
METADADOS – IFN-PR NECROMASSA 

 

Identificação da informação 

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

Data de coleta dos dados em campo: 2013 a 2017.  

Data de consulta ao banco de dados do IFN: 03/11/2020 

Data de disponibilização da informação: 04/11/2020 

Metodologia de cálculo aplicada conforme descrito em Vieira et al. (2011). (Ecology and 
evolution, v1, n3). 

VIEIRA, Simone A. et al. Stocks of carbon and nitrogen and partitioning between above‐ and 

belowground pools in the Brazilian coastal Atlantic Forest elevation range. Ecology and 

Evolution. Volume 1, nº 3, p. 421-434, 2011.  

 

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. 

USO_TERRA = classe de uso da terra no Ponto Central da Unidade Amostral 

NECROMASSA = presença (1) ou ausência (2) de necromassa nos transectos. 

TRANSECTO = transecto no qual foram tomadas as medidas de necromassa, 1 ou 2. 

DIAM = diâmetro da peça (tronco, galho ou ramo) medida no respectivo transecto, em 

centímetros. 

DECOMP = estágio de decomposição da peça (tronco, galho ou ramo) medida. 

1 – Novo : casca intacta, presença de ramos e textura de madeira intacta. 

2 – Decomposição inicial: resquícios de casca, sem ramos e madeira firme. 

3 – Decomposição avançada: sem casca, sem ramos e com madeira em estágio de 

decomposição médio a avançado, aparência esfarelenta. 

CALC_NECROM = necromassa calculada, em toneladas por hectare.  



ATENÇÃO: Células preenchidas com o valor “NA” indicam que esta variável existe no 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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