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Componente 
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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Estudo de princípios e fundamentos envolvendo a silvicultura, com ênfase em espécies nativas, visando 
propor as melhores estratégias envolvendo estes recursos em um contexto determinado. 

 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
 

1- Introdução. Importância da silvicultura na economia regional. Planejamento de uso do solo. 
Objetivos da produção de madeira e outros produtos da silvicultura. Conceitos e fundamentos.  

2- Benefícios diretos e indiretos obtidos a partir da silvicultura. Bens e serviços associados á 
silvicultura. 

3- Componente florestal em propriedades rurais. Aspectos da legislação federal, estadual e 
municipal. Atribuições profissionais. Conflitos relacionados a aspectos legais em silvicultura. 

4- Bases físicas e biológicas para a silvicultura. Condicionantes geológicos, geomorfológicos e 
pedológicos. Elementos do clima. Zoneamento ecológico para plantios florestais. Exigências 
climáticas e edáficas. Critérios para a escolha de espécies e sistemas de produção em silvicultura. 

5- Implantação e manutenção de povoamentos florestais. Estratégias de implantação. 
Planejamento, limpeza, preparo de solo e plantio. Estratégias de manutenção. Rendimentos 
operacionais. Planilhas de organização do empreendimento. 

6- Subsídios para a silvicultura de erva-mate, palmito, bracatinga e araucária: Região de 
ocorrência. Zoneamento edafo-climático. Produção de mudas. Preparo de solo e implantação 
(fertilização, espaçamento e plantio). Tratos culturais. Tratos silviculturais. 

7- Subsídios para a silvicultura de outras espécies nativas potenciais. 
8- Silvicultura em sistemas integrados de produção agropecuária. 
9- Intervenções silviculturais em formações florestais nativas. 
10- Silvicultura com espécies nativas em trabalhos de restauração florestal. 
11- Elaboração de projetos silviculturais. 
 

OBJETIVO GERAL 
 
O aluno deverá ser capaz de tomar decisões silviculturais, envolvendo a definição dos objetivos do 
empreendimento, a escolha de espécies até as formas de implantação e manutenção das áreas. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
O aluno deverá adquirir percepção sobre os subsídios necessários para a implementação de atividades 
silviculturais, levando em consideração fundamentos ecológicos, econômicos e legais. Estes fundamentos 
deverão ser empregados na tomada de decisões envolvendo a escolha de espécies, a implantação e a 
manutenção de áreas visando a produção de bens e serviços. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Em função das circunstâncias impostas pela pandemia de Covid-19 os procedimentos envolverão a 
realização de aulas síncronas através de plataforma virtual Microsoft Teams ou similar (Zoom, Skype, 
Google Hangouts). Conteúdos relacionados à disciplina serão organizados e disponibilizados através de 
Moodle em ambiente virtual da UFPR ou através do Google Classroom. Atividades assíncronas poderão 
envolver vídeo-aulas disponibilizadas no Moodle, Google Classroom, youtube-privado ou similares, leitura 
de textos, análise de vídeos e de áudios seguidos de elaboração de textos ou de diálogos virtuais que 
sintetizem o conteúdo que se pretende transmitir. 
 

CRONOGRAMA PREVISTO: 
 

29/07 – Importância da silvicultura na economia regional. Planejamento de uso do solo. Objetivos da 
produção de madeira e outros produtos da silvicultura. Conceitos e fundamentos.  
(síncrono, 3 horas, 13:30-16:30). Análise de textos, vídeos e áudios que abordam a contextualização das 
atividades silviculturais. (assíncrono, 1:30 hora) 
 
05/08 - Benefícios diretos e indiretos obtidos a partir da silvicultura. (síncrono, 3 horas, 13:30-16:30). Análise 
de textos, vídeos e áudios que abordam benefícios diretos e indiretos das atividades silviculturais. 
(assíncrono, 1:30 hora) 
 
12/08 - Componente florestal em propriedades rurais. (síncrono, 3 horas, 13:30-16:30). Análise de textos, 
vídeos e áudios que abordam a contextualização das atividades silviculturais. (assíncrono, 1:30 hora) 
 
19/08 - Bases físicas e biológicas para a silvicultura. (síncrono, 3 horas, 13:30-16:30). Análise de textos, 
vídeos e áudios que abordam bases físicas e biológicas voltadas às atividades silviculturais. (assíncrono, 
1:30 hora) 
 
26/08 - Implantação e manutenção de povoamentos florestais. (síncrono, 3 horas, 13:30-16:30). Análise de 
exemplos de planilhas silviculturais em diferentes contextos. Elaboração e discussão de planilhas de 
implantação e manutenção silvicultural (assíncrono, 6 horas) 
 
02/09 - Subsídios para a silvicultura de erva-mate e palmito - (síncrono, 3 horas, 13:30-16:30). Análise de 
textos, vídeos e áudios que abordam a silvicultura de erva-mate e de palmito. (assíncrono, 1:30 hora) 
 
09/09 - Subsídios para a silvicultura de bracatinga e araucária - (síncrono, 3 horas, 13:30-16:30). Análise 
de textos, vídeos e áudios que abordam a contextualização das atividades silviculturais em sistemas que 
envolvam bracatinga e araucária (assíncrono, 1:30 hora) 
 
16/09 - Silvicultura em sistemas integrados de produção agropecuária. (síncrono, 3 horas, 13:30-16:30). 
Análise de textos, vídeos e áudios que abordam a contextualização das atividades silviculturais em sistemas 
integrados de produção agropecuária (assíncrono, 1:30 hora) 
 
23/09 - Silvicultura com espécies nativas em trabalhos de restauração florestal. (síncrono, 3 horas, 13:30-
16:30). Análise de textos, vídeos e áudios que abordam a contextualização das atividades silviculturais em 
projetos de restauração florestal (assíncrono, 1:30 hora). Realização de exame final. (assíncrono). 
 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 A avaliação será realizada com base no conteúdo de textos, áudios e vídeos produzidos pelos alunos em 
resposta a demandas apresentadas pelo docente nos tópicos abordados. Poderá ser empregada também 
a realização de testes através do mecanismos como o Google Classroom ou similares. Será demandada a 
elaboração de um projeto silvicultural como uma forma de sintetizar os conhecimentos abordados. 
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