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INSTITUTO DE FLORESTAS

DEPARTAMENTO DE SILVICULTURA

OBJETIVO DA DISCIPLINA:  Transmitir   conhecimentos  relativos à principais  técnicas
silviculturais utilizadas para implantação de povoamentos florestais; capacitar os estudantes
em elaborar e executar projetos de reflorestamentos comerciais e ambientais; desenvolver uma
visão crítica sobre a silvicultura como forma de utilização racional dos recursos florestais para
o desenvolvimento social.

EMENTA: Introdução; caracterização e definição de áreas para plantio; seleção de espécies;
operações  de  plantio;  tratos  culturais;  elaboração  de  projetos  florestais;  condução  de
povoamentos florestais sob regime de talhadia;  desrama artificial; impactos ambientais dos
reflorestamentos;  sistemas  silviculturais  aplicados  às  florestas  tropicais;  sistemas
agroflorestais;   recomposição  de  mata  ciliar  e  reflorestamento  para  recuperação  de  áreas
degradadas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
-  Introdução:  Conceitos;  métodos  de  formação  de  povoamentos  florestais;  importância  e
classificação dos povoamentos florestais.
-Caracterização  e  definição  de  áreas  para  plantio:  caracterização  do solo  e  da  vegetação;
levantamento das condições climáticas;  importância da alocação de estradas,  carreadores e
aceiros (talhonamento); mapeamento da área com definição das áreas de proteção, das áreas
aptas e inaptas para o plantio.
-  Seleção  de  espécies:  objetivos  do  povoamento;  qualidade  do  sítio  e  condições  edafo-
climáticas; seleção de espécies de eucalipto e seleção de espécies para restauração florestal.
-Planejamento  de  implantação:  espaçamento  de plantio;  controle  das  formigas  cortadeiras;



preparo do solo; adubação.
-  Plantio:  cuidados  durante  o  plantio;  uso  de  gel;  plantio  manual,  semimecanizado  e
mecanizado.
- Tratos culturais: controle de formigas cortadeiras;  replantio;  controle de plantas daninhas;
adubação de cobertura;   construção e manutenção de aceiros  e  manutenção de  cercas  e
estradas.
-  Elaboração  de  projetos  florestais:  procedimentos  e  custos  envolvidos  na  implantação  e
manutenção de povoamentos florestais; estudo de casos.
- Condução de povoamentos florestais sob regime de talhadia: conceitos, decisão e cuidados
de condução.
- Desrama: objetivos; métodos, aspectos a considerar.
- Impactos ambientais dos reflorestamentos: potenciais negativos e formas de amenização e
maximização dos positivos.
- Sistemas silviculturais aplicados às florestas tropicais: sistemas de transformação; sistemas
de substituição; tratamentos silviculturais: corte de cipós, exploração florestal, refinamento e
liberação e plantio de enriquecimento.
- Sistemas agroflorestais: conceitos, classificação, estudos de casos e aspectos econômicos.
Reflorestamento  para  recuperação  de  matas  ciliares  e  de  áreas  degradadas:  princípios,
estratégias e técnicas de  revegetação.
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