
              INSCRIÇÃO        

 

 

Curso Gratuito: TRABALHADOR EM REFLORESTAMENTO (MATAS HOMOGÊNEAS) 

 

Grupo: Cultivo de eucalipto 

 

Objetivo: Desenvolver cultivo de eucalipto, com técnicas adequadas, visando otimizar a 

produção. 

 

Publico alvo: Trabalhador, Produtor Rural e Estudante de Ensino Superior 

 

Carga Horária: 16 horas 

 

Vagas: 15 vagas + 3 suplentes 

 

Pré-Requesitos: Idade Mínima: 18 anos 

 

Local do curso: Mini auditório da UTFPR 

 

Data de realização do curso: 09/04 a 10/04/2015 

 

Conteúdo Programático:  

         Histórico e aspectos socioeconômicos do cultivo do eucalipto no Brasil; A 

importância da escolha correta da espécie; principais espécies de eucalipto plantadas 

no Paraná; Mudas de eucalipto, qualidade e cuidados gerais na 

produção; Implantação de florestas de eucalipto – planejamento, vias de acesso, 

dimensionamento de talhões, limpeza da área, preparo do solo, espaçamento, 

quantidade de mudas necessárias, abertura de covas, cuidados durante o plantio, 

replantio e tratos culturais; Adubação do eucalipto - nutrição mineral e função dos 

nutrientes, importância da análise de solo, recomendação de adubação, tipos de 

adubação;  Condução do eucalipto em regime de talhadia;  Tratos silviculturais  

podas, desrramas e desbastes;  Aspectos legais no plantio de florestas de eucalipto – 

Código Florestal / Licenciamento Ambiental / Reserva Legal / Área de Preservação 

Permanente / Principais decretos e portarias do IAP;  Pragas do eucalipto – formigas 

cortadeiras, cupins, lepidópteros, besouros, psilídeos, medidas preventivas e de 

controle;  Doenças do eucalipto – tombamento, podridão de raízes, canela-preta, 

mofo cinzento, manchas foliares, ferrugem, oídio, medidas preventivas e de 

controle;  Aspectos econômicos e indicadores de rentabilidade do cultivo de 

eucalipto; Preservação de mourões – método de substituição de seiva. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

As inscrições deveram ser realizadas da seguinte forma:  

 

Aos interessados em realizar o curso deverão enviar um e-mail para 

petflorestal.utfprdv@gmail.com, anexado com a ficha de inscrição, disponibilizado no site do 

PET Eng. Floretsal, na aba extensão, no final da pagina.  

 

É necessário que os inscritos compareçam ao curso às 8 horas do dia 09 e 10/04/2015 no 

Mini Auditório da UTFPR – DV 

 

OBS: Lembrando que o curso é gratuito, porém é necessário o comprometimento dos 

participantes, para a obtenção de certificados deverá ter participação de no mínimo 80% do 

curso.  

 

OBS: Caso não possa participar do curso e esteja inscrito, avisar com antecedência pelo o 

e-mail do grupo PET: petflorestal.utfprdv@gmail.com ou pelo telefone: 3536 – 8412 com o 

Professor Eleandro ou Integrante do Grupo PET. 
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