
 
METADADOS – IFN-CE REGENERAÇÃO DAP 5 A 10 

 

Identificação da informação 

Fonte da informação: Inventário Florestal Nacional -  Serviço Florestal Brasileiro (SFB/MAPA) 

Data de coleta dos dados em campo: 2013 e 2014 

Data de consulta ao banco de dados do IFN: 30/11/2020 

Data de disponibilização da informação: 03/12/2020 

 

Dados apresentados 

Os dados apresentados se referem à consulta ao banco de dados do IFN realizada em 11/2020. 

 

Conjunto de dados apresentado: 

UA = Unidade amostral 

SU = Subunidade, 1 a 4. 

SUBP = Subparcela, 1 a 10 

COD_ARV = nº sequencial do indivíduo medido. A numeração é reiniciada em cada 

Subunidade. 

FUSTE = nº do fuste 

DAP = diâmetro à altura do peito (1,30 m), em centímetros 

SA = estado de sanidade do fuste 

 1 – Sadio, sem defeitos aparentes; 

2 – Estágio inicial de deterioração por pragas ou doenças; 

3 – Estágio avançado de deterioração por pragas ou doenças; 

4 – Árvore morta em pé 

QF = qualidade do fuste 

1 – Fuste reto, cilíndrico e sem defeito aparente; 

2 – Fuste ligeiramente torto, porém cilíndrico e desprovido de ramificações 

consideráveis; 

3 – Fuste com forte tortuosidade; 

4 – Fuste quebrado, rachado 



 
PS = posição sociológica 

1 –Emergente (estrato acima do superior); 

2 –Dominante (estrato superior); 

3 –Dominado (estrato inferior); 

4 –Sem estrato definido. 

AFF = árvore fora da floresta (1) 

HT = altura total, em metros 

HF = altura do fuste, em metros 

PL = presença (1) ou ausência (0) de lianas 

HM = altura medida (1) ou estimada (0)  

HAB = hábito da planta 

AR – árvore; 

AB – arbusto; 

P – palmeira; 

B – bambu; 

L – liana/cipó 

C – cacto 

MB = indivíduo com (1) ou sem (0) coleta botânica. 

 

ATENÇÃO: Células preenchidas com o valor “NA” indicam que esta variável existe do banco de 

dados do IFN atualmente, mas no momento da coleta de dados em campo ainda não era 

contemplada pela metodologia e, portanto, o dado não foi coletado. 

 

Para mais detalhes, consultar o Manual de Campo do Inventário Florestal Nacional e 

formulários, disponível em: http://www.florestal.gov.br/documentos/informacoes-

florestais/inventario-florestal-nacional-ifn/documentos/ 
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