
17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

1 

ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

( x )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

ARBORIZA PONTA GROSSA 1ª edição  

 

Gerson Luiz Dos Santos1 

Ricardo Antonio Ayub2 

Rosimeri de Oliveira Fragoso3 

Carlos André Stuepp4 

 

Resumo: A ciência tem mostrado a importância das árvores em ambientes urbanos que, por meio de seus 

serviços ecossistêmicos, fornecem qualidade de vida. O fornecimento de plantas para ocupar ambientes urbanos, 

por si só, já cumpre essa demanda social importante, sobretudo em classes socioeconômicas desfavorecidas. O 

evento “Arboriza Ponta Grossa” foi uma ação conjunta entre o Departamento de Fitotecnia da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa, Colégio Agrícola Augusto Ribas e Bitumirim Ind. e Com. de Erva-mate Ltda. e teve 

como objetivo principal realizar a doação de cerca de 3000 mudas de espécies arbóreas. Durante o evento, além 

da doação de mudas, os alunos envolvidos com a atividade de extensão repassaram informações técnicas a 

respeito das plantas doadas, como forma correta de plantio e manejo de espécies arbóreas em ambientes urbanos 

e rurais e apresentaram os projetos de pesquisa desenvolvidos no Viveiro Florestal UEPG/CAAR. Verificou-se 

que 80,68% das mudas foram doadas para moradores de Ponta Grossa. O público foi bem distribuído entre 

alunos da UEPG (38,65%), Comunidade externa (34,30%) e Funcionários da UEPG (27,05%). As plantas 

tiveram como principais destinos a arborização de quintais (55,07%) e áreas rurais (35,27%), sendo apenas 7% 

destinadas a arborização de calcadas. 

Palavras-chave: Arborização urbana. Espécies arbóreas. Serviços ecossistêmicos. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Revitalização e reativação do viveiro florestal do Colégio Agrícola Augusto Ribas. 
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2 Coordenador; UEPG; Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade; rayub@uepg.br. 

3 Supervisora; UEPG; Departamento de Biologia Geral; meri_ol@yahoo.com.br. 

4  Supervisor; UEPG; Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade; castuepp@uepg.br. 
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PROJETOS VINCULADOS 

ARBORIZA PONTA GROSSA 1ª edição. 

PÚBLICO-ALVO  

Docentes, servidores, discentes e comunidade externa.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Carambeí, Imbituva, Palmeira e Teixeira Soares 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O evento de extensão “Arboriza Ponta Grossa 1ª edição” ocorreu em frente ao 

Restaurante Universitário da UEPG, Campus Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA 

A arborização urbana é uma ciência recente no Brasil, de lenta evolução e dependente 

de um engajamento dos setores público e comunidade, com papéis distintos (DE MELO et al., 

2019). Um dos desafios é tornar a arborização do meio urbano diversificada quanto às 

espécies, de manejo facilitado e funcional àqueles que dela usufruem (ESCOBEDO et al., 

2019). Assim, considerando a importância da conscientização das pessoas para um ambiente 

urbano mais saudável, e considerando a responsabilidade da universidade enquanto formadora 

de recursos humanos e geradora de ciência aplicada à qualidade de vida e do meio ambiente, 

objetivou-se com este evento contribuir para um aumento nos percentuais de arborização do 

município de Ponta Grossa, com vistas a melhoria da qualidade do componente arbóreo do 

ponto de vista ecológico, estético, econômico e social. 

OBJETIVOS 

• Produzir mudas florestais de espécies nativas e exóticas, voltadas à arborização 

urbana. 

• Doar mudas de espécies arbóreas à docentes, servidores, discentes e comunidade 

externa. 
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• Informar a população sobre os benefícios ecológicos, estéticos, econômicos e sociais 

da arborização urbana. 

• Oferecer informações técnicas adequadas para um bom planejamento arbóreo no meio 

urbano. 

• Oportunizar a interação entre alunos e a comunidade interna e externa na forma de 

ação extensionista. 

METODOLOGIA 

Produção de mudas 

As mudas nativas e exóticas foram produzidas no Viveiro Florestal UEPG/CAAR, 

entre os meses de setembro de 2018 e março de 2019. Foram selecionadas matrizes de 

espécies florestais de interesse dentro do Campus Uvaranas da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (Tabela 1). 

Tabela 1 – Lista de espécies florestais produzidas pelo viveiro.  

Nome comum Nome científico 

Araucária Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

Pitanga Eugenia uniflora L 

Uvaia Eugenia uvalha Cambess. 

Sibipiruna Caesalpinia pluviosa DC. 

Pau-brasil Caesalpinia echinata Lam. 

Cerejeira japonesa Prunus serrulata Lindl. 

Sete cascas Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W.Grimes 

Jacarandá-mimoso Jacaranda mimosifolia D.Don 

Falso-barbatimão Cassia leptophylla Vogel 

Cerejeira-do-rio-Grande Eugenia involucrata DC. 

Araçá vermelho Psidium cattleianum Sabine 

Pata de vaca Bauhinia variegata L. 

Cássia imperial Cassia fistula Herbb. ex Oliv. 

Angico vermelho Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan 

Paineira rosa Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna 

Ipê amarelo Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos 

Ipê-rosa Handroanthus heptaphyllus (Mart.) Mattos 

Cerejeira anã Eugenia mattosii D.Legrand 

Grumixama Eugenia brasiliensis Lam. 

Espinheira santa Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek 

Flamboyant Delonix regia (Hook.) Raf. 

Coelreutéria Koelreuteria paniculata Laxm. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Araucaria_(g%C3%AAnero)
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Cassia manduirana Cassia spectabilis DC. 

Tipuana Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 

Fonte: Flora do Brasil 2020 (JBRJ, 2019). 

 O plantio das sementes foi realizado em tubetes de polipropileno com capacidade de 

110 cm3, preenchido com o substrato Carolina soil®, composto por: turfa sphagnum, 

vermiculita expandida, calcário dolomítico, gesso agrícola e fertilizante NPK. Ao substrato 

foram adicionados 4 kg m-3 de Fertilizante de liberação controlada (FLC) da marca Basacote® 

Plus 9M. As sementes selecionadas para cada espécie foram plantadas no centro do tubete a 

uma profundidade de 0,5-1,0 cm, cobertas com uma camada de 0,2±0,1 cm de fibra de coco 

moída. Após o plantio, os tubetes foram transferidos para ambiente de casa de sombra (70% 

de sombreamento e irrigação por microaspersão, com quatro irrigações diárias com duração 

de 10 minutos e vazão de 144 L hora-1), onde permaneceram por um período variável, de 

acordo com as exigências de cada espécie. As mudas foram então transferidas para ambiente 

de pleno sol (0% de sombreamento e irrigação por microaspersão, com quatro irrigações 

diárias com duração de 30 minutos e vazão de 97 L hora-1), onde permaneceram até sua 

expedição a campo. Ao final, as mudas foram selecionadas de acordo com sua qualidade 

morfológica, altura da parte aérea (H) e o diâmetro do coleto (DC) e preparadas para doação.  

Treinamento dos alunos  

Previamente a data do evento, os alunos receberam treinamento adequado para o 

desenvolvimento das atividades da primeira edição do “Arboriza Ponta grossa”. Assim, os 

alunos vinculados ao projeto foram responsáveis por todas as atividades desenvolvidas, desde 

a produção de mudas até a divulgação do evento e doação das mudas, fornecendo informações 

técnicas sobre o plantio e conscientização da população.  

Para a coleta de informações referente ao alcance do evento, formulou-se um pequeno 

questionário, o qual era aplicado no momento da entrega das mudas, com perguntas sobre a 

origem (se aluno, funcionário ou comunidade externa), cidade, bairro, finalidade e quantidade 

de mudas doadas.  
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Divulgação e execução do evento 

O evento foi divulgado principalmente de forma “online” por meio de página em rede 

social dedicada à esta finalidade. Nesta foram inseridas informações referentes ao evento 

como banners e elementos textuais referentes a importância social, ambiental e econômica das 

florestas urbanas. Para evitar gastos com materiais de divulgação, para cada espécie doadas no 

dia do evento foi confeccionada uma ficha dendrológica (Figura 1) 

Figura 1 – Ficha dendrológia de Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby 

 

Legenda: Modelo de ficha dendrológica utilizada na divulgação e recomendação de espécies durante o evento 

Arboriza Ponta Grossa 1ª edição. 
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RESULTADOS 

O evento de extensão “Arboriza Ponta Grossa” foi eficiente na interação entre 

acadêmicos dos cursos de Agronomia e Ciências Biológicas da UEPG com o público 

interessado em receber explicações e indicações técnicas voltadas ao planejamento, 

implantação e manejo de espécies arbóreas. O alcance e adesão da população ao projeto foi 

superior ao vislumbrado pelos organizadores, sendo que 80,68% das mudas foram doadas 

para moradores de Ponta Grossa. Outras cidades envolvidas foram Carambeí, Imbituva, 

Palmeira e Teixeira Soares. O público de maneira geral, ficou bem distribuído entre alunos 

(38,65%) e funcionários da UEPG (27,05%), e comunidade externa (34,30%). As plantas 

tiveram como principais destinos a arborização de quintais (55,07%) e áreas rurais (35,27%), 

sendo apenas 7% destinadas a arborização de calcadas.  

O evento por meio de seus agentes conseguiu sensibilizar a comunidade em geral 

sobre o valor ecológico, social e econômico das florestas urbanas, ajudando, ainda que em 

pequena escala, a melhorar as características de arborização da cidade de Ponta Grossa. 

Durante a divulgação, propôs-se a comunidade a doação voluntária de 1 Kg de alimento não 

perecível, os quais posteriormente seriam redirecionados à uma instituição sem fins lucrativos 

de Ponta Grossa. A instituição para a qual direcionou-se os 202 Kg de alimentos arrecadados 

foi a Associação Pontagrossente de Apoio a Crianças com deficiência (APACD). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mais do que doar mudas, o projeto buscou reduzir a lacuna de conhecimento em 

planejamento, implantação e manejo de arborização urbana, trazendo novas perspectivas para 

a arborização no município de Ponta Grossa. A interação do público com os alunos 

participantes do evento foi de grande valia para a formação acadêmicas destes, elevando o 

nível de sensibilidade das pessoas para a importância da arborização urbana para a 

comunidade Pontagrossense.  

APOIO 

Bitumirim Ind. e Com. de Erva-Mate Ltda. 
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