
Estudantes da UTFPR-DV
Inscrição antecipada (limite 100 vagas)
Sala PNPD: R$ 10,00 
Público em Geral 
Inscrição no dia do evento: R$ 15,00

Informações Úteis

Será proporcionado almoço no Restaurante 
Universitário (R$ 7,40) mediante compra 
antecipada de ficha no local do evento até as 
10:00 horas da manhã.

André Pellegrini, Sidnei Ranno e Vitor Girardello
(46) 3536-8949

andrepellegrini@utfpr.edu.br
vitorgirardello@gmail.com
sidneiranno@yahoo.com.br

Promoção e Realização 

Grupo de Pesquisa em Ciência do Solo UTFPR
 www.gpcs.com.br

Apoio

III Simpósio de Solos do Sudoeste 
do Paraná - UTFPR
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UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

CAMPUS DOIS VIZINHOS

Bacia Hidrográfica: Unidade de Planejamento 
para Conservação do Solo e ÁguaInvestimento

Alimentação

Contato

Local:

Lançamento Técnico

Venha conhecer nossos trabalhos e 
aprimorar conhecimentos sobre esse bem 
fundamental para a produção agrária que 

é o SOLO.
A UTFPR AGRADECE!!!

Campus Cerro Largo

 03/06/2016
 



Público

Produtores rurais, técnicos da região e 
estudantes de graduação e pós-graduação.

Objetivos do Evento

Divulgar resultados do grupo de pesquisa em 
Ciência do solo da UTFPR, bem como 
aproximar os produtores, técnicos e 
estudantes da comunidade acadêmica e das  
pesquisas geradas.

Quem somos?

Sexta-feira (03/06/2016): Manhã
(Auditório)

8:00 h: Inscrições e recepção dos par-

ticipantes.

8:30 h: Abertura do evento

9:00 h: Dr. Douglas Rodrigo Kaiser – UFFS- Cerro 

Largo: “Compactação do solo e a dinâmica da 

água em bacias hidrográficas”

10:20 h: Intervalo

10:40 h: Dr. Tales Tiecher – URI-Frederico 

Westphalen: “Perda de solo, nutrientes e 

agroquímicos em bacias hidrográficas”

12:00 h: Almoço

Um grupo formado por jovens pesquisadores, 

que buscam estudar, entender e pesquisar as 

melhores formas de realizar a agricultura 

utilizando o manejo e a conservação do solo 

na produção agrícola de alimentos de 

qualidade, mantendo os agricultores no 

campo. Estudamos e difundimos o uso de 

métodos modernos e eficientes de pesquisa 

que facilitam a compreensão e aprimo-

ramento do complexo processo produtivo na 

região Sudoeste do Paraná.

Programação Tarde de Campo

Sexta-feira (03/06/2016): Tarde
(Estação Experimental)

14:00 as 16:30 h: Pontos de visitação.

Oficina 1 - Monitoramento de pequenas bacias 

hidrográficas 

a) Hidrossedimentometria (Dr. André Pellegrini)

b) Qualidade de água e bioindicadores (Dra. 

Fernanda Ferrari) 

Oficina 2 – Descompactação do solo 

a) Manejo de plantas de cobertura (Dr. Paulo 

Cesar Conceição).

b) Escarificação mecânica e biológica do solo (Dr. 

Vitor Cauduro Girardello)

Auditório Central

Estação de campo

Auditório Central

Estação de campo


