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 A arte de criar paisagens ou, sim-
plesmente, paisagismo, pode ser definida 
como, a maneira, através de projetos, de 
tornar lugares mais agradáveis, com a finali-
dade de melhorar seu aspecto e utilização 
pelo homem (MADGUIMARAES, 2012). Nos 
dias atuais, grandes empresas estão inserin-
do áreas verdes em suas instalações, contri-
buindo para o aumento da produção e bem 
estar dos funcionários. Este, por sua vez, 
pode ser definido ainda, como uma atividade 
que visa à criação de espaços funcionais 
utilizando basicamente as plantas, além de 
outros objetos (IBRAPAISAGISMO, 2012).  

 O paisagismo pode ser considerado 
uma profissão antiga. Sendo, inicialmente, 
uma simples melhoria da paisagem, desen-
volveu-se por todo o mundo, principalmente 
na parte oriental do planeta, no qual possuía 
um significado simbólico (MADGUIMARAES, 
2012). Apareceu no renascimento italiano e, 
logo em seguida, em todo o continente euro-
peu (MADGUIMARAES, 2012).  No Brasil, o 
paisagismo sofreu grande influência das idei-
as de Burle Marx (São Paulo, 4 de agosto de 
1909 — Rio de Janeiro, 4 de junho de 1994),  
entretanto foi estabelecido por vontade de 
Dom Pedro II, na época, imperador do país, 
com a construção dos parques São Cristó-
vão, São Clemente e Campos de Santana, 
ambos no estado do Rio de Janeiro. Atual-
mente, o paisagismo se tornou parte de outra 
área, a arquitetura. Sendo assim, as técnicas 
deste são utilizadas em todas as possíveis 
obras públicas e particulares, como em par-
ques, casas, rodovias, apartamentos e ou-
tros. 
  

 O artista da natureza não só requin-
ta os locais, tornando as paisagens organiza-
das e belas, como também, pode atuar na 
preservação e restauração de áreas degrada-
das, uma vez que o paisagista depende de 
conhecimentos em diversas áreas, como, 
engenharia florestal e agronomia, por exem-
plo.  

 Desta maneira, é de extrema impor-
tância à criação de ambientes que possam 
oferecer o bem estar, conforto térmico, acús-
tico, e, indubitavelmente, uma contribuição 
para a manutenção da biodiversidade nas 
pequenas, médias e  grandes cidades brasi-
leiras, como em qualquer outro lugar em que 
se possa ter contato com a natureza. 
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Revisão Bibliográfica 

Trabalho apresentado na disciplina de Reprodução Vegetal 2011/2. 

 

Aspectos Germinativos dos Ipês (Tabebuia sp.)  

Autores: Alessandra Carvalho Maciel,  Fabiane Sartor Granemann, Juliano Terhorst, 

Larissa Scheffer  

 As espécies de ipês, do gênero Ta-
bebuia têm importância econômica e paisa-
gística, sua madeira tem várias utilidades, 
além de apresentarem flores grandes e muito 
bonitas. As espécies de ipê analisadas neste 
trabalho foram Tabebuia chrysotricha, Tabe-
buia pentaphylla, Tabebuia roseo-alba e Ta-
bebuia avellanedae, são árvores de interesse 
econômico madeireiro, ornamental e indicada 
em programas de reflorestamento.  
 Por serem espécies hermafroditas, 
necessitam de agente polinizador para que 
ocorra a reprodução, sendo que a maturidade 
fisiológica das sementes ocorre antes da va-
gem estar completamente aberta. Os frutos 
de abertura espontânea devem ser colhidos e 
mantidos ao sol para que liberem as semen-
tes, sendo que o tamanho destas poderá in-
fluenciar no tempo e na taxa de germinação. 
 As mudas têm desenvolvimento rápi-
do, mas um dos problemas é o ataque de 
patógenos às sementes, que causam baixa 
taxa de germinação, e prejudicam o cresci-
mento e desenvolvimento normal das plantas, 
prejudicando assim a produção de mudas.  
 As espécies do gênero Tabebuia 
podem ser agrupadas, de acordo com a cor 
da flor que produzem, pode ser amarela, 
branca, roxa ou rosa (MAEDA e MATTHES, 
1984). No inverno, ficam completamente sem 
folhas e começam a florir no início da prima-
vera, durante os meses de agosto e setembro 
(LORENZI, 2008).  
   

 A flor-símbolo do Brasil é a do ipê-
amarelo, amplamente utilizada em projetos de 
paisagismo, esta árvore produz madeira de 
excelente qualidade (MARQUES et al, 2004).  
 A espécie Tabebuia chrysotricha 
(Mart. ex DC.) Standl  que é conhecida popu-
larmente como Ipê-amarelo, pode chegar a 
medir 10 metros de altura e 40 cm de diâme-
tro (LORENZI, 2008).  
 Segundo LORENZI (2008), é uma 
planta decídua, heliófita, característica de 
formações abertas da floresta pluvial do alto 
da encosta atlântica. Sua dispersão é descon-
tínua e irregular, geralmente ocorrendo em 
baixa freqüência. É mais freqüente nas forma-
ções secundárias localizadas sobre solos 
bem drenados de encostas. Produz anual-
mente muitas sementes. 
 As folhas são opostas, digitadas e 
compostas. Sendo que cada folha é formada 
por 5 folíolos. As flores são grandes e lanceo-
ladas, de coloração amarelo-ouro, possuem 
em média 8x15cm, e tem 4 estames 
(elementos masculinos) e 1 estilete (elemento 
feminino) (AGUIAR, 2010).  
 Como vivemos em um período da 
história da humanidade, em que a biodiversi-
dade é muito importante para termos um meio 
ambiente equilibrado, precisamos preservar 
as espécies nativas que ainda existem. Elas 
são naturalmente adaptadas às regiões onde 
ocorrem, e isso é muito importante para o 
equilíbrio ambiental e para as interações eco-
lógicas. Cada espécie de árvore nativa possui 
características próprias e, deve ser valorizada 
pelos diversos benefícios que pode proporcio-
nar, e é por esse motivo que devemos preser-
var espécies como a Tabebuia chrysotricha. 
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Caldas Naturais 

Inseticida de Urtiga 

Ingredientes: 500g de 

urtiga; 1 litro de água. 

Funções: Controlar pulgão 

e lagarta. 

Modo de preparar e usar: 
Esmagar bem, misturar e 
deixar descansar durante 

dois dias. Pulverizar as 
plantas a cada 15 dias, 

diluído a 10%, (lOOmI em 
1 litro de água ou 1 litro 

para 10 litros de água).  

 

Fonte: 
http://pt.scribd.com/doc/7095733/c

aldasnaturais 

Previsão do tempo para 

o mês de Agosto 

Agosto com pouca chuva 

e pouco frio. 

Agosto sofrerá grande 
influência de um ar seco 

fazendo com que as fren-
tes frias associados a 
chuva nesta época do 
ano, sejam desviadas 

para o mar. Isso ocasiona 
o estabelecimento de uma 
espécie de bloqueio at-
mosférico, resultando em 
uma mudança, de manei-
ra não significativa, por 

um longo período de dias. 

Fonte: 

http://wp.clicrbs.com.br/blogdopuc
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Seção Projeto  

Nesta seção apresentamos os projetos de conclusão de Curso em Ciências Rurais 2012/1. 

Estudos visando o uso de espécies vegetais nativas no paisagismo do Campus Curitiba-

nos da Universidade Federal de Santa Catarina 

 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar um estudo de espécies vegetais nativas com poten-
cial ornamental visando a utilização no projeto paisagístico da 
Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Curitiba-
nos.  

 

JUSTIFICATIVA  

 

Uso de espécies vegetais nativas no paisagismo visa valori-
zar a conservação;  

Desempenham importante papel no paisagismo moderno, 
devido à pouca manutenção exigida, regionalismo e por servi-
rem de habitat para a vida silvestre local;  

Há deficiência de informações sobre a flora regional com 
potencial para ser empregada em projetos paisagísticos.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

No Brasil, os primeiros cultivos comerciais de plantas orna-
mentais surgiram na década de 50 no estado de São Paulo. 
Atualmente, as regiões Sul e Sudeste são as principais produ-
toras de plantas ornamentais (JUNQUEIRA & PEETZ, 2008).  

Espécies exóticas introduzidas como ornamentais se dis-
persaram e acabaram substituindo a flora nativa (HEIDEN et 
al., 2007). 

A diversidade das condições edafoclimáticas no Brasil per-
mite o cultivo diversificado de espécies nativas (Figura 2) e 
exóticas (BUAINAIN & BATALHA, 2007).  

 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

Levantamento de espécies vegetais nativas que apresen-
tem características ornamentais em três propriedades rurais 
no município de Curitibanos-SC (STUMPF, 2007);  

Caracterização morfológica e fenológica das espécies ve-
getais nativas (STUMPF, 2007);  

     - Visitas quinzenais às áreas de estudo.  

Escolha das espécies vegetais que possam compor o pai-
sagismo da UFSC (STUMPF, 2007).  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

Obter informações das espécies vegetais nativas existentes 
no município de Curitibanos que possuam potencial ornamen-
tal e disponibilizar a lista de espécies vegetais nativas ao pro-
fissional paisagista para sua utilização no projeto paisagístico 
do Campus.  
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Tirinhas 

Parabéns 1ª Turma de Formandos da Universidade Federal de Santa Catarina do  

Campus Curitibanos! 

Curso de Ciências Rurais 
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