Sobre o Serviço Florestal Brasileiro

O Inventário Florestal Nacional (IFN)

O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) é um órgão vinculado ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem como missão promover o
conhecimento, o uso sustentável e a recuperação das ﬂorestas, tornando o setor
ﬂorestal estratégico para a economia do país.

Contexto

Dentre suas principais atribuições estão: implantar e gerenciar as concessões
ﬂorestais e o Inventário Florestal Nacional (IFN), gerir o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal (FNDF), o Cadastro Nacional de Florestas Públicas
(CNFP), o Laboratório de Produtos Florestais (LPF), o Sistema Nacional de
Informações Florestais (SNIF) e o Sistema do Cadastro Ambiental Rural (SICAR).
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Apoio

Realização

O Brasil ocupa aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos
quais cerca de 55% são cobertos por ﬂorestas. Essas ﬂorestas têm importância
ambiental e socioeconômica para o país, assim como para o planeta, pela sua
contribuição global na oferta de serviços ambientais, tais como a conservação da
biodiversidade e o sequestro de carbono. Em nível nacional, o uso e a
conservação dos recursos ﬂorestais são de importância estratégica para o país.
Nesse contexto, o Inventário Florestal Nacional (IFN) é um passo fundamental
para produzir informações conﬁáveis e de forma regular, a ﬁm de subsidiar a
formulação de políticas públicas.

Metodologia
O sistema de amostragem do IFN para a coleta de dados em campo é baseado
na distribuição sistemática de unidades amostrais (conglomerados) sobre uma
rede nacional de pontos equidistantes a aproximadamente 20 km. Nos
conglomerados são coletados dados biofísicos, dentre os quais, variáveis
quantitativas (tais como diâmetro à altura do peito e altura das árvores),
variáveis qualitativas (como qualidade do fuste e sanidade das árvores),
necromassa e serrapilheira, além de amostras de material botânico e de solo.
Dentro de cada subunidade do conglomerado, é feito um mapeamento das
classes de uso do solo predominantes. Também são coletadas informações
socioambientais, por meio de entrevistas no entorno de cada unidade amostral,
para a caracterização da forma como a população utiliza e percebe os recursos
ﬂorestais. Um componente adicional do IFN é a análise de paisagem por meio da
interpretação de imagens de satélite de alta resolução, em unidades de amostra
com 100 km2, nas quais se analisam a fragmentação da ﬂoresta, as mudanças no
uso e na cobertura da terra, a condição de áreas de preservação permanente
(APP) e as árvores fora da ﬂoresta (AFF).
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Estoques de biomassa e carbono



Estrutura da ﬂoresta



Manejo de ﬂorestas



Dinâmica de ﬂorestas



Saúde e vitalidade da ﬂoresta



Características do solo



Nível de degradação da ﬂoresta



Mudanças na cobertura ﬂorestal



Fragmentação ﬂorestal



Classes de uso da ﬂoresta



Árvores fora da ﬂoresta



Uso de produtos ﬂorestais



Percepções da sociedade sobre as ﬂorestas
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Mais sobre o IFN
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O objetivo principal do IFN é produzir informações sobre as ﬂorestas naturais
e plantadas, a cada cinco anos, para subsidiar a formulação de políticas
públicas, visando ao uso, à recuperação e à conservação dos recursos ﬂorestais.
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Estaca de alumínio
Transectos 10m (cada)
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Subparcela 10m x 10m (DAP ≥ 10cm)
Subparcela 10m x 10m (DAP ≥ 5cm)

Os trabalhos de implementação do Inventário Florestal Nacional visam ao
cumprimento do Código Florestal, Artigo 71 da Lei Nº 12.651 de maio de
2012, que preconiza que “A União, em conjunto com os Estados, Distrito
Federal e os Municípios, realizará o Inventário Florestal Nacional, para
subsidiar a análise da existência e qualidade das ﬂorestas do País, em imóveis
privados e terras públicas”.
O IFN produzirá informações sobre aspectos como a estrutura e composição das
ﬂorestas, estoques de madeira, biomassa e carbono, saúde e vitalidade, assim
como sobre os padrões de mudança desses aspectos ao longo do tempo, pela
comparação das estimativas obtidas de medições sucessivas.

Subparcela 5m x 5m (regeneração natural)
Subparcela 0,4m x 0,6m (herbáceas)
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1 Amostragem sistemática sobre todo o território nacional
2 Conglomerado com quatro subunidades amostrais
3 Medição de variáveis biofísicas para avaliação das condições da ﬂoresta
4 Entrevistas com usuários da ﬂoresta nas proximidades do ponto amostral
5 Classes de uso da terra mapeadas dentro das subunidades
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Essas estimativas servirão para apoiar a formulação de políticas nacionais e
regionais, com base em dados atualizados e conﬁáveis, para ajudar a
identiﬁcar estratégias e oportunidades para o uso sustentável dos recursos
ﬂorestais e para manter a sociedade informada sobre a situação das ﬂorestas
do país. Adicionalmente, os dados do IFN serão usados para atender à
demanda crescente de informações das organizações e acordos
internacionais sobre ﬂorestas.

Transição entre as diferentes classes de cobertura/uso da terra
111 - Floresta típica madura
19 - Qualquer ﬂoresta plantada
45 - Pastagem cultivada

O Serviço Florestal Brasileiro coordena o IFN, promovendo apoio técnico e
ﬁnanceiro e fazendo a gestão dos acordos institucionais e de cooperação técnica
com as instituições nacionais participantes.

