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OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
____________________________________________________________ 

- Fornecer base teórica e aplicada a respeito da produção de mudas de espécies florestais 

nativas e exóticas, assim como os procedimentos para a implantação de viveiros florestais. 
- Conhecer os fatores que interferem na produção e qualidade de mudas florestais e entender 
como uma muda pode influenciar no sucesso de um projeto de reflorestamento. 

 

EMENTA 
____________________________________________________________ 

Implantação de Viveiros Florestais. Aspectos gerais da propagação de espécies florestais. 
Propagação sexuada. Propagação assexuada. Métodos e técnicas para a produção de mudas de 
espécies florestais. Parâmetros de avaliação da qualidade de mudas. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
____________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO: a propagação de espécies florestais; objetivos da produção de mudas de 
espécies florestais; conceitos e classificação dos viveiros. 

 

VIVEIRO FLORESTAL: escolha do local e tamanho da área para a implantação de um viveiro 
florestal; infraestrutura básica de um viveiro florestal; aspectos técnicos e legais na implantação 
de um viveiro florestal. 
 

PROPAGAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS: propagação sexuada (legislação, obtenção de 
sementes, quebra de dormência, métodos de semeadura, repicagem); propagação assexuada 
(legislação, objetivos, obtenção dos propágulos, métodos e técnicas para a produção de mudas 
assexuadamente, infraestrutura básica); recipientes e substratos na produção de mudas de 
espécies florestais; correção e fertilização do substrato na produção de mudas de espécies 
florestais; micorrização na produção de mudas de espécies florestais; irrigação (infraestrutura de 
irrigação, a irrigação no processo de produção de mudas); tratamentos silviculturais. 
 
QUALIDADE DE MUDAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS: o manejo das mudas no viveiro; o 



manejo das operações de acordo com o ciclo de produção das mudas; a importância da qualidade 
de mudas para projetos de reflorestamento; a rustificação de mudas; parâmetros morfológicos e 
fisiológicos que demonstram a qualidade de mudas florestais. 
 

CUSTO DA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS  
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