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produção científica 
e preservação da 
biodiversidade

O Centro de Pesquisas e Conservação 
da Natureza (CPCN) Pró-Mata tem como 
objetivo proteger a biodiversidade, gerar e divulgar 
conhecimentos, promovendo o desenvolvimento 
sustentável por meio de atividades acadêmicas e 
pesquisas. Inaugurado em 1996, resultado de um 
convênio PUCRS/Universidade de Tübingen (Alemanha), 
está situado em São Francisco de Paula (RS). A área 
de mais de 3 mil hectares foi escolhida por conjugar 
ecossistemas nativos, incluindo a mata de Araucária.

Bioprospecção, diversidade de microorganismos 
em água de bromélias e inventários da biodiversidade 
(fauna e flora), formam as três linhas de pesquisa. Na 
primeira, a investigação dos diferentes constituintes de 
óleos essenciais, dos polifenóis, da fração flavonóide e de 
outros presentes em espécies de ocorrência no Pró-Mata 
pode gerar novas moléculas com uso comercial, atraindo a 
atenção da indústria de essências naturais e fitoterápicas. 
A segunda linha trata da caracterização da biodiversidade 
de um tipo de ecossistema aquático de fitotelmos 
(recipientes vegetais, como em algumas bromélias) em 
um bioma ainda pouco investigado. Na última linha, 
o CPCN Pró-Mata destaca-se em pesquisas sobre a 
biodiversidade e dos ecossistemas da borda do Planalto 
das Araucárias, com vasta produção científica, abordando 
desde a sistemática à ecologia de espécies e manejo de 
ecossistemas, assim como a biologia molecular.

Os estudos do Centro incluem, na Universidade, 
pesquisadores das Faculdades de Biociências, de 
Engenharia e de Farmácia. Nas áreas de Ecologia Florestal 
e Silvicultura, há parceria com a Escola Técnica Superior 
Florestal de Rottenburg, na Alemanha.

A contínua projeção da PUCRS como instituição 
atuante em serviços e formação para a área ambiental é 
uma meta contínua do CPCN Pró-Mata, conforme o seu 
coordenador, professor Cláudio Mondin, assim como o 
cadastramento de novos projetos, com prioridade para as 
áreas de biodiversidade, bioprospecção e sustentabilidade.

  www.pucrs.br/ima/promata/

scientific production 
and the preservation of 
biodiversity 

The Center for Research and Preservation 
of Nature (CPCN) Pro-Mata aims at protecting 
biodiversity, generating, and spreading knowledge by 
promoting sustainable development on the basis of 
academic activities and research projects. Opened in 
1996 as a result of the joint program PUCRS/Tübingen 
University (Germany), it is located in São Francisco de 
Paula (RS). The over 3,000 ha area was chosen because it 
combines native ecosystems including the Araucaria forest.

Bioprospection, diversity of microorganisms in 
bromeliad water, and biodiversity inventories (fauna and 
flora) constitute the three research lines developed at 
the Center. In the first research line, the investigation 
of different components of essential oils, poliphenols, 
flavonoid fraction, among others found in species 
from Pro-Mata, may generate new commercially viable 
molecules, attracting the attention of the natural and 
phytoterapeutic essence industry. The second line 
accounts for the characterization of biodiversity in a 
kind of aquatic ecosystem (vegetal recipients such as 
some bromeliads) in a yet little investigated bioma. In the 
last line, the CPCN Pro-Mata stands out for research 
projects on biodiversity and ecosystems in the ridge of 
the Araucaria plateau, with a broad scientific production 
drawing on the systematics of species ecology and the 
handling of ecosystems, as well as molecular biology. 

The studies of the Center are developed by 
researchers from the PUCRS Schools of Biosciences, 
Engineering, and Pharmacy. In the fields of Forest Ecology and 
Silviculture the Center has established a partnership with the 
Forestry Technical College from Rottenburg, in Germany.

The ongoing acknowledgement of PUCRS as an 
institution acting in environmental services and education 
is a continuous goal of the CPCN Pro-Mata, according 
to its coordinator, Professor Cláudio Mondin, and also 
for conducting new projects with priority to biodiversity, 
bioprospection, and sustainability.
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Cepac cria soluções para 
preservação ambiental

O Centro de Excelência em Pesquisa 
e Inovação em Petróleo, Recursos Mineirais 
e Armazenamento de Carbono (CEPAC)
é um espaço interdisciplinar para investigação, 
desenvolvimento, inovação, demonstração e transferência 
de tecnologia em armazenamento de carbono, com a 
proposta de mitigar mudanças climáticas e produzir 
energia. Sediado no Tecnopuc, representa uma iniciativa 
conjunta da PUCRS e da Petrobras. 

Sob a coordenação do professor João Marcelo Ketzer, 
o Cepac atua com cinco programas de pesquisa. O Proreserva 
estuda o potencial de reservatórios para armazenar CO2. 
Experimentos com modelagem por computador ou nos 
laboratórios verificam a capacidade de armazenamento, 
segurança e viabilidade, no Brasil e no exterior.

Os pesquisadores do Procarbo investigam o 
carvão, a fim de conhecer formas de uso mais limpas e não 
convencionais deste. Entre elas estão a sua utilização para 
armazenamento de CO2 e o processo de gaseificação do 
carvão, transformando-o em gás de síntese (com aplicação 
na indústria petroquímica e de energia).

O Proinpo, analisa a resistência e a integridade 
dos materiais empregados em poços. Já o Carbmap, é um 
programa transversal aos demais, fazendo o mapeamento 
das fontes emissoras capturáveis de gás carbônico no Brasil 
e os prováveis locais seguros para seu armazenamento.

Com o projeto Conegas, vinculado ao Programa 
de Fronteiras Exploratórias do Centro de Pesquisas da 
Petrobras, o Cepac pesquisará a existência de hidratos de gás 
(gás natural aprisionado em gelo no fundo do mar e em solos 
de regiões polares) no Cone de Rio Grande (RS), a mais de 
100 km da costa gaúcha. Será avaliado o volume de gás no 
local e possíveis formas de produção desses hidratos. 

Na PUCRS, o Cepac realiza trabalhos com as 
Faculdades de Engenharia, de Química, de Comunicação 
Social, de Informática, de Biociências e de Física. Outros 
parceiros são empresas do setor industrial, como 
a Copelmi Mineração, e, no âmbito internacional, o 
Comissariado de Energia Atômica da França e Laboratório 
de Tecnologia em Energia dos EUA. 

www.pucrs.br/cepac/

Cepac creates solutions 
for environmental 
preservation

The Center of Excellence in Research and 
Innovation in Petroleum, Mineral Resources and 
Carbon Storage (CEPAC) is an interdisciplinary space 
for investigation, development, innovation, demonstration, 
and transference of technology in the storage of 
carbon, with the proposal of mitigating climate changes 
and producing energy. Headquartered at Tecnopuc, 
the University technological park, it represents a joint 
initiative of PUCRS and Petrobras. 

Under the coordination of Professor João 
Marcelo Ketzer, the Cepac runs on five research 
programs. The Proreserva studies reservoir potential to 
store CO2. Computer modeling or lab experiments are 
used to investigate storing capacity, safety, and viability 
both in Brazil and abroad.

The researchers of the Procarbo program 
investigate coal in order to find its cleanest and non 
conventional ways of use. Among them are its utilization 
for the storing of CO2 and the in situ coal gasification 
process, transforming it into a synthesis gas (with the 
application to the energy and petrochemical industries).

The Proinpo program analyzes the resistance and 
the integrity of material employed in wells. Carbmap, in its 
turn, is a cross line program, mapping carbon gas emission 
sources in Brazil and probable safe sites for storage.

With the Conegas Project, linked to the 
Exploratory Frontier Program of the Petrobras Research 
Center, the Cepac will investigate the existence of gas 
hydrates (natural gas captured in ice on the sea bottom 
and in polar regions and soil) in the Cone of Rio Grande 
(RS), 100 km off the state’s coast. The volume of gas in the 
place and possible production forms of these hydrates 
will be evaluated. 

At PUCRS, the Cepac develops projects with the 
Schools of Engineering, Chemistry, Social Communication, 
Informatics, Biosciences, and Physics. Other partners are 
companies from the industrial sector such as Copelmi 
Mineração and, at the international level, the French 
Atomic Energy Comissariat and the National Energy 
Technology Laboratory of the USA. 
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GRUPo/GRoUP CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Biodiversidade e Ecossistemas de Campos e Florestas da Mata Atlântica
Claudio Augusto Mondin cmondin@pucrs.br

Biodiversity and Forest and Rangelands Ecosystems of the Atlantic Forest

Tecnologias para mitigação de Impactos Ambientais
João Marcelo Medina Ketzer marcelo.ketzer@pucrs.br

Technologies for Environmental Impact Mitigation

CENTRo/CENTER CooRDENADoR/CooRDINAToR E-MAIL

Centro de Excelência em Pesquisa e Inovação em Petróleo, Recursos Mineirais e 
Armazenamento de Carbono (CEPAC)

João Marcelo Medina Ketzer marcelo.ketzer@pucrs.br
Center of Excellence in Research and Innovation in Petroleum, Mineral Resources and Carbon 
Storage (CEPAC)

Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata
Claudio Augusto Mondin cmondin@pucrs.br

Center for Research and Preservation of Nature Pro-Mata
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