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Instituto de Florestas dá início ao seu mais novo 
curso de Pós-graduação em Arborização Urbana 

Ex-aluno da Engenharia Florestal da UFRRJ e atual 
prefeito de Niterói fala sobre a profissão e muito 

mais.  
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E n t r e v i s ta  c o m  A x e l  S c h m i d t  
G r a e l  

No último dia 16 de abril, o Instituto 
de Florestas lançou o seu mais novo 
curso de pós-graduação: Pós-
graduação em Arborização Urbana 
(Lato sensu). Confira a matéria com-
pleta na página 3. 

Logo do curso que remete à 
fachada do prédio principal da 
UFRRJ cercado por árvores.  
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Curso de Engenharia Florestal da UFRRJ obtém conceito 4 no ENADE 
 
O curso de Engenharia Florestal da UFRRJ obteve nota 4 na última edi-
ção do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), reali-
zada em 2019. O conceito ENADE varia de 1 a 5 e a nota final do curso 
depende do desempenho dos estudantes concluintes no Componente 
de Conhecimento Específico e no Componente de Formação Geral. A 
parte referente ao Componente Específico contribui com 75% da nota 
final, enquanto a parcela, referente à Formação Geral, contribui com 
25%. O curso da UFRRJ obteve a 11ª posição no ranking geral, dentre 
os 65 cursos de Engenharia Florestal do Brasil que realizaram a edição 
do ENADE 2019. Para acessar o relatório detalhado do curso de Enge-
nharia Florestal da UFRRJ, acesse o link: 
http://enade.inep.gov.br/enade/#!/relatoriosPublicos  

 

Alunos do curso de Engenharia Florestal da UFRRJ participam do Ta-
lento Florestal 
 
O Talento Florestal é um evento de inclusão social onde as melhores 
empresas do segmento se encontram com os melhores estudantes de 
Engenharia Florestal do país. Os discentes aptos a participarem do 
evento são os que apresentam as melhores médias acadêmicas, matri-
culados a partir do 8° período, dos 25 cursos mais bem posicionados no 
conceito ENADE, conforme exigências do Edital. Nas edições de 2019 
(evento presencial) e 2020 (evento remoto), o nosso curso contou com 
a participação de 8 e 5 discentes, respectivamente, em que a maior 
parte deles obtiveram êxito ocupando vagas de estágios, trainee e de 
emprego nas empresas que patrocinam o evento. Para maiores infor-
mações sobre o evento acesse o link: 
https://www.talentoflorestal.com.br/ 

http://institutos.ufrrj.br/if/
http://institucional.ufrrj.br/nidflor
https://www.facebook.com/Instituto-de-Florestas-UFRRJ-1291039917654148/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Instituto-de-Florestas-UFRRJ-1291039917654148/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Instituto-de-Florestas-UFRRJ-1291039917654148/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Instituto-de-Florestas-UFRRJ-1291039917654148/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Instituto-de-Florestas-UFRRJ-1291039917654148/?epa=SEARCH_BOX
mailto:nidflor.if@gmail.com
http://institucional.ufrrj.br/nidflor
http://enade.inep.gov.br/enade/#!/relatoriosPublicos
https://www.talentoflorestal.com.br/
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IF dá início ao seu mais novo curso: Pós-graduação em 
Arborização Urbana 

Criado em parceria com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, as aulas do curso de pós-
graduação na modalidade lato sensu já começaram em abril e acontecem de modo semi presencial. 

Logo do curso que remete à fachada do prédio principal da UFRRJ 
cercado por árvores.  
 
 

No último dia 16 de abril, o Instituto de Floresta 
lançou o seu mais novo curso de pós-graduação, 
Pós-graduação em Arborização Urbana (Lato 
sensu). 
 
A importância do elemento arbóreo nas áreas 
urbanas tem se tornado cada vez mais relevante 
na avaliação da qualidade de vida e bem-estar 
humano, além de contribuição com a conserva-
ção ambiental. Atualmente, é reconhecido o pa-
pel que o manejo adequado, aplicado à arboriza-
ção e às florestas urbanas, pode desempenhar 
na biodiversidade regional, na melhoria da quali-
dade do ar e conforto térmico, além de outros 
benefícios. No entanto, a profissionalização na 
área ainda é muito incipiente no Brasil, onde a 
demanda por pessoal qualificado no mercado 

vem crescendo significativamente.  
 
Neste sentido, o atual Diretor do Instituto de Flo-
restas, Prof. João Vicente de Figueiredo Latorra-
ca, por ocasião da realização XXIII Congresso Bra-
sileiro de Arborização Urbana, em outubro de 
2019 na cidade de João Pessoa-PB, participou de 
uma reunião de trabalho junto a representantes 
da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – 
SBAU e da International Society of Arboriculture 
- ISA para tratar da possibilidade da criação de 
um Curso de Especialização nessa área, contando 
com o apoio dessas entidades representativas. 
 
Naquele momento foi identificado uma deman-
da crescente por pessoal qualificado para atuar 
no mercado, visando atender os setores público 
e privado. Estiveram presentes nessa reunião, 
além do Prof. João Latorraca, os Engenheiros Flo-
restais Flávio Pereira Telles e Luiz Octávio de Li-
ma Pedreira e o Engenheiro Agrônomo Pedro 
Mendes Castro.  
 
No início de 2020 foi constituída uma Comissão 
no Instituto de Florestas com o propósito de ela-
borar uma proposta de criação de um Curso de 
Especialização (Lato sensu) a ser encaminhada 
para apreciação na UFRRJ. Essa proposta teve 
como objetivo principal formar mão de obra qua-
lificada para atender as demandas do setor pú-
blico e privado, capacitando os discentes para 
planejar, implantar, avaliar e manejar árvores 
urbanas.  
O corpo docente do Curso conta com professo-
res do Instituto de Florestas, além de profissio-
nais convidados que atuam na área de arboriza-
ção urbana em instituições públicas e privadas. 
Ao todo são 25 professores atendendo o curso, 



sendo desses, 18 com doutorado, quatro com 
mestrado e três com especialização.  
 

A Matriz Curricular do curso contempla disci-

plinas, agrupadas em quatro módulos, neces-
sárias para a formação do discente quanto ao 
conhecimento técnico e habilidades no campo 
da Arborização Urbana, perfazendo uma carga 
horária de 375 horas. O Curso traz ainda como 
novidade a realização de uma disciplina em 
Tópicos Especiais para enriquecer e aprofundar 
o conhecimento relacionado à Arborização Ur-
bana. Todas as disciplinas estão sendo ofereci-
das pelos três departamentos acadêmicos do 
Instituto de Florestas.  
 

Em seu primeiro Edital de seleção, foram sele-
cionados 46 candidatos, sendo três deles ocu-
pando vagas destinadas às ações afirmativas. 
As aulas iniciaram no último dia 16 de abril e a 
abertura contou com a presença do Magnífico 
Reitor da UFRRJ, Prof. Dr. Roberto de Souza 
Rodrigues; do Presidente da SBAU, Dr. Sérgio 
Chaves; além do Diretor do Instituto de Flores-
tas e Coordenador do Curso, Prof. Dr. João Vi-
cente de Figueiredo Latorraca. 
 

As aulas teóricas estão programadas para 
acontecerem entre o período de 16 de abril a 
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13 de novembro do corrente ano, inclusive as 
aulas práticas, caso haja condições de saúde 
pública compatíveis. Após esse período, cada 
aluno, orientado por um dos docentes do Cur-

so, terá que desenvolver a monografia de con-
clusão do Curso, na qual terá que ser apresen-
tada e defendida até outubro de 2022. 
 

Segundo o Prof. João Vicente F. Latorraca: 
“esse é um passo importantíssimo que o Insti-
tuto de Florestas está dando na direção de pre-
encher uma lacuna na formação dos diferentes 
profissionais que atuam nessa área do conheci-
mento. Sem dúvidas acreditamos que esse cur-
so é apenas a primeira ação que o Instituto de-
senvolve mais fortemente para ampliar e con-
solidar essa importante área na nossa universi-
dade a serviço de todo o país" - conclui. 
 
Edição e texto: João Latorraca. 

O manejo adequado da vegetação urbana pode trazer diversos benefícios para a sociedade. A incipiência na profissionaliza-
ção dessa área no Brasil, quando comparada a outros países, motivou a criação do curso na UFRRJ. Na imagem, observa-se o 
elemento arbóreo adaptado ao ambiente urbano na região de Boston -  EUA.   
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O Futuro na Floresta 
Entrevista com nossos egressos da Rural. 
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A seção O Futuro na Floresta traz entrevistas com egres-
sos do curso de graduação em Engenharia Florestal da 
UFRRJ. Nesta primeira edição, convidamos o engenheiro 
florestal Axel Schmidt Grael, egresso formado em 1983 e 
que atualmente exerce o cargo de prefeito do  município 
de Niterói-RJ. Nesta entrevista, ele trata de diversos te-
mas, como sua experiência durante o curso de gradua-
ção; sua visão sobre a atuação do engenheiro florestal 
nos dias atuais, em especial na administração pública e 
também alguns de seus planos para a gestão ambiental e 
florestal na cidade de Niterói. 

1. Por que o senhor escolheu cursar Engenharia Flo-
restal? 
 
Fui atraído pela causa ambiental e pela vontade de po-
der ajudar a proteger e a recuperar o meio ambiente. Eu 
morava em Brasília. Desde muito cedo, quando meus 
amigos não sabiam que profissão seguir, eu tinha certe-
za: eu seria advogado! Quando foi se aproximando o 
tempo de fazer a inscrição no vestibular, tomei conheci-
mento da profissão de Engenharia Florestal. Fiquei incli-
nado a seguir este caminho.  

 

Ainda inseguro, contei para o meu pai, o coro-
nel Dickson Grael, que gostou da ideia, uma 
vez que o meu avô era dono de uma farmácia 
em Dois Córregos, no interior de São Paulo, e, 
naquela época, o farmacêutico era quase um 
botânico. Para ajudar a minha decisão, meu 
pai me levou para conhecer o Dr. Paulo No-
gueira Netto, na época o secretário da Secreta-
ria Especial do Meio Ambiente – SEMA, do Go-
verno Federal. Eu o considero um dos maiores 
nomes da história do meio ambiente e a con-
versa com ele foi decisiva. Ele me falou sobre 
os parques, sobre o problema do desmata-
mento, sobre a Amazônia, sobre a necessidade 
de combater a poluição e o fogo. A conversa 
foi decisiva e abracei a Engenharia Florestal. 
 

2.  que o senhor sentiu falta na sua forma-
ção como Engenheiro Florestal na UFRRJ? 
Eu adorei o meu tempo de Universidade Rural 
e sinto muita saudade dos colegas e daquela 
experiência que marcou a minha vida, e certa-
mente de todos que passaram por lá. Devido à 
distância, eu me ressentia da falta de inter-
câmbio com outras universidades e, como eu 
já tinha uma atuação ambientalista na minha 
cidade, Niterói, a distância era um problema. 
Como estudante, eu tinha uma grande ansie-
dade por oportunidades de experiências práti-
cas. Participei dos primeiros passos do Jardim 
Botânico da Universidade Rural, era voluntário 
na Floresta Nacional Mário Xavier. Fiz estágios 
em praticamente todas as minhas férias. Fui 
estagiário da FEEMA, no Rio, e do Instituto Flo-
restal de São Paulo. Neste último, durante 
mais de um ano, eu ia todo fim de semana, 
feriados e férias para São Paulo, onde ajudei a 
abrir para a visitação o Parque Estadual da Ser-
ra da Cantareira, próximo à sede do IF-SP. 
Também fui estagiário numa empresa da área 
de reflorestamento em Brasília, chamada ETE-
PLAN. Fiz o Projeto Rondon em Mazagão, no 
Amapá. Enfim, não perdia nenhuma chance.  

Engenheiro Florestal Axel Schmidt Grael, formado em 1983 pela UFRRJ e 
atual prefeito da cidade de Niterói.  

Axel Schmidt Grael 
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3. Como foi o início de sua experiência profissio-
nal como Engenheiro Florestal? 
Eu me formei em 1983 e fiquei cerca de seis meses 
buscando o primeiro emprego. Curiosamente, o 
meu primeiro emprego como engenheiro florestal 
foi no Estaleiro Verolme, em Angra dos Reis. A em-
presa estava construindo uma vila para os seus 
funcionários e a minha primeira tarefa era cuidar 
da parte ambiental das obras, da arborização urba-
na e do paisagismo. Já na primeira experiência, 
assumi a chefia de uma equipe de mais de 100 
pessoas, o que foi um grande aprendizado. 
 

Três anos depois, fui para o mercado de consulto-
ria ambiental, trabalhando na empresa Enge-Rio, 
com projetos na Amazônia, no Cerrado, no Panta-
nal, na Caatinga e na Mata Atlântica. Portanto, tive 
a experiência de trabalhar em todos os biomas, 
inclusive num projeto na Área Indígena Nhamun-
dá-Mapuera, na Bacia do Rio Trombetas, no Pará. 
Segui por um bom tempo na área de consultoria e 
projetos, acrescentando, depois, experiências com 
projetos ambientais em hidrelétricas, recuperação 
de áreas degradadas em mineração, inventários 
florestais, estimativas de fitomassa e outros proje-
tos. 
 

4. A atuação profissional do engenheiro flores-
tal mudou muito quando comparado ao período 
que o senhor ingressou no mercado? 
 
Me formei no início da década de 1980, quando a 
temática ambiental não tinha a dimensão que tem 
hoje. O mercado de trabalho era muito mais restri-
to e com poucas oportunidades. Hoje, é muito di-
ferente. Florestas estão no centro dos debates 
mundiais pela sustentabilidade. Com a agenda cli-
mática, replantar florestas tornou-se uma das mai-
ores prioridades mundiais. Aliás, a ONU declarou o 
período de 2021-2030 como a Década da Restau-
ração de Ecossistemas. Isso mostra a importância 
que a Engenharia Florestal tem hoje. 
 

Uma outra mudança importante que aconteceu ao 
longo do período que venho exercendo a profissão 
foi a abertura de espaço profissional para o enge-

nheiro florestal também nas cidades. Atualmente, a 
recuperação e a gestão de florestas urbanas deman-
dam a atuação do engenheiro florestal, e já vemos 
colegas trabalhando em muitas prefeituras e órgãos 
ambientais. 
 

5. Quais aspectos são fundamentais para a melhor 
formação do engenheiro florestal no Brasil? 
 
Acho que ainda falta muita divulgação da profissão e 
também acredito que deve haver uma maior aproxi-
mação da escola de Engenharia Florestal da Rural do 
mercado: das empresas, das prefeituras e dos órgãos 
ambientais, para oferecer mais oportunidades de es-
tágios e intercâmbio.  
 

6. O que o senhor considera como uma possível 
inovação na área da Engenharia Florestal? 
 
Se eu fosse estudante hoje, apostaria as minhas fi-
chas na temática das mudanças climáticas, da restau-
ração de ecossistemas e na tecnologia. Há muito por 
se fazer no campo dos mecanismos de compensação 
ambiental, do crédito de carbono e outras oportuni-
dades que virão com a descarbonização da economia. 
Também acho que há oportunidades para o profissio-
nal da Engenharia Florestal na área da energia, no 
ecoturismo e outras atividades emergentes.  
 

7. No atual momento, quais os principais obstácu-
los para o desenvolvimento da profissão da Enge-
nharia Florestal no Brasil? Qual vertente o senhor 
considera que a academia deveria reforçar no Proje-
to Pedagógico do Curso? 
 
Não há desafio maior do que a atual crise econômica, 
sanitária e política que o país vive, com inaceitáveis 
retrocessos na política ambiental, o que isola o Brasil 
no contexto internacional e reflete no cotidiano de 
cada um de nós. Os próximos anos serão de supera-
ção da COVID-19, de recuperação da economia e da 
restauração da credibilidade internacional do país.  
 

Há a percepção em todo o mundo que não seremos 
mais os mesmos após a pandemia e que caminhamos 
para um “novo normal”. Tenho repetido que, se sair-
mos da atual pandemia sem avanços decisivos no ca-
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minho da sustentabilidade, de uma nova economia e 
uma nova ética civilizatória, teremos rejeitado uma 
oportunidade histórica. Considerando que esta transi-
ção não acontecerá rapidamente e que pautará o 
mundo nos próximos anos, acredito que a academia 
deve preparar os futuros engenheiros florestais para 
serem protagonistas e fomentadores desta transição, 
exercendo tanto a cidadania como a “planetania”, ou 
seja, sem perder a perspectiva que temos que ser par-
tícipes das mudanças de rumo em todo o planeta. 
 

8. Quais os projetos florestais/ambientais senhor 
implantou e/ou pretende implantar como prefeito 
de Niterói? 
 
Desde 2013, no início da gestão do prefeito Rodrigo 
Neves, quando eu fui vice-prefeito, trouxemos a sus-
tentabilidade para o centro da tomada de decisão e 
os temas ambientais ganharam uma prioridade que 
nunca tiveram. Uma das primeiras medidas que to-
mei, a pedido do prefeito, foi estruturar o Escritório 
de Gestão de Projetos – EGP, que teve como objetivo 
a captação de recursos para os projetos prioritários. 
Dentre estes, destaco a criação do Programa Niterói 
Mais Verde, que criou novas unidades de conservação 
e elevou as áreas protegidas da cidade a mais da me-
tade do seu território, e o Programa Região Oceânica 
Sustentável – PRO Sustentável, com recursos capta-
dos junto ao Banco de Desenvolvimento da América 
Latina – CAF. Com um orçamento de 100 milhões de 
dólares, trata-se de uma das maiores iniciativas de-
senvolvidas atualmente por uma cidade no país em 
infraestrutura e sustentabilidade. Na agenda ambien-
tal, o PRO Sustentável inclui medidas de recuperação 
das lagoas de Piratininga e Itaipu, a implantação do 
Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis (com solu-
ções inovadoras de drenagem sustentável), o Progra-
ma de Renaturalização do Rio Jacaré (a primeira inici-
ativa de renaturalização de um rio urbano no país) e a 
estruturação do Parque Natural Municipal de Niterói 
– PARNIT no Morro da Viração, incluindo trilhas e ou-
tras obras para dar suporte aos visitantes do parque.  
 

A prefeitura implementou um programa que está re-
florestando mais de 200 hectares de espécies de Ma-
ta Atlântica e criou o programa Niterói Jovem Ecosoci-
al (promove a inclusão social de 400 jovens de comu-
nidades da cidade através de iniciativas de refloresta-

mento e de capacitação profissionalizante), e o pro-
grama Niterói Contra Queimadas, que vem preve-
nindo os incêndios em vegetação, que ao longo das 
décadas consumiram valiosos recursos naturais da 
cidade. 
 

Também cabe destaque às ações na área da mobili-
dade sustentável, com a implantação da TransO-
ceânica (inclui o túnel Charitas-Cafubá), uma solu-
ção inovadora de transporte coletivo que beneficia 
a Região Oceânica e toda a cidade. Dentre as medi-
das de mobilidade, foi implantado o programa Nite-
rói de Bicicleta, que vem fazendo de Niterói uma 
das cidades mais amigas da bicicleta no país, tendo 
implantado mais de 40 km de ciclovias na cidade e 
que iniciou agora a construção de mais 60 km de 
rotas cicláveis. 
 

Com investimentos feitos nos últimos anos, Niterói 
já é considerada uma das melhores cidades do país 
em saneamento e aproxima-se da universalização 
da coleta e tratamento do esgoto. Na Baía de Gua-
nabara, desenvolvemos o programa Enseada Lim-
pa, para a despoluição da Enseada de Jurujuba, que 
desde 2013 vem recebendo investimentos e teve a 
sua balneabilidade aumentada de 15% para 65%, já 
sendo considerada uma das primeiras regiões da 
baía a poder ser considerada despoluída. 
 

9.  Quais são suas perspectivas para as florestas do 
estado do Rio de Janeiro? 
 
No período de 1991 a 1994, quando presidi o Insti-
tuto Estadual de Florestas – IEF-RJ (órgão hoje in-
corporado ao INEA), tive a oportunidade de confir-
mar a grande vocação florestal do estado do Rio de 
Janeiro. Além do potencial dos importantes rema-
nescentes de Mata Atlântica, que naquela época 
conseguimos que fossem reconhecidos pela UNES-
CO como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
mostramos que a atividade florestal e a fruticultura 
eram opções viáveis e economicamente atraentes 
para extensas regiões, como o Vale do Paraíba, o 
Norte e o Noroeste do estado. Chegamos a traba-
lhar parcerias para trazer investimentos através de 
mecanismos precursores do que viriam a ser, anos 
depois, os mecanismos de plantios compensatórios 
e créditos de carbono, na agenda climática interna-
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cional. 
 

O Rio de Janeiro tem importância estratégica tam-
bém com relação à biodiversidade, potencial este 
que nunca explorou devidamente. 
 

10.  Em quais setores da administração municipal o 
senhor considera primordial a presença do enge-
nheiro florestal? Em sua opinião, a gestão nas pre-
feituras de modo geral tem essa percepção? Senão, 
o que o senhor considera importante para que o 
engenheiro florestal ganhe a visibilidade necessária 
para poder ocupar esses espaços?  
 
Somos uma profissão com elevada importância eco-
nômica, basta ver o tamanho do setor florestal no 
PIB nacional. Temos uma relevância óbvia na temáti-
ca ambiental, na ciência, na tecnologia e temos mui-
tas outras dimensões. O meu exemplo pessoal pode 
mostrar isso: trabalhei como engenheiro florestal na 
consultoria ambiental, na área governamental, como 
empresário e como dirigente de organização do ter-
ceiro setor. Na administração pública, temos a mes-
ma versatilidade. Cabe lembrar que uma das mais 
bem-sucedidas contribuições dos engenheiros flo-
restais se deu no premiadíssimo programa Mutirão 
Reflorestamento, da Prefeitura do Rio de Janeiro, 
programa este que teve origem com engenheiros 
florestais dos quadros da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. Hoje, o programa está vinculado à 
Secretaria de Meio Ambiente da Cidade – SMAC. 
 

Em Niterói, o prefeito é engenheiro florestal. Temos 
ainda engenheiros florestais concursados na Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos 
e Sustentabilidade – SMARHS, mas uma das mais 
importantes iniciativas municipais se dá sob a res-
ponsabilidade do engenheiro florestal Luiz Vicente 
Peres, meu colega de turma (Engenharia Florestal, 
1977), que trabalha na Companhia de Limpeza Urba-
na de Niterói – CLIN, que é responsável pelo Horto 
da Clin e desenvolve o projeto de reflorestamento 
do Morro da Boa Vista, no Centro de Niterói. O Pro-
jeto Niterói Jovem EcoSocial, que promove a inclu-
são social através de ações que incluem refloresta-
mento, está vinculado à Secretaria de Participação 
Social. A secretária responsável pelo Escritório de 

Gestão de Projetos – EGP é a engenheira florestal 
Valéria Braga, que tem a responsabilidade de captar 
recursos para a cidade, coordena projetos na área de 
tecnologia (Cidades Inteligentes), é responsável pelo 
Sistema de Gestão da Geoinformação de Niterói 
(SIGEO) e muitos outros projetos. 
 

Pelo que se vê, nossa profissão pode ter uma abran-
gência e pode contribuir para uma boa gestão pública 
em muitos segmentos governamentais. Depende da 
conjuntura institucional, da vocação pessoal e da tra-
jetória profissional de cada um. O importante é que 
cada engenheiro florestal escolha o seu caminho, 
procure ser o melhor profissional e exerça a sua ativi-
dade com ética, responsabilidade e compromisso, 
ajudando assim a construir a reputação e o respeito 
que a nossa profissão merece. 
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Eventos remotos movimentam o IF 
em 2020 

9º Seminário Diálogos para a Prática do Desenvolvimento 
Sustentável 

O Programa de Pós-graduação em Práticas em 
Desenvolvimento Sustentável (PPGPDS) realizou 
entre os dias 14 e 18 de setembro de 2020 o 9º 
Seminário Diálogos para a Prática do Desenvol-
vimento Sustentável (9° SDPDS) com o tema 
“Agenda 2030: teremos o futuro que quere-
mos?”. Segundo o professor André Felippe, o 
evento faz parte da agenda de sustentabilidade 
do Rio de Janeiro e tem o objetivo de reunir 
pesquisadores, tomadores de decisão, gestores 
públicos e privados em torno da discussão so-
bre o Desenvolvimento e a resolução de proble-
mas por meio de ações efetivamente sustentá-
veis.  
O seminário está ligado a duas disciplinas do 
PPGPDS: “Seminários para a Prática do Desen-
volvimento Sustentável I e II (SPDS I e II)”. Essas 
disciplinas são respectivamente o projeto – on-
de os alunos definem o tema central e planejam 
o evento com a supervisão de um docente - e a 
execução, onde colocam tudo o que aprende-
ram na primeira disciplina em prática. 
A conferência também buscou discutir os 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável esta-
belecidos pela ONU e quais seriam os meios para 
alcançar essas metas até 2030. Devido à pande-
mia, o evento foi transmitido pelo canal do PPG-
PDS no Youtube, que possui cerca de 704 inscri-
tos, e as visualizações variam entre 400 e 1,4 mil. 
A aula magna do seminário teve o título de 
“Diplomacia Científica como condição para se 
alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sus-
tentável” e foi ministrada pela professora Maria 
Arruda-Bullok (Universidade de Nottingham - 
Inglaterra) e mediada pelo professor André Frei-
tas do Departamento de Ciências Ambientais da 
UFRRJ. Foram um total de 8 painéis com vários 
temas relacionados à sustentabilidade.  
Para assistir as palestras do 9º Seminário Diálo-
gos para a Prática do Desenvolvimento  Susten-
tável, acesse:  

https://www.youtube.com/channel/UCHIKX9pb
9yf18o5SFiIblhA 

Imagem:  Palestra do seminário no Youtube. 
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https://www.youtube.com/channel/UCHIKX9pb9yf18o5SFiIblhA
https://www.youtube.com/channel/UCHIKX9pb9yf18o5SFiIblhA
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Semana Acadêmica de Engenharia Florestal  

promove palestras e mesas de debate online 

A XIX Semana Acadêmica de Engenharia Flo-
restal ocorreu através da plataforma Stre-
amYard que transmitiu os eventos pelo You-
Tube. A Semana Acadêmica foi composta 
por palestras e mesas de debate que ocorre-
ram entre os dias 9 e 12 de dezembro de 
2020. Esse evento é muito importante para 
muitos alunos, sobretudo os que ainda cur-
sam os primeiros períodos, pois é uma das 
poucas oportunidades de ter um maior con-
tato com o setor florestal. As palestras e me-
sas foram organizadas pelos alunos do Cen-
tro Acadêmico, que visaram trazer um co-
nhecimento mais vasto sobre a atuação dos 
profissionais da Engenharia Florestal. O te-
ma da semana acadêmica foi "Impactos da 
Pandemia na Área Florestal". Alguns dos 
subtemas abordados no evento foram: in-
cêndio e legislação - ministrado pela Izabella 
Monica Vieira Teixeira (ex-ministra do meio 
ambiente e  co-presidente do Internacional 
Resource Panel-ONU); abastecimento - mi-

nistrado pela Vanessa Gonçalves Coelho 
(colaboradora da empresa Suzano); terras 
indígenas - ministrado pela Thyara Pataxó 
(líder indiǵena da Aldeia Pataxó Novos Guer-
reiros e graduanda em Agroecologia pela 
UFRB) e o último subtema apresentado foi 
sobre a Crise Hídrica - ministrado pelo Ari 
Girota (atual  presidente  do  Sindicato  dos  
Trabalhadores  nas  Indústrias  de Purifica-
ção e  Distribuição  de Água  e em  Serviços  
de Esgoto de Niterói).  
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Palestra Incêndio e legislação . O evento contou com Daniel Siqueira, Intérprete de libras. 
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PET Floresta elabora ciclo de palestras 
Para suprir a ausência de eventos presenciais, o PET Floresta       

desenvolveu palestras para a comunidade acadêmica 
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Durante os dias 9, 23 de setembro, 14 de 
outubro e 4 de novembro, o PET Floresta or-
ganizou um ciclo de palestras e mesas redon-
das com o intuito de disseminar conhecimen-
tos sobre temas florestais. De acordo com a 
professora Vanessa Basso, responsável pelo 
PET Floresta, o evento teve o intuito de 
"suprir a ociosidade acadêmica dos alunos". 
Devido a pandemia do Covid-19 todas as ati-
vidades presenciais foram canceladas por 
tempo indeterminado, por isso foi gerada a 
necessidade de produzir eventos remotos. 
O projeto contou com quatro palestras, são 
elas: Os desafios do combate aos Incêndios 
Florestais no Brasil; Perícia Ambiental desafi-
os e oportunidades no atual mercado de tra-
balho; Cadastro Ambiental Rural – CAR e por 
último, Plantas Alimentícias Não Convencio-

nais – PANCS. 
As palestras foram transmitidas através da pla-
taforma Google Meet, e as inscrições foram 
efetuadas através da Central Extensionista de 
Dados (CED) utilizada pela Pró-reitoria de Ex-
tensão (Proext).  
Um dos projetos mais bem sucedidos foi o pro-
jeto “Floresta em Casa” que deu continuidade a 
um segundo ciclo de palestras em setembro de 
outubro de 2020. Além dos participantes inter-
nos do instituto de florestas, o segundo ciclo de 
palestras contou com um vasto publico exter-
no, consolidando a ideia de um projeto de ex-
tensão. 

Imagem de divulgação da palestra “Perícia Ambiental” para o Instagram. 

Esse texto foi corrigido em 06 de julho de 2021  
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Seminário sobre bambu traz conhecimento para a 
comunidade do IF 

Nos dias 16 a 20 e no dia 23 de novembro de 2020 

aconteceu o Seminário sobre Bambu no Brasil. O 

evento ocorreu através da plataforma StreamYard e 

contou com a parceria da Universidade Federal Ru-

ral do Rio de Janeiro (UFRRJ), da Universidade Fede-

ral do Acre (UFAC) e do Centro de Estudos Universo 

do Bambu. A conferência foi coordenada pelas pro-

fessoras Gilmara Pires de Moura Palermo, do De-

partamento de Produtos Florestais/IF/UFRRJ, Keiti 

Roseani Mendes Pereira da UFAC e pelo professor 

João Nunes do Centro de Estudos Universo do Bam-

bu. O seminário ofereceu um amplo conhecimento 

sobre a utilização do bambu, segundo a professora 

Gilmara, o que destacou o evento foi que “ele pos-

sibilitou não só pessoas graduadas a conhecerem 

sobre o bambu, mas também pessoas que se inte-

ressam saber sobre: Quais os diferentes tipos de 

bambus? Qual o melhor bambu para ser cultivado 

como broto e qual o manejo que poderá ser aplica-

do à touceira destinada para essa finalidade? Como 

é feita a farinha do bambu e seu potencial para 

substituir a farinha de trigo? Como utilizar o bambu 

nas construções? Dentre outros conhecimentos". 

Essa série de questões foi respondida durante as 

palestras, além de outros conhecimentos comparti-

lhados pelos especialistas. A live teve a participação 

de 60 pessoas e os principais temas abordados fo-

ram: "Panorama histórico dos Bambus", ministrado 

pelo professor João Nunes; “Potencialidades e usos 

de Bambus Nativos do Brasil”, ministrado por Moises 

Medeiros Pinto; “Produção de Broto Comestíveis de 

Bambus”, ministrado pela docente Juliana Barbosa; 

"Cultivo e Manejo de Bambus", ministrado por Thiago 

Ornellas. A professora Maria Tereza Clereci proferiu 

uma palestra sobre "Brotos e farinha de colmo jovem 

de bambu - Desafios para a alimentação", o professor 

Fabiano Ostapiv ministrou sobre "O bambu na enge-

nharia - Perspectivas para o desenvolvimento de uma 

cadeia produtiva no Brasil", Felipe Pedersoli Borges 

ministrou sobre "Utilização integral do bambu para a 

produção de Bioprodutos”. A pós doutoranda Larisse 

Ribas ministrou sobre "Produção de polpa solúvel de 

bambu", Frederico Rosalino sobre “Uso do Bambu na 

Produção de Estruturas, a realidade brasileira”, Paula 

Noia acerca da arquitetura do Bambu, Germana Ro-

cha ministrou sobre a “Tectônica de Bambu - Matéria 

e recurso renovável na arquitetura” e Bruno Sales 

sobre "construção com Bambu". O evento teve o in-

tuito de fornecer para discentes e profissionais das 

áreas de ciências agrárias o vasto conhecimento so-

bre o uso do bambu tanto em sua forma orgânica 

quanto industrial. 

Im
a

g
e

m
: R

e
p

ro
d

u
ç
ã

o
. 

O evento contou com várias instituições e foi realizado de forma totalmente remota.  

Esse texto foi corrigido em 06 de julho de 2021  

Texto: Laura Rosa.   Edição: Natália Dias. 
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       Quiz da Floresta  
                    Teste seus conhecimentos florestais! 

1. (ENADE 2019) - A Lei do Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação, Lei n. 9.985, de 2000, ao criar 
dois grupos distintos de unidades de conservação, 
incorpora a ideia de que as áreas protegidas não de-
vem ser concebidas como ilhas de conservação isola-
das do contexto social, cultural e econômico no qual 
estão inseridas. 

Considerando as informações apresentadas, as cate-
gorias de unidades de conservação que estão de acor-
do com a recomendação prevista em Lei são: 

A) Floresta Nacional, Área de Relevante Interesse 
Ecológico e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
B) Reserva Extrativista, Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável e Área de Proteção Ambiental. 
C) Refúgio da Vida Silvestre, Reserva de Fauna e Re-
serva Biológica. 
D) Estação Ecológica, Parque Nacional e Monumento 
Natural. 
E) Reserva Extrativista, Parque Nacional e Floresta 
Nacional. 

 
 

2. (ENADE 2019) - No Brasil, o tubete plástico é o 
principal recipiente utilizado na produção de mudas 
de eucalipto. Entretanto, há sistemas que substituem 
o tubete de plástico por materiais biodegradáveis 
e/ou estáveis. Uma das vantagens decorrentes da 
utilização de recipientes biodegradáveis é a possibili-
dade de sua incorporação ao solo, o que facilita o 
plantio, elimina algumas operações, e reduz riscos de 
contaminação do viveiro por organismos patogênicos, 
em função da ausência da necessidade de devolução 
dos recipientes. Em relação ao uso de tubetes biode-
gradáveis na produção de mudas florestais, avalie as 
asserções a seguir e a relação proposta entre elas. 

I. O uso comercial de tubetes biodegradáveis na pro-
dução de mudas florestais requer a realização de pes-
quisas para avaliação de sua composição e de sua 
degradabilidade no viveiro e no campo. 

Por QUE 

II. A degradação dos tubetes biodegradáveis deve ser 

rápida a fim de não prejudicar o desenvolvimento 
radicular da muda, tanto na fase de plantio quanto 
na fase de produção de mudas em viveiros. 

A respeito dessas asserções, assinale a opção corre-
ta. 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 
a II é uma justificativa correta da I. 
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, 
mas a II não é uma justificativa correta da I. 
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa. 
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira. 
E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 
3. (ENADE 2019) - As paredes celulares das fibras da 
madeira são formadas por microfibrilas, originadas 
pelas ligações das moléculas de celulose (β-D-
glucose) por meio de pontes de hidrogênio. Essas 
microfibrilas estão dispostas na parede celular for-
mando o denominado ângulo microfibrilar, que é 
definido como o ângulo formado entre a microfibri-
la e o eixo da célula. O modo como as microfibrilas 
estão dispostas afeta a qualidade da madeira. 

Considerando as informações apresentadas, avalie 
as afirmações a seguir. 

I. Quanto menor o ângulo microfibrilar, melhor a 
qualidade da madeira para o uso em serraria. 
II. O ângulo microfibrilar tende a aumentar com a 
idade, sendo maior na madeira adulta, em compara-
ção a madeira juvenil. 
III . O ângulo microfibrilar é diferente entre os le-
nhos, tendendo a decrescer do inicial para o tardio. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 
B) II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
E) I, II e III. 
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4. (ENADE 2019) - Em inventários florestais, diferen-
tes amostras podem ser retiradas de uma mesma 
população, o que pode resultar em estimativas dife-
rentes, pois um estimador é uma variável aleatória e 
pode assumir valores diferentes para cada amostra. 
Então, ao invés de estimar o parâmetro de interesse 
por um único valor, é muito mais informativo esti-
má-lo por um intervalo de valores que considere a 
variação presente na amostra e que contenha o seu 
verdadeiro valor com determinada confiança. Esse 
intervalo é denominado Intervalo de Confiança (IC) e 
é descrito pela fórmula a seguir. 

em que: x é a média amostral; sx é o erro padrão da 
média; μ é a média populacional e t é o valor tabela-
do da distribuição t de Student.  
Disponível em: 
 http://www.leg.ufpr.br/~shimakur/CE055/node56.html 
 Acesso em: 10 jun. 2019 (adaptado) 
 

Considere, ainda, que o erro de amostragem relativo 
é dado por: 

 

 

 

 

Em um inventário florestal obteve-se um volume 
médio de 300 m³/ha e erro padrão da média ± 15 
m3/ha. Considerando um valor de t = 2, assinale a 
opção que apresenta, respectivamente, o intervalo 
de confiança para a média (IC) e o erro de amostra-
gem relativo (%). 

A) 270 m3/ha ≤ μ ≤ 330 m3/ha; 5%. 
 
B) 270 m3/ha ≤ μ ≤ 330 m3/ha; 10%. 
 
C) 270 m3/ha ≤ μ ≤ 315 m3/ha; 15%. 
 
D) 285 m3/ha ≤ μ ≤ 315 m3/ha; 5%. 
 
E) 285 m3/ha ≤ μ ≤ 315 m3/ha; 10%. 

 
 

5. (ENADE 2019) - A tabela a seguir apresenta os re-
sultados de uma análise de variância fatorial que 

testa os efeitos do tipo de floresta e de estações 
do ano na biomassa de sementes das espécies ar-
bóreas. 

MARIMON, B. S.; FELFILI, J.M. Chuva de sementes em uma 
floresta monodominante de Brosimum rubescens Taub. e em 
uma floresta mista adjacente no Vale do Araguaia, MT, Brasil. 
Acta Botanica Brasilica, v. 20, n. 2, 2006 (adaptado). 
 

Considerando as informações apresentadas e que 
o nível de significância adotado é de 5%, avalie as 
afirmações a seguir. 

I. As florestas avaliadas não apresentaram diferen-
ças significativas. 
II. Ao todo foram avaliados 3 tipos de florestas e 2 
estações do ano. 
III. A interação entre os tipos de florestas e as esta-
ções do ano foi significativa. 
IV. As estações do ano avaliadas influenciam a bio-
massa das sementes, apresentando o mesmo com-
portamento para as florestas analisadas. 

 

 
É correto o que se afirma em: 

A) I e III, apenas. 
 
B) I e IV, apenas. 
 
C) II e III, apenas. 
 
D) II e IV, apenas. 
 
E) I, II, III e IV. 

 

Gabarito 

Questões 

1 2 3 4 5 

b c c b c 

Edição: Emanuel Araújo. 



S a i u  n a  Flo r a m !   
Cu r i o s i da d es  da  c i ê n c i a  f lo r e sta l  n a  at ua l i da d e   

 

Contaminação dos rios resultante do 
desastre em Mariana, Brasil 

 Em 5 de novembro de 2015, o rompi-
mento da Barragem do Fundão, localizada no 
município de Mariana em Minas Gerais (MG) e 
pertencente à empresa Samarco S.A. (dirigida 
pela BHP Billiton Brasil Ltda e Vale S.A.) ficou co-
nhecido como o maior desastre ambiental da 
história do Brasil, relacionado à exploração mine-
ral. Foram cerca de 43 milhões de m3 de rejeitos 
de minério de ferro lançados nos rios Gualaxo do 
Norte, Carmo e Doce, bem como no Oceano 
Atlântico, no litoral norte do Espírito Santo e sul 
da Bahia. O rompimento da barragem formou 
uma onda de lama que transbordou nos leitos de 
rios, e milhões de toneladas de sedimentos fo-
ram depositados nos terraços fluviais.  

 Este estudo avaliou as características 
físico-químicas das águas do rio Gualaxo do Nor-
te e do rio do Carmo, a montante e a jusante do 
encontro com o rio Gualaxo do Norte. Foram 
coletadas amostras das águas em seis pontos, 
num período logo após o rompimento da barra-

gem, entre abril e setembro de 2016. Os resulta-
dos foram então comparados com estudos anteri-
ores realizados antes do rompimento da Barragem 
do Fundão, e aos limites estabelecidos na Resolu-
ção Conama 357/2005, a qual dispõe sobre a clas-
sificação dos corpos de água e diretrizes ambien-
tais. 

 Em geral, as características físico-químicas 
da água dos rios foram significativamente altera-
das após o rompimento da Barragem do Fundão; 
no entanto, durante o período de estudo, foram 
observados redução dos níveis de turbidez, teor 
de ferro e cor ao longo do tempo. Essa tendência 
foi interrompida durante os períodos chuvosos, 
devido ao revolvimento e transporte de material 
das margens do rio para os leitos dos rios. Os ní-
veis de turbidez e cor estão diretamente relacio-
nados ao teor de ferro dissolvido, e os elementos 
cromo, cobre, níquel, cádmio e manganês estão 
fortemente relacionados ao ferro.  
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Margem do Rio Gualaxo do Norte, no dia 07/12/2015 



 O rio Carmo apresentou turbidez, cor e níveis 
de ferro dentro dos limites da água de Classe 2. Essas 
características auxiliaram na diluição dos poluentes vin-
dos do rio Gualaxo do Norte após seu emissário; por-
tanto, este local pode ser um local alternativo para cap-
tação e tratamento de água para consumo humano. 
Durante os períodos de picos pluviométricos, o rio Gua-
laxo do Norte apresentou valores de contaminação aci-
ma dos estabelecidos para água doce Classe 3 na Reso-
lução Conama 357, aplicada às águas para consumo 
humano apenas após tratamento avançado.  

 Conforme demonstrado neste estudo, por meio 
do monitoramento das características físico-químicas 
das águas dos rios, a captação, o tratamento e a distri-
buição de água para consumo humano podem ser sus-
pensos até que as condições melhorem. Esse trabalho 
teve continuidade, de forma mais aprofundada e espe-
cífica, para compreender a toxicidade de contaminan-

tes não mencionados na Resolução Conama 357. 
Este estudo contribui para o desenvolvimento e 
proposição de regulamentações, como na criação 
de um sistema especial de classificação da qualida-
de das águas. 

O artigo completo (em inglês) foi publicado no volu-

me 27, número 4, ano 2020, com o título “River 

Water Contamination Resulting from the Mariana 

Disaster, Brazil” e pode ser acessado na página da 

Revista Floresta e Ambiente por meio do link a se-

guir: 

https://www.floram.org/article/doi/10.1590/2179-

8087.013218 
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Encontro das águas do rio Gualaxo do Norte (porção com mais sedimentos em suspensão, à esquerda) com o rio do Carmo 
(porção com menos sedimentos em suspensão, à direita). Percebe-se, claramente, a diferença de cor e turbidez das águas.  
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Texto e edição: Bruno Mendonça. 

Revisão de texto: Márcio  R. Francelino. 

https://www.floram.org/article/doi/10.1590/2179-8087.013218
https://www.floram.org/article/doi/10.1590/2179-8087.013218


Memória Viva 
Entrevista com o servidor Sebastião Correia Costa, do Departamento de Silvicultura 
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Sebastião Correia Costa, mais conhecido como “Tião”, é um dos funcionários mais antigos do Instituto 
de Florestas. Ao longo dos seus 65 anos de vida, Tião já recebeu várias homenagens e elogios vindo 
dos professores e colegas de trabalho.  

À esquerda, Sebastião trabalhando no viveiro na década de 80.  
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“Tião é um funcionário exemplar do nosso Institu-
to, comprometido com nosso viveiro, é responsá-
vel, assíduo, e está sempre disposto a ajudar. É 
muito querido pelos estudantes, adora reuni-los 
no viveiro e fazer uma boa feijoada ou um chur-
rasco. Um amigo que ganhei ao chegar à UFRRJ, 
sempre falo que ele é meu braço direito no viveiro. 
Se quiser a amizade dele, não esqueça de levar um 
queijo.” – Professor José Carlos Arthur Júnior.  

 

"Uma das primeiras (pessoas) que conheci ao che-
gar à UFRRJ foi Sebastião. Sempre foi muito recep-
tivo, acolhedor e responsável. Realizei vários tra-
balhos no viveiro e Sebastião sempre colaborou e  
acompanhou os estudantes que fazem estágio no 
viveiro, tornando-se amigos de todos." - Professor 
Paulo Sérgio dos Santos Leles. 

Há quanto tempo o senhor trabalha na Rural? 

R.: Há 40 anos, aproximadamente. 

 

Como o senhor ingressou como servidor na 
Universidade e como começou a trabalhar no 
Viveiro Florestal do IF? 

R.: Ingressei na vaga de um aposentado, na épo-
ca que eu entrei não tinha concurso.” “Eu fui 
direto trabalhar na floresta. 

 

Nos conte um pouco como é sua rotina traba-
lhando no viveiro florestal. O que mudou no 
período da pandemia? 

R.: Quando eu entrei, era para fazer manuten-
ção, produzindo e cuidando das mudas, esse é o 
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trabalho do viveiro. Eu tenho vindo, na pandemia, 
três vezes na semana. 

 

O que mais gosta de fazer na sua atual ocupação? 

R.: Produzir muda. 

 

Ao longo do tempo, o senhor notou muitas mu-
danças na forma de trabalho e no manejo das mu-
das? 

R.: Depois de um tempo começamos a trabalhar 
com tubete; sempre foi saquinho (antes); não che-
ga a ser automatizada (a forma de trabalho), mas é 
mais moderna (hoje). 

 

O senhor já recebeu várias homenagens Institucio-
nais pelo seu trabalho. Qual o diferencial que o 
senhor considera que contribuiu para que adqui-
risse esse reconhecimento? 

R.: O modo de tratar as pessoas. Sempre procurei 
tratar as pessoas com educação. 

 

Como o senhor contribui para a melhoria dos alunos 
no Instituto? 

R.: Através da experiência e do tempo. Quanto mais 
você fica (experiente), mais aprende e transfere para 
os alunos. 

 

O senhor já participou da vivência de várias gera-
ções de alunos aqui do IF. Como gostaria de encer-
rar o seu trabalho e sua carreira aqui no IF? 

R.: Da mesma forma que entrei: sair feliz, pois eu 
sempre gostei de fazer isso. 

 

Edição e entrevista: João Latorraca. 


