 

A Figura 28 mostra a tela de cadastro de espécies plantadas, sendo 

que a rotina é acessada através do menu Arquivo – Cadastro de Espécies 
– Plantadas. 

O botão de comando < > deve ser utilizado para o cadastro de 

uma nova espécie florestal no banco de dados. 

Após a digitação das informações da espécie que está sendo 

cadastrada no banco de dados o usuário deverá clicar o botão de comando 

< >. 

 

 

 
FIGURA 28 - Cadastro de espécies florestais plantadas. 
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O sistema CR – IFC disponibiliza três opções de localização das 

espécies cadastradas no banco de dados. Para isso o usuário deverá 

selecionar uma das opções (Código, Nome Científico ou Nome Comum) nas 

respectivas caixas de listagem e clicar o botão de comando 

< >.  

A Figura 29 mostra na tela de cadastro de espécies de florestas 

nativas a caixa de rolagem Nome Científico. 

 

 

 
Figura 29 - Caixa de rolagem Nome Científico aberta. 

 

 

O botão de comando < > gera o relatório das espécies florestais 

cadastradas no banco de dados, como mostra a Figura 30. 
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FIGURA 30 - Relatório de espécies florestais nativas cadastradas. 

 

 

4.3 Florestas nativas 
 

Para abranger todos os dados coletados a campo nas unidades 

amostrais das florestas nativas, o sistema CR – IFC possui várias interfaces 

gráficas, que permitem o cadastro e manipulação dos dados. 

Essas telas do sistema permitem o cadastro das parcelas medidas, 

entrada dos dados de estoque das unidades amostrais, entrada dos dados 

de regeneração, cadastro dos roteiros de acesso às unidades amostrais e 

finalmente a cubagem rigorosa de árvores em florestas nativas. 

 

 

4.3.1 Cadastro de Parcelas Medidas 
 

A interface gráfica de cadastro das parcelas medidas é mostrada na 

Figura 31 e acessada pelo botão de comando < > da tela de 

acesso às funções do sistema. 
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FIGURA 31 - Tela de cadastro das parcelas medidas. 

 

 

Todas as informações deverão ser digitadas nas caixas de texto 

correspondentes sendo acessadas seqüencialmente com a tecla <Enter>. 

Para o cadastro de uma nova parcela medida pela equipe de campo 

deverá ser clicado o botão de comando < >. 

Quando as informações gerais sobre a parcela já foram cadastradas, 

o Sistema permite, através do botão de comando < >, a recuperar os 

seguintes dados: Local, Município, Latitude, Longitude, Altitude e Carta. 

Para o registro das informações da unidade amostral medida, o botão 

de comando < > deverá ser clicado.  

O botão de comando < > gera o relatório de todas as parcelas 

cadastradas na tabela PARCELAS_MED, como mostra a Figura 32. 
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FIGURA 32 - Relatório de parcelas medidas em florestas nativas. 

 

 

O botão de comando < > permite que o usuário localize qualquer 

unidade amostral já cadastrada para verificações e correções, através de 

seu número identificador selecionado na caixa de listagem. 

O botão de comando < > dá acesso a visualização das tabelas do 

banco de dados com todas as informações existentes, permitindo desta 

forma várias possibilidades de filtragem e consultas aos dados. 

 

4.3.2 Dados de cada árvore medida 
 

Para cada árvore existente na unidade amostral uma série de dados 

são levantados e fazem parte da ficha de campo correspondente. Estes 

dados são armazenados na tabela DADOS_PN para as árvores cuja 

Circunferência a Altura do Peito (CAP) é maior ou igual a 30 cm e na tabela 

DADOS_REGENERAÇÃO para árvores cujo CAP é menor que 30 cm, 

ambas no banco de dados RS_IFC_N.MDB. 
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4.3.2.1 Árvores com CAP maior ou igual a 30 cm 
 

A interface foi estruturada de acordo com a modelagem de dados feita 

e é acessada pelo botão de comando < > na tela de acesso as 

funções do sistema CR – IFC. 

Ao clicar sobre o botão acima o sistema abrirá a janela mostrada na 

Figura 33 que dará duas opções ao usuário.  

 

 

 
FIGURA 33 - Entrada e verificação dos dados – Florestas Nativas. 

 

 

A primeira opção (botão < >) se refere a entrada de dados da 

parcela escolhida em caixa de listagem existente nesta janela. A segunda 

opção (botão < >) dá acesso a tela de verificação dos dados que 

permite a correção de possíveis erros de digitação dos mesmos, entre outras 

opções. 

Observa-se que, para acessar as telas de entrada e verificação de 

dados, a parcela que se deseja trabalhar deverá estar cadastrada na tabela 

PARCELAS_MED, de maneira a configurar na caixa de listagem existente. 

 

4.3.2.1.1 Entrada de dados 
 

A tela de entrada de dados para os dados de estoque (CAP ≥ 30 cm) 

das florestas nativas é mostrada na Figura 34. 
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FIGURA 34 - Entrada de dados de cada árvore medida (CAP>30 cm). 

 

 

A entrada dos dados é seqüencial e o acesso a cada caixa de texto é 

dada pela tecla <Enter>. No alto da tela o sistema mostra o número da 

parcela que está ativa e, da mesma forma, que tipo de unidade amostral se 

está trabalhando. 

Na parte inferior da tela tem-se um quadro de instruções de cor azul, 

onde a cada dado digitado o sistema informa o que ele significa e os valores 

aceitáveis. 

O botão < > registra no banco de dados as informações da árvore 

que está sendo cadastrada e, automaticamente, posiciona o cursor para a 

digitação dos dados de outra árvore. 

Da mesma forma, se já existem árvores cadastradas na parcela 

escolhida o sistema sempre se posicionará para a entrada de dados da 

próxima árvore, configurando automaticamente o número da árvore na caixa 

de texto correspondente. 

O botão de comando < > acessa a rotina de cadastro da 

regeneração existente na unidade amostral. 



 84 

O sistema possui uma série de consistências, não permitindo a 

entrada de valores que não são aceitáveis, isto é, somente são permitidos os 

valores de subunidades definidos pelo conglomerado utilizado, o menor CAP 

aceitável é 30 cm, as espécies devem estar cadastradas na tabela 

ESPÉCIES_N, a altura comercial da árvore não poderá ser maior que a 

altura total, os valores qualitativos de cada árvore somente serão aceitos se 

existentes no quadro de instruções e a maior coordenada E e N é 10 m. 

 

4.3.2.1.2 Verificação dos dados 
 

A tela de verificação dos dados é mostrada na Figura 35. 

 

 

 
FIGURA 35 - Verificação dos dados de cada árvore (CAP ≥ 30 cm). 

 

 

Na tela de verificação dos dados das unidades amostrais de florestas 

nativas o usuário poderá através de cliques na barra de navegação, 

< >, visualizar todas as árvores cadastradas e fazer qualquer 

alteração de dados que for necessária. Após a alteração dos dados o 
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usuário deverá clicar o botão < > para atualizar o banco de 

dados do sistema. 

O usuário ainda poderá selecionar uma árvore em particular através 

da escolha do número da árvore na caixa de listagem e clicar o botão de 

comando < >. 

O botão de comando < > gera o relatório das árvores cadastradas 

no banco de dados que fazem parte da unidade amostral selecionada. A 

Figura 36 mostra o relatório gerado pelo sistema. 

 

 

 
FIGURA 36 - Relatório das árvores cadastradas por unidade amostral. 

 

 

O botão de comando < > dá acesso a visualização das tabelas do 

banco de dados com todas as informações existentes, permitindo desta 

forma várias possibilidades de filtragem e consultas aos dados. 

A opção < > permite a geração da distribuição dos dados 

dendrométricos por subunidade do conglomerado. Estes dados 

dendrométricos são Área Basal, Volume Total, Volume Comercial e Número 
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de árvores existentes. A Figura 37 mostra a tela de distribuição de dados 

dendrométricos por subunidade. 

 

 

 
FIGURA 37 - Distribuição de dados dendrométricos por subunidade. 

 

Já o botão de comando < > permite a distribuição destes mesmos 

dados dendrométricos por faixa do conglomerado, como mostra a Figura 38. 

 

 

 
FIGURA 38 - Distribuição de dados dendrométricos por faixa. 
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Na tela de distribuição de dados dendrométricos por subunidade ou 

faixa temos os seguintes botões de comando e suas funções: 

 ⇒  Copia a planilha para a área de transferência do Windows. 

 ⇒  Salva a planilha em um arquivo texto (.TXT) formatado. 

 ⇒  Transfere para o modo editor de texto disponível no sistema. 

 ⇒  Imprime a planilha. 

 ⇒  Permite a geração do gráfico da planilha. 

O botão de comando < > possibilita a espacialização das árvores 

cadastradas na unidade amostral. 

O botão de comando < > acessa a rotina de cadastro da 

regeneração existente na unidade amostral. 

 

4.3.2.2 Árvores com CAP menor que 30 cm 
 
Para cada unidade amostral, são levantadas em 10 subunidades as 

árvores que possuem circunferência a altura do peito menor que 30 cm, 

configurando desta maneira os dados de regeneração natural. Estas árvores 

ainda são subdivididas em dois estratos diferentes, com CAP variando entre 

≥ 3 e < 15 cm e com CAP variando entre ≥ 15 e < 30 cm, sendo levantadas 

em uma área de 10 m² e 100 m² respectivamente, para cada subunidade. 

O botão de comando < > permite o acesso às rotinas de entrada 

e verificação de dados para a regeneração de florestas naturais. 

 

4.3.2.2.1 Entrada de dados 
 

A tela de entrada dos dados de regeneração de florestas nativas é 

mostrada na Figura 39. 
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FIGURA 39 - Entrada de dados de regeneração. 

 

 

O botão < > registra no banco de dados as informações da árvore 

que está sendo cadastrada, e automaticamente posiciona o cursor para a 

entrada dos dados de outra árvore. 

 

4.3.2.2.2 Verificação dos dados 
 

A interface de verificação dos dados de regeneração de florestas 

nativas é mostrada na Figura 40. 

Qualquer alteração de dados feita nesta tela é confirmada com a 

navegação entre os dados, através do objeto < >, que permite a 

atualização do banco de dados. 

O sistema possibilita a localização de qualquer árvore cadastrada 

através da escolha do número da árvore na caixa de listagem e o 

acionamento do botão de comando < >. 
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FIGURA 40. Verificação de dados de regeneração. 

 

 

O botão de comando < > gera o relatório de regeneração 

mostrando todas as árvores cadastradas na unidade amostral ativa. A Figura 

41 mostra o relatório gerado pelo sistema. 

 

 

 
FIGURA 41 - Relatório de regeneração de florestas nativas. 
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O botão de comando < > dá acesso a visualização das tabelas do 

banco de dados com todas as informações existentes, permitindo desta 

forma várias possibilidades de filtragem e consultas aos dados. 

 

4.3.3 Roteiros de acesso 
 

O cadastro de roteiros de acesso às unidades amostrais das florestas 

nativas é feito através da tela mostrada na Figura 42 e poderá ser acessado 

através do botão de comando < >. 

 

 

 
FIGURA 42 - Roteiros de acesso – Florestas nativas. 

 

 

A entrada das coordenadas do roteiro de acesso (no sistema UTM) 

deve ser feita seqüencialmente e após todas elas terem sido digitadas, basta 

clicar o botão de comando < > para registrá-las no banco de 

dados. 

A verificação de dados para os roteiros de acesso às unidades 

amostrais se dá diretamente na interface de ligação ao banco de dados 

como será explicado no item 4.5, sendo que nesta rotina poderemos gerar 
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relatórios em tempo real como mostra a Figura 43 abaixo, para o roteiro de 

acesso a unidade amostral 1303. 

 

 

 
FIGURA 43 - Relatório de roteiros de acesso. 

 

 

4.3.4 Cubagem rigorosa 
 

A interface gráfica para a entrada de dados da cubagem rigorosa em 

florestas nativas esta disponível através do botão de comando 

< > e é mostrada na Figura 44. 

O número da árvore que está sendo cubada está condicionado a sua 

participação dentro da unidade amostral ou não, isto é, se a árvore cubada 

pertence a unidade amostral de floresta nativa e já foi previamente 

cadastrada, o sistema permite a recuperação das informações comuns 

através da escolha do seu número identificador e do clique no botão de 

comando < >. 

Se a árvore não pertence a unidade amostral a numeração será 

informada pelo usuário. 
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FIGURA 44 - Cubagem rigorosa em florestas nativas. 

 

 

Após a digitação dos valores de altura, diâmetro e espessura de 

casca de cada local de medição da cubagem rigorosa o usuário deverá clicar 

no botão de comando < > para que seja calculado o volume 

total com e sem casca da árvore. 

Feito o cálculo do volume total da árvore deverá ser clicado o botão 

de comando < > para que a árvore seja cadastrada no banco 

de dados do sistema, onde aparecerá a mensagem de aviso mostrada na 

Figura 45. 

 

 

 
FIGURA 45 - Confirmação de armazenamento dos dados. 
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O botão < > permite a entrada de dados de outra árvore cubada 

para a unidade amostral selecionada. 

O botão < > permite a geração do relatório das árvores cubadas 

da unidade amostral que está sendo trabalhada. A Figura 46 mostra o 

relatório gerado pelo sistema. 

 

 

 
FIGURA 46 - Relatório das árvores cubadas em florestas nativas. 

 

 

4.4 Florestas plantadas 
 

As interfaces gráficas para o cadastro e manipulação dos dados de 

florestas plantadas foram estruturados através da modelagem de dados feita 

para o sistema e compreende o cadastro das parcelas medidas, entrada dos 

dados das árvores de cada unidade amostral, cadastro dos roteiros de 

acesso às unidades amostrais e finalmente a cubagem rigorosa. 
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4.4.1 Cadastro de parcelas medidas 
 

A interface gráfica de cadastro das parcelas medidas é mostrada na 

Figura 47 e essa rotina é aberta pelo botão de comando < > 

existente na tela de acesso às funções do sistema. 

 

 

 
FIGURA 47 - Tela de cadastro das parcelas medidas. 

 

 

Todas as informações deverão ser digitadas nas caixas de texto 

correspondentes sendo acessadas seqüencialmente com a tecla <Enter>. 

Para o cadastro de uma nova parcela medida pela equipe de campo 

deverá ser clicado o botão de comando < >. 

Quando as informações gerais sobre a parcela já foram cadastradas, 

o Sistema permite, através do botão de comando < >, a recuperar os 

seguintes dados: Local, Município, Latitude, Longitude, Altitude e Carta. 

Para o registro das informações da unidade amostral medida, o botão 

de comando < > deverá ser clicado.  
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O botão de comando < > gera o relatório de todas as parcelas 

cadastradas na tabela PARCELAS_MED, como mostra a Figura 48. 

 

 

 
FIGURA 48 - Relatório de parcelas medidas em florestas nativas. 

 

 

O botão de comando < > permite que o usuário localize qualquer 

unidade amostral já cadastrada para verificações e correções, através de 

seu número identificador. 

O botão de comando < > dá acesso a visualização das tabelas do 

banco de dados com todas as informações existentes, permitindo desta 

forma várias possibilidades de filtragem e consultas aos dados. 

 

4.4.2 Dados de cada árvore medida 
 

Para cada árvore existente na unidade amostral uma série de dados 

são levantados e fazem parte da ficha de campo correspondente. 
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A interface foi estruturada de acordo com a modelagem de dados feita 

e é acessada pelo botão de comando < > na tela de acesso 

as funções do sistema CR – IFC. 

Ao clicar sobre o botão acima o sistema abrirá a janela mostrada na 

Figura 49 disponibilizando duas opções ao usuário.  

 

 

 
FIGURA 49 - Entrada e Verificação dos dados – Florestas Nativas. 

 

 

A primeira opção (botão < >) se refere a entrada de dados da 

parcela escolhida em caixa de listagem existente nesta janela. A segunda 

opção (botão < >) dá acesso a tela de verificação dos dados que 

permite a correção de possíveis erros de digitação dos mesmos, entre outras 

opções. 

Como podemos ver para acessar as telas de entrada e verificação de 

dados, a parcela que se deseja trabalhar deverá estar cadastrada na tabela 

PARCELAS_MED, para configurar na caixa de listagem existente. 

 

4.4.2.1 Entrada de dados 
 

A tela de entrada de dados de cada árvore medida nas unidades 

amostrais de florestas plantadas é mostrada na Figura 50. 
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FIGURA 50 - Entrada de dados da árvores medidas. 

 

 

A entrada dos dados é seqüencial e o acesso a cada caixa de texto é 

dada pela tecla <Enter>. No alto da tela o sistema mostra o número da 

parcela que está ativa. 

Na parte inferior da tela temos um quadro de instruções de cor azul, 

onde a cada dado que será digitado o sistema informa o que ele significa e 

os valores aceitáveis. 

O botão < > registra no banco de dados as informações da árvore 

que está sendo cadastrada, e automaticamente posiciona o cursor para a 

entrada de dados de outra árvore. 

 

4.4.2.2 Verificação dos dados 
 

A tela de verificação dos dados para as unidades amostrais de 

florestas plantadas é mostrada na Figura 51. 
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FIGURA 51 - Verificação dos dados. 

 

Na tela de verificação dos dados das unidades amostrais de florestas 

plantadas o usuário poderá, através de cliques na barra de navegação, 

< >, visualizar todas as árvores cadastradas e fazer qualquer 

alteração de dados que for necessária.  

O usuário ainda poderá selecionar uma árvore em particular através 

da escolha do número da árvore na caixa de listagem e clicar o botão de 

comando < >. 

O botão de comando < > gera o relatório das árvores cadastradas 

no banco de dados que fazem parte da unidade amostral selecionada. A 

Figura 52 mostra o relatório gerado pelo sistema. 

O botão de comando < > dá acesso a visualização das tabelas do 

banco de dados com todas as informações existentes, permitindo desta 

forma várias possibilidades de filtragem e manipulação dos dados. 
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FIGURA 52 - Relatório das árvores cadastradas por unidade amostral. 

 

 
4.4.3 Roteiros de acesso 
 

O cadastro de roteiros de acesso às unidades amostrais das florestas 

plantadas é feito através da tela mostrada na Figura 53 e poderá ser 

acessado através do botão de comando < >. 

A entrada das coordenadas do roteiro de acesso (no sistema UTM) 

deve ser feita sequencialmente e após todas elas terem sido digitadas, basta 

clicar o botão de comando < > para registrá-las no banco de 

dados. 
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FIGURA 53 - Roteiros de acesso – Florestas plantadas. 

 

 
4.4.4 Cubagem rigorosa 
 

A interface gráfica para a entrada de dados da cubagem rigorosa em 

florestas plantadas está disponível através do botão de comando 

< > e é mostrada na Figura 54. 

 

 

 
FIGURA 54. Cubagem rigorosa em florestas plantadas. 



 101 

O botão de comando < > recupera as informações a respeito 

da unidade amostral que se localiza próxima as árvores que estão sendo 

cubadas.  

Após a digitação dos valores de % da altura total, altura de medição, 

diâmetro e espessura de casca de cada local de medição da cubagem 

rigorosa o usuário deverá clicar no botão de comando < > para 

que seja calculado o volume total com e sem casca da árvore. 

Feito o cálculo do volume total da árvore deverá ser clicado o botão 

de comando < > para que a árvore seja cadastrada no banco 

de dados do sistema, onde aparecerá a mensagem de aviso mostrada na 

Figura 55. 

 

 

 
FIGURA 55. Confirmação de armazenamento dos dados de cubagem. 

 

O botão < > permite a geração do relatório das árvores cubadas 

da unidade amostral que está sendo trabalhada. A Figura 56 mostra o 

relatório gerado pelo sistema. 
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FIGURA 56 - Relatório das árvores cubadas em florestas plantadas. 

 

 

4.5 Consultas aos bancos de dados 
 

Toda a vez que o botão de comando < > estiver disponível nas 

telas do sistema o usuário poderá acessar a rotina que permite estruturar 

consultas às tabelas do banco de dados. 

A tela mostrada na Figura 57 é a interface gráfica que será utilizada 

pelo usuário. 
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FIGURA 57 - Interface com as tabelas dos bancos de dados. 

 

 

Na barra de ferramentas existente nesta tela temos uma série de 

botões de comando que possuem as seguintes funções: 

 ⇒⇒⇒⇒  Registrar a consulta ativa no banco de dados, devendo ser 

informado um nome para a consulta. 

 ⇒⇒⇒⇒  A partir da seleção prévia de um campo, possibilita a 

atribuição de um valor/expressão informado, a todos os registros da consulta 

ativa. 

 ⇒⇒⇒⇒  Atalho para procedimento de substituição a partir da seleção 

prévia de um campo. Possibilita a substituição de um determinado 

valor/expressão informado, por outro valor/expressão informado. 

 ⇒⇒⇒⇒  Retorna, como mensagem, o número de registro existentes no 

campo selecionado. 

 ⇒⇒⇒⇒  Retorna a soma algébrica dos valores numéricos dos registros 

existentes no campo selecionado. 

 ⇒⇒⇒⇒  Retorna a média aritmética dos valores numéricos do campo 

selecionado. 
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 ⇒⇒⇒⇒  Retorna o desvio padrão amostral (n-1) do conjunto de dados 

numéricos do campo selecionado. 

 ⇒⇒⇒⇒  Retorna a desvio padrão populacional (n) do conjunto de 

dados numéricos do campo selecionado. 

 ⇒⇒⇒⇒  Adiciona um filtro primário à consulta ativa. 

Esta consulta não pode estar estruturada com ações de filtros, e se 

assim o for, retorna uma mensagem de erro, invalidando a nova consulta. 

Ao adicionar um filtro primário e processar a nova consulta, não pode 

se repetir a inserção do filtro primário. 

 ⇒⇒⇒⇒  Adiciona um filtro secundário à consulta ativa. 

Não pode ser adicionado um filtro secundário, a uma consulta que 

não contenha a ação do filtro primário. 

Seqüencialmente, podem ser inseridos vários filtros secundários. 

 ⇒⇒⇒⇒  Reordena a consulta em forma ascendente (alfabética ou 

numérica) de acordo com o campo selecionado. 

Este procedimento é de ação final, isto é, não podem ser inseridos 

filtros na consulta ativa, a menos que a mesma seja registrada no BD, e 

recuperada para nova edição. 

 ⇒⇒⇒⇒  Reordena a consulta de forma decrescente de acordo com o 

campo selecionado. 

Para a utilização de qualquer uma das opções descritas acima o 

usuário deverá clicar no nome do campo (selecionando uma coluna da 

tabela) que deseja executar a operação. 

 ⇒⇒⇒⇒  Recupera a última consulta primária que foi executada. 

 ⇒⇒⇒⇒  Deleta de forma irrecuperável todos os registros da consulta 

ativa, apagando da mesma forma, os mesmos nas tabelas originais. 

Portanto, extrema atenção com esta opção. Ao ser acionada, solicita ao 

usuário se o mesmo confirma ou não a ação pretendida. 

O botão de comando < > permite listar as tabelas existentes no 

banco de dados ativo. A listagem poderá ser observada em caixa apropriada 



 105 

e escolhendo-se uma tabela, ao clicar o botão de comando < > ele será 

mostrada na grade desta tela. 

A opção < > permite a seleção de alguns campos de uma 

tabela para se fazer a consulta. 

Através do menu de comando existente nesta tela o usuário poderá: 

⇒⇒⇒⇒  Salvar uma consulta como texto (.TXT); 

⇒⇒⇒⇒  Salvar uma consulta no próprio banco de dados do sistema; 

⇒⇒⇒⇒  Excluir qualquer consulta ou tabela ativa do banco de dados; 

⇒⇒⇒⇒  Copiar qualquer item (1 ou mais campos) selecionada para a área 

de transferência do Windows. 

Qualquer consulta feita às tabelas do sistema poderão ser impressas, 

através de relatórios estruturados em tempo real de execução.  

A Figura 58 mostra uma consulta ao banco de dados do qual será 

gerado um relatório. Esta consulta nos mostra a freqüência de indivíduos de 

cada espécie da unidade amostral número 1415 cadastrada no sistema. 

Através de um clique no menu Arquivo – Imprimir o sistema mostra 

a tela da Figura 59 com diversas opções para formatação do relatório que 

está sendo gerado. 

 

 
FIGURA 58 - Consulta ao banco de dados. 
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As opções do relatório vão desde a formatação do título, dos nomes 

dos campos e do próprio corpo do relatório, podendo-se modificar fonte, 

tamanho, cor, sublinhar, negrito, espaçamentos, margens e cor de fundo. 

 

 

 
FIGURA 59 - Opções de formatação do relatório. 

 

 

O botão de comando < > salva o relatório que está sendo 

gerado pelo sistema no formato RTF ou RDF, que poderá ser trabalhado em 

qualquer editor de texto ou páginas html. 

O botão de comando < > gera o relatório para visualização na 

tela do computador e sua impressão. A Figura 60 mostra o relatório exemplo 

gerado. 
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FIGURA 60 - Relatório gerado a partir de consulta ao banco de dados. 

 

 

O exemplo da Figura 61 mostra uma consulta a tabela ESPÉCIES_N 

do banco de dados RS_IFC_RS.MDB, onde foram filtradas as espécies 

florestais pertencentes a Família Myrtaceae. 

Ajustadas as larguras das colunas de maneira com que os registros 

possam ser completamente lidos abre-se a janela de configuração do 

relatório como é mostrado na Figura 62, onde observa-se as características 

que foram associadas ao relatório que será gerado. 
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FIGURA 61 - Filtro das espécies pertencentes a Família Myrtaceae. 

 

 

  
FIGURA 62 - Formatação do relatório em tempo de execução, 

mostrando a paleta de cores. 

 

 

O botão de comando < > proporcionará a geração do relatório 

para sua visualização na tela do computador e sua posterior impressão 

como mostra a Figura 63. 
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FIGURA 63 - Relatório das espécies florestais nativas 

pertencentes a Família Myrtaceae. 

 

 

4.6 Cálculos 
 

A opção Cálculos na barra de menus do Sistema CR – IFC, permite 

que uma série de procedimentos matemáticos sejam feitos sobre os dados 

cadastrados nas tabelas dos bancos de dados. A Figura 64 mostra a tela de 

cálculos. 

 

 

 
FIGURA 64 - Opções de cálculos. 
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Os cálculos disponíveis são: 

 

4.6.1 Volume 
 
A opção volume possibilita que se recalculem todos os dados 

dentrométricos de uma parcela e é utilizado sempre que houver qualquer 

alteração de dados ou mesmo das equações que geram estes valores. 

Deve-se selecionar o tipo florestal e na seqüência a parcela que se 

deseja calcular, clicando-se por fim na opção Volume. 

O sistema retornará uma mensagem dizendo que o cálculo foi 

realizado. 

 

4.6.2 Distribuição diamétrica 
 

A distribuição diamétrica se refere ao cálculo dos dados 

dendrométricos subdivididos por classes de diâmetro e armazenados na 

tabela PRODUÇÃO_QUANT. 

Na opção Relatórios o usuário poderá gerar o relatório de distribuição 

diamétrica da parcela que foi calculada por este procedimento. 

 

4.6.3 Posição E e N das árvores (Nativas) 
 

Esta opção possibilita o cálculo da posição de cada árvore no 

conglomerado estruturado para as unidades amostrais em florestas nativas, 

já em coordenadas no sistema UTM. 

 

4.7 Relatórios 
 

O menu Relatórios permite que todos os relatórios gerados pelo 

sistema sejam encontrados em uma única janela, de maneira a agilizar a sua 

obtenção. Todos os relatórios mostrados nos itens anteriores estão nesta 

tela disponíveis, como mostra a Figura 65. 
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FIGURA 65 - Opções de relatórios. 

 

Primeiramente seleciona-se o tipo florestal e a unidade amostral que 

se deseja e na seqüência uma das opções de relatórios disponíveis.  

 

4.7.1 Parcelas Cadastradas 
 

A opção Parcelas Cadastradas gera o relatório de informações gerais 

da parcela selecionada como mostrado na Figura 66. 

 

 
FIGURA 66 - Relatório de informações gerais sobre as parcelas. 
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4.7.2 Árvores Medidas 
 

Ao clicar-se na opção Árvores Medidas o sistema retornará o relatório 

de todas as árvores cadastradas no banco de dados da parcela selecionada. 

A Figura 67 mostra um exemplo deste relatório. 

 

 

 
FIGURA 67 - Relatório de árvores medidas. 

 

 

4.7.3 Regeneração de Nativas 
 

A opção Regeneração de Nativas gera o relatório das árvores 

medidas e cadastradas, abaixo de 30 cm de CAP, para a parcela 

selecionada. A Figura 68 mostra um exemplo deste tipo de relatório. 
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FIGURA 68 - Relatório dos dados dendrométricos de regeneração. 

 

 

4.7.4 Análise dendrométrica 
 

O relatório de análise dendrométrica nos produz uma listagem dos 

dados dendrométricos por árvore cadastrada no banco de dados e 

pertencente a unidade amostral selecionada, como mostra a Figura 69. 

 

 
FIGURA 69 - Análise dendrométrica de unidades amostrais. 
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4.7.5 Distribuição diamétrica 

 
Depois de calculada a distribuição diamétrica de uma unidade 

amostral na opção de Cálculos o sistema disponibiliza o relatório desta 

distribuição como mostra a Figura 70. Esta distribuição diamétrica é calcula 

para o hectare independentemente da área da unidade amostral. 

 

 

 
FIGURA 70 - Distribuição diamétrica por espécie e por hectare. 

 

 

4.7.6 Volume por espécie 
 

O opção volume por espécie gera um relatório de todos os dados 

dendrométricos agrupados por espécie cadastrada no banco de dados e 

pertencente a unidade amostral selecionada. A Figura 71 mostra um 

exemplo deste tipo de relatório. 
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FIGURA 71 - Dados dendrométricos agrupados por espécie. 

 

 

Cabe salientar que os dados de Volume Comercial, Volume Total, 

Número de Árvores e Área Basal correspondem aos somatórios de cada 

espécie na unidade amostral e para a Altura Comercial e Altura Total temos 

a média da altura para a espécie. 

 

4.7.7 Cubagem Rigorosa 
 

A opção Cubagem Rigorosa gera o relatório de todas as árvores 

cubadas e cadastradas no banco de dados para a unidade amostral 

selecionada. A Figura 72 mostra um exemplo deste tipo de relatório. 
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FIGURA 72 - Relatório de árvores cubadas. 

 

 

4.7.8 Parcelas medidas 
 

A opção Parcelas Medidas permite a geração do relatório de todas as 

unidades amostrais cadastradas no banco de dados do sistema, como 

mostra a Figura 73. 

 

 
FIGURA 73 - Relatório de parcelas medidas. 
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4.7.9 Volume das parcelas medidas 
 

O relatório de volumes das parcelas medidas é um agrupamento dos 

dados dendrométricos por parcela cadastrada no banco de dados, como 

mostra a Figura 74. 

 

 

 
FIGURA 74. Dados dendrométricos por parcela. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

A base de dados relacional definida para o Inventário Florestal 

Contínuo do Rio Grande do Sul foi testada na sua aplicabilidade, através da 

entrada e manipulação dos dados reais levantados a campo, o que permitiu 

concluir que o sistema é capaz de armazenar, recuperar e interagir as 

informações dos dados cadastrais de parcelas medidas e os dados 

quantitativos e qualitativos de cada árvore.  

As interfaces gráficas estruturadas para fazer a ligação usuário – 

banco de dados mostraram-se eficientes, tornando o sistema de fácil 

operacionalidade, concluindo-se que: 

1. Permite cadastrar e registrar todos os dados que identificam as 

unidades amostrais de florestas nativas e plantadas; 

2. Permite armazenar e interagir com os dados quantitativos e 

qualitativos de cada árvore medida a campo; 

3. Permite o cadastro das espécies florestais nativas e plantadas; 

4. Permite análises e cálculos dendrométricos para todos os dados 

cadastrados no sistema. 

5. Permite o cadastro dos roteiros de acesso às unidades 

amostrais; 

6. Permite a filtragem de dados de maneira a se extrair as 

informações quantitativas e qualitativas das florestas do Estado; 

7. Permite a emissão de relatórios a cerca dos dados cadastrados e 

das operações realizadas no sistema. 

8. Permite apresentar todos os módulos do sistema em um software 

(CR – IFC 1.0), operacionalizado em ambiente Windows. 

A partir da análise dos resultados que o sistema proporcionou, com 

a sua implantação nos laboratórios do Inventário Florestal Contínuo do Rio 

Grande do Sul, recomenda-se a sua utilização por todos os órgãos 

governamentais ou não que utilizam dados de inventários florestais, para o 
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que seja ferramenta de auxílio na tomada de decisões mais rápidas e 

seguras a cerca do setor florestal. 
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ANEXOS 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 01 (Seção 3.2.1.1) 
Ficha de campo: 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 
 



                                                      
                                                           INVENTÁRIO FLORESTAL CONTÍNUO DO RS 
                                                                      CONVÊNIO: UFSM / SEMA-RS 
                                                           Informações Coletadas nas Unidades Amostrais 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1-IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 
Coordenadas UTM: 
Longitude:____________________________Latitude:_______________________________ 
Carta Topográfica :_____________________  Altitude: ______________________________ 
Local:______________________________________________________________________ 
Nº da unidade:_______________________________________________________________ 
Uso do solo: 
Atual  real:____________________________Classificado:___________________________ 
2-IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE 
Nome da propriedade:_________________________________________________________ 
Proprietário:_________________________________________________________________ 
Área da propriedade:__________________________________________________________ 
Atividade principal:___________________________________________________________ 
Área de floresta:______________________________________________________________ 
3-DADOS DA FLORESTA 
 3.1-Área de Floresta:                                                                                                                 
Plantada:_______________________________Nativa:_______________________________ 
     Espécie: ________________________        Idade:__________________ 
  3.2-Uso da floresta: Atual:_____________________________________________________ 
                                  Potencial:__________________________________________________ 
                                  Manejo aplicado:____________________________________________ 
4-FAUNA 
Espécies existentes na propriedade :______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
5-ATIVIDADES DE RECREAÇÃO, TURISMO, EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Atividades existentes:_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
Atividades potenciais:_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Data: ____/____/_______   Hora início: _____________  Hora término: _____________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 02 (Seção 3.2.1.2.2 e Seção 3.2.1.2.3) 
Ficha de campo: 

MEDIÇÕES DE UNIDADES AMOSTRAIS EM FLORESTAS NATIVAS 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 03 (Seção 3.2.1.2.4) 
Ficha de campo: 

CUBAGEM DE ÁRVORES EM FLORESTAS NATURAIS 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 04 (Seção 3.2.1.3.2 e Seção 3.2.1.3.3) 
Ficha de campo: 

MEDIÇÕES DE UNIDADES AMOSTRAIS EM FLORESTAS PLANTADAS 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 05 (Seção 3.2.1.3.4) 
Ficha de campo: 

CUBAGEM DE ÁRVORES EM FLORESTAS PLANTADAS 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 06 (Seção 3.2.2.1) 
Tabelas do Banco de Dados RS_IFC_N.MDB 



 

 

TABELA 02. PARCELAS_ID 

PARCELAS_ID 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

NPAR Número Inteiro Longo 

LATITUDE Número Simples 

LONGITUDE Número Simples 

ALTITUDE Número Simples 

CARTA Texto 20 

LOCAL Texto 100 

MUNICÍPIO Texto 50 

USO_SOLO_ATUAL Texto 50 

USO_SOLO_CLASS Texto 50 

NOME_PROP Texto 50 

PROPRIETÁRIO Texto 50 

ÁREA_TOTAL Número Simples 

ATIVIDADE Texto 50 

ÁREA_FLORESTA Número Simples 

ÁREA_NATIVA Número Simples 

ÁREA_PLANTADA Número Simples 

ESPÉCIE Texto 50 

IDADE Número Inteiro 

USO_FLOR_ATUAL Texto 50 

USO_FLOR_POTENCIAL Texto 50 

USO_FLOR_MANEJO Texto 50 

FAUNA Texto 100 

RECREAÇÃO_EXISTENTE Texto 50 

RECREAÇÃO_POTENCIAL Texto 50 

 



 

 

TABELA 03. ESPÉCIES_N 

ESPÉCIES_N 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

CÓDIGO Número Inteiro Longo 

NOME_CIENTÍFICO Texto 100 

NOME_COMUM Texto 100 

FAMÍLIA Texto 50 

 



 

 

TABELA 04. PARCELAS_MED 

PARCELAS_MED 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

ID Autonumeração Inteiro Longo 

NPAR Número Inteiro Longo 

LATITUDE Número Simples 

LONGITUDE Número Simples 

ALTITUDE Número Simples 

CARTA Texto 20 

RESPONSÁVEL Texto 75 

EQUIPE Texto 10 

LOCAL Texto 50 

MUNICÍPIO Texto 50 

TIPO_UNIDADE Número Inteiro 

EXP_TERRENO Número Inteiro 

TIPO_FLORESTAL Número Inteiro 

CLASSE_FLORESTAL Número Inteiro 

SUB_BOSQUE Número Inteiro 

CLASSE_VALOR Número Inteiro 

ACESSO Número Inteiro 

RELEVO Número Inteiro 

SOLO Número Inteiro 

DATA Data/Hora dd/mm/aa 

HORA_INÍCIO Texto 10 

HORA_FINAL Texto 10 

ÁREA_UA Número Simples 

 



 

 

TABELA 05. DADOS_PN 

DADOS_PN 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

ID Autonumeração Inteiro Longo 

NPAR Número Inteiro Longo 

N_ÁRVORE Número Inteiro Longo 

SUBUNIDADE Número Inteiro 

FAIXA Número Inteiro 

CÓDIGO Número Inteiro 

ESPÉCIE Texto 75 

CAP Número Simples 

HCAP Número Simples 

ALTURA_COM Número Simples 

ALTURA_TOTAL Número Simples 

POS_SOCIOLÓGICA Número Inteiro 

TEND_VAL Número Inteiro 

CLASSE_COPA Número Inteiro 

SANIDADE_CAUSA Número Inteiro 

SANIDADE_INTENS Número Inteiro 

QUAL_TRONCO Número Inteiro 

QUAL_TORA1 Número Inteiro 

QUAL_TORA2 Número Inteiro 

QUAL_TORA3 Número Inteiro 

QUAL_TORA4 Número Inteiro 

QUAL_ALT_COM Número Inteiro 

COORD_X Número Simples 

COORD_Y Número Simples 

COORD_E Número Duplo 

COORD_N Número Duplo 

CARACT_1 Número Inteiro 

CARACT_2 Número Inteiro 

ÁREA_BASAL Número Simples 



 

VOLUME_COM Número Simples 

VOLUME_TOTAL Número Simples 

DAP Número Simples 

 



 

 

TABELA 06. DADOS_REGENERAÇÃO 

DADOS_REGENERAÇÃO 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

ID Autonumeração Inteiro Longo 

NPAR Número Inteiro Longo 

N_ÁRVORE Número Inteiro Longo 

SUBUNIDADE Número Inteiro 

REGENERAÇÃO Número Inteiro 

CÓDIGO Número Inteiro 

CAP Número Simples 

ALTURA_TOTAL Número Simples 

ESPÉCIE Texto 75 

ÁREA_REG Número Inteiro 

VOLUME Número Simples 

 



 

 

TABELA 07. PRODUÇÃO_QUANT 

PRODUÇÃO_QUANT 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

ID Autonumeração Inteiro Longo 

NPAR Número Inteiro Longo 

CÓDIGO Número Inteiro 

ESPÉCIE Texto 75 

TIPO_UNIDADE Texto 2 

D1 até D9 Número Simples 

VC1 até VC9 Número Simples 

VT1 até VT9 Número Simples 

N1 até N9 Número Simples 

G1 até G9 Número Simples 

HC1 até HC9 Número Simples 

HT1 até HT9 Número Simples 

 



 

 

TABELA 08. VOLUME_PARC 

VOLUME_PARC 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

NPAR Número Inteiro Longo 

VC Número Simples 

VT Número Simples 

N Número Simples 

G Número Simples 

HC Número Simples 

HT Número Simples 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 07 (Seção 3.2.2.2) 
Tabelas do Banco de Dados RS_IFC_E.MDB 



 

 

TABELA 09. PARCELAS_ID 

PARCELAS_ID 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

NPAR Número Inteiro Longo 

LATITUDE Número Simples 

LONGITUDE Número Simples 

ALTITUDE Número Simples 

CARTA Texto 20 

LOCAL Texto 100 

MUNICÍPIO Texto 50 

USO_SOLO_ATUAL Texto 50 

USO_SOLO_CLASS Texto 50 

NOME_PROP Texto 50 

PROPRIETÁRIO Texto 50 

ÁREA_TOTAL Número Simples 

ATIVIDADE Texto 50 

ÁREA_FLORESTA Número Simples 

ÁREA_NATIVA Número Simples 

ÁREA_PLANTADA Número Simples 

CÓDIGO Número Inteiro 

ESPÉCIE Texto 50 

IDADE Número Inteiro 

USO_FLOR_ATUAL Texto 50 

USO_FLOR_POTENCIAL Texto 50 

USO_FLOR_MANEJO Texto 50 

FAUNA Texto 100 

RECREAÇÃO_EXISTENTE Texto 50 

RECREAÇÃO_POTENCIAL Texto 50 

 



 

 

TABELA 10. ESPÉCIES_E 

ESPÉCIES_E 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

CÓDIGO Número Inteiro Longo 

NOME_CIENTÍFICO Texto 100 

NOME_COMUM Texto 100 

FAMÍLIA Texto 50 

 



 

 

TABELA 11. PARCELAS_MED 

PARCELAS_MED 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

ID Autonumeração Inteiro Longo 

NPAR Número Inteiro Longo 

ESPÉCIE Texto 75 

CÓDIGO Número Inteiro 

RESPONSÁVEL Texto 50 

EQUIPE Texto 10 

HORA_INÍCIO Texto 10 

HORA_TÉRMINO Texto 10 

ÁREA_UNIDADE Número Simples 

LATITUDE Número Simples 

LONGITUDE Número Simples 

ALTITUDE Número Simples 

CARTA Texto 20 

LOCAL Texto 50 

MUNICÍPIO Texto 50 

CÓD_DISTRITO Texto 10 

TALHÃO Número Inteiro 

MEDIÇÃO_N Número Inteiro 

N_FICHAS Número Inteiro 

FICHA_N Número Inteiro 

DATA Data/Hora dd/mm/aa 

ESPAÇAMENTO_IN Texto 10 

IDADE Número Inteiro 

TIPO_UNIDADE Número Inteiro 

SÍTIO Número Inteiro 

TIPO_MADEIRA Número Inteiro 

CLASSE_IDADE Número Inteiro 

FORMA_MISTURA Número Inteiro 

DIVISÃO_MISTURA Número Inteiro 



 

QUAL_MAD_FUSTE Número Inteiro 

QUAL_MAD_GALHOS Número Inteiro 

QUAL_MAD_COPAS Número Inteiro 

QUAL_MAD_DEFEITOS Número Inteiro 

CLASSE_VALOR Número Inteiro 

GRAU_COBERTURA Número Inteiro 

GRAU_ESTOQUEAMENTO Número Inteiro 

MÊS_ANO Número Inteiro 

DESBASTE Número Simples 

 



 

 

TABELA 12. DADOS_E 

DADOS_E 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

ID Autonumeração Inteiro Longo 

NPAR Número Inteiro Longo 

N_ÁRVORE Número Inteiro 

DAP Número Simples 

ALTURA Número Simples 

CÓD_1 Número Inteiro 

CÓD_2 Número Inteiro 

CÓD_3 Número Inteiro 

ÁREA_BASAL Número Simples 

VOLUME_TOTAL Número simples 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA 13. PRODUÇÃO_QUANT 

PRODUÇÃO_QUANT 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

ID Autonumeração Inteiro Longo 

NPAR Número Inteiro Longo 

D1 até D9 Número Simples 

VT1 até VT9 Número Simples 

N1 até N9 Número Simples 

G1 até G9 Número Simples 

HT1 até HT9 Número Simples 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 08 (Seção 3.2.2.3) 
Tabelas do Banco de Dados RS_IFC_C.MDB 



 

 

TABELA 14. ID_ÁRVORE_N 

ID_ÁRVORE_N 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

ID Autonumeração Inteiro Longo 

NPAR Número Inteiro Longo 

N_ÁRVORE Número Inteiro Longo 

SUBUNIDADE Número Inteiro 

CÓDIGO Número Inteiro 

ESPÉCIE Texto 75 

CAP Número Simples 

ALTURA_COM Número Simples 

ALTURA_TOTAL Número Simples 

CARTA Texto 20 

HORA_INÍCIO Texto 10 

HORA_FINAL Texto 10 

DATA Data/hora dd/mm/aa 

EQUIPE Texto 10 

VOLUME_CC Número Simples 

VOLUME_SC Número Simples 

 



 

 

TABELA 15. ÁRVORE_MED_N 

ÁRVORE_MED_N 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

ID Autonumeração Inteiro Longo 

NPAR Número Inteiro Longo 

N_ÁRVORE Número Inteiro Longo 

ALTURA Número Simples 

DIÂMETRO Número Simples 

ESP_CASCA Número Simples 

VOLUME_CC Número Simples 

VOLUME_SC Número Simples 

 

 



 

 

TABELA 16. ID_ÁRVORE_E 

ID_ÁRVORE_E 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

ID Autonumeração Inteiro Longo 

NPAR Número Inteiro Longo 

N_ÁRVORE Número Inteiro Longo 

TALHÃO Número Inteiro 

IDADE Número Inteiro 

CÓDIGO Número Inteiro 

ESPÉCIE Texto 75 

DAP Número Simples 

ALTURA_APROV Número Simples 

ALTURA_TOTAL Número Simples 

ALTURA_1GALHO Número Simples 

CARTA Texto 20 

HORA_INÍCIO Texto 10 

HORA_FINAL Texto 10 

DATA Data/hora dd/mm/aa 

EQUIPE Texto 10 

VOLUME_CC Número Simples 

VOLUME_SC Número Simples 

 



 

 

TABELA 17. ÁRVORE_MED_E 

ÁRVORE_MED_E 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

ID Autonumeração Inteiro Longo 

NPAR Número Inteiro Longo 

N_ÁRVORE Número Inteiro Longo 

ALTURA_PERC Número Simples 

ALTURA Número Simples 

DIÂMETRO Número Simples 

ESP_CASCA Número Simples 

VOLUME_CC Número Simples 

VOLUME_SC Número Simples 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 09 (Seção 3.2.2.4) 
Tabelas do Banco de Dados LINHAS.MDB 



 

 

TABELA 18. ROTEIRO_N 

ROTEIRO_N 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

IAX Autonumeração Inteiro Longo 

ID Número Duplo 

E Número Duplo 

N Número Duplo 

Z Número Duplo 

CD Texto 12 

 

 



 

 

TABELA 19. ROTEIRO_E 

ROTEIRO_E 
Nome do Campo Tipo de dado Tamanho 

IAX Autonumeração Inteiro Longo 

ID Número Duplo 

E Número Duplo 

N Número Duplo 

Z Número Duplo 

CD Texto 12 

 

 

 


