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As florestas nativas for-
mam um ecossistema na-
tural cuja importância ao 
meio ambiente é imensu-
rável. 

Em cada árvore,  em 
cada folha onde há cloro-
fila, ocorre o milagre da 
vida, a fotossíntese. Os 
vegetais desempenham 
uma função altamente rele-
vante – produzir oxigênio. 
Neste processo as árvores 
captam a energia do sol, 
quebram as moléculas de 
água retiradas do solo e 
expelem parte do oxigênio. 
A outra parte, juntam com 
moléculas de carbono ob-
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tidas na atmosfera elabo-
rando a madeira, o açúcar 
contido nos frutos, entre 
outros. O oxigênio que as 
árvores liberam é sobra do 
processo da fotossíntese, 
o qual é essencial ao ser 
humano, que se denomina 
muitas vezes, o centro do 
universo. 

As florestas nativas re-
gulam o ciclo da água pela 
interceptação dos pingos 
de chuva através da copa 
das árvores, impedindo 
que a água atinja o solo 
diretamente, evitando sua 
desagregação. Parte da 
água da chuva escorre 

pelos galhos e troncos infil-
trando lentamente no solo 
coberto por folhas mortas 
e irá abastecer o lençol 
freático para depois verter 
lentamente nas nascentes, 
evitando o escorrimento 
superf icialmente para o 
leito dos rios. Na cidade 
acontece ao cont rár io, 
onde não há árvores e o 
solo está revestido de ci-
mento e asfalto. 

Nas margens dos rios 
ela recebe o nome de mata 
ciliar, porque é como os cí-
lios que protegem os olhos. 
Além de atuar no controle 
da temperatura da água, 
suas folhas e frutos alimen-
tam os peixes e em época 
de cheias seus galhos evi-
tam que a correnteza atinja 
os barrancos.

As f l orestas também 
protegem à biodiversida-
de vegetal e animal que 
ali vivem. Muitas espé-

cies vegetais só crescem 
na presença de outras. 
No solo, milhões de mi-
croorganismos atuam na 
decomposição dos restos 
vegetais. 

Se o homem, ao ligar a 
motossera para cortar uma 
árvore, pudesse ver um fil-
me do que está acontecen-
do naquele ambiente, não 
seria capaz de fazê-lo.

R e c e n t e m e n t e 
abordamos o assunto 
da gripe causada pelo 
vírus Influenza tipo A 
(H1N1) neste presti-
giado jornal (Edição 
12). Hoje o tema é o 
mesmo, porém com 
outra preocupação: a 
de que os suínos bra-
sile iros também se 
infectarão. Esta preo-
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no Rio Grande do Sul 
quando comparado a 
Santa Catarina.  

A situação argenti-
na é bem diferente da 
realidade brasileira 
uma vez que nossos 
vizinhos não expor-
tam carne suína para 
a Comunidade Euro-
péia. Sendo assim, 
um surto no plantel 
brasileiro acarretaria 
maiores conseqüên-
cias econômicas à 
indústria suína, mais 
do que ainda já cau-
sou. 

Uma vez que a che-
gada desta doença 

se, dor de garganta, 
dor muscular, falta 
de apetite) não de-
verão ter contato com 
animais sadios. Esta 
última pode ser uma 
medida prevent iva 
difícil de ser seguida 
pois a indústria suína 
integrada emprega 
milhares de pesso-
as nesta atividade. 
Mas mesmo assim 
deve ser mantida e 
cumprida sempre que 
possível, já que todo 
e qualquer esforço é 
válido para combater 
este mal que nos as-
sola. 

cupação é cabível pe-
las seguintes razões: 
a) caso confirmado 
de surto em suínos 
argentinos no mês 
de junho (30% dos 
animais de um plantel 
de 5,500); b) baixas 
temperaturas de in-
verno no Rio Grande 
do Sul; c) o dobro de 
casos em humanos 

é quase inev i tável 
podemos sim, mini-
mizar seu impacto, 
trabalhando para que 
um menor  número 
possível de animais 
se infecte reduzindo 
assim, a transmissão 
desta doença para 
plantéis saudáveis. 
Isto pode ser at in-
gido com maior bio-
segurança como já 
previamente foi dis-
cutido aqui, mas além 
disso, uma recomen-
dação bastante sim-
ples poderá auxiliar: 
pessoas com sinais 
de gripe (febre, tos-

Os animais infecta-
dos apresentarão os 
mesmos sinais clíni-
cos que os humanos, 
sendo comum pas-
sar despercebidos a 
olhos menos atentos. 
A mortalidade espe-
rada é em torno de 
1% quando não com-
p l icada por out ras 
doenças. Os animais 
recuperam-se em 3-6 
dias. Estudos reali-
zados recentemente 
com esta cepa viral, 
demonstraram que 
não há riscos para 
aves, mais especifi-
camente perus.

mailto:orasul@terra.com.br
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A SAVI – Sociedade Amigos da Viola de 
Chapecó e Região, agradece ao Centro de 
Educação Superior do Oeste da UDESC e ao 
Jornal Sul Brasil pelo apoio e valorização da 
cultura musical caipira, através do espaço que 
tem nos disponibilizado no Sul Brasil Rural. A 
música caipira tem suas raízes no espaço rural 
e sua divulgação é uma das formas de manter 
viva esta cultura.

Carta do Leitor
Agradecimentos

Embora existam modelos distintos de colméias 
racionais para as mais variadas espécies de ASF, es-
tas deverão apresentar-se de acordo com o objetivo 
da criação (mel ou produção de família), além de se 
adequarem às características das diferentes regiões 

A alimentação da maior 
parte do rebanho brasilei-
ro se baseia no pastejo 
direto. Contudo, muitas 
vezes, de ciências quan-
titativas e qualitativas da 
forragem reduzem a e -
ciência de sua utilização, 
com impactos negativos 
sobre a produção animal, 
resultando em queda dos 
índices zootécnicos e da 
rentabilidade econômica 
do agronegócio.

Tal fato se deve, princi-
palmente, à degradação 
das pastagens, carac-
terizada pela sua perda 
de vigor e de poder de 
recuperação natural, por 
meio da rebrota, com-

Degradação de Pastagens

Particularidades das colméias racionais utilizadas na criação de abelhas indígenas sem ferrão
Por
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prometendo sua ca-
pacidade produtiva e a 
qualidade exigida pelos 
animais para manter os 
níveis de produção que 
proporcionem retornos 
econômicos satisfató-
rios.

A degradação das 
pastagens se dá, geral-
mente, em decorrência 
de um ou mais fatores, 
como: estabelecimento 
em áreas com declivi-
dade acima daquela 
recomendada; escolha 
equivocada da espécie 
forrageira; inadequa-
da correção da acidez 
do solo; fertilização de 
estabelecimento de-

ficiente; ausência de 
adubação de manuten-
ção; falhas no manejo; 
conhecimento técnico 
de ciente.

As estratégias para 
recuperação dessas 
pastagens contemplam 
correções em seu mane-
jo, por meio de ajustes na 
taxa de lotação animal, 
controle de invasoras, 
adequação da fertilidade 
do solo, introdução de 
novas espécies forra-
geiras, uso de culturas 
anuais e implantação 
de sistemas agro ores-
tais pecuários, também 
conhecidos como siste-

mas silvipastoris, dentre 
outras.

O adequado manejo 
da pastagem confere 
maior cobertura e, con-
seqüentemente, maior 
proteção do solo, propor-
cionando crescimento 
mais vigoroso das for-
rageiras, com reflexos 
positivos sobre o controle 
das invasoras, aspectos 
fundamentais para ga-
rantir alimentos em quan-
tidade e qualidade ideais 
à adequada nutrição dos 
animais, repercutindo 
positivamente sobre os 
índices zootécnicos do 
rebanho.

Pastagem degradada

onde são criadas no Brasil, porém, sem interferir no 
desenvolvimento do comportamento das abelhas no 
interior da colméia. As colméias racionais são cons-
truídas em partes independentes, ajustadas umas 
sobre as outras, variando as medidas em função do 
tamanho da espécie criada.

A colméia apresenta vários compartimentos, entre 
eles podem ser citados: uma tampa (função de fechar 
a parte superior da colméia); um orifício de entrada 
(na frente, permitindo o trânsito fácil das abelhas e 
sem ser demasiado grande); um ninho, local onde 
ocorre o desenvolvimento do ovo até o inseto adulto, 
(caracterizada pela presença dos discos de cria na 
horizontal ou em cachos) - existindo a necessidade 
de ampliar a área de cria, utiliza-se um sobreninho; 
uma ou várias melgueiras, local destinado para ar-
mazenar o mel; e uma lixeira que tem a função de 
depositar lixo (fezes e restos de alvéolos de cria). As 
placas aquecedoras são utilizadas quando espécies 
de clima quente são implantadas em regiões onde o 
clima é relativamente frio. A temperatura interna de 

uma colméia poderá oscilar entre 28-32ºC.
Deve-se enfatizar que nas serrarias ou nos depó-

sitos de madeira é possível adquirir sobras e retalhos 
de madeira de qualidade, a preço relativamente baixo, 
descartando a possibilidade da utilização de madeiras 
consideradas nobres. As tábuas devem ser planas, 
não empenadas, evitando assim vãos perigosos.

Modelo de colméia racional Zuge

mailto:cagna@hotmail.com
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União do Oeste

O Curso de Zootec-
nia do CEO/UDESC 
realizou no dia 27 de 
junho uma visita à Ca-
banha Bogorny no mu-
nicípio de Selbah – RS. 
Participaram da viagem 
um grupo de 26 alunos 
que cursam as discipli-
nas de Administração 
Rural, Comercialização 
Agrícola e Cooperativis-
mo, coordenadas pelo 
Professor Luiz Alberto 
Nottar. 

A Cabanha Bogorny 
é um exemplo de pro-
priedade familiar onde 
participam das ativida-
des o casal Luiz e Joraci 
Bogorny, a  lha Simone, 
que cuida dos contro-

A pele enrugada re-
vela a idade avançada. 
Mas quem vê a disposi-
ção da Sra. Irondina Se-
ra m Vaz não imagina 
que ela viva há mais de 
um século. Ela tem104 
anos, nasceu em feve-
reiro de 1905, antes da 
Primeira Guerra Mun-
dial. Nasceu onde hoje 
é o município de Ca-
xambu do Sul e desde 
pequena mora na Linha 
Aguinhas Frias, interior 
de Águas de Chapecó.

E por mais incrível 
que pareça, mantém 
praticamente todas as 
atividades de quando 
era nova. Ela mora so-
zinha ao lado da casa 
de um sobrinho, porém 
faz questão de tirar lei-
te das vacas, rachar 
lenha, carpir a horta, 
cortar cana, moer milho, 
limpar a casa e fazer 
comida.

- Eu estou bem, faço 
tudo que é serviço – a r-
ma a agricultora. Manter 
o corpo em movimento 
é um dos segredos. 

A Força Centenária 
de uma mulher

- Não sou preguiçosa 
– justi ca.

Outro fator positivo 
é comer produtos na-
turais, a maioria de-
les cultivados por ela 
mesma. - Planto feijão, 
mandioca, cebolinha e 
manjerona. Sou capaz 
de cortar uma moita 
de cana num instante 
– gaba-se.

Sra. Irondina di cil-
mente vai ao médico. 
Eu Sou forte – a rma. 
Quando sente alguma 
dor, vai para a cida-
de consultar, toma o 
remédio indicado e já 
 ca boa. Aos 104 anos, 
ela ainda consegue ler 
a Bíblia sem o uso de 
óculos.

Depois de criar seis 
 lhos, ela ajuda a cui-
dar agora de netos e 
bisnetos. Sempre com 
um sorriso no rosto.

A alegria é mais uma 
dica da vovó centenária 
para quem quer chegar 
a viver bastante com 
lucidez e energia.

Fonte: DC

Visita Técnica em bovinocultura de leite no Município de Selbah - RS
Por

Engº Agrº MSc.
Luiz Alberto Nottar

Prof. Curso de Zootecnia
UDESC - CEO

les administrativos e 
o genro que apóia a 
realização das tarefas 
diárias.

A visita técnica foi 
muito produtiva. Pode-
se verificar que, com 
apenas 24 hectares, 
quando bem adminis-
trados e com uso de 
tecnologia, é possível 
prosperar. O empreen-
dedor e também con-
selheiro cooperativista, 
enfatizou a importân-
cia do planejamento, 
da administração e a 
produção de alimento 
com qualidade. Para 
ele, a qualidade deve 
estar nas pessoas, nos 
alimentos, na genéti-
ca, para que se possa 
oferecer um produto na 
qualidade e satisfazer 
as necessidades do 
mercado.

Além da qualidade 

genética, a Cabanha 
Bogorny prima pelo 
manejo do rebanho lei-
teiro, que produz mais 
de 1.200.000 litros/ano 
e pela alimentação pro-
duzida em seus 19 ha 
com mais de 42 ton/ha/
ano de matéria seca 
de feno. Possui um 
sistema de ordenha im-
portando de Israel que 

possibilita o controle 
individual de todos os 
animais ordenhados. 
Cerca de 2/3 do feno 
produzido é comerciali-
zado, gerando uma boa 
receita anual. A proprie-
dade compra silagem 
de milho de lavouras 
vizinhas de alta produ-
tividade para comple-
mentar a alimentação 

com volumoso.
Outra visita realizada 

foi na Fazenda Tarumã, 
município de Carazi-
nho, de propriedade da 
Família do Dr Francis-
co, Médico Veterinário 
e Consultor técnico da 
Tortuga. Nesta ocasião, 
os acadêmicos tiveram 
a oportunidade de co-
nheceram outro modelo 
de produção, realizado 
em uma área de 500 

ha, tendo também, a 
atividade leiteira como 
posição de destaque, 
além da avicultura, sui-
nocultura e produção 
de grãos.

Pode-se observar du-
rante as visitas, a impor-
tância do planejamento 
e da administração da 
propriedade rural, para 
o bom desenvolvimento 
técnico e econômico da 
atividade leiteira.Acadêmicos, professor e agricultor em 

propriedade rural do município de Selbah – RS

União do Oeste possui uma área de 90,06 km² 
, população de 3.116 habitantes e altitude de 
462m. A colonização iniciou por volta de 1947, 
com a vinda de colonos do Rio Grande do Sul 
descendentes de italianos, alemães e poloneses, 
porém muito antes, a comunidade já era povoada 
por caboclos. 

O Município tem sua economia voltada para as 
atividades agrícolas como a produção e cultivo 
de milho, soja, feijão e fumo. Também tem parte 
de suas atividades econômicas voltadas para a 
bovinocultura, avicultura, suinocultura, indústrias 
moveleiras, têxtil, comerciarias e pequenas em-
presas prestadoras de serviços.

No stand do Mercado Público Regional em 
Chapecó, encontram-se pani cados (pão ca-
seiro, cuca, grostoli, bolachas e palito salgado, 

rosca de manteiga). Nas bebidas destacam-se 
o vinagre, grapa, vinhos e licores e caipirinha. 
Mel, melado, açúcar mascavo, rapadura e man-
dioca com casca/descascada. Frutas: abacate, 
bergamota, lima, laranja doce, limão, abacaxi e 
limão congelado.

Frutas diversas
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Setor de Previsão de Tempo e Clima - Epagri/Ciram.
Meteorologista: Rosandro Minuzzi.

►AgendaSemana de tempo instável em SC!
Quinta-feira (09/07): Madrugada com tempo fechado 
com chuva em todo o estado, podendo ser moderada a 
forte em alguns momentos, com trovoadas. No decorrer 
do dia, o tempo começa a melhorar a partir do Oeste 
com o afastamento da frente fria. Temperatura estável, 
diminuindo um pouco à noite na divisa do RS.
Sexta-feira (10/07): Pela manhã, presença de sol com 
aumento de nuvens em SC devido a intensificação de um 
cavado (área alongada de baixa pressão). Entre a tarde e 
noite voltam a ocorrer pancadas de chuva com trovoadas 
no estado. Temperatura mais baixa na madrugada e em 
elevação durante o dia.
Sábado (11/08): O tempo segue instável com muitas 
nuvens e condições de chuva, alternando com períodos de 
melhoria. Temperatura estável. 
Domingo (12/08): Mais nuvens e condições de chuva no 
início do dia, melhorando no decorrer do período devido a 
aproximação de uma massa de ar frio e seco. Temperatura 
em declínio.

TENDÊNCIA de 13 a 22/07/09 
No período entre os dias 13 e 18, o tempo fica firme sem 
chuva em SC, com temperaturas baixas, com valores 
negativos e formação de geada nas áreas altas do estado, 
devido a uma massa de ar frio e seco, com intensidade 
moderada a forte nos dias 13 e 14/07. A partir do dia 
18, mais nuvens e condições de chuva mais freqüentes 
em SC por influência de uma nova frente fria e áreas de 
baixa pressão. No fim do período, a temperatura declina 
novamente com a chegada de uma nova massa de ar frio.

Previsão agroclimática
Julho, Agosto e Setembro/2009

Mesmo com as águas superficiais do Pacífico Equatorial 
com valores acima da média climática (aquecimento) 
e previsão que este comportamento deva continuar nos 
próximos meses indicando a ocorrência do El Niño, a 
influência deste fenômeno no clima do Estado deverá 
ocorrer de forma significativa a partir de setembro. Assim, 
a previsão para o trimestre corrente (JUL/AGO/SET) 
indica um regime de chuva normal para esta época do 
ano, devendo ao fim do período contabilizar volumes 
dentro da média climática, sem descartar a possibilidade 
de municípios com volumes acima da climatologia em 
razão dos eventos extremos de chuva. Em média, no Oeste 
o volume de chuva em julho deve ficar entre 120mm e 
160mm 
Diante da “normalidade” do regime de chuvas para esta 
época do ano, a semeadura da safra de grãos de inverno 
(trigo, triticale e cevada) que ocorrerá de forma mais 
intensa em julho, não deverá ser prejudicada em termos 
de exigência hídrica, bem como, o desenvolvimento destas 
culturas e da pastagem, tão prejudicada durante a última 
estiagem.

- 10 e 11/07 – IX Festa Colonial – Vinho, Queijo 
e Salame. EFACIP – Pinhalzinho.

- 11/07 - Festa Julina – Mercado Público Regional 
– Chapecó. A partir das 14 hs. e Fogueira as 18:30 
hs.

- 12/07 – Festa do Colono e Motorista – Nova 
Itaberaba. Informações com Marciano (49) 3327-
0024/Ari 3327-0017.

- 16 e 17/07 - Seminário Do Fórum Da 
Mesorregião Da Grande Fronteira Do Mercosul 
- Centro De Cultura e Eventos Plínio Arlindo De 
Nês E-Mail: marlene@amosc.org.br

- 18/07 - 18º Jantar Caipira com Rodada De 
Viola Ao Vivo - Sede do Folle. Sociedade Amigos 
da Viola. 33240471 – Sede Folle

- 25/07 – 8ª Festa da Colonização Italiana 
– Rota da Cultura Italiana. Comunidade de Linha 
Batistello – Chapecó. Tereza Lima 2239-5939

- 28 a 30/07 - XI ENFRUTE - Encontro Nacional 
Sobre Fruticultura de Clima Temperado. 
Parque da Maçã. Fraiburgo. enfrute@epagri.
sc.gov.br. (49) 3561-2000. 

- 04 a 06/08 - II Simpósio Brasil Sul de 
Suinocultura - Local: Centro de Cultura e Eventos 
Plínio Arlindo de Nês. Promotor: Núcleo Oeste de 
Médicos Veterinários
Contato: (49) 3329-1640 / 3328-4785 Solange 
Site: www.nucleovet.com.br.
E-mail: nucleovet@ nucleovet.com.br

- 19 a 21/08 – AveExpo e III Fórum Internacional 
de Avicultura. – Foz do Iguaçú/PR. www.
aveexpo.com.br. (19) 3709-1100.

Fontes:
Instituto Cepa/SC – dia 06/07
1 Cooperativa Alfa/Chapecó

Obs.: valores até dia 13/07
2 Ferticel/Coronel Freitas.Valores sujeitos a alterações
3 Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)

INDICADORES R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

2,10 kg
1,98 kg

Frango de granja vivo 1,53 kg

Boi gordo - Chapecó
- Joaçaba

74,00 ar
82,50 ar

Feijão preto (safra) 70,00 sc
Trigo superior ph 78 29,00 sc
Milho amarelo 18,50 sc
Soja industrial 46,00 sc
Adubo NPK (2:20:20)1 47,40 sc
Adubo NPK (9:33:12)1 51,00 sc
Uréia1 39,90 sc

Fertilizante orgânico2

granulado-saca 40 kg
granulado-granel

14,00 sc
330,00 ton

Queijo colonial3 10,00–11,00 kg
Salame colonial3 8,50–11,00kg
Torresmo3 11,50 kg
Cortes de carne suína3 4,99 – 7,30 kg
Frango colonial3 6,50 – 7,15 kg
Pão Caseiro3 (600 gr) 2,50 uni
Peixe limpo, fresco-congelado3

- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo

13,00 kg
7,50 kg
8,50 kg

Mel3 8,00 kg
Muda de flor – cxa com 15 uni 7,00-8,50 cxa
Suco de laranja – copo 300 ml3 1,00 uni
Caldo de cana – copo 300 ml3 1,00 uni

Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

6,00 sc
4,80 sc

70,00–75,00 tn

Dólar comercial Compra: 1,991
Venda: 1,993

Salário mínimo 465,00

mailto:cagna@hotmail.com
http://www.oeste.udesc.br
http://www.jornalsulbrasil.com.br
mailto:marlene@amosc.org.br
http://www.nucleovet.com.br

