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O uso inadequado dos recursos
naturais, devido ao avanço industrial,
sobretudo nas florestas, exige a
necessidade de administrar com
disciplina e racionalidade o consumo
destes recursos.
Diante deste cenário, surge a
importância e a essencialidade da
atuação
de
um
profissional
responsável por gerenciar, coordenar
e avaliar a forma de uso e a valoração
dos recursos.

Fonte: THOMPSON, 2019.
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Portanto, a Engenharia Florestal é a
área das engenharias direcionada ao
estudo do uso sustentável dos
recursos
naturais,
e
pela
comercialização
de
produtos
oriundos das florestas de acordo com
análises, técnicas e planejamentos
que visam o aumento da produção e
o incremento da produtividade
atrelada
aos
princípios
do desenvolvimento sustentável,
como
também,
incorpora
habilidades e competências para a
geração de novos produtos e
tecnologias de base florestal aplicado
ao meio ambiente e à sua
conservação.
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MENSURAÇÃO FLORESTAL

É um ramo da Engenharia Florestal que
trata das medições das árvores.
SENSORIAMENTO REMOTO

Fonte: Aero, 2017.

As
diferentes
tecnologias
de
sensoriamento remoto vem sendo
utilizadas em atualizações de inventários
florestais,
avaliação
de
danos,
monitoramento
de
desmatamento,
incêndios florestais, entre outros.
Estas informações são obtidas através de
fotografias aéreas e imagens de satélite.

Fonte: SATO, 2019.

Fonte: MundoGeo, 2014.

É uma ferramenta bastante utilizada
para
aplicações
florestais,
para
mapeamento da vegetação, podendo
complementar os métodos tradicionais.

A Mensuração Florestal é conhecida
também pelos seguintes sinônimos:
Dendrometria,
Medição
Florestal,
Biometria
Florestal,
Dasometria,
Silvimetria , e Silvimensuração.

Fonte: ALMEIDDA, 2018.

O Sensoriamento Remoto é uma
tecnologia que permite aquisição de
informações sobre objetos sem manter
contato físico, permitindo estudar o
ambiente terrestre através do registro e
análise das interações entre a radiação
eletromagnética e a cobertura da
superfície terrestre.

Esta área é responsável por determinar
ou estimar as variáveis dendrométricas
(diâmetro, altura, área basal, forma da
árvore e etc.) das árvores em pé ou
abatidas e de seus produtos.
Após a determinação das variáveis
dendrométricas de interesse, é possível
obter informações importantes de uma
floresta, como por exemplo, o seu
volume, o incremento ou a produção de
um determinado recurso florestal.
Com a mensuração, é possível ter um
diagnóstico de como está a floresta e
com base nisso, definir suas tomadas de
decisões.
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MANEJO FLORESTAL

O Manejo florestal pode ser definido
como um conjunto de técnicas, práticas,
planejamento
e
princípios
de
conservação que visam garantir que uma
determinada floresta seja capaz de suprir,
de forma contínua, um determinado
produto ou serviço, ou seja, é a utilização
racional e ambientalmente adequada
dos recursos da floresta, ou de um cultivo
florestal em prol do seu desenvolvimento.

O Conselho Nacional da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, define “bom
manejo florestal” como “as melhores
práticas de gestão aplicáveis a uma
determinada unidade de manejo florestal,
considerando-se suas características e
condicionantes socioculturais, ambientais
e econômicas e o conhecimento técnico e
científico existente”.
GESTÃO AMBIENTAL

Caracteriza-se pela direção do exercício
de atividades econômicas e sociais,
desempenhando coerência na utilização
dos
recursos
naturais,
visando
à
sustentabilidade. Desta maneira, as
florestas como um todo, cumprem
funções
sociais,
ambientais
e
econômicas, para obter bens e serviços.

Fonte: ALMEIDA, 2019.

Fonte: ALMEIDA, 2017.

O manejo é uma atividade econômica
que se opõe ao desmatamento, uma vez
que não há a remoção total da florestal,
tendo como premissa a exploração de
impacto
mínimo
ou
reduzido,
possibilitando a manutenção da estrutura
florestal e sua recuperação.
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O manejo florestal segue três princípios
do desenvolvimento sustentável:
deve
ser
ecologicamente
correto,
economicamente viável e socialmente
justo.

Fonte: ALMEIDA, 2019.

Fonte: RIDOLFI, 2017.

Está inserida dentro da Engenharia
Florestal através do gerenciamento e
preservação de unidades de conservação,
pesquisas e estudos em manejos de
bacias, projetos de arborização e
paisagismo, manejo de fauna, entre
outras .
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TECNOLOGIA DE
PRODUTOS FLORESTAIS

A tecnologia de produtos florestais pode
ser dividida em dois segmentos:
1.

Caracterização de espécies florestais

Estuda as características químicas,
anatômicas, físicas e mecânicas da
madeira
como
subsídio
para
o
aproveitamento tecnológico e industrial.
Abrange
também
estudos
sobre
identificação de madeiras comerciais,
técnicas de colheita e seus usos
múltiplos.
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Contempla estudos sobre agentes
biodegradadores da madeira e medidas
para o seu combate e/ ou controle,
aproveitamento de resíduos florestais
para transformação em energia.
Contempla ainda o desenvolvimento de
pesquisas que visem a otimização de
processos industriais através da redução
de desperdícios de matéria-prima e de
insumos e da gestão de recursos
humanos, com o objetivo de aumentar a
produtividade e qualidade.

Fonte: TecnologiaeFloresta, 2016.

Fonte: THOMPSON, 2018.

2.
Processos de transformação e
industrialização da madeira
Estuda os fatores relação água-madeira, a
manufatura de produtos a base de
madeira, métodos de extração de óleos
essenciais, tecnologia, produção de
carvão, rendimentos e qualidade de fibras
na produção de celulose e papel,
adesivos, condições de formação de
lâminas e painéis de madeira ,
compensados,
partículas
de
fibra,
madeira cimento e etc.

Fonte: Fibraplac, 2016,
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SILVICULTURA

Silvicultura trata-se da ciência dedicada
ao estudo dos métodos naturais e
artificiais de implantação ou reformas de
povoamentos florestais com vistas a
satisfazer as necessidades do mercado e,
ao mesmo tempo, a aplicação desse
estudo
para
a
manutenção,
aproveitamento e uso racional das
florestas.
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Pode ainda ser voltada totalmente para o
cultivo de plantios florestais de espécies
exóticas, as quais são destinadas ao setor
industrial de papel e celulose, moveleiro,
assim como para fins energéticos, em
sua queima bruta ou para seu
beneficiamento e potencialização de seu
poderio energético sendo transformado
em carvão vegetal, pellet, cavaco, entre
outros que devido ao potencial calorífico
são muito mais cobiçados pelo setor
consumidor.

É considerada a atividade primordial
para a formação de uma floresta de
qualidade, pois engloba uma sequência
de processos desde a saída da muda do
viveiro, preparo de solo, plantio, tratos
culturais, controle de pragas para seu
desenvolvimento até a formação de
indivíduos
arbóreos,
os
quais
posteriormente formarão um estrato
florestal.

Fonte: MICHALICHEN, 2019.

Fonte: MICHALICHEN, 2019.

Pode ser direcionada a recuperação de
áreas degradadas através do plantio de
espécies nativas, preferencialmente de
caráter regional, de forma a ampliar as
possibilidades de manutenção dos
biomas locais visando a recuperação de
recursos hídricos e manutenção de
biodiversidade, de forma a aumentar a
eficiência do processo.

Fonte: MICHALICHEN, 2019.
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A ENGENHARIA FLORESTAL NA UTFPR-DV

Fonte: OVIDIO, 2019.

Fonte: SATO, 2019.

Fonte: THOMPSON, 2019.

Fonte: RIDOLFI, 2017.

Fonte: OVIDIO, 2019.

Fonte: THOMPSON, 2019.
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A ENGENHARIA FLORESTAL NA UTFPR-DV

Fonte: ALMEIDA, 2019.

Fonte: OVIDIO, 2019.

Fonte: OVIDIO, 2019.

Fonte: ALMEIDA, 2018.
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Fonte: MICHALICHEN, 2019.
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