BIOLOGIA
A E ZOOLO
OGIA
Estrutura e função ce
elular. Noçõ
ões básicass de embrio
ologia, diferenciação ccelular e fo
ormação de
e
tecidos animal. Introdução e imp
portância da
a Zoologia: diversidade
e dos seress vivos. Cara
acterísticass
otista com enfoque no
o ciclo de vida. Cara
acterísticas gerais das
s primeirass
gerais do Reino Pro
A
enfo
ocando: orig
gem, evolução e biolo
ogia das forrmas: Platyh
helminthes,,
linhagens do Reino Animal,
atóides), Mo
ollusca, Ann
hropoda, Piisces, Amphhibia, Reptiilia, Aves e
nelida, Arth
Aschelminthes (nema
Mammalia.
OI
CÁLCULO
Funções d
de uma variá
ável real. Noções
N
sobrre limite e continuidade
c
e. A derivadda: derivada
a de ordem
m
Aplicações da
d derivada
a. Séries de Taylor.
superior. A
ECOLOGIA
A BÁSICA
Definição de ecologia
a. Ecologia
a de popula
ações. Ecologia de Comunidadees. Ecologia
a evolutiva..
Fatores cclimáticos. Fatores edáficos.
e
F
Fatores fis
siográficos. Fatores bbióticos e abióticos..
Ecossistem
ma florestal. Fluxo de energia
e
no e
ecossistema florestal. Sucessão fflorestal e dinâmica
d
de
e
clareiras. E
Ecologia da
a reproduçã
ão. Ecologia
a da herbivo
oria. Forma
ações vegettais do Brasil. Noçõess
sobre zone
eamento eccológico.
FÍSICA I
Unidades, grandezas físicas e vetores. Equ
uilíbrio de uma
u
partícula. Movime nto retilíneo
o. Segunda
a
lei de New
wton. gravita
ação. Movim
mento plano
o. Trabalho e energia.
ÇÃO À CO
OMPUTAÇÃ
ÃO
INTRODUÇ
Conceitos básicos e fundamen
ntos da info
ormática: hardware
h
e software. Noções de
e sistemass
ais. Softwarres aplicativ
vos (editor de texto, planilha eletrrônica, edito
tor de apres
sentações)..
operaciona
Sistemas d
de busca na
a internet. Noções
N
em lógica de programação
o.
INTRODUÇ
ÇÃO À ENG
GENHARIA
A FLOREST
TAL
Histórico d
da Engenha
aria Florestal. A Enge
enharia Flo
orestal e a atuação pprofissional. Formação
o
básica do engenheiro
o florestal. Ética profisssional e empresarial. Conceitos básicos e aplicaçõess
das princip
pais áreas da engenh
haria floresttal (Silviculltura, Produ
utos Floresstais, Manejjo florestal,,
Planejame
ento e admin
nistração flo
orestal, Eco
ologia flores
stal, Fitogeo
ografia, Teccnologia da Madeira).
METODOL
LOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓ
ÓGICA
Métodos e técnicas científicas.
c
Tipos
T
de pe
esquisa. Características e tipos dee pesquisa.. Etapas da
a
pesquisa. Projeto de
d pesquis
sa. Redaçção técnico
o-científica. Normas para elab
boração e
apresentaçção de infformes cie
entíficos (A
ABNT). Téc
cnica e tecnologia. A tecnolog
gia e suass
característticas. Lógicca na pesqu
uisa tecnoló
ógica. A ino
ovação tecn
nológica. C
Ciência, tecn
nologia e a
questão hu
umana. Pro
opriedade in
ntelectual.

QUÍMICA GERAL
e camadas e distribuiç
ção eletrôn
nica. Organiização dos elementoss
Elementoss e átomos,, modelo de
na tabela periódica. Ligação química
q
e forças inte
ermoleculares. Polariddade das moléculas..
norgânicos. Reações químicas. Métodos dde balanceamento de
e
Nomenclattura de compostos in
equações químicas. mol
m e estequiometria.
O II
CÁLCULO
Introdução
o ao cálculo diferencial e integrral para du
uas ou mais variáveiss. Funções
s de váriass
variáveis rreais. Fórm
mula de Tay
ylor. Estud o de máxim
mos e mínimos. Integgrais duplas e triplas..
Integrais de linha. Teo
orema da divergência. Teorema de
d Stokes.
O TÉCNICO
O
DESENHO
Introdução
o ao desen
nho técnico
o: materiaiss e instrum
mentos de desenho; escalas nu
uméricas e
gráficas; ca
aligrafia téccnica; dimen
nsionamentto e colocaç
ção de cota
as; carimbo.. Projeto arq
quitetônico::
planta baixxa; cortes; fachadas;
f
planta de loccalização e cobertura; planta de ssituação.
FÍSICA II
Teoria ciné
ética dos ga
ases, dilatação de sóli dos, dilataç
ção de líquidos, compoortamento anômalo
a
da
a
água abaixo de 4°C
C, transferên
ncia de ca
alor, calor específico,
e
calorimetriaa (equilíbrio térmico),,
estados físsicos da ma
atéria, calorr latente, cu
urva de aqu
uecimento. Condutoress e isolante
es, elétronss
livres, atração e repullsão entre as
a cargas e
elétrica, veto
or resultante
e (teorema de Pitágora
as e lei doss
cossenos), força elétrrica resultan
nte, campo elétrico de uma carga pontual, caampo elétric
co uniforme
e
arregadas), potencial elétrico de uma carga pontual, trabalho dde uma forç
ça elétrica,,
(placas ca
superfíciess equipoten
nciais, capa
acitores. Co
orrente elétrrica, resisto
ores, lei de Ohm, amp
perímetro e
voltímetro, geradores e receptore
es (motoress).
LOGIA DO SOLO
GÊNESE E MINERAL
O solo e o ecossisttema. Espé
écie minera
al. A evolução das paisagens: intemperism
mo, erosão
o
ologica. Os fatores e p
processos de
d formação dos soloss. Petrologiia. Ciclo da
a
geológica e geomorfo
a crosta terrrestre. Roc
chas magm
máticas, sed
dimentares e metamóórficas. Mine
eralogia de
e
matéria na
solos. Coló
óides do solo. Cargas do
d solo.
MORFOLO
OGIA E TAX
XONOMIA VEGETAL
Morfologia
a vegetal exxterna (orga
anografia): organizaçã
ão floral, fru
utos e sem
mentes, orga
anografia e
anatomia d
da raiz, cau
ule e folha. Tem por ffinalidade ainda
a
propo
orcionar connhecimentos ligados à
sistemática
a vegetal, priorizando
p
os
o grupos vvegetais de importância
a econômicca.

ANALÍTICA
A
QUÍMICA A
Revisão so
obre cátions e ânions e formaçã o de moléc
culas, revisã
ão sobre p ropriedades
s da tabela
a
periódica. Reações químicas (ác
cido base, p
precipitação
o, desprend
dimento de gás e óxido
o-redução)..
metria de rea
ações. Noçõ
ões de espo
ontaneidade das reaçõ
ões. Equilíbbrio químico
o. Equilíbrio
o
Estequiom
ácido-base
e, estudo de
d pH e tampões.
t
E
Estequiome
etria de so
oluções. Voolumetria ácido
á
base..
Volumetria
a de precipitação e es
studo de p roduto de solubilidade
s
e. Volumetrria de complexação e
estudo de íons comp
plexos. Volu
umetria de ó
óxido-reduç
ção e estud
do de técniccas eletroquímicas de
e
análise.
A FUNDAM
MENTAL
QUÍMICA ORGÂNICA
ânica. Compostos orgânicos nat urais. Sínte
ese total e
Conceito e importância da Quíímica Orgâ
parcial. Azzo e diazo
o composto
os. Corante
es e substâ
âncias cora
adas. Comppostos heterocíclicos..
Ésteres e llipídeos. Am
minoácidos e proteínass. Glucídios
s.
TOPOGRA
AFIA
Introdução
o. Planimetria. Estadim
metria. Taq
queometria.. Altimetria e Sistemaa de Posic
cionamento
o
Global.
AL
ANATOMIA VEGETA
s secretora s. Anatomia dos órgãos vegetaativos e re
eprodutivos..
Citologia. Histologia. Estruturas
Aspectos e
evolutivos. Adaptações
A
s anatômica
as a diferen
ntes ambientes.
BIOQUÍMICA DE BIO
OMOLÉCUL
LAS
A lógica m
molecular da
a vida. A água como co
omposto de
e interesse biológico. C
Carboidratos
s: conceito,,
classificaçã
ão, importâ
ância bioló
ógica. Lipíd
deos: conce
eito, classifficação, funnção. Amin
noácidos e
peptídios: conceito, classificaç
ção, propri edades ác
cido-base, atividade biológica. Proteínas::
conceito, classificaçã
ão, configu
uração e cconformaçã
ão, desnatu
uração e rrenaturação
o. Catálise
e
biológica – enzimas: conceito,
c
re
eações, rela
ações, equa
ação de Mic
chaelis-Mennten e Linew
wever-Burk,,
inibição en
nzimática. Vitaminas
V
e coenzimas . Estrutura de membra
anas biológiicas.
DENDROL
LOGIA
Introdução
o. Dendrologia no con
ntexto profisssional e científico. Classificaçãoo e nomenc
clatura dass
árvores. C
Característiccas dendrológicas. Mé
étodos de identificaçã
ão de árvorres. Gimno
ospermas e
Angiosperm
mas de inte
eresse flores
stal. Fenolo
ogia e forma
ações flores
stais.
FÍSICA E C
CLASSIFIC
CAÇÃO DO
O SOLO
Atributos físicos gerrais dos solos
s
e do
o sistema trifásico. Coleta
C
e ppreparo de
e amostrass
indeformad
das. Horizo
ontes e atrib
butos diagn
nósticos. Le
evantamentto e classifificação taxo
onômica de
e
solos.

CESSAMEN
NTO
GEOPROC
Introdução
o e históriico do es
studo de ffotografias aéreas e imagens orbitais. A energia
a
eletromagn
nética e su
uas interações com a atmosfera
a e aos alv
vos terrestrres. Funda
amentos da
a
interpretaçção de imag
gens. Interp
pretação qu
ualitativa de
e imagens orbitais. Pririncipais pla
ataformas e
sensores rremotos orb
bitais. Estud
do e aplicaçção do Geop
processame
ento na Enggenharia Flo
orestal.
INTRODUÇ
ÇÃO À EST
TATÍSTICA
A
Estatística e ciência. Estatística
a descritiva
a. Distribuiç
ção de frequência. M
Medidas de
e tendência
a
Medidas de
e dispersão. Regresssão e co
orrelação. Probabilidad
P
de. Distrib
buições de
e
central. M
probabilida
ade. Inferên
ncia estatísttica. Amostrragem. Testes de hipóteses.
MECANIZA
AÇÃO AGR
RÍCOLA
Mecanismo
os de transsmissão de potência. M
Motores de combustão
o interna. M anutenção de tratoress
e impleme
entos agríco
olas. Máqu
uinas e imp
plementos destinados
d
ao preparoo do solo, adubação..
Máquinas de interessse floresta
al. Capacid
dade opera
acional. Cu
usto operaccional das atividadess
das.
mecanizad
ECOLOGIA
A FLORES
STAL
Introdução
o à ecologiia florestal.. Conceitoss básicos em ecologia, biogeoggrafia, fitog
geografia e
vegetação brasileira. Conceitos e métodoss em fitosso
ociologia: fa
atores abiótticos e o ecossistema
a
atéria e en
nergia, fato
ores bióticos em ecos
ssistemas fflorestais, polinização,
p
,
florestal, ffluxo de ma
dispersão de sementes e demais fatores importante
es. Caracte
erísticas dee florestas: descrição,,
o, estrutura
a, composição e diverssidade. Fato
ores ambien
ntais e micro
roclimáticos
s: luz, água,,
distribuição
minerais e
em relação à fisiologia
a da vegettação. Prod
dutividade florestal.
f
C
Ciclos bioge
eoquímicos..
Dinâmica d
de populaçõ
ões. Dinâmica floresta l. Conserva
ação.
ESTATÍST
TICA EXPERIMENTAL
L
Princípios básicos da
d experim
mentação. A técnica
a da análise de va riância. Te
estes para
a
ões de méd
dias. Noçõe
es do plane
ejamento de
e experime
entos. Delinneamento in
nteiramente
e
comparaçõ
ao acaso. Delineame
ento em blo
ocos ao aca
aso. Deline
eamento em
m quadradoo latino. Ex
xperimentoss
ma fatorial. Experimen
ntos em parrcelas subdivididas. Re
egressão naa análise de
e variância..
em esquem
Uso de sofftwares esta
atísticos.
URA ANATÔ
ÔMICA E ID
DENTIFICA
AÇÃO DA MADEIRA
M
ESTRUTU
Evolução e importânccia dos estu
udos anatô micos das madeiras. Formação dda madeira
a. Anatomia
a
comparada
a de madeira de angiosperma
as e gimn
nospermas. Conhecim
mento das estruturass
anatômicas das mad
deiras aplica
ado a tecn
nologia. Téc
cnicas aplic
cadas ao eestudo anattômico dass
ância da iidentificação de mad
deiras. Prinncipais cara
acterísticass
madeiras. Princípios e importâ
eiras para id
dentificação
o das principais madeirras comerciiais brasileiras atravéss
anatômicas das made
ão de chave
es dicotômicas, xilotecca e laminárrio.
da utilizaçã

GIA DO DES
SENVOLVIM
MENTO VE
EGETAL
FISIOLOG
Crescimen
nto, diferen
nciação e morfogêne
ese da cé
élula vegetal. Espéccies monoc
cárpicas e
policárpica
as. Medidass de crescimento. Re
elações híd
dricas. Ação
o hormona l no desen
nvolvimento
o
vegetal. Re
eprodução. Luz e dese
envolvimentto.
GENÉTICA
A
Herança b
biológica e ambiente. Bases cittológicas da
a herança. Mendelism
mo. Interaç
ção gênica..
Ligação e mapas genéticos. Hera
ança sexo. Genética quantitativa.
q
LISMO CEL
LULAR
METABOL
Introdução
o ao metab
bolismo celu
ular. Comp
partimentaliz
zação e se
entido das reações metabólicas.
m
.
Fotossínte
ese: fase fottoquímica e fase bioqu
uímica. Prod
dução e disttribuição doos fotoassim
milados. Via
a
pentose fo
osfato. Foto
orrespiração
o: glicólise, ciclo de Krrebs e cade
eia respiratóória. Metab
bolismo doss
lipídios: be
eta-oxidação e lipogên
nese. Metab
bolismo de proteínas: ciclo do nitrrogênio, de
esaminação
o
oxidativa e aminação oxidativa. Biossíntese
B
e de ácidos nucleicos. Integração
I
ddo metabolismo.
MICROBIO
OLOGIA AG
GRÍCOLA
Conceitos básicos em
m microbiolo
ogia. Caraccterísticas gerais
g
de ba
actérias, funngos, vírus e viróides..
mos. Microrg
ganismos e
Fisiologia, nutrição e cultivo de microrganissmos. Controle de microrganism
c
agrronômicas.
sua importtância nas ciências
OS DE ENT
TOMOLOGIIA
PRINCÍPIO
Histórico, importância
a, conceitos
s e objetivo
os da entomologia. Im
mportância, ordens e famílias da
a
c
tórax, abdom
me e seus apêndices..
classe inssecta e doss ácaros. Morfologia externa: cabeça,
Morfologia
a interna e fisiologia: sistemas
s
re
espiratório, circulatório, reprodutoor, nervoso,, glandular,,
dução, cres
scimento e desenvolviimento doss
digestivo, tegumento e órgãos dos sentid os. Reprod
pos de repro
odução e metamorfose
m
e.
insetos: tip
DENDROM
METRIA
Princípios de mensuração florestal. Mediçã o de diâme
etro, altura e área basaal. Volumetrria. Noçõess
mento e prod
dução flores
stal. Regresssão linear e não linear.
de crescim
FERTILIDA
ADE DO SO
OLO
Elementoss que compõem as plantas. Quím
mica do solo
o e dinâmica
a dos nutrieentes no so
olo e efeitoss
sobre a disponibilidad
de, fertilidade e produ
utividade do
o solo. Sele
eção e avalliação de métodos
m
de
e
análise de
e solos, curvas de re
espostas, m
máxima efic
ciência técn
nica e econnômica. Am
mostragem,,
análises e interpretaçção de aná
álises de so
olos para fins
f
de fertilidade. Mannejo de ferrtilizantes e
corretivos.
GIA DO MET
TABOLISM
MO VEGETA
AL
FISIOLOG
Nutrição M
Mineral. Metabolismo do
d nitrogên io. Fotossín
ntese. Tran
nslocação ddos solutos orgânicos..
Respiração
o. Análise de
d crescime
ento.

DE RESÍDU
UOS FLORESTAIS
GESTÃO D
Resíduos florestais: conceito,
c
im
mportância e classifica
ação. Proble
emas relaccionados ao
os resíduoss
florestais. Tipos de re
esíduos florrestais. Leg islação ambiental relacionada aoo manejo do
os resíduoss
ejo (minim ização, re
eciclagem, aproveitam
mento, trattamento e
florestais. Métodos de mane
o). Modeloss de gestão
o aplicadoss à questão dos resíduos floresstais: ISO 14000 e a
disposição
Agenda 21
1.
PATOLOG
GIA FLORE
ESTAL I
Conceitos,, importânciia, história e objetivos da Fitopato
ologia. Cara
acterizaçãoo dos princip
pais gruposs
de fungos fitopatogênicos, mod
dos de para
asitismo, sintomatolog
gia típica, m
métodos de
e diagnose..
gênicos (Ba
actérias nã
ão fastidiosas, Bacté
érias Fastiddiosas Vas
sculares e
Procariotoss fitopatog
Molicutes): caracterizzação dess
ses organiismos, prin
ncipais grupos fitopattogênicos, modos de
e
o, sintomattologia típica e método
os de detec
cção e diagnose. Víruss, viróides e entidadess
parasitismo
afins, com
mpreendendo os princiipais exem plos de vírrus fitopatogênicos, m
modos de parasitismo,
p
,
transmissã
ão, sintom
matologia típica,
t
méttodos de detecção e identiificação. Nematóides
N
s
fitopatogên
nicos, comp
preendendo
o morfologiia, sistemá
ática, fisiolo
ogia, biologgia e ecologia dessess
organismo
os. Apresentação dos principais g
gêneros de importância agrícola. Sintomatologia típica..
Métodos de diagnósticos.
PROPRIED
DADES FÍS
SICAS E ME
ECÂNICAS
S DA MADE
EIRA
Estudo da
as propried
dades física
as da mad
deira: densidade, umidade, conttração e in
nchamento,,
propriedad
des térmica
as, proprie
edades elé
étricas, pro
opriedades acústicas. Comporta
amento da
a
madeira q
quando sub
bmetida a esforços d
de natureza
a mecânica
a. Normas Técnicas da ABNT..
Introdução
o aos testes de resisttência à co
ompressão axial; flexã
ão estática; resistência
a à tração;;
cisalhamen
nto; compre
essão perp
pendicular; resistência
a à flexão dinâmica; eelasticidade
e e dureza
a
superficial..
ES FLORES
STAIS
SEMENTE
Importância e formaçção da sem
mente. Fato
ores que afetam
a
a produção dee sementes
s. Colheita,,
mento de se
ementes. Armazenam
A
mento. Matuuração e dis
spersão de
e
secagem, extração e beneficiam
nação. Dorrmência. An
nálise de sementes.
s
Deterioraçã
ão, vigor e
sementes. Fisiologia da germin
ogia de plân
ntulas floresstais.
desempenho. Morfolo
CLIMATOLOGIA AGRÍCOLA
meteorológicas de sup
perfície e in
nstrumental meteorológ
gico. Energ ia disponíve
el ao meio-Estações m
ambiente e as plan
ntas cultiva
adas. A ág
gua no sis
stema solo-planta-atm
mosfera. Classificação
o
climática. A
Aptidão e zo
oneamento agroclimáttico.
CONSERV
VAÇÃO DO
OS RECURS
SOS NATU RAIS
Histórico ssobre a utillização dos
s recursos naturais e o desenvolvimento suustentável. Legislação
o
ambiental. Alterações climáticas glob ais. Biodiiversidade. Unidadess de co
onservação..
Biossegura
ança. Avaliação de impactos ambientais. Educaç
ção e inteerpretação ambiental..
Recuperaçção de área
as degradad
das. Manejo
o de recurso
os hídricos. Manejo dee fauna silve
estre.

LOGIA FLO
ORESTAL
ENTOMOL
Introdução
o. Métodos de controle
e de insetoss. Pragas de
d viveiro, raízes,
r
tronccos, ponteiros, folhas,,
sementes e produtos da madeira
a. Manejo d e pragas flo
orestais.
NEJO DE BACIAS
B
HID
DROGRÁFIICAS
HIDROLOGIA E MAN
grado de bacias
b
hidrrográficas nno setor florestal. Ass
Histórico e conceitoss sobre manejo integ
florestas e o ciclo da água. Hidrologia flo
orestal. Bas
ses legais do manejoo integrado de baciass
hidrográficcas. Morfom
metria de microbacias
m
hidrográfica
as. Uso e Conservaçã
C
ão de solos
s florestais..
Conservaçção de nasscentes. Resultados esperados do manejo
o de microobacias hid
drográficas..
Estudo de caso.
RIO FLORE
ESTAL
INVENTÁR
Introdução
o aos inventtários flores
stais. Teoria
a de amostrragem. Métodos de am
mostragem. Processoss
de amostrragem. Am
mostragem em múltip las ocasiõe
es. Enume
eração com
mpleta ou censo noss
inventárioss para man
nejo. Inven
ntário da re
egeneração
o natural e de produutos não madeireiros.
m
.
Fundamen
ntos do plan
nejamento de
d inventário
os florestais
s.
PATOLOG
GIA FLORE
ESTAL II
Introdução
o. Agentes causais de
d doençass florestais
s. Sintomatologia dass doenças florestais..
Etiologia. E
Epifitologia.. Princípios de controle
e de doença
as florestais
s. Controle de doenças
s florestais..
Apodrecim
mento e desccoloração de
d madeira.
FLORESTA
PROPAGA
AÇÃO DE ESPÉCIES
E
AIS
Instalação de viveiross florestais. Aspectos gerais da propagação
o de plantaas florestais
s. Tipos de
e
propagaçã
ão - sexuada e assexu
uada. Métod
dos e técnic
cas de prop
pagação. Em
mbalagens usadas na
a
produção de mudas.. Substrato
os. Adubaçã
ão. Irrigaçã
ão. Qualida
ade morfofi siológica das
d
mudas..
Tratos culturais. Mini jardim clo
onal. Contrrole de pra
agas e doe
enças no vviveiro. Transporte de
e
mudas. Pa
adrão de qualidade de mudas.
ECONOMIIA FLORES
STAL
Introdução
o aos concceitos de economia.
e
A
Aspectos in
nerentes à economia florestal. Noções de
e
microeconomia: oferta
a e demand
da, teoria de
e mercado, funções de
e produção . Custos de
e produção..
Matemática financeira
a aplicada ao
a setor florrestal. Avaliação econô
ômica de prrojetos flore
estais.
A E LEGISLA
AÇÃO FLO
ORESTAL
POLÍTICA
Introdução
o à política
a e legislaç
ção floresta
al. As funç
ções das florestas e as caracte
erísticas da
a
atividade fflorestal. De
efinições so
obre termoss jurídicos. Meio ambie
ente e a Coonstituição Federal de
e
1988. Política Nacion
nal de Meio
o Ambiente.. Lei de Criimes Ambie
entais. Cód igo Floresta
al. Sistema
a
de Unidade
es de Con
nservação. Política Nacional de Recursos Hídricos. Legislação
o
Nacional d
relacionada ao uso do
d fogo. Im
mpactos Am
mbientais. Fauna
F
Silve
estre. Educcação e Intterpretação
o
Ambiental.. Política Estadual de Meio Amb
biente e Recursos Hídricos. Respponsabilidad
de social e
ambiental.

NOLOGIA D
DE CELULOSE E PAP
PEL
QUÍMICA DA MADEIRA E TECN
os fibrosos. Constituiç
ção química
a da madeiira. Componentes maccroscópicos
s: celulose,,
Os recurso
hemicelulo
ose, lignina.. Componen
ntes secund
dários, com
mponentes minerais.
m
Coonstituição química da
a
casca. A indústria de
e papel e ce
elulose. An
nálise químiica da mad
deira. Proceessos de prrodução da
a
celulose. B
Branqueame
ento de celulose. Noçõ
ões sobre a fabricação
o, caracteríssticas e qua
alidades do
o
papel.
RECURSO
OS GENÉTIICOS E ME
ELHORAME
ENTO FLOR
RESTAL
Introdução
o ao uso e conservaç
ção dos reccursos genéticos, e melhoramen
m
nto florestall. Sistemass
reprodutivo
os e variaçõ
ões em esp
pécies flore
estais. Fluxo
o gênico em
m espécies florestais. Estratégiass
de melhorramento ge
enético florestal. Divversidade e conserva
ação genéttica. Dome
esticação e
conservaçã
ão ex-situ de
d espécies
s florestais. Estudo de componen
ntes de variâância, herd
dabilidade e
interação g
genótipo-am
mbiente. Ga
anho genéttico por seleção. Endo
ogamia e hheterose. Hibridação e
clonagem no melhora
amento flore
estal. Bioteccnologia e melhoramen
m
nto florestall.
A, SECAGE
EM E PRES
SERVAÇÃO
O DA MADE
EIRA
SERRARIA
Introdução
o ao proce
essamento mecânico da madeirra. Tipos básicos
b
de engenhos
s de serra..
Planejame
ento de um
ma serraria. Classificaçção das téc
cnicas de desdobro.
d
S
Secagem de
d madeira
a
serrada. S
Secagem ao
o ar livre. Secagem e
em estufa. Durabilidade natural da madeirra. Agentess
deteriorado
ores de ma
adeira. Pres
servativos e técnicas e sistemas
s utilizados para prese
ervação da
a
madeira.
PRÁTICAS
S SILVICUL
LTURAIS
Fundamen
ntos da silvvicultura. Siistemas silvviculturais. Ciclo de vida
v
dos poovoamentos
s florestais..
Implantaçã
ão de floresstas. Fertilização. Man
nutenção. Cortes
C
cultu
urais de deesbastes e desramas..
Regeneraçção e reform
ma de povoamentos flo
orestais.
COLHEITA
A FLOREST
TAL
Setor flore
estal brasile
eiro e a colh
heita floresttal. Corte florestal. Ex
xtração floreestal. Carre
egamento e
descarrega
amento flore
estal. Sistemas colheitta florestal. Planejamento e organnização do trabalho de
e
colheita e ttransporte florestal.
f
CULTURA
A DE ESPÉC
CIES FLOR
RESTAIS
Introdução
o e conceitos prelim
minares. Esssências florestais na
ativas e eexóticas: im
mportância,,
implantaçã
ão, produçã
ão, comercia
alização e m
manejo flore
estal.
INCÊNDIO
OS FLORES
STAIS
Introdução
o. Definiçõe
es sobre termos relaciionados ao
o fogo. Princípios da ccombustão.. Conceitoss
Triângulo d
do fogo. Qu
uadrilátero do
d fogo. Va
ariáveis metteorológicas
s que influeenciam na propagação
p
o
de incêndiios. Formass de propagação de iincêndios fllorestais. Classificação
C
o. Comporttamento do
o
fogo e carracterísticass a serem avaliadas.
a
P
Prevenção e Combate
e. Índices dde Perigo de Incêndio..
Queima co
ontrolada. Efeito
E
do us
so do fogo n
no ecossisttema. Legis
slação federral relaciona
ada ao uso
o
do fogo.

ESTAS PLA
ANTADAS
MANEJO DE FLORE
a capacida
ade produttiva. Mode
elagem do
o
Elementoss do manejo floresttal. Classifficação da
crescimentto e da prod
dução. Desbaste. Rota
ação florestal. Regulaç
ção florestall. Sortimentto florestal.
PERÍCIAS
S E AVALIA
AÇÃO DE IM
MPACTOS AMBIENTA
AIS
Conceitos fundamenta
ais. Avaliaç
ção de Imóvveis Rurais. Elaboração de Laudoos segundo as Normass
da ABNT. Metodolog
gias para id
dentificação
o, descrição
o, qualificaç
ção e quanntificação de impactoss
ambientaiss. Aplicação
o das técnic
cas de avali ação de impactos amb
bientais.
PRODUTO
OS FLORES
STAIS
Introdução
o ao uso de
d produtos
s florestais não made
eireiros (principais proodutos, tipo
os de uso)..
Principais produtos nã
ão madeireiros e suas aplicações
s (cascas, flores, frutoss, raízes, folhas, cipós,,
sementes, óleos). Extração,
E
transporte, beneficiam
mento, emb
balagem e comercialização de
e
ão-madeireiros. Projettos comunitários / coo
operativos com não-m
madeireiros..
produtos fflorestais nã
Tipos de p
painéis de madeira. Classificação
C
o e os proc
cessos de produção. Panorama nacional e
mundial do
o setor de painéis
p
de madeira. G
Geração de partículas de
d madeiraa. Secagem
m, aplicação
o
da resina, formação do painel e do colchã
ão e determ
minação das propriedaades tecnológicas doss
painéis.
S AGROFL
LORESTAIS
S
SISTEMAS
A ciência agrossilvicu
ultura e os sistemas a
agrofloresta
ais. Histórico
o da agrosssilvicultura.. Conceitoss
de sistema
as agroflore
estais. Clas
ssificação d
de sistemas
s agroflores
stais. Vantaagens e des
svantagenss
dos sistem
mas agroflo
orestais. Prráticas agro
oflorestais. Diagnóstic
co e planeejamento de
e sistemass
agrofloresttais. A agro
ossilviculturra no mun do. Princíp
pios de seleção e esppécies para sistemass
agrofloresttais. Experrimentação em siste mas agrofflorestais. Extensão agrofloresta
al. Análise
e
econômica
a dos sistem
mas agroflorrestais.
ADMINIST
TRAÇÃO FL
LORESTAL
L
Administra
ação de empresas flore
estais. As o
organizaçõe
es e o profissional da era do con
nhecimento..
O ambientte e as org
ganizações. O proces so adminis
strativo. Áre
eas funcionnais da adm
ministração..
Gestão de
e pessoas. Gestão de
d marketin
ng. Papel e a importtância dos pequenos e médioss
empreendiimentos florestais.
f
Procedim entos pa
ara criaçã
ão de eempresas florestais..
Empreendedorismo. Tópicos
T
atuais em adm
ministração florestal.
COMUNIC
CAÇÃO E EXTENSÃO
E
FLOREST
TAL
História da
a Extensão Rural no Brasil.
B
Com
municação e extensão.. Evolução histórica das práticass
florestais extensionistas no Brasil. A questão da susten
ntabilidade na persp
pectiva do
o
odos em Extensão Florestal. Fomento
F
F
Florestal. Projetos
P
de
e
desenvolviimento florrestal. Méto
desenvolviimento flore
estal.

UÇÕES DA MADEIRA
A
CONSTRU
Introdução
o aos testess de resistên
ncia da mad
deira. Conc
ceito de está
ática das coonstruções. Noções de
e
resistência
a dos materriais. Avalia
ação de carrgas sem coberturas.
c
Ligações eem peças de
d madeira..
Dimension
namento. Fu
undações. Principais ssistemas construtivos em madei ra. Caracte
erísticas da
a
madeira pa
ara uso na produção de
d construçções rurais. Diretrizes para
p
preserrvação de construções
c
s
rurais em m
madeira. Pa
ainéis de madeira reco
onstituída pa
ara construção de edifficações.
MANEJO DE FLORE
ESTAS NAT
TIVAS
Aspectos legais, técnicos, econô
ômicos, am bientais e sociais
s
do manejo
m
de fflorestas na
aturais. Uso
o
múltiplo de
e florestas. Plano de manejo
m
flore
estal. Uso múltiplo
m
de florestas.
f
D
Determinaçã
ão do corte..
Regulação
o da produçção. Análise
e estruturall aplicada ao
a manejo florestal. O
Opções para
a o manejo
o
sustentado
o da floresta
a nativa. Prrincípios, criitérios e ind
dicadores de
e sustentabbilidade parra o manejo
o
de floresta
as. Certificaçção para o manejo de florestas.
PRODUTO
OS ENERGÉTICOS DA
A MADEIRA
A
A madeira como fonte
e de energia
a. Histórico da carboniização de madeira.
m
Fo rmas de ca
arbonização
o
da madeirra e tecno
ologias utilizadas: forrno tipo ra
abo-quente, forno conntêiner, ca
arbonização
o
contínua. T
Técnicas de
e análise da
a qualidade do carvão vegetal. Pa
arâmetros d e qualidade
e do carvão
o
para indússtria siderúrrgica. Gaseificação da madeira e carvão. Pro
odução de metanol e de
d etanol a
partir da m
madeira.
RECUPER
RAÇÃO DE ÁREAS DE
EGRADAD
DAS
Conceitos de degrada
ação e recu
uperação a mbiental. Diagnóstico
D
das condiçções de sítio. Medidass
físicas, quíímicas e bio
ológicas de
e recuperaçã
ão. Seleção
o de espécies vegetaiss para recuperação de
e
áreas deg
gradadas. Métodos de
d implanta
ação. Uso da regeneração nattural. Indic
cadores de
e
recuperaçã
ão. Custos de recupera
ação de áre
eas degrada
adas.
MONOGRA
AFIA E SEMINÁRIO
Fundamen
ntos do mé
étodo cientíífico: forma
ação de ide
eias, pesqu
uisa biblioggráfica, form
mulação de
e
problema, hipóteses,, metodolog
gia, coleta e análise de dados
s, apresenttação e redação doss
o de pesquiisa. Defend
der uma mo
onografia que
q apresennte um estu
udo teórico
o
resultados de projeto
o da Engenharia Florestal ou dda realidad
de florestall
sobre um problema técnico ou científico
afia poderá
á ser realizzada a parttir do oitav
vo período e terá um orientadorr
brasileira. A monogra
do junto ao coordenad
dor desta di sciplina. O trabalho se
erá submettido por esc
crito, dentro
o
credenciad
das norma
as de Traba
alho de Co
onclusão de
e Curso do
o curso de Engenhariaa Florestal do CAJ, à
comissão examinado
ora, conten
ndo memorrial descritivo e de cálculo
c
e ddeverá ser defendido
o
oralmente perante um
ma banca ex
xaminadora
a.

