
Inventário e classificação da vegetação secundária

NÚMERO DE HORAS-AULA: 45 horas-aula = 3 créditos

PRÉ-REQUISITO: Não há 

EQUIVALENTE: Não há

PROFESSOR: Alexandre Siminski (alexandre.siminski@ufsc.br– 3721-4170)

OBJETIVOS :

Geral: Compreender a dinâmica do processo de sucessão em florestas tropicais e 

como essas relações são alteradas pelas ações humanas nos seus propósitos de usar e  

conservar os recursos desses ecossistemas.

Específicos: capacitar o estudante a: 1) compreender a ecologia do processo de 

sucessão secundária; 2) planejar e avaliar inventários florestais para caracterização da 

vegetação; 3) compreender o contexto legal e socioeconômico de formações florestais 

secundárias.

EMENTA : 

• Ecologia e legislação aplicada à caracterização de estágios sucessionais 

• Teoria, métodos e processos de amostragem 

• Estruturação, processamento dos dados e análise de inventário florestal  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO :

• Caracterização  da  vegetação:  ecologia  e  dinâmica  da  vegetação  secundária. 

Estágios da sucessão secundária. 

• Inventário  florestal:  estruturação  e  planejamento  do  inventário  florestal  para 

caracterização  da  vegetação  nativa.  Sistemas  e  unidades  de  amostragem, 

intensidade e suficiência amostral. Análise dos resultados do inventário. 

• Legislação  florestal:  Legislação  aplicada  à  caracterização  de  estágios 

sucessionais.
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• Perícia ambiental em áreas de formações florestais secundárias.

METODOLOGIA E RECURSOS : 

Aulas  expositivas,  aulas  práticas  e  sessões  de  discussão.  Será  usada  a 

plataforma Moodle para disponibilizar slides das aulas e material bibliográfico.
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BIBLIOGRAFIA ADICIONAL RECOMENDADA (Disponível na plataforma Moodle ou na 

internet) :
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Moodle). 2005.
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REVISTAS ELETRÔNICAS :

Arvore,  Ciência,  Rural,  Ciência  Florestal,  Floresta,  Biotemas,  Forest  Ecologyand 

Management, Biotropica.


