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LEIA nesta edição! 

Prezado Leitor, 

Estamos fechando mais um ano de atividades no nosso grupo PET Engenharia 

Florestal. 2012 foi um ano atípico? Podemos dizer que sim, em função de vários fa-

tores que mudaram o rumo anteriormente planejado para os nossos trabalhos. Mes-

mo assim, temos a certeza que nos esforçamos ao máximo para que as nossas metas 

anteriormente planejadas fossem cumpridas a contento, na nossa incansável busca 

por uma formação ampliada dos petianos e dos demais alunos do curso como um 

todo. 

Nesse último informativo do ano, optamos por mostrar um pouco dessas ati-

vidades, tanto no âmbito da pesquisa, como da extensão e ensino, pois é esse o foco 

do grupo. Pensando nisso, todos os petianos estão usando algumas páginas desse 

número do nosso informativo Pica-pau para mostrar a todos as suas atividades prin-

cipais. 

Além disso, os eventos em que participamos, buscando experiências a serem 

aplicadas na Engenharia Florestal de Dois Vizinhos e também levar a nossa experiên-

cia aos demais grupos PET também estão listados. 

Visando a preparação para o próximo ano, já buscamos uma agenda de even-

tos que ocorrerão. Portanto, preparem-se, pois 2013 vem ai com muitas coisas inte-

ressantes por ocorrer, não fique de fora. 

Se você está chegando agora na universidade, não perca tempo e venha conhe-

cer tudo o que ela pode te oferecer, pois é o único Câmpus da UTFPR que tem 4 

grupos PET (Florestal, Zootecnia, Agricultura Familiar e Produção Leiteira), tem vá-

rios projetos de pesquisa em andamento, é um dos Câmpus que mais faz extensão 

universitária, tem laboratórios e biblioteca novos, áreas experimentais, unepes e vá-

rios outros locais onde você pode aprimorar e complementar a sua formação.  

TENHA A CERTEZA DE QUE NA UTFPR-DV,  É SÓ VOCÊ QUERER, SE 

FORMARÁ UM ÓTIMO PROFISSIONAL E TERÁS UM MUNDO DE POSSIBILIDA-

DES PELA FRENTE! 

 

  

INTERPET 2012 

PESQUISA/EXTENSÃO 2012 

ENSINO 2012 



Projeto de pesquisa 1: Adequação ambiental de propriedades rurais 

Orientadores: Prof. Dr. Álvaro Boson de Castro Faria, Profª. Dra. Fabiani das Dores Abati Miranda e da 

Profª. Dra. Maria Madalena Santos da Silva Skalarski;  

Projeto de pesquisa 2: Qualidade do solo em Sistemas Silvipastoris (SSP) 

Orientadores: Prof. Dr. Eleandro José Brun e  Prof. Dr. Laércio Ricardo Sartor 

Petianas: Aline Aparecida Ludvichak e Paula Helena Pereira 

 O projeto SISLEG (Sistema de Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Legal e Áreas 

de Preservação Permanente) é desenvolvido em parceria entre a Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná Campus Dois Vizinhos e a Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, sob a coordena-

ção e orientação dos Profs.: Dr. Álvaro Boson de Castro Faria, Dra. Fabiani das Dores Abati Miranda e 

da Dra. Maria Madalena Santos da Silva Skalarski. Trata-se de um projeto de extensão que objetiva a 

adequação ambiental de 12 pequenas propriedades rurais quanto ao código florestal. As atividades 

desenvolvidas se dividem essencialmente em três etapas: levantamentos de campo com uso de equi-

pamentos de medição de áreas, processamento dos mapas das propriedades em softwares e finaliza-

ção do projeto com a reunião dos documentos exigidos. Este projeto mostra-se como uma importante 

ferramenta na capacitação dos discentes tanto profissional quanto pessoal, pois possibilita a troca de 

experiências entre os alunos, professores e produtores rurais.  

 Durante o segundo semestre de 2012 as acadêmicas iniciaram um projeto orientado pelos 

Profs. Dr. Eleandro José Brun e Dr. Laércio Ricardo Sartor cujo objetivo é realizar a análise da qualida-

de físico-química do solo de um sistema agrossilvipastoril (SSP). O projeto irá se dividir em duas eta-

pas: o levantamento de dados de campo (coleta de amostras de solo, avaliação da compactação, me-

dições das árvores, etc.) e o processamento de mapas digitais onde os atributos analisados serão dis-

tribuídos espacialmente na área do SSP.  Este estudo é de fundamental importância para realização 

de um manejo adequado do solo nesses sistemas, visando uma produção sustentável.  
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Projeto de pesquisa: Aspectos Nutricionais da Arborização Urbana do Bairro Margarida Galvan, Dois 

Vizinhos-PR 

Orientadora: Profª. Dra. Flávia Gizele König Brun  

Petiano : Erick Martins Nieri 

 A área de Silvicultura Urbana abrange todos os aspectos técnico-científicos envolvidos com a 

presença dos vegetais, principalmente arbóreos, no meio urbano, desde a escolha da espécie/local e o 

seu manejo adequado e aspectos ambientais envolvidos. O projeto está sendo desenvolvido  no bairro 

Margarida Galvan e objetiva analisar a qualidade do solo e aspectos nutricionais das árvores, enfati-

zando a relação solo-planta. As principais etapas do projeto são: Coleta de amostras de solo; Mapea-

mento e inventário das árvores do bairro; Retiradas de amostras foliares e análise das mesmas. Com 

base nos resultados do estudo poderão ser melhor planejadas as espécies a serem inseridas na arbori-

zação, conhecendo-se as suas necessidades nutricionais. O projeto está inserido dentro do contexto de 

atuação da Engenharia Florestal por englobar conhecimentos das áreas de Ciência do solo; Ecologia 

Urbana; Silvicultura Urbana, Biometria e Inventário Florestal; Topografia; Fotogrametria; Sensoriamento 

Remoto, etc. O projeto tem enfoque científico juntamente com um caráter de extensão, pois o trabalho 

no bairro acaba envolvendo a população e ocorre uma troca de informações entre a equipe do projeto 

e os mesmos, trazendo-se assim benefícios para todos, tanto para a sociedade como para a equipe.  
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Projeto de pesquisa: Produção de mudas de árvore-da-china com substratos orgânicos alternativos 

Orientadores:  Profª. Dra. Flávia Gizele König Brun e Prof. Dr. Eleandro José Brun 

Petianas: Géssica Mylena Santana Rêgo; Thatiana Tominaga Higa 

 

Acadêmicas do 6º e 4º período de Engenharia Florestal pela UTFPR-DV, respectivamente, e 

integrantes do grupo PET Engenharia Florestal, atuam na área de Silvicultura Urbana no "Projeto de 

Revitalização Participativa das Praças de Dois Vizinhos-PR" e na área de Silvicultura, sob orientação da 

Profª. Dra. Flávia Gizele König Brun e do Prof. Dr. Eleandro José Brun. O projeto de atuação abrange a 

formulação de substratos orgânicos para produção de mudas de árvore-da-china (Koelreuteria bipinna-

ta), e é realizado na UNEPE Silvicultura da UTFPR-DV, conta com a colaboração da bolsista de iniciação 

científica Tamara R. B. de Carvalho Maria. O objetivo deste trabalho é analisar as diferentes concentra-

ções de substrato a base de cama de aviário para produção de mudas da espécie para fins de uso na 

arborização urbana e disponibilizá-las com porte adequado e isenta de tortuosidades, minimizando os 

transtornos decorrentes da implantação de mudas impróprias no meio urbano. Avaliam-se variáveis de 

emergência, diâmetro, altura e área foliar. A mudança de embalagem e tutoramento são realizadas 

periodicamente conforme o crescimento das mudas. A condução do estudo ocorrerá até as mudas 

alcançarem o porte de 2 metros de altura, considerado ideal para arborização em meio urbano. Este 

experimento já foi base para 2 publicações, sendo uma no XV Congresso Brasileiro de Arborização 

Urbana em 2011 (Recife-PE), e o outra no II INTERPET ocorrido neste ano de 2012 (Medianeira-PR). 

Quais foram as áreas em que atuaram os petianos 

em 2012 

Projeto de pesquisa: Crescimento e morfometria de Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze em diferen-

tes condições de manejo para região Oeste/Sudoeste do Paraná – Brasil 

Orientadora: Profa. M.Sc. Veridiana Padoin Weber  

Petianos e Acadêmicos Envolvidos: Íris Cristina Bertolini¹, Paulo Henrique Jung¹, Sandra Mara Krefta¹ e 

Anderson Luiz Pires de Lima. 

 1- Componentes do grupo PET – Engenharia Florestal.  

 A Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, conhecida como Pinheiro do Paraná, é uma espécie 

de grande importância na área florestal. Contudo, as informações sobre seu cultivo, manejo, produção 

e colheita da espécie, de forma sustentável e lucrativa, são muito reduzidas. Com base nessas infor-

mações, essa pesquisa objetiva obter dados que permitam a proposição de medidas de manejo e ou a 

conservação de áreas que possuem araucárias na região sudoeste está sendo desenvolvida. Para tan-

to, nos povoamentos em estudo são analisadas as seguintes variáveis: altura total, altura comercial, 

altura de copa, diâmetro de copa, diâmetro altura do peito, distribuição dos galhos, vitalidade da copa, 

sexo da planta, posição sociológica, pedregosidade e outras variáveis de solo, observação da casca e o 

nível de competição em que se encontram as árvores. No decorrer da pesquisa, estão sendo utilizadas 

duas áreas de estudo, uma em Dois Vizinhos (Sudoeste do Paraná), sendo esta não manejada e a ou-

tra em Quedas do Iguaçu (Oeste do Paraná), que é manejada. Esse pesquisa envolve conhecimentos 

de diversas áreas da Engenharia Florestal, como: biometria e inventário florestal, manejo florestal, 

dendrologia, estatística, experimentação e ecologia. As informações obtidas com a pesquisa serão 

relevantes e serão levadas a comunidade acadêmica, aos produtores e empresas da nossa região, 

visando mostrar a importância do manejo dos plantios da espécie e incentivar a ocorrência de novos 

plantios, visando a sustentabilidade da produção de madeira tão nobre. O projeto já resultou em 3 

publicações científicas em 2012, uma no 4º Congresso Florestal Paranaense e outras 2 no II CCT.  
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Projeto de Pesquisa: Aspectos tecnológicos da madeira de uva-do-japão (Hovenia dulcis) 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Aurélio Mathias de Souza 

Petiana: Larissa Regina Topanotti  

 

Acadêmica do sexto período de Engenharia Florestal, atualmente desenvolve projeto de pesqui-

sa na área de tecnologia da madeira, sob orientação do Prof. Dr. Marcos A. M. de Souza. A pesquisa 

estuda aspectos referentes à madeira de Uva-do-Japão (Hovenia dulcis), cujo objetivo é caracterizar 

propriedades físico-mecânicas da madeira dessa espécie, usando árvores provenientes de área nativa 

invadida pela espécie. Foram selecionados e abatidos, aleatoriamente, exemplares de Uva-do-Japão 

em um fragmento florestal nativo da UTFPR. Após o processamento da madeira, foram então confecci-

onados corpos de prova para determinação dos parâmetros tecnológicos. Os dados de densidade, 

retratibilidade, flexão mecânica, dureza e compressão estão sendo determinadas no Laboratório de 

Tecnologia da Madeira. São poucos os estudos existentes sobre a espécie, bem como aqueles visando 

sua utilização para a geração de produtos de maior valor agregado, De maneira geral, a área de tecno-

logia de produtos florestais trata sobre aspectos inerentes à madeira e sua utilização, tais como: com-

ponentes químico-anatômicos, agentes biodegradadores, tratamentos preservantes, propriedades 

físico-mecânicas, secagem, processamento, usinagem, dentre outros. Para esses estudos, na UTFPR-

DV, contamos com o Laboratório de Tecnologia da Madeira e com a Marcenaria. 

Projeto de Pesquisa: Propagação vegetativa por estaquia de Nogueira pecã (Carya illinoensis) 

Orientador: Profº. Dr. Américo Wagner Júnior e Profª. Drª. Daniela Cleide Azevedo de Abreu. 

Petiano: Lucas Daniel Perin 

 

Acadêmico do 6º período de Engenharia Florestal. Neste segundo ano de atuação no PET Enge-

nharia Florestal, desenvolve um projeto na  área de biotecnologia florestal: "Propagação vegetativa por 

estaquia de Nogueira pecã (Carya illinoensis)". Há poucos estudos que tratam da propagação vegetati-

va da espécie, sendo que inicialmente estão sendo testadas metodologias para obtenção de mudas. 

Nestes testes são analisados tamanho da estaca, concentração de hormônio fitorregulador e tempo de 

imersão da estaca no fitorregulador. O experimento foi implantado em caixas de leite pintadas com 

tinta preta com substrato areia. Posteriormente, será realizado uma nova etapa do projeto com a en-

xertia de uma matriz produtora. Com isso, espera-se reduzir o tempo de início de produção dos primei-

ros frutos que naturalmente é de cerca de 7 anos. Em paralelo, sob orientação da Profª. Drª. Daniela 

Cleide Azevedo de Abreu, é desenvolvido projeto de produção de mudas de Peroba Branca através de 

sementes. Neste, é testado o melhor tamanho de tubetes com substrato comercial para produção de 

mudas. Emergência, índice de velocidade de emergência, tempo médio de emergência são as primei-

ras variáveis avaliadas. Na continuidade do trabalho serão avaliados altura e diâmetro de colo das 

plantas. Por fim será quantificado a biomassa da parte aérea e da parte radicular. Os trabalhos estão 

sendo realizados na UNEPE Viveiro e Viveiro Florestal da UTFPR-DV. 
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Quais foram as áreas em que atuaram os petianos 

em 2012 
Projeto de pesquisa: Propagação vegetativa de Ilex paraguariensis (Erva-mate) 

Orientadores:  Prof. Dr. Américo Wagner Júnior e Profª. Dra. Simone Neumann Wendt. 

Petiano: Nicolas Manarim de Brito  

 

O projeto está sendo desenvolvido visando estabelecimento de técnicas de propagação vegeta-

tiva de Ilex paraguariensis (Erva-mate). A propagação vegetativa consiste na obtenção de clones de 

uma planta matriz (superior), amplamente utilizada no melhoramento de espécies florestais, com o 

intuito de gerar uma grande produção, de alta eficiência, com plantas sadias, resistentes a pragas. 

Sendo utilizada em programas de melhoramento genético, pesquisa, na demanda da silvicultura clonal 

e programas de conservação de germoplasma (características genéticas de uma espécie, DNA vege-

tal); muito utilizada em situações onde a propagação sexuada (com trocas de gametas) é difícil e de 

alto custo, e também no rejuvenescimento dos materiais genéticos. As vantagens em se utilizar os 

métodos de propagação assexuada ou vegetativa são: produção de mudas durante o ano todo, ganhos 

genéticos aditivos dentro de uma mesma geração de seleção, ausência de recombinação gênica, uni-

formidade do material selecionado (desenvolvimento, resistência a pragas, produtividade, qualidade 

de madeira). Os plantios de Eucalipto e Pinus no Brasil, em sua maioria, utilizam mudas vindas do pro-

cesso de propagação vegetativa, para uma obtenção de árvores idênticas, favorecendo a comercializa-

ção e gerando maiores ganhos ao produtor. O enraizamento da Erva-mate é bem difícil, então trabalhar 

com a propagação desta, além de ser uma ótima experiência, é um grande desafio. Pode-se concluir 

que trabalhar com a propagação vegetativa, torna mais próximo os aprendizados em sala com as práti-

cas do Engenheiro Florestal. Até março de 2013 o projeto apresentará os primeiros resultados. 

Projeto de pesquisa: Recuperação de Áreas Degradadas  

Orientadores:  Prof. Dr. Fernando Campanhã Bechara. 

Petianos: Suzamara Biz e Italo Mayke Gonçalves Amaral 

Devido ao uso e exploração não planejados, algumas áreas sofrem profundas modificações 

ambientais, e muitas vezes esses locais tornam-se degradados e perdem a capacidade de se reconsti-

tuírem por si próprios e voltarem a uma condição de equilíbrio, pois a capacidade de renovação da 

natureza não é ilimitada. Para essas áreas, devem ser elaborados planos de recuperação.  

Dessa forma o projeto inicial no qual estamos trabalhando visa realizar a recuperação, por 

meio da utilização de diferentes tecnologias de restauração florestal, de uma área que havia sido utili-

zada com agricultura e posteriormente com pastagem. As tecnologias utilizadas para a recuperação 

são três: Isolamento da área contra fatores de perturbação, testemunha, Plantio de árvores em área 

total sob linhas de preenchimento e diversidade e Nucleação. Este estudo em específico, realizado na 

área de pesquisa, tem por objetivo monitorar a cobertura de gramíneas exóticas invasoras e cobertura 

de dossel que vai formando-se no local. 

 Até o presente momento observamos um alto índice de invasão biológica de gramíneas exóti-

cas nas diferentes tecnologias de restauração florestal. Este fato ocorre, sobretudo, por que a área em 

estudo já possui em seu histórico a introdução dessas espécies, antes da implantação dos tratamen-

tos.  A formação da cobertura de dossel é um processo relativamente mais lento, porém que esta ocor-

rendo, pois ele esta diretamente ligado ao crescimento das árvores como um todo e como são espé-

cies nativas o crescimento é um pouco mais lento. No entanto, pode-se atestar que, apesar da invasão 

por gramíneas exóticas, a recuperação da área esta acontecendo, atestada pelo crescimento do dossel 

das espécies nativas arbóreas. A recuperação de áreas degradadas é de extrema importância para 

promoção da qualidade de vida e sanidade ambiental em nosso meio. 
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Projeto de Pesquisa: Gestão Ambiental de áreas de lazer 

Orientadores: Prof. Dr. Eleandro José Brun e Prof. Dra. Flávia Gizele König Brun. 

Petianos: Suzamara Biz e Italo Mayke Gonçalves Amaral 

Através do conhecimento de estratégias de gestão ambiental, o Engenheiro Florestal faz estudo 

do funcionamento do meio ambiente e das diferentes formas de organismos vivos e sua relação com o 

ser humano, podendo planejar, desenvolver e executar projetos que visam à preservação do meio am-

biente (programas de reciclagem, educação ambiental, análise da poluição do solo, da água e do ar, 

planejamento da exploração de recursos naturais e, com base nisso, organiza estratégias para minimi-

zar o impacto causado pelas atividades humanas.  

Com base nisso, esse projeto, em desenvolvimento na Praia Artificial de Cruzeiro do Iguaçu-PR, 

visa a conservação de uma área natural destinada a visitação e lazer, apontando a mitigação possível 

para as alterações ou impactos ambientais no local. O projeto , num primeiro momento, avalia os im-

pactos no solo na área utilizada para camping  e estabelecerá o mapeamento do grau de impacto des-

ta atividade sobre o solo, visando então a proposição de medidas de manejo do uso público nesta 

área, mitigando impactos ocorridos e evitando novos. 

Com base nos resultados obtidos até o presente momento, observamos que, apesar dos recur-

sos naturais do local (solo) estarem sendo explorados de forma intensiva, principalmente no período 

de verão (pisoteio humano, trânsito de veículos, atividades festivas, deposição de resíduos, etc.), o 

local não apresenta sinais de degradação ambiental intensa, a não ser em pontos específicos. Este 

fato é de grande valia, pois desta forma poderá ser elaborado, de forma fundamentada, um plano de 

manejo do local a fim de evitar que esses impactos ou alterações ocorram em um futuro próximo. 

Projetos nesse sentido são muito importantes, pois é essencial entender a relação entre ho-

mem e natureza nos aspectos de lazer e busca de qualidade de vida, para dessa forma promover a 

preservação e conservação ambiental. 

Projeto de Pesquisa: Revitalização participativa das Praças de Dois Vizinhos - PR 

Orientadores: Profª. Dra. Flávia Gizele König Brun e Prof. Dr. Eleandro José Brun 

Petiana: Thatiana Tominaga Higa; Géssica Mylena Santana Rêgo  

Acadêmicas do 4º e 6º período do curso de Engenharia Florestal, atuam na área de Silvicultura 

Urbana. O trabalho é realizado em parceria com a APMI e Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, tendo 

como finalidade a revitalização das praças da cidade e promoção de um ambiente adequado para a 

população que frequenta as mesmas em suas atividades de lazer, descanso e interação social. As 

atividades técnicas dos petianos nesse projeto são várias, entre elas: avaliar o risco de queda das ár-

vores existentes no local, recomendando sua remoção ou manutenção, avaliar a estrutura atual das 

praças, analisar as demandas da população quanto à área, etc., para num segundo momento, planejar 

a nova estrutura da praça, sua nova composição arbórea e paisagística, monitorando a sua implanta-

ção, deixando-a atrativo e atendendo às necessidades reais das pessoas. 

Entre os vários resultados alcançados, pode-se destacar a análise da opinião da população, da 

infraestrutura e da vegetação das praças Ary Müller, Genuir Zotti, do Correio, João Fávero e Lago da 

Paz. Também foi realizada a análise de satisfação dos usuários após a revitalização da Praça Ary Mül-

ler. Em 2012, com base nesse projeto, foram publicados 7 trabalhos científicos (Congresso Brasileiro 

de Arborização Urbana, II Congresso de Ciência e Tecnologia e IV Mostra de Extensão e Inovação da 

UTFPR-DV). O aprendizado alcançado com a realização do projeto é notável quanto ao conhecimentos 

técnicos adquiridos, trabalho em equipe e interação com a sociedade (usuários das praças, Poder Pú-

blico Municipal, Ongs., etc.), resultando no amadurecimento profissional e cidadão dos participantes. 
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Quais foram as áreas em que atuaram os petianos 

em 2012 
Projeto de pesquisa: Estabelecimento e condução de minijardim clonal e enraizamento de miniesta-

quia de espinheira-santa 

Orientadora: Profª. Dra. Daniela Macedo de Lima. 

Petiana: Vanessa Padilha Salla   

Atuante na área de Silvicultura no projeto “Estabelecimento e condução de minijardim clonal e 

enraizamento de miniestacas de espinheira-santa”, o projeto tem por objetivo o estabelecimento de 

um minijardim clonal de espinheira-santa a partir de mudas oriundas via seminal e de propagação 

vegetativa, bem como estudar o enraizamento de miniestacas para a produção de mudas da espécie. 

Para iniciar o processo, foi realizada a coleta de frutos de plantas matrizes existentes na Universidade 

Federal do Paraná, em Pinhais-PR. Após isso, os frutos colhidos foram beneficiados com a retirada das 

suas sementes, juntamente com o arilo. Após isso, foram realizados os experimentos para teste de 

germinação com uso de giberelina (GA3) e com substratos. São realizados experimentos de propaga-

ção vegetativa por estaquia com as mudas provenientes do teste de germinação. Ocorre também a 

poda destas mudas para a conversão das plantas em minicepas, com o intuito de estimular a forma-

ção de brotações e realizar experimentos relacionados ao enraizamento das miniestacas. Neste perío-

do foram instalados também experimentos de enraizamento de miniestacas com aplicação de ANA e 

AIB. Este projeto proporciona a adaptação e entendimento de técnicas de propagação vegetativa.  O 

projeto já resultou em 5 trabalhos científicos publicados (1 no 63º Congresso Nacional de Botânica; 2 

no Seminário de Iniciação Cientifica e Tecnológica da UTFPR; 1 no Congresso de Ciência e Tecnologia 

da UTFPR-DV e 1 na 15ª Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales Eldorado, Misiones- Argentina. 

Durante todo o ano de 2012 o PET Engenharia Florestal participou de vários eventos a fim de se conquistar 

maiores conhecimentos, promover a cultura petiana e buscar inovações que possam auxiliar no crescimento e 

desenvolvimento do curso. Participamos do SulPET, encontro regional entre os grupos PET do Sul do país, o qual 

consiste em um espaço direcionado a discussões sobre o programa de educação tutorial. O XV Sul-PET com o tema 

(re)construindo identidades, ocorreu entre os dias 28 a 30 de abril de 2012, em Maringá-PR, na UEM. O evento 

permitiu a troca de ideias e de experiências entre os petianos e tutores, de modo a avaliar as atividades desenvolvi-

das por cada grupo e elaborar ações para melhoria do trabalho dos grupos e das instituições de ensino. O evento 

contribuiu para formação política e pedagógica dos integrantes. 

No mês de outubro, entre os dias 11 e 13, aconteceu o II INTERPET, encontro dos grupos PETs da UTFPR,  no 

Câmpus Medianeira. Este encontro teve por objetivo o fortalecimento da cultura petiana dentro da instituição, pro-

mover uma maior união entre os grupos, além de discutir problemas e soluções dentro do programa PET. A sociali-

zação de informações entre os membros dos grupos PETs da UTFPR foi uma importante contribuição para os partici-

pantes do evento. 

Finalizando o ano, o grupo participou do VII JOPARPET que aconteceu em Ponta Grossa, na UEPG, durante os 

dias 2 a 4 de novembro. O evento reuniu os petianos de todo o estado do Paraná, visando promover atividades que 

englobem todos esses grupos. O evento permitiu a integração e a troca de experiência entre os estudantes através 

de atividades relacionadas aos objetivos do programa PET. 

Além de tudo isso, os petianos participaram de vários eventos científicos na área, apresentando seus trabalhos, 

entre eles: 15as Jornadas Técnicas Forestales y Ambientales (Argentina); XVI Congresso Brasileiro de Arborização 

Urbana (Uberlândia-MG), 4ºCongresso Florestal Paranaense (Curitiba), 63º Congresso Nacional de Botânica 

(Joinville-SC). 

Participação do Grupo em Eventos de 2012 
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As mudanças de caráter mais interessante são apresentadas da seguinte forma: 

A Reserva Legal (RL´s): o tamanho das RL´s continua o mesmo em relação ao código anterior 

(80% nas áreas de floresta da Amazônia; 35% nas áreas de Cerrado; 20% em campos gerais e 

demais regiões do País);  

Cômputo da RL´s: o pequeno proprietário pode integrar a APP para o cálculo de RL, 

caso isso não venha a provocar desmatamento, se a APP estiver conservada ou em recuperação; 

Plano de manejo para florestas nativas: para explorar florestas nativas dentro das RL´s o propri-

etário precisa aprovar um Plano de Manejo Florestal Sustentável; 

Área de Preservação Permanete (APPs) em áreas urbanas: os assentamentos em áreas já 

consolidadas serão aprovados desde que não estejam em situação de risco. 

APPs rurais: houve um escalonamento das faixas de APPs de beira de rio (ver quadro 

abaixo). Nas propriedades entre 1 e 2 módulos fiscais, a APP será de 8 metros, qualquer que 

seja a largura do rio. Nos imóveis rurais entre 2 e 4 módulos, os proprietários terão que recu-

perar 15 metros de APP. No caso de imóveis entre 4 e 10 módulos rurais, a largura da será 20 

metros ao longo de rios de até 10 metros de largura, e 30 metros a 100 metros nas margens de 

rios mais largos. 

Todos os Engenheiros Florestais, assim como os demais profissionais que atuam no meio 

rural e também urbano devem estar atentos às mudanças que ocorreram no Código Florestal 

para poder executar seus trabalhos dentro do que frisa essa lei, assim como outras relacionadas.  

 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente. 
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III SEMANA ACADÊMICA DE ENGENHARIA FLORESTAL 

Data: 18 a 22 de Fevereiro de 2013. 

Local: Dois Vizinhos – PR  

Endereço: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Dois Vizinhos 

 

-  3° Congresso Florestal de Mato Grosso do Sul  

Local: Bonito – MS – Brasil  

Data: 09/04/2013 à 11/04/2013  

Endereço: Centro de Convenções Bonito – MS 

Site: www.msflorestal.com.br 

 

-XVIII Congresso Brasileiro de Sementes  

Data: 16 a 19 de setembro de 2013. 

Local: Florianópolis (SC) 

Endereço: Espaço de Convenções Centro Sul.  

Site: http://www.abrates.org.br/cbsementes/ 

 

-13° Simpósio de Controle Biológico  

Data: SEM DATA DEFINIDA, APENAS LOCAL.  

Local: Bonito – MS  

Site: http://www.embrapa.br/imprensa/noticias/2011/agosto/1a-semana/13o-simposio-de-

controle-biologico-sera-realizado-em-ms/ 

 

- Congresso Paulista de Fitopatologia  

Data: 19/02/2013 a 21/02/2013 

Local: São Paulo - SP 

Endereço: Instituto Biológico  

Site: http://www.infobibos.com/cpfito/index.html 

 

-64º Congresso Nacional de Botânica 

Data: 10/11/2013 à 15/11/2013 

Endereço: MINAS CENTRO - Belo Horizonte, MG  

Site: http://www.64cnbot.com.br  

 

- IX Simpósio Brasileiro sobre Colheita e Transporte Florestal 

Local: Vitória – ES  

Data: 12/08/2013 à 16/08/2013 

Endereço: UFES  

Site: http://www.sif.org.br/ ou http://polodeflorestas.ning.com/events/ix-simposio-brasileiro-

sobre-colheita-e-transporte-florestal 

 

- 46º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel 

Dias 8 a 10 de Outubro de 2013 

Local: São Paulo - SP 

Endereço: Transamérica Expo Center 

Site: http://abtcp2013.org.br/ 

AGENDE-SE: Eventos 2013 
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O Eucalipto Arco-íris - Eucalyptus deglupta: 

 

O Eucalipto Arco-íris é muito atrativo em função de seu caule cilíndrico ser revesti-

do por uma casca marrom que no momento em que vai se desprendendo mostra a nova 

textura e a nova cor verde brilhante. A medida que vai amadurecendo, vão aparecendo 

outras cores como azul, roxo, laranja e tons de marrom. 

Além de ser amplamente usado para fins ornamentais, em função do seu caule 

multicolorido e volumoso, esse eucalipto é amplamente utilizado para produção de celulo-

se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Eucalipto Arco-íris - Eucalyptus deglupta. 

Empresa usa robô para explorar madeira submersa 

O Brasil possui grandes represas e tem dentro delas milhares de quilômetros quadra-

dos de floresta, que abrigam muita madeira que segue ali, mesmo depois de décadas sub-

mersas.  

Pensando nessa madeira submersa a empresa canadense Triton Logging desenvolveu 

um robô controlado à distância que tem a função de descer até o fundo do lago, e amarrar 

bolsas infláveis nas árvores e cortar seus troncos, fazendo com que flutuem. Ressalta-se que 

esse robô pode descer até 100 metros de profundidade e retirar até 50 árvores a cada mer-

gulho.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARBOSA DENNIS, 2012. 

Curiosidades 



- I Encontro Paulista de Ciência do Solo  

Local: Centro de Convenções da UNESP/FCAV 

Data: 26/02/2013 à 27/02/2013 

Endereço: Jaboticabal, SP, Brasil 

Site: http://www.sbcs.org.br/event/i-encontro-paulista-de-ciencia-do-solo/ 

 

-XXXIV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo  

Local: Florianópolis – SC  

Data: 28/07/2013 a 02/08/2013 

Organizado pela EPAGRI. 

Site: http://www.cienciadosolo.com.br/noticia/29/xxxiv-congresso-brasileiro-de-ciencia-

do-solo 

 

-FIMMA 2013 - Feira Internacional de Máquinas, Matérias-primas e Acessó-

rios para a indústria moveleira 

Local: Bento Gonçalves – RS 

Data: 18/03/2013 à 22/03/2013 

Endereço: Parque de Eventos de Bento Gonçalves/RS  

Site: www.fimma.com.br 

 

-1º Feira Florestal da Amazônia 

Dias 24 a 27 de Setembro de 2013 

Local: Hangar - Centro de Convenções da Amazônia 

Site: http://www.wrsaopaulo.com.br/index.php/2012-08-17-14-57-49/florestal-da amazo-

nia 

 

- 4to Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano Iguazú 2013  

Local: Puerto Iguazú-Misiones-Argentina (Junto a Feria Forestal Argentina) 

Data: 23 a 28 de Setembro de 2013. 

Site: http://www.noticiasdel6.com/ampliar_.php?id=104994 (o evento ainda não tem site 

oficial) 

 

- XVII Congresso Brasileiro de Arborização Urbana 

Local: Palmas-TO 

Data: Ainda não definida (possivelmente setembro de 2013) 

Site para futuras informações: www.sbau.org.br (Sociedade Brasileira de Arborização 

Urbana) 

 

- 3º EXPOFOREST 2014 - Feira Florestal Brasileira 

Eventos paralelos: XVII Seminário de Atualização sobre Sistemas de Colheita de Ma-

deira e Transporte Florestal e o III Encontro Brasileiro de Silvicultura.  

Local: Mogi-guaçu-SP 

Data: 21 a 23 de maio de 2014 

Site: www.expoforest.com.br  

 

  

CAMPUS DOIS VIZINHOS  

Eventos para 2013: 

Curiosidades:  
Plantios florestais no Brasil 

 Segundo ABRAF (2012), com 

base nos dados no ano de 

2011, a área ocupada por plan-

tios de Eucalyptus e Pinus no 

Brasil, no ano de 2011, totali-

zou 6.515.844 ha, sendo 

4.873.952 ha correspondentes 

aos plantios de Eucalyptus e 

1.641.892 ha aos plantios de 

Pinus. Os estados com maior 

área de plantio de Eucalyptus 

foram Minas Gerais (1.401.787 

ha), São Paulo (1.031.677 ha) 

e Paraná (188.153 ha), que 

também foram os três estados 

com maior área de plantio de 

Pinus. Quanto a outros plantios 

florestais, Acácia foi cultivada 

em 146.813 ha, nos estados de 

Amapá, Mato Grosso, Paraná, 

Roraima, Rio Grande do Sul e 

Amazonas. Seringueira apresen-

tou uma área de plantio de 

165.648 ha, nos estados de 

São Paulo, Mato Grosso do Sul 

e Tocantins. Paricá ocupava 

uma área de 85.476 ha, no 

Pará, Maranhão e Tocantins. 

Teca ocupava uma área de 

67.693 ha, no Mato Grosso, 

Pará e Roraima. Araucária teve 

uma área de plantio de 11.179 

ha, no três estados da região 

Sul e em São Paulo. Populus 

apresentou uma área de plantio 

de 4.220 ha nos estados de 

Santa Catarina e Paraná. Ou-

tras espécies ocuparam uma 

área de 8.256 ha (ABRAF, 

2012). 
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