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Desde o início da história do Brasil, a madeira desempenha um papel de destaque na vida do 

país. O próprio nome originou-se de uma madeira: o pau-brasil. Muitas dessas madeiras se tornaram 

internacionalmente famosas: o pinheiro-do-paraná, o jacarandá, o mogno e outras (BURGUER, 

1991). 

 A madeira é uma das matérias-primas mais versáteis para o uso humano; é o produto mais 

importante das florestas.  As condições climáticas, a extensão territorial e a mão-de-obra disponível, 

permitem ao Brasil assumir uma posição mundial de destaque na manutenção e no rápido 

desenvolvimento de suas florestas. 

 No primeiro ano do curso Técnico em Florestas, é essencial que o aluno conheça e aprenda a 

dominar os conteúdos básicos sobre Viveiros Florestais que visa desde a produção, locação, 

semeadura até cálculos de custos no processo de produção das mudas.  

 

 

   

Turma do 1º C Técnico em Florestas 2014 
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Professor Élisson explicando sobre a importância e manejo de produção das mudas florestais 

 
 
 

                     
Alunos colocando em prática tudo o que foi estudado 

 
 
 

              
Foi perceptível a empolgação e a motivação por parte do professor pela prática no Viveiro do C.E.F.E.P. e assim todos 

participaram ativamente da aula 



 

           
Plantio de estacas 

 
 
 

           
As aulas também visam a revitalização do viveiro do C.E.F.E.P. assim como a produção de mudas florestais nativas e 

exóticas, bem como plantas para fins paisagísticos 

 
 
 

         
O trabalho em equipe tem como finalidade preparar o futuro profissional para o cumprimento das suas funções sociais e 

técnicas 



 

          
Foi visível o entusiasmo dos alunos com a prática aplicada 

 
 
 

    
Limpeza dos tubbets para semeaduras futura 

 
 
 

 

    
Mudas nos tubetes 

 



 

   
Turma do 1ºC do Técnico em Florestas juntamente com o professor Élisson e a pedagoga Ana Cristina 

 
 

As florestas devem ser cultivadas de forma sustentável, isto é, repondo o que se utilizou para 

que, no futuro, este fator não se torne extinto.  Esta reposição da matéria prima originária do setor 

florestal é função dos viveiros florestais, que produzem mudas de diferentes espécies com 

qualidade, visando à reposição do material utilizado, sendo por isso também denominado de 

“berçários florestais”, configurando o processo de desenvolvimento inicial da planta. 
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