Uma ponte entre a pesquisa e a adoção de boas práticas de manejo
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APRESENTAÇÃO
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O MFT é uma ferramenta de apoio ao
processamento e análise de dados de
inventários florestais conduzidos em
florestas tropicais.
Possui recursos para construção e
manutenção de listas de espécies
botânicas, em conformidade com sua
classificação nas diversas famílias e
gêneros existentes.
Possibilita o uso de equações de volume
associadas à área de manejo florestal ou a
espécies botânicas, permitindo a geração
de resultados volumétricos mais precisos
para as espécies existentes na floresta.
Trata inventários temporário e contínuo.
Este último considera quatro classes de
tamanho de indivíduos arbóreos (árvores,
arvoretas, varas e mudas) e palmeiras,
separadamente, conforme suas
especificidades e parâmetros.
Possui entrada de dados a partir do
processo de digitação/verificação das
fichas de campo e posterior crítica para
eliminação de erros.

FUNCIONALIDADES
FUNCIONALIDADES
Procedimento de instalação automatizado;
Funcionamento em rede;
Ambiente multi-empresa;
Cadastro de AMF (Área de Manejo Florestal);
Lista de espécies botânicas;
Cadastro de equações;
Tabelas de campos descritivos do fuste (dano,
podridão, iluminação, forma de copa, cipó e
classe de identificação do fuste);

Estrutura fitossociológica;
Similaridade entre comunidades e classes
de tamanho (diversos índices);
Associação interespecífica;
Composição, diversidade e riqueza
florística;
Freqüência e distribuição das espécies
por parcela;
Distribuição espacial e diamétrica;
Distribuição de N, G e V por parcela;

Impressão de fichas de campo para coleta de
dados;

Parâmetros estruturais por espécie;

Entrada de dados de inventário contínuo e

Classes de identificação do Fuste;

inventário temporário;
Críticas estáticas e dinâmicas sobre os dados
coletados no inventário contínuo;
Cópia de segurança e restauração de dados;
Recursos para gerenciamento de usuários e
perfis de acesso ao sistema;

O MFT armazena os metadados das áreas
monitoradas, cobrindo informações sobre
relevo, localização, classes de tamanho
medidas, formato e tamanho de parcelas e
subparcelas e medições efetuadas.

Importação e exportação de dados.

Fases de crescimento da floresta;
Dinâmica de floresta;
Demografia;
Incremento periódico anual;
Análise estatística.

GRÁFICOS
GRÁFICOS
Dinâmica de classes de floresta;
Distribuição espacial de classe de floresta;
Crescimento em diferentes períodos;
Dinâmica de crescimento em diâmetro;

Possui recursos para busca e filtragem de
dados, permitindo importação e
exportação dos mesmos para planilhas
eletrônicas e programas estatísticos.

Distribuição por classe de diâmetro;
Parâmetros fitossociológicos por espécie;
Relação entre ingresso e mortalidade.

Produz relatórios e gráficos para análise
da estrutura fitossociológica, dinâmica da
floresta e análise estatística.
O aplicativo foi desenvolvido pela
empresa Amasoft Consultoria e Sistemas
S/S Ltda.
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Informações
http:// www.cpatu.embrapa.br/BomManejo
e-mail: bmanejo@cpatu.embrapa.br

CIRA
D

IBAMA
MMA

Amazônia Oriental

