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Ao longo de dois anos de trabalho do 
sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paragominas 
(STRP), junto com sua assessoria técnica, foram 
identificados alguns problemas na comercialização 
de madeira das áreas dos agricultores. Para sanar 
tais problemas, o STRP promoveu em Novembro/91, com 
apoio financeiro do FNMA - SEMAM/PR (Fundo Nacional 
de Meio Ambiente - Secretaria do Meio Ambiente da 
Presidência da República), um curso sobre 
"Avaliação e quantificação dos recursos florestais" 
oferecido pelos autores dessa cartilha, que a 
prepararam para subsidiar o curso oferecido aos 
agricultores de Paragominas. 

e orn a publicação dessa cartilha, 
pretendemos alcançar um maior número de pessoas de 
outras comunidades que estejam interessadas em 
conhecer a sua área e determinar o valor de seus 
recursos florestais. 
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CARO LEITOR, 

Esta cartilha contém as informações 
básicas para fazer mapeamento de área, cubagern de 
madeira e inventário florestal. Ela foi elaborada 
para o acompanhamento de um curso oferecido para 
agricultores, extrativistas, extensionistas e 
pessoas interessadas, com o objetivo de auxiliar na 
capacitação das mesmas no sentido de melhor 
quantificar e valorizar os recursos madeireiros 
existentes na floresta. 

Esperamos que as informações contidas 
nessa cartilha, unidas com o largo conhoc í mento que 
você tem sobre a floresta, possam contribuir para 
torná-lo "craque" nessa técnica de medição da 
floresta. Queremos com isso desmistificar alguns 
conceitos, algumas técnicas, sabendo que não é só 
gente "estudada" que pode ter acesso a essas 
infonnações. 

Se você ainda tem madeira na sua mata, 
com esses conhecimentos será capaz de saber o valor 
real da sua floresta, podendo negociar com mais 
segurança esse recurso. Porém, o sucesso da 
negociação depende também de seus vizinhos. Ensine 
os o que você aprendeu! 
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1. NOÇÕES DE MEDIDAS 

' n) Comprimente b) Area e) Volume 

J metro l melro 1 metro 
quadrado cúbico 

l m tm2 1 m3 

1 

d) Direção 

NORTE 

,,1 / ! )'D-"· ,. . OESTE 
~--: : ? ;. : ·:·-;:'· • ~ : : :· : • 

SUL 

Uma maneira fácil de acertar a direção é: 
1 º) Aponte seu braço direito para o nascer do 

sol, este apontará para o LESTE, 
2°) Na sua frente ficará o NORTE, 
32) Nas suas costas ficará o SUL, e 
41l) Seu braço esquerdo esticado es t ar á 

apontando para o OESTE. 
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e) Angulos 

NORTE 

OESTE LESTE 

SUL 

A unidade de medida de ângulo é o GRAU, que é 
simbolizado por uma bolinha um pouco acima do número. 

Em uma roda, ou círculo (corretamente 
chamada de circun [crência) existem t r ez e nto.s e sessenta 
graus (360º). Se você dividir a roda ou a circunferência em 
quatro partes iguais, cada uma terá 90°. 

O zero grau está apontando para o norte, 90° 
para o leste, então 45º, que fica bem no meio, estará 
apontando entre o norte e o leste, corretamente chamado 
de nordeste. 
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2. EXEMPLOS DE TRANSFORMAÇÕES 

2.1. De comprimento 

1 melro (m) e:: 100 centímetros (cm) 
l metro (m) = 10 decímetros (dm) 
50 centímetros (cm) = 0,5 melros (m) 
1 quilômetro (Km) = 1.000 melros (m) 
1 polegada = 2,54 centímetros 

2.2. De área 

1 hectare (ha) = uma área de 100. metros por 100 
metros = J 0.000 melros quadrados (m2) 
J quilômetro quadrado (Km2) = 100 hectares (ha) 
1 alqueire (alq) = quase 5 hectares ( 4,8 ha) 

2.3. De volume 

l metro cúbico (m3) = 1.000 decímetros cúbicos 
(dm3) 
1 metro cúbico (m3) = 1.000 litros de água (1) 
J.000 lilros de água = 1.000 quilos ou I tonelada 

2.4. Usando duas unidades: 

a) Eml ha tem 40 m3 de madeira. Quanto lerá 
em 200 ha? 

l ha ------- 40 m3 de madeira 
200 ha ------- X 

X ::::: 40 X 20() = 8.000 m3 
1 
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b) Se 5,4 ha valem Cr$ 351.000,00. Quanto vale 
ha? 

5,4 ha -------- Cr$ 351.000,00 
1 ha -------- X 

x = 1 x 351.000,00 = Cr$ 65.000,00 
5,4 

e) Uma roça tem 50 m de comprimento por 25 
m de largura. Qual é a área dessa roça? 

~--- _ __,!10 m 

Area = 50 m x 25 m 
Area = 1.250 m2 

ou 

ha ------- 10.000 m2 
1.250 m2 X ha 

X = 1.250 X 1 
10.000 

= 0,125 ha 
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3. MAPEAMENTO DE AREA 

Serve para medir qualquer área: do lote, da 
mala virgem, da mata que foi tirada a madeira, da roça 
velha, da roça nova, etc. 

A unidade básica para a medida de área é o 
metro quadrado (m2). 

3.1. Material utilizado no mapeamento: 

Bússola (aparelho que mede ângulo e direção); 
trena (ou fio improvisado, serve para medir d is t â nc i a ): 
papel quadriculado (serve para fazer o desenho e 
calcular mais facilmente a área); lápis; e transferidor 
(instrumento simples, que serve para marcar os ângulos no 
papel). 

a) Como medir ângulo com a bússola 

Toda bússola sempre estará indicando para o 
Norte, e os demais ângulos sempre terão o Norte como 
referencial. Os modelos e marcas de bússola variam. 
Vamos explicar como medir ângulo num determinado tipo, 
que pode ser aplicado, com algumas modificações, para os 
demais. 
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Bússola 

Esticar um fio ou trena em uma dada direção, 
segurar a bússola com a mão direita, olhar no buraquinho, 
mirar o companheiro que está segurando a outra ponta da 
trena e ler o ângulo, que é o número de baixo. Este ângulo 
lido, 250 graus (2500, como exemplo) significa que a 
direção apontada fica a sudoeste. Conferir a distância 
entre você e o companheiro que está segurando a ponta da 
trena e marcar no papel, por exemplo 80 melros. 
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3.2. Como fazer o mapeamento 

a) No campo 

É sempre hom fazer o mapeamento com mais 
uma pessoa. Tem que começar e terminar no mesmo lugar 
do terreno. Em cada trecho do terreno tem que fazer duas 
medidas: comprimento com a trena e ângulo com a bússola. 
Fazer um desenho simples no papel com as medidas. 

Por exemplo, um terreno que possui as 
seguintes medidas: 

40 metros, ângulo ()O rumo ao Norte; 
50 metros, ângulo 90° rumo ao Leste; 
60 melros, ângulo 1800 rumo ao Sul; e 
54 melros, ângulo 2900 rumo a Noroeste. 

SOrn 
90° 

E ~,~ 
1 

-ia, ••• o 
~ 3 

Infeto 
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b) Como passar a limpo o desenho 

Passar o desenho feito no campo para um papel 
quadriculado usando uma escala para as distâncias (por 
exemplo, 1 centímetro da régua = 1 O metros no campo) e 
transferidor para os ângulos. O primeiro ângulo vai sempre 
mandar nos demais, ou seja, esse primeiro ângulo sempre 
estará apontando para uma só posição, nesse nosso 
exemplo será o zero grau (Norte). 

1 º) Escolher um ponto no papel, colocar o 
transferidor com o primeiro ângulo para cima (Oº) e fazer 
a distância com a régua ( 40 m do terreno igual a 4 cm na 
régua), colocar novamente o transferidor na ponta de cima 
dessa reta, com o zero grau para cima e marcar com um 
ponto o próximo ângulo, no caso 900. 

o• 

2 º) Ligar a extremidade de cima da primeira 
reta com o ponto marcado para riscar a nova distância de 
50 m, que na régua equivale a 5 cm. Na ponta dessa segunda 

8 

reta, colocar novamente o transferidor com o zero 
para cima e marcar .o próximo ângulo 4ue é de 180°. 

grau 

1eo• 
e 
o q- 

J 11) Riscar a nova rela que lcní h cm no papel 
(igual a 60 m no [crr c no). Na ponta dessa terce ir a rei a, 
colocar o tr ansf'er idor com o zero grau para cima e marcar 
o próximo ângulo que é 290º. 

Som 

Ol o 
3 

290° 
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4 !! ) Ligar a ponta dessa última reta até o início 
da primeira, para fechar a área. Por isso, é importante 
começar e terminar o mapeamento num lugar certo, de 
pr cfcr ênc ia marcar bem com uma estaca. 

c m 

s 
3 

e) Como medir a área 

Para calcular a área desse terreno, existe uma 
maneira simples, que é contar o número de quadradinhos 
inteiros do desenho que você fez, sabendo que cada um 
possui uma área conhecida (por exemplo, 1 quadradinho 
desse exemplo mede == 10 m x 10 m = JOO m2) e somar com 
os quadrados que não estão inteiros, estimando dessa 
forma: 

1 O 

- 
. 

,_ 

7' ~ ~ 

tidin~ -- ' ...• 
~ 1 quodr ~ '- V 

1 qucrdrod inho 

1 

Portanto, nesse exemplo existem 22 
quadradinhos inteiros e mais alguns pedaços que j u nt ns 
formam 3 . Então, hasta multiplicar o numero tut a l de 
quadradinhos (25) pela área de um quadradinho (100 m2), 
que teremos a área lotai do terreno. 

25 quadradinhos x 100 m2 = 2.500 m2 

d) Como transformar em hectares [h a ) 

Sabendo que t 
terreno possui 2.500 m2, 
obter a área de 0,25 h a. 

hn == 10.000 m2. se 
hasta divid ir por 10.000, para 

cs~c 
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e) Como transformar em alqueires (u l q) 

1 alq ------- 4,8 h a 
x alq ------- 0,25 ha 
X = 0,25 = 0,()5 alq 

4,8 

4. CUBAGEM DE MADEIRA 

4.1. Introdução 

A cubagem 
determinação do volume 
árvores cm pé. 

da madeira com precnde a 
de uma tora já derrubada ou de 

Para conhecer o volume de uma árvore é 
fundamental fazer a medição da grossura e da altura do 
tronco (no caso de árvores cm pé) ou da grossura e do 
comprimento da tora (no caso de árvores derrubadas). O 
cálculo do volume é feito através de uma fórmula muito 
simples que você apr cnder á logo adiante. 

A unidade básica utilizada na determinação do 
volume de madeira é o metro cúbico (m3). 

Se você souber como fazer 
madeira de sua propriedade e o preço 
mercado, você, certamente, não será 
madeireiros ou comerciantes. 

a cuhagem da 
da madeira no 
enganado por 

l 2 

4.2. Instrumentos utilizados na medição da 
grossura de árvores: 

a) Trena: Com a trena mede-se, diretamente, a 
circun Fcrô nc i a da árvore, que conhecemos como rl\do on 
grossura. Se você não tiver uma trena, é p o s s iv c l 
improvisar urna, marcando com canela ou com nó de I O cm 
10 centímetros, um rio ou corda. 

b) Fita diométrica: Com a fita d i am é t r i c a 
mede-se, diretamente, o diâmetro 
centímetros. Esse instrumento é muito 

da árvore, 
utilizado 

cm 
pelos 

técnicos florestais, que calculam o volume da tora através 
de fórmulas que usam o diâmetro. 

4.3. Como medir o rôdo de árvores em pé 

Deve-se medir o rôdo d11 árvore, sempre quc 
possível, na altura de I metro e lrinla centímetros ( 1,.10 
m) do chão. 

Ellemplos: 
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Para detcrm i nar a a lt ur a correta, pode-se usar 
uma vara deste tamanho ( 1,30 m), uma trena ou uma marca 
na camisa do medidor. 

4.4. Como medir altura de árvores: 

É importante calibrar hem o olho para poder 
estimar a altura de árvores. Uma maneira simples de fazer 
isto seria usando uma vara de 4 melros, feita na própria 
mala. Uma pessoa fica ao lado da árvore com a vara em pé, 

14 

1 
1 

1 

' 

enquanto a outra pessoa confere o número de 
comprimentos da vara até o final do tronco (até a primeira 
bifurcação do galho). Tente chutar a altura antes de medir, 
depois confira com a vara e repita esse método em mitras 
árvores. Você verá que é fácil! 

4.5. Cálculo de volume (Cub agem j : 
a) De árvores em pé: 

Alf uro da árvore até 
o Inicio do copo 
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Com as medidas do r õ do e da altura da 
árvore, podemos estimar o volume de madeira de uma 
árvore cm pé, usando-se a seguinte fórmula: 

Volume de madeira = Rôdo x Rôdo x Altura x 0,06 

Exemplo: Uma maçaranduba com 1,80 metros 
de rôdo e 15 metros de altura, lerá um volume de: 

Volume = 1,80 x 1,80 x 15 x 0,06 
Volume = 2,92 m3 

Portanto essa maçaranduha tem quase 3 metros 

cúbicos, ou exatamente 2,92 metros cúbicos. 
Como você pode observar, o cálculo do volume é 

muito simples, bastando-se multiplicar duas vezes o valor 
do rôdo (que você mediu) pela altura da árvore e pelo valor 
0,06 que compreende o fator de forma, que também 
influencia no volume. O "fator de forma" serve para 
corrigir o volume, sabendo que as árvores não são retinhas 
e perfeitas. 

b) De árvores derrubadas: 

r--------'P Rõdo• 2 m 

Comll_rlmento • 4m 

1 6 

Mede-se o rôdo (circunferência) na parle mais 
grossa da tora e o comprimento da tora, com uma trena ou 
com a fita improvisada. Para calcular o volume usa-se a 
mesma ló r m u l a: 

Volume= Rôdo x Rôdo x Comprimento x 0,06 

Exemplo: Uma tora de Angclim pedra com 2 
melros de rôdo, na parle ma is grossa da tora, e 4 metros 
de comprimento, te ni o volume de: 

Volume = 2 x 2 x 4 x 0,06 
Volume = 0,96 m3 

Portanto esta tora de Angelim pedra tem 0,96 
metros cúbicos. 

Este cálculo se aproxima ao que é leito na 
serraria, pela Iór mu la de Volume Francon. É bom saber que 
as serrarias não fazem mais este cálculo e sim utilizam 
uma série de tabelas que dão, diretamente, a cubagem 
bruta da tora. Para usar a tabela, deve-se procurar a 
página referente à circunferência da tora (cm 
centímetros), que se encontra na parte superior da mesma. 
Uma vez encontrada a página correia, você cn tr a com o 
valor do comprimento da tora (cm melros) e c nco nt rar á o 
volume da tora (cm decímetros cúbicos). Para t ra ns l'o r nuu 
o volume de decímetros cúbicos cm metros cub icos , hasta 
dividir pelo número 1.000. 
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Exemplos: 
1) Rôdn ou circunferência = 2 m ou 200 cm 

Comprimento = 4 m 
Volume :::: l .000 dm3 ou I m3 

2) Rôdo = 2 m ou 200 cm 
Comprimento = 8,5 m 
Vt1lumc :::: 2.125 um3 ou 2,12 m3 

•. 
CIRCUNFERENCIA 200 A 203 

' TOROS DE 50 X 50 ( QUADRADO) 

FRAÇÕES 10 20 30 1 40 50 1 60 70 1 60 1 90 
; ~ f i RESlJt...TADO DA MEOIÇAO EM DECIMETROS CUBICOS 

:i 2 500 525 550 õ75 800 625 650 6 75 700 725 ! 3 ~ 115 BOO B2!5 8!50 875 900 925 950 975 
; 4 IOOO 1025 1050 1075 1100 112!S 11!50 117~ 1200 122!5 
~ ~-!S· ~O' 127!5 1300 1325 1350 1375 1400 142!5 1450 ·~ y: 6 1500 152!5 1!550 1!57!5 1600 162!5 1650 167!5 1700 172!5 
'e 1 11~ 111e 1900 1e2e 18so J.&10. 1900 1s2e 19eo 197!5 
g B 2000 202!5 20!50 2075 2100 2125 21!50 217!5 2200 2225 
~ 9 22so 221e 2300 2325 2,eo 'eu 2400 2425 24eo 2415 
i 10 2!500 2!52!5 2!5!50 2tS7!5 2600 26à!5 26!50 2878 2700 2725 
f 11 2750 2 77!5 2 800 282!5 28!50 28 71 2900 2 92!5 29!50 2975 
! 12 3000 3025 30!50 3075 3100 3125\ 3150 317!5 3200 322!5 

13 32.50 327õ 3300 332õ 33~0 337!5 \3400 342!5 3450 347!5 
\ 

2,12m3 

1 8 

e) De toras ,lcas: 

Calcula-se o volume de madeira, me<lin<lo o 
volume da tora inteira e suhtra indo o volume do espaço 
ôco , Para calcular o volume do ôco, mede-se o rôdo do 
buraco na ponta mais grossa da tora e o comprimcnlo d a 
tora e calcula-se o volume pela mesma fórmula. 

Exemplo: Uma tora de Angclim vermelho <le J 
metros de rôdo e 5 metros de comprimcnLo, possui um ôco 
de 0,8 m de rôdo . 

Volume Joia! da tora = 3 x J x 5 x 0,06 
Volume lotai da tora = 2, 70 m3 

Volume do ôco = 0,8 x 0,8 x 5 x 0,06 
Volume do ôco = O, l 9 mJ 

Volume real de madeira = 2, 70 - O, 19 
Volume real de madeira = 2,51 m3 
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' 5. INVENTARIO FLORESTAL 

Sabendo como mapear uma área e como cubar a 
madeira, agora você pode fazer inventário do volume de 
madeira e calcular o valor da sua Ilorcsta. O inventário 
florestal serve também para quantificar outros recursos 
de sua floresta, tais como plantas medicinais, 
alimentares, etc. 

Um inventário florestal, normalmente, trata do 
volume cm toras acima de um tamanho mínimo que 
ocorrem numa área. Quando você fecha um negócio com um 
madeireiro, tem que definir este tamanho mínimo e 
fiscalizar a exploração feita por ele. Ele não pode tirar 
abaixo deste tamanho. O IBAMA recomenda um rôdo de um 
metro e quarenta centímetros como tamanho mínimo. 

5.1. Inventário Total 

A maneira mais simples de fazer um inventário 
florestal é somar o volume de todas as árvores da área 
com rôdo maior que o tamanho m ínímo. Isto é chamado de 
inventário total. Esta também é a maneira mais exala de 
fazer o inventário. 

20 

5.2. Inventário por amostragem 

Às vezes, a área de floresta é muito grande e 
você não km tempo para fazer um inventário lotai. Neste 
caso, tem que somar o volume de madeira cm faixas da 
floresta - várias vezes - ou seja, tem que fazer uma 
a mostragem. 

tamanho 
O número de faixas que você 
da área. Essas faixas 

usa depende do 
são chamadas 

"transectos". 

Tamanho e espaçamento dos tr a nsccto s d e 
acordo com a área total: 

21 



Porcentagem da 
área amostrada 

Distância entre 
as picadas 

que equivale a 6 ha (20 ha x 0,3 % = 6 ha), ou scjH, <leve mos 
fazer 6 lransectos (6 picadas) de J hectare cada, ou 12 
transectos de 0,5 ha cada. Esses lama nhos são variáveis de 
acordo com o terreno. 

Area total 
(hectares) 

menos de 10 
de 10 a 50 
de 50 a 100 
de 100 a 200 
mais de 200 

100% - 1 Os tr ansecros medem 10 metros de largura, 
30% de 30 em 30 metros 

1 

sendo 5 metros de cada lado dos picos, e o com pri m e n lo 20% de 50 em 50 metros 
varia com o terreno: 10% de 100 em 100 metros 

5% de 200 em 200 metros 

Exemplo de um transeclo: 

Por exemplo: Qual o valor da floresta que 
apresenta as seguintes dimensões? 

~Om Fàvelra 4,3m3 

Esta árvore 
nô'o entra 

V 200m ,(. )r 

Arca Total = 1.000 m x 200 m = 200.000 m2 

ou 
1 -- 

4 10 m t 
Arca Total = 20 hectares 

Como a área desse nosso exemplo possui 20 ha 
no total, devemos fazer uma amostragem de 30 % da área, 
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Corno calcular a área desse transe_cto? 

Tem que multiplicar a largura e o comprimento 
do lransccto. 

Arca = 10 m de largura x 1.000 m de comprimento 
Area = 10.000 m2 

ou 
Arca = 1 hectare 

Corno medir o volume de madeira que 
existe nesse transectn? 

Volume de madeira = 3,8 m3 + 1,8 m3 + 4,3 m3 
Volume de madeira = 9,9 m3 por hectare 

Tem que somar os volumes de todas as árvores 
que estão dentro do transecto. Para facilitar os cálculos, é 
bom colocá-los de uma forma organizada no papel (esse 
papel que tem a forma de uma tabela é chamado de 
planilha). Você pode ir para a mata com a planilha e anotar: 
o nome, o rôdo e a altura de cada árvore. Quando voltar 
para casa, poderá calcular nessa mesma planilha, o volume 
(usando a fórmula) e calcular o valor de cada árvore. 

Observação: No final da cartilha tem um 
modelo de planilha. 

Como calcular o valor dessa madeira? 

atualizado 
existentes 
dependem 

Primeiro, tem que se in íormar sobre o preço 
do metro cúbico dos principais tipos de madeira 
na sua mata, sabendo que estes preços 
da distância até a serraria e o tipo de 
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- 
negociação com o madeireiro. Scgu ndo , 
preço pela quantidade de melros cúhicos 
Depois deve somar todos os valores. 

multiplicar cada 
que você mediu. 

Por exemplo: 

3,8 m3 de maçaranduba x Cr$10.000/m3 = Cr$ 38.000,00 
1,8 m3 de freijó x Cr$30.000/m3 = Cr$ 54.000,00 
4,3 m3 de faveira x Cr$ 8.000/m3 = Cr$ 34.400,00 

----------------- 
Total = Cr$ 126.400,00 

sua 
Isto significa que neste transccto o valor da 

madeira equivale a Cr$ 126.400,00. 

Porque tantos transectos? 

Suponha que você tenha feito o inventá rio cm 6 
transectos de I hectare, cada, e que os volumes de madeira 
sejam os seguintes: 

Area de cada 
transecto 

Transecto 1 1 ha 
Transecto 2 1 ha 
Transecto 3 1 ha 
Transecto 4 1 ha 
Transecto 5 1 ha 
Transecto 6 1 ha 

Volume de 
madeira Valor 

55 m3 
62 m3 
36 m3 
30 m3 
45 m3 
12 m3 

Cr$ 825.000,00 
Cr$ 930.000,00 
Cr$ 540.000,00 
Cr$ 450.000,00 
Cr$ 675.000,00 
Cr$ 180.000,00 

------------------------------------------ Total 240 m3 Cr$ 3.600.000,00 
--------------------------------------------------------- 
Média 1 ha 40 m3 Cr$ 600.000,00 

6 ha 

" e: 



Note que há uma grande diferença no volume de 
madeira cn lrc os tr a nsectos. Por que? Devido à 
variação. Sua floresta não é homogênea, ela apresenta 
árvores com idades diferentes, tipos diferentes, tamanhos 
diferentes, po r iss o tem transeclo que apresentou 12 
melros cúbicos e outro que apresentou 62. Portanto, é 
importante definir o rumo das picadas inicia I mente, sem 
saber o que vai encontrar dentro delas. Quando o inventário 
é bem feito, ele consegue revelar essa variação. 

Como achar a cubagem e o preço médio da 
sua floresta? 

Os volumes de madeira de todos os Lranscctos, 
assim como os preços deverão ser somados e depois 
dividir esses v a.lor cs pela área lotai dos transectos. 

Exemplo: 

240 m3 / 6 ha == 40 m3/ha 

Cr$ 3.600.000,00 / 6 ha :::: Cr$ 600.000,00/ha 

Isto quer dizer que nesta área tem, em média, 
40 metros cúbicos de madeira para cada hectare, e que o 
preço de cada hectare equivale a uma média de Cr$ 
600.000,00. 

Depois, deve-se calcular o volume de madeira 
da área lotai, nos 20 ha. 

Por exemplo: 
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Volume médio dos 
transectos 

área total volume total 
da área 

40 m3 X 20 ha = 

l hectare 

E, finalmente, o valor da madeira da área total: 

Valor médio dos área valor lotai 
transectos total da área 

CrS 600.000,oo X 20 ha = Cr$ 12.000.000,00 
1 hectare 

Portanto, nesse nosso exemplo, a madeira 
existente nos 20 ha de mata valem cm média 12 milhões 
de cruzeiros. 

Boa Sorte! 

Bom TrabnJho! 
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EXEMPLO DE PLANILHA 

Nome do oroorietário: ----------------- 
Nome da colônia: 
Transecto número: loata: I I 

Nome da árvore Rôdo Altura Volume Preco 

-- ---- 
-- ·--- 

------··-- - -- ---- ------ 
--·- ------ 
. 

·- -- 

-·· -- --- .__ 
-- -· ._ _______ --·- --- ·- 

--...--·-- 

TOTAL 

,--------------------- -------------. 
Registrado no 2° Cartório de Registro ~t Títulos 
e Documentos Sob o n° de Ordem ; ~ ' 12 de 
Prot. Liv. A - n• 02 e Registrado nc l iv,o ~ 
Sob o n° ,4.190. 

Belfm-Paró 10!n7 ·9? 
.. ------· .. 

Essa publicação será distribuída gratuitamente 
interessados. 
Não é permitida a comercialização da mesma 
autorização dos autores . 

a u s 

sem 

. ' . 
Endereço para contacto: 
Convênio EMBRAPA/WOODS HOLE RESEARCII CENTER 
Caixa Posto 1, 48 
Condomínio Residencin I da EMBRA PA 
Rua Jari, casa 1 
CEP 66.001 - Belém - Pará 
Fone: (091) 226 6622 (Ramal 176) 


