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OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
____________________________________________________________ 

Conferir conhecimentos técnico-científicos relacionados à mensuração florestal no que tange aos 
métodos e equipamentos utilizados na mensuração florestal, bem como os métodos quantitativos 
de processamento dos dados, visando capacitar os estudantes a desenvolverem atividades nessa 
área. 

 

EMENTA 
____________________________________________________________ 

Introdução. Variáveis dendrométricas. Regressão linear na mensuração florestal. Métodos de 
amostragem em inventário florestal. Classificação da capacidade produtiva. Modelagem do 
crescimento e produção florestal. Função de afilamento e quantificação de multiprodutos.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
____________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO - Princípios de mensuração: definição de mensuração e medida, escalas de 
mensuração, sistema internacional de unidades (SI), precisão, viés e exatidão, algarismos 
significativos. 
VARIÁVEIS DENDROMÉTRICAS – Diâmetro, circunferência e área basal: medidas de diâmetro, 
distribuição diamétrica, estatística associada ao diâmetro, diâmetro quadrático. Altura das 
árvores: tipos de alturas, métodos geométricos de mensuração, hipsômetro de Christen, 
hipsômetro de Weise, método trigonométrico de mensuração, funcionamento dos clinômetros, 
correção da declividade do terreno, procedimentos adequados na mensuração da altura. 
Volumetria e forma do tronco: método do xilômetro, cubagem rigorosa, volume de toras para 
serraria. 
REGRESSÃO LINEAR NA MENSURAÇÃO FLORESTAL - Regressão linear: inferência na 
regressão linear simples. Regressão linear múltipla: inferência e seleção de modelos. Avaliação 
de modelos de regressão. Relação hipsométrica: a relação diâmetro-altura, modelos de relação 
hipsométrica. Modelos volumétricos: ajuste de equação de volume. 



MÉTODOS DE AMOSTRAGEM EM INVENTÁRIO FLORESTAL - Amostragem casual simples: 
intensidade da amostragem e seleção aleatória. Determinação do erro e intervalo de confiança. 
Amostragem casual estratificada: conceitos básicos, critérios de estratificação, estimadores do 
tamanho da amostra. Alocação das unidades de amostras: fixação ótima e fixação proporcional. 
Amostragem sistemática: problemas e soluções. Inventário florestal contínuo. Amostragem por 
Bitterlich: Princípio de Bitterlich, estimativa da área basal através da enumeração angular, 
estimativa de outros atributos da floresta. 
CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA – Conceitos. curvas de índice de local. 
Métodos de classificação da capacidade produtiva. Alternativas para construção de curvas de 
índice de local. Tipos de dados para construção de curvas de índice de local. Método da curva-
guia. Método de Hammer. Método da predição de parâmetros.  Método da equação das 
diferenças. Método utilizando os índices de local definidos preliminarmente. Comparação de 
índice de local com diferentes idades-índice. 
MODELAGEM DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO FLORESTAL – Componentes do 
crescimento. Tipos de crescimento. Relações entre crescimento, produção e idade. Importância, 
causa e tipos de mortalidade de árvores. Modelos e dados para estimar a mortalidade regular. 
Amostragem para estudos de crescimento e produção. Modelo de crescimento e produção em 
nível de povoamento. Modelos de distribuição diamétrica. 
FUNÇÃO DE AFILAMENTO E QUANTIFICAÇÃO DE MULTIPRODUTOS – Modelos de taper. 
Modelos de multiprodutos. 
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