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FICHA No 2 Plano de Ensino 

Disciplina INVENTÁRIO FLORESTAL      Código AS-056 

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

Carga horária total: 60 horas              PD: 52        LB: 00        CP: 08        ES: 00         OR: 00 

EMENTA (Unidades Didáticas) 
Estudos relacionados ao desenvolvido de inventários florestais, tendo como base a teoria de 
amostragem. Serão abordados os aspectos técnicos e metodológicos que são necessários para 
a aplicação dos inventários em ambientes florestais. Também serão abordados os 
equipamentos comumente aplicados nesses levantamentos, bem como, as principais fontes de 
erros nesses. Adicionalmente serão abordados aspectos relacionados à modelagem aplicada 
aos inventários florestais. 
 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

1) Introdução aos inventários florestais: importância e classificação 
Quanto aos objetivos, abrangência, detalhamento, obtenção de dados e abordagem temporal.  
 

2) Fundamentos do planejamento de inventários florestais 
Objetivos do trabalho, características da área, aspectos técnicos, organizacionais, comerciais e 
financeiros.  
 

3) Mapeamento aplicado aos inventários florestais 
Fontes de informação, sensoriamento remoto, fotogrametria, sistemas de posicionamento 
global e sistemas de informação geográfica. A abordagem desse item do programa é o subsidio 
da execução do inventário florestal, como: definição dos estratos, quantificação de área, 
plotagem das unidades amostrais e representação de informações oriundas dos inventários 
florestais em mapas temáticos. 
 

4) Métodos de amostragem 
Área Fixa, Bitterlich, Strand, Prodan e Outros. De todos os métodos serão abordados os 
aspectos gerais, indicações de aplicação, notações, fórmula para a estimativa e exemplo de 
aplicação. 
 

5) Processos de amostragem 
Aleatória Simples, Aleatória Estratificada, Sistemática (faixa ou parcelas), Múltiplos (dois) 
Estágios e Mista (conglomerados e Shiue). De todos os processos serão abordados os 
aspectos gerais, indicações de aplicação, notações, fórmula para o parâmetro e estimativa e 
exemplo de aplicação. 
 

6) Procedimentos de mensuração e compilação de dados.  
Principais variáveis dendrométricas levantadas no inventário florestal, equipamentos 
empregados em seu levantamento, coleta automática e em fichas de campo, vantagens e 
desvantagens na adoção dos mesmos. 
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7) Censo Florestal 
Censo para planos de manejo florestal sustentável, procedimentos para a realização do censo, 
censo em florestas plantadas e fragmentos florestais, cálculo dos parâmetros da população 
inventariada, média da população, variância da população, desvio padrão da população, 
coeficiente de variação, parâmetros estruturais.  
 

8)  Modelagem aplicada aos inventários florestais.  
Aspectos gerais da modelagem, análise de correlação, análise de regressão, principais 
modelos utilizados em inventários florestais, análise da qualidade do ajuste das equações e 
exemplo prático. 
 

9) Fontes de erros em inventários florestais. 
Conceito de erro em inventários florestais, fontes de erros, tipos de erros, erros amostrais e não 
amostrais, formas de tentar minimizar os erros não amostrais. 
 
Aula prática para demonstração das questões técnicas do inventário florestal. 
 
Desenvolvimento de exercícios práticos que deverão ser entregues ao longo da disciplina. 
 
OBJETIVO GERAL: 
Com o desenvolvimento da disciplina o aluno deverá ser capaz de executar um inventário 
florestal, com os mais diversos enfoques ou objetivos. Deverá ter os subsídios para planejar as 
questões técnicas e metodológicas atreladas ao trabalho de inventário florestal.  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: 

• Capacitar o aluno para a tomada de decisão técnica para adoção em inventários 
florestais. 
• Capacitar o aluno para a abordagem metodológica, tecnológica e suas implicações nas 

estimativas dos inventários florestais. 
• Capacitar o aluno para a condução completa de um trabalho 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. 
FORMAS DE AVALIAÇÃO: 
 
A avaliação da disciplina acontecerá através de 2 provas escritas e 5 trabalhos práticos sendo 
listados a seguir. 

• 1ª prova escrita – contendo os itens 1 ao 5 (até amostragem aleatória simples) do 
programa - com data de 02/04/2015 – horário de aula 

• 2ª prova escrita – contendo os itens 5 (a partir da amostragem aleatória estratificada) ao 
9 do programa – com data de 25/06/2015 – horário de aula 

• 5 trabalhos práticos entregues de forma individual – os trabalhos tratarão da aplicação 
prática dos processos de amostragem – a entrega do trabalho será na data de 
04/06/2015 – horário de aula 
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A média final do aluno será dada através da soma da nota das provas com a soma da média 
dos 5 trabalhos e dividido por 3, ou seja, ambos terão peso de 33,33% 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 ou grau numérico de cinquenta (50) em exame final. 

  
AULAS PRÁTICAS EM CAMPO E LABORATÓRIO: 
Serão realizadas 2 aulas práticas em campo, sendo: 

• 1ª aula prática – 19/03/2015 
• 2ª aula prática – 30/04/2015 

 
Será realizada 1 aula prática em laboratório de informática, sendo: 

• 1ª aula prática – 28/05/2015 (a confirmar com o responsável pelo laboratório). 
 

O horário de saída para as práticas em campo será definido e informado aos alunos em aula. 
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Bibliografia Complementar: 
• AVERY, T.E.; BURKHART, H.E. Forest Measurements. McGraw Hill Book Co., Nova 

York, 1994, 408 p. 
• HUSCH, B. Planificación de un Inventario Forestal. FAO, Roma, 1971, 136 p. 

• PRODAN, M. Mensura forestal. BMZ/GTZ. 1997. V.1. 560p. 

• SOARES, C.P.B.; PAULA NETO, F. de.; SOUZA, A. L. de. Dendrometria e inventário 
florestal. 2006. 276p. 

Professor da Disciplina: ____________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________ 

Chefe de Departamento:   ___________________________________ 

Assinatura: __________________________________________ 

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


