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FICHA No 2 Plano de Ensino 

Disciplina PLANEJAMENTO DE INVENTÁRIOS FLORESTAIS      Código AS-032 

Natureza:  (    ) obrigatória   ( x) optativa Semestral ( x)  Anual (    )  Modular (    ) 
Pré-requisito: AS055 e AS056 Co-requisito:  
Modalidade:   ( x) Presencial     (    ) EaD        (    ) 20% EaD 

Carga horária total: 60 horas              PD:  56        LB: 04        CP: 00        ES: 00         OR: 00 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
Estudos relacionados as atividades de planejamento de inventários florestais, tendo como base 
a organização e dimensionamento de todos recursos envolvidos nas atividades de inventário 
florestal (temporais, financeiros, humanos e técnicos). Para tanto, serão abordadas algumas 
ferramentas que dão suporte nessa organização e adoção dos procedimentos técnicos. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Introdução, estruturação e objetivos do planejamento de inventários florestais. 
Introdução. Definições. Estruturação dos inventários florestais. Aspectos relacionados ao 
planejamento de inventários. Principais enfoques dos inventários florestais e sua relação com o 
planejamento.  
 
Os recursos geotecnológicos aplicados ao planejamento dos inventários florestais. 
Procedimentos iniciais para o planejamento de inventários florestais. As fontes de dados 
geotecnológicos e seu potencial de aplicação para melhoria no planejamento. Exemplos 
práticos de aplicação. Exercícios práticos. 
 
Os procedimentos do planejamento como subsídio para seleção de métodos e 
processos de amostragem, visando a composição do sistema de inventário florestal. 
Métodos de amostragem com suas implicações para o planejamento do inventário. Processos 
de amostragem com suas implicações para o planejamento do inventário. Interação de métodos 
e processos conformando os sistemas de amostragem e suas implicações para os inventários 
florestais. Estudos de casos de empresas florestais. 
 
As técnicas de planejamento para composição e estruturação dos sistemas de 
amostragem para os inventários florestais. 
Questões operacionais para elaboração e planejamento dos inventários florestais, sob 
diferentes enfoques: Inventário florestal Contínuo – IFC; Inventário Florestal pré-corte – IFPC; 
Inventário temporário; Inventário florestal como subsídio para a modelagem do crescimento e 
produção; Inventário de sobrevivência, entre outros. 
 
O planejamento das atividades de mensuração para os inventários florestais. 
Formas de aquisição das informações em campo. Estruturação harmônica com o sistema de 
amostragem e as implicações com o planejamento de inventários florestais. Os equipamentos 
utilizados nos inventários florestais e as questões do planejamento. Informações planejadas 
para o levantamento e as questões do planejamento do inventário. 

 
O planejamento do processamento dos inventários florestais. 
Principais enfoques de processamentos e as implicações que precisam ser planejadas antes da 
execução do inventário florestal. As variáveis demandadas e o planejamento. As relações 
dendrométricas que precisam ser construídas para o inventário florestal e a importância do 
planejamento do inventário. 
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O planejamento dos recursos temporais para os inventários florestais. 
Composição e dimensionamento das equipes frente aos objetivos do inventário florestal. Fases 
e atividades do inventário florestal. Rendimento das equipes. Prazos de execução. Questões 
meteorológicas regiões e a implicação do planejamento do inventário florestal. A construção do 
planejamento temporal e software de gerenciamento de projetos e a identificação de gargalos 
executivos. Exemplo e exercícios. 
 
O planejamento dos recursos financeiros para os inventários florestais. 
Os centros de custos dos inventários florestais. O dimensionamento dos recursos necessários. 
Questões tributárias e trabalhistas relacionadas ao inventário florestal. O detalhamento 
orçamentário e sua composição. Formação de opções. Exemplos e exercícios. 
 
Elaboração das propostas para os inventários florestais. 
Com base nas atividades do planejamento do inventário florestal, como construir e apresentar 
uma proposta de inventário florestal. Questões mínimas para serem apresentadas. Formas de 
apresentação. 
 
Aula prática para demonstração de questões operacionais de relevância ao planejamento do 
inventário florestal. 
 
Desenvolvimento de projeto que dera ser entregue como trabalho no final da disciplina. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Com o desenvolvimento da disciplina o aluno deverá ser capaz de planejar a execução de um 
inventário florestal, com os mais diversos enfoques ou objetivos. Deverá ter os subsídios para 
planejar as questões técnicas, logísticas, de estrutura, de recursos humanos, temporais e 
financeiros atrelados ao trabalho de inventário florestal. Deverá também estar apto a 
confeccionar as propostas de execução dos trabalhos de inventário florestal. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

• Capacitar o aluno para a tomada de decisão técnica para adoção em inventários 
florestais. 
• Capacitar o aluno para o planejamento de recursos humanos, financeiros, logísticos e 

temporais atrelados aos inventários florestais. 
• Capacitar o aluno para o planejamento das abordagens metodológicas, tecnológicas e 

suas implicações nas estimativas dos inventários florestais. 
• Capacitar o aluno para a condução completa de um trabalho, bem como, para a o 

desenvolvimento da apresentação de uma proposta detalhada para de trabalho de 
planejamento de inventário florestal. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão 
apresentados os conteúdos curriculares teóricos e através de atividades práticas com estudo 
de caso.  Serão utilizados os seguintes recursos: quadro de giz, notebook e projetor multimídia, 
insumos de laboratório e softwares gratuitos específicos que serão indicados pelo professor. 
 
 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ  
SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS 

Rua Lothário Meissner, 632 

80210-170 – Curitiba – PR 

Tel:41-33604205 Fax:41-33604231 

 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO: 
A avaliação da disciplina acontecerá através de: 

• 1 prova escrita – contendo todo conteúdo abordado na disciplina – com data de 
17/06/2015 – horário de aula 

• 1 trabalho escrito que deverá ser entregue e apresentado em grupo – o trabalho tratará 
de um estudo de caso proposto – a entrega do trabalho será na data de 10/06/2015 – 
horário de aula 

 
O exame final será no dia 08 de julho de 2015. 

 
A média final do aluno será dada através da soma da nota da prova com a soma da nota do 
trabalho e dividido por 2, ou seja, ambos terão peso de 50% na média final. 
 
A disciplina seguirá integralmente a Resolução Nº 37/97-CEPE em todos os aspectos, inclusive 
em relação a frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) da carga horária inerente à 
disciplina e, no mínimo, grau numérico setenta (70) de média aritmética no conjunto de prova e 
trabalho realizado pela disciplina.  
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Professor da Disciplina: ____________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________ 

Chefe de Departamento:   ___________________________________ 

Assinatura: __________________________________________ 

Legenda: 
Conforme Resolução 15/10-CEPE: PD- Padrão     LB – Laboratório     CP – Campo   ES – Estágio    OR - 
Orientada 


