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INTRODUÇÃO 

A gestão das áreas florestais requer o conhecimento da qualidade e quanti-

dade de recursos florestais existentes, em termos de diversidade de espécies 

e sua distribuição espacial, estado sanitário, volume ou biomassa. Porque as 

florestas são sistemas biológicos dinâmicos, é também necessário avaliar o 

seu crescimento de modo a permitir a conceção de planos de gestão para as 

mesmas. Por tudo isso, é fundamental a realização de avaliações e medições 

que sirvam de base à tomada de decisões inerentes a uma gestão consistente 

das áreas florestais. 

As circunstâncias que envolvem as avaliações e medições florestais podem 

não ser das mais fáceis, devido a uma assinalável diversidade de motivos: 

a) Motivo de ordem económica. Não é comummente exequível efetuar 

avaliações em todas as árvores de um povoamento florestal, devido 

ao seu elevado número e ao tempo que as medições requerem. 

b) Na maior parte das situações, as medições têm que ser realizadas 

em árvores em pé, o que significa um maior dispêndio de tempo e a 

necessidade de recorrer a instrumentos que permitam avaliar, à 

distância, alturas, diâmetros localizados a níveis elevados das árvo-

res e até o respetivo volume ou a sua biomassa. 

c) Não sendo possível medir todas as árvores, quais delas deverão ser 

medidas? Esta questão remete para a necessidade de se possuir al-

guns conhecimentos de Estatística, a fim de poder implementar mé-

todos de amostragem que assegurem a consistência da representa-

tividade dos valores recolhidos aquando da observação das árvores. 

d) Como as áreas das florestas, pelas mesmas razões de ordem econó-

mica apontadas na alínea a), não podem ser integralmente observa-

das, também se torna necessário recorrer a técnicas estatísticas para 

seleção de parcelas de terreno (parcelas de amostragem), dentro 

das quais são realizadas as avaliações e as medições nas árvores elei-

tas para o efeito, de acordo com o que ficou referido na alínea c). 
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e) As avaliações e medições pretendidas tanto podem ser requeridas 

para a gestão de um bosquete como para a gestão de todas as flo-

restas públicas e privadas de um país. Quanto maior for a área, mais 

problemas se colocam em termos de logística. Os conhecimentos 

nesta matéria, relativamente ao esquema de recolha e tratamento 

de dados de campo, são fundamentais para o êxito da operação. 

f) Face a exigências, como as que foram expostas nas alíneas anterio-

res, é compreensível a razão pela qual se deva procurar fazer a maior 

utilização possível dos dados adquiridos. Nesse caso, está a elabora-

ção de modelos estatísticos (de avaliação de altura, volume, 

biomassa e crescimento) que possam ser aplicados a áreas florestais 

constituídas por espécies já estudadas, vegetando nas mesmas 

condições edafo-climáticas noutros locais.  

As particularidades inerentes às avaliações e medições florestais especifica-

das nas seis alíneas anteriores permitem englobá-las em três áreas temáticas.  

Os aspetos referidos nas alíneas a), b) e c) dizem diretamente respeito à 

avaliação de parâmetros das árvores, quer sejam consideradas individual-

mente, quer sejam em termos de povoamento florestal. Este tema tem, pois, 

a ver com as medições das árvores. A aquisição desse tipo de informações é 

o alvo da Dendrometria. 

As variáveis das árvores objeto da Dendrometria são, em geral, diâmetro (a 

um ou a mais níveis do tronco), altura (a um ou a mais níveis do tronco), 

forma, volume (a um ou a mais níveis do tronco), biomassa (total ou apenas 

do tronco) e idade. 

Os aspetos focados nas alíneas d) e e) têm a ver com a logística necessária à 

recolha dos dados dendrométrico requeridos para a elaboração de planos de 

gestão florestal e com os métodos de amostragem a implementar para reco-

lher esses mesmos dados. Por isso, integram-se no Inventário Florestal. 

Geralmente, considera-se ser o Inventário Florestal sinónimo da estimação 

de recursos florestais, pelo que as avaliações mais comuns visadas são as que 

permitem identificar caraterísticas qualitativas das florestas (espécies e sua 
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distribuição, sanidade, regeneração, etc…) e caraterísticas quantitativas 

(número de árvores por espécie, altura, volume, biomassa, etc…), bem como 

as avaliações que conduzam à identificação de caraterísticas do meio ambi-

ente em que aquelas se desenvolvem (vegetação do sobcoberto, solo, expo-

sição, declive, etc…). 

Finalmente, a alínea f) enquadra-se na Modelação Estatística aplicada aos 

recursos florestais. O desenvolvimento de modelos para estimação de variá-

veis biométricas de avaliação morosa ou dispendiosa, é um tema estreita-

mente associado à Dendrometria, quer na fase de recolha de dados quer 

posteriormente no uso das estimativas, ao nível da parcela, e em áreas 

maiores, no âmbito do Inventário Florestal. De facto, a disponibilidade de 

equações ou modelos estatísticos para estimação de variáveis como a altura, 

o volume ou a biomassa das árvores, entre outras, a partir, por exemplo, da 

variável diâmetro permite, desde logo, reduzir o tempo de recolha de dados 

em campo e, por conseguinte, reduzir os custos em amostragem. 

A amplitude destas matérias, conjuntamente com a sua interação, implicou, 

ao longo do tempo, que tenham vindo a ser abordadas, em termos de publi-

cações didáticas, com diferente grau de importância dos diversos temas, por 

vezes incidindo apenas num deles (Inventário Florestal, por exemplo), outras 

vezes em dois deles (Dendrometria e Modelação) e ainda visando-os a todos 

(Dendrometria, Inventário Florestal e Modelação). Nesta publicação, opta-se 

pela designação generalista de “Guia Prático de Avaliações Florestais”, 

tratando separadamente os temas: Dendrometria, Inventário Florestal e 

Modelação. A Dendrometria é tratada neste volume e o Inventário e a 

Modelação são abordados no “Guia Prático de Avaliações Florestais: 

Inventário Florestal e Modelação Estatística”. 

A publicação de um “Guia Prático de Avaliações Florestais” quanto a nós 

justifica-se ao observarmos que, como referimos no parágrafo anterior, existe 

uma vasta bibliografia que detalhada e profundamente aborda total ou 

parcialmente as componentes temáticas focadas. Em contrapartida, os desig-

nados “Guias Práticos” surgem geralmente associados a realizações específi-

cas (inventários nacionais, por exemplo), variando de país para país ou de 
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objetivo para objetivo. Pensamos que será útil a estudantes, técnicos flores-

tais e outros licenciados terem acesso a um tipo de informação que lhes 

permita, de um modo rápido, recorrendo a explicações simples e acompa-

nhadas de exemplos e imagens, conhecer ou recordar procedimentos que 

fazem parte das atividades de recolha e tratamento de um tipo de dados 

fundamental à implementação de projetos de gestão de áreas florestais. 

Procurámos também atender a questões levantadas pela diferença entre as 

florestas das zonas temperadas relativamente às das zonas tropicais, anali-

sando aspetos inerentes a cada caso. 

Para que, em qualquer texto de carácter técnico que refira parâmetros das 

árvores, estes possam ser facilmente identificados, devem os mesmos ser 

representados por símbolos. É importante que os símbolos utilizados sejam 

normalizados, de modo a que possam ser imediatamente entendidos por 

quem lê um texto da especialidade, seja qual for a língua em que o texto 

tenha sido escrito. No caso florestal, várias dessas normas foram recomenda-

das pela International Union of Forest Research Organizations (União Inter-

nacional de Institutos de Investigação Florestal) – IUFRO – sendo, sempre que 

possível, adotadas nesta publicação. Em anexo podem ser consultados os 

símbolos, consistentes com as orientações da IUFRO (IUFRO, 1959), cujo uso 

se aconselha. 

  


