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“Fruticultura Tropical nos Microclimas
Existentes no Oeste de Santa Catarina”
EPAGRI realiza Seminário Regional para o Desenvolvimento de
Novas Alternativas Econômicas na Agricultura familiar

A

Paulo Ricardo Ficagna1

região oeste de Santa Catarina é uma
grande importadora
de frutas. Importa-se como
exemplo, em torno de 150
toneladas de banana a cada
semana, uma das frutas
mais consumida na região.
Por outro lado, o cultivo de
frutas tropicais e exóticas
(banana, goiaba, abacaxi,
maracujá, entre outras) tem
se mostrado promissor nos
microclimas tropicais existentes na região oeste. Estes
microclimas são formados
pelos rios Uruguai, Chapecó,
Irani e outros de menor porte e ganham ênfase em função das várias barragens ao
longo de seus cursos, favorecendo condição de redução
na formação de geadas durante os meses de inverno.
Estas características criam
boas perspectivas para o cultivo das frutas tropicais em
escala comercial.
Com o cenário pro-

missor deste segmento da
fruticultura, desenvolveu-se
uma visão de futuro otimista
com potencial para contribuir com o desenvolvimento
socioeconômico dos agricultores familiares, além de
fornecer alimentos de qualidade para o mercado consumidor regional.
Com o objetivo de motivar e capacitar pesquisadores, extensionista rurais e
as famílias dos agricultores
envolvidos neste trabalho,
a EPAGRI, através do Grupo Técnico da Fruticultura
e as instituições parceiras2,
realizaram o “Seminário
Regional de Fruticultura
Tropical dos Microclimas
Existentes no Oeste de
Santa Catarina”. O evento
ocorreu no dia 20 de novembro no CEPAF – Centro de
Pesquisa para a Agricultura
familiar da EPAGRI em Chapecó, com a presença de 84
participantes (Figura 1).
Hilda Müller

Figura 1. Público participante do seminário: famílias de agricultores, extensionistas
rurais e pesquisadores.

A programação do evento
contou com um conjunto de
palestras técnicas de alto nível e relatos das experiências
das famílias dos agricultores
através dos extensionistas rurais pertencentes aos diversos
municípios que já produzem
frutas em Unidades de Observação (UO) com a participação
das famílias dos municípios de
Chapecó, Quilombo, Marema,
Planalto Alegre e Coronel Freitas. Durante seminário foram
realizadas mostras das frutas
produzidas pelos agricultores
da região oeste, como exemplo
a banana (Figura 2). Também
houve uma palestra e a apresentação de um conjunto de
frutas exóticas não convencionais com potencial produtivo
e de mercado – lixia, achachariu/bacuparí boliviano, fisalis,
fruta do conde, abiu, mamey
longana, jaca, entre outras (Figura 3).
Segundo Gilberto Barella,
Responsável do Programa de
Fruticultura de Clima Tropical
da EPAGRI e do Grupo de trabalho em Fruticultura, “o mercado do oeste catarinense está
aberto e ávido por frutas e a
nossa região tem demonstrado
um grande potencial para produção - basta ter produtos de
qualidade e em quantidade”.
“Para tanto, os pomares existentes e os novos plantios precisam de orientação técnica e
profissionalismo para que haja
eficiência produtiva e assim serem competitivos no mercado”,
conclui Barella
Além da comercialização das
frutas in natura, a produção
pode servir de matéria prima
para uma linha de trabalho
com grande capacidade para
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Figura 2. Mostra de bananas produzidas pelos agricultores nos microclimas em
Unidades de Observação com acompanhamento dos extensionistas rurais.
PAULO R FICAGNA

Figura 3. Mostra de frutas de clima tropical com potencial produtivo e de mercado

agregar valor – trata-se da
“Agroindústria Familiar” que
pode transformar as frutas em
doces, geleias, sucos e conservas.
Ao final do evento, avaliou-se
que os objetivos foram alcançados. Um dos encaminhamen-

tos do evento foi a ampliação
do Grupo de Trabalho, o qual
deverá se reunir em momento oportuno para planejar as
próximas atividades visando o
avanço do desenvolvimento da
fruticultura de clima tropical
no oeste catarinense.

1Extensionista Rural da EPAGRI; Professor da UDESC/CEO / 2 Secretarias de Desenvolv Regionais de Chapecó, Quilombo, Xanxerê e São Lourenço do Oeste, -Unoesc, Univer Fed da Fronteira Sul, Unochapecó, PM de Chapecó
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XIII ConectaZoo
Silagem: qual é o melhor momento de abrir o silo?
Juliane Taiz Calgaro¹; Daniel Junges²; Diego de Córdova Cucco³

O

Zootecnista
formado na UDESC/CEO
– Chapecó, Daniel
Junges, recentemente concluiu
seu Doutorado na Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” – ESALQ/USP.Em
seu doutorado conduziu um
experimento que avaliou vários tempos de abertura do silo
e qual a influência do período
de estocagem na qualidade da
silagem de milho. No dia 13
de novembro de 2014, esteve
em Chapecó para palestrar no
XIII ConectaZOO, mostrando
os resultados obtidos com seu
trabalho.
O milho contém inúmeras
características que o tornam
especial para ser utilizado no
processo de ensilagem, são
elas:bom rendimento agronômico, teor de matéria seca, carboidratos solúveis, capacidade
tampão e perfil microbiano.
Esses fatores são determinantes para se obter rendimento
de massa colhida por hectare
(toneladas de matéria seca hectare) como também qualidade
nutritiva da silagem (energia armazenada na forma de amido).
A escolha do híbrido de milho
a ser utilizado, poderá auxiliar
na maior ou menor digestibilidade da silagem no rúmen

dos bovinos posteriormente. O
manejo agronômico da cultura
como cuidados com adubação,
semeadura entre outros são tão
essenciais no milho para grão
quanto no milho para silagem.
A colheita e ensilagem devem
ser feitas respeitando o ponto
ideal de colheita da planta, que
deve ser por volta de 33 a 35%
de matéria seca da planta de
milho. Utilizar ensiladeira com
as facas bem afiadas (afiar pelo
menos uma vez ao dia quando
estiver na época de ensilagem,
e regular a contra faca o mais
próximo possível das facas de
corte) para que as partículas
fiquem em um tamanho que
favoreça a conservação da forragem (entre 1,0 e 1,5cm) com
ganhos no desempenho dos
animais que irão consumir a silagem. Vale reforçar que todo o
trabalho bem feito até este ponto pode ser comprometido se
a silagem não for bem picada,
compactada e vedada com uma
lona de boa qualidade. Além
dos pontos citados que estão
ligados ao ato de ensilagem, é
importante também o manejo
na retirada da silagem do silo.
Retirar fatias de 15 a 20 cm do
painel do silo diariamente ao
longo de toda a face da silagem
exposta ao ar. Esse manejo

Figura 2. Influência do tempo de armazenamento sobre a degradabilidade da matéria seca de silagem de milho após 24 e 48 horas de incubação in situ. Os maiores
ganhos em degradabilidade são até os 30 dias de armazenamento, sendo o amido
a maior fração do alimento que está sendo digerido.
Fonte: Junges et al. (2014).
¹ Acadêmica do 9º período do curso de Zootecnia (UDESC - CEO)
² Doutor em Zootecnia, ESALQ/USP
³ Doutor em Zootecnia,Professor do Depto de Zootecnia (UDESC - CEO)
E-mail: juliane.zoot@hotmail.com

irá garantir que a silagem não
esquente, garantido menores
perdas e maior consumo pelos
animais (Figura 1).
Uma variável que estima
a qualidade da silagem a ser
fornecida aos animais é a sua
digestibilidade. Por digestibilidade, entende-se a fração do
alimento oferecida ao animal
que ele absorve e utiliza para
se manter vivo ou produzir leite
e carne. Alguns produtores de
leite e técnicos de campo têm
observado maior quantidade de
grãos inteiros nas fezes e queda
na produção leiteira quando as
vacas começam a receber silagens “novas”, ou seja, silagens
fermentadas por períodos curtos. Isso é explicado provavelmente porque a energia que os
animais estão ingerindo é menor em silagens novas, devido
a menor digestibilidade desta
se comparada à silagem produzida no ano anterior, silagem
“velha”, que tem maior digestibilidade e consequentemente,
menos grãos escapam do trato
gastrointestinal e são perdidos
nas fezes.
Embora o abaixamento e a
estabilização do pH de silagens
ocorram entre 3 e 7 dias, períodos entre 21 e 30 dias têm
sido divulgados como adequados para a estabilização da
fermentação. Vários outros
estudos encontraram períodos
diferentes de armazenamento da silagem para se aliar ao
máximo desempenho dos animais. Com tudo isso surge a
dúvida: quanto tempo o silo
deve ser mantido fechado antes
do fornecimento da silagem aos
animais?
Analisando dados de trabalhos previamente realizados
por outros pesquisadores, Junges observou que a digestibilidade do amido da silagem aumentava 0,31% por dia, até 28
dias de armazenamento, e após
essa fase, a taxa de aumento de
digestibilidade caiu 10 vezes,
para aproximadamente 0,03%
por dia. Com isso, apesar da digestibilidade do amido aumentar continuamente, os maiores
benefícios ocorrem no primeiro
mês de fermentação no silo.

Figura 1. Manejo adequado do silo após aberto - Retirar fatias de 15 a 20 cm do
painel do silo diariamente ao longo de toda a face da silagem exposta ao ar, garantindo que a silagem não irá esquentar, proporcionando menores perdas e maior
consumo pelos animais

A justificativa mais plausível
para esse aumento da digestibilidade do amido da silagem
com o passar do tempo vem
da proteína que envolve esse
amido, as prolaminas, que
inibem a digestão do amido.
Com esse período de armazenamento, ocorrem as maiores
taxas de proteólise, ou seja,
a quebra das prolaminas e
assim, proporcionando acesso das enzimas provenientes
dos microrganismos ruminais
para maior digestão do amido
presente na silagem de milho.
Sendo assim, tendo em vista a digestibilidade do amido,

www.conectazoo.udesc.br
O evento ConectaZOO é um projeto de extensão que visa
levar conhecimento científico e realizar a integração com a
comunidade, eventos como os anteriormente apresentados
podem ser solicitados através do e-mail conectazoo.ceo@
udesc.br ou através do site www.conectazoo.udesc.br
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recomenda-se estocar a silagem por no mínimo 1 mês.
Coincidentemente, os resultados encontrados por Junges
no experimento do seu doutorado apontam esse mesmo
período mínimo de estocagem
de 30 dias para maximizar
os ganhos em digestibilidade
da silagem (Figura 2). Deve-se salientar que silagens com
valor nutritivo elevado, livre
de patógenos e toxinas e com
estabilidade aeróbia adequada só são obtidas se todas as
etapas do processo de ensilagem forem executadas com
critério.

www.jornalsulbrasil.com.br

Maxicrédito
Ouvidoria - 0800 646 4001 | (49) 3361-7000

20 Anos

Caderno Rural

3

Quinta-feira, 4 de Dezembro de 2014

Região Oeste de SC Forma Turma de Jovens Rurais
A UGT- 1 (Unidade
de Gestão Tecnica) da
EPAGRI, composta pelas regiões de Chapecó,
São Lourenço do Oeste e
Xanxerê, formou no dia
27 de novembro, a segunda turma de jovens
rurais capacitados em
Gestão, Liderança e Empreendedorismo Rural.
A solenidade foi realizada na Epagri/Cepaf em
Chapecó.
Participaram do curso
26 jovens rurais dos municípios de Campo Ere,
Coronel Martins, Formosa do Sul, Galvão, Irati,
Jupiá, Novo Horizonte,
Quilombo, Santiago do
Sul, São Lourenço do

Oeste e Vargeão.
O curso teve como
objetivo estimular a liderança, oportunizar a
inserção do jovem no
mundo digital e nas redes sociais, consolidar
a consciência ambiental
nos processos produtivos, no lazer e na cultura local, abrir novos
horizontes através de
tecnologias, desenvolver
iniciativas que agreguem
valores aos produtos, alternativas de renda e valorização da Identidade
da Agricultura Familiar.
“A agricultura familiar está enfrentando
problemas sucessórios
que colocam em risco a
continuidade da agricultura familiar na região.
O êxodo rural atinge de
forma mais acentuada a
população jovens, que é

a força vital de renovação
desta forma de agricultura, pela percepção negativa que eles têm da agricultura, do trabalho e da
vida no meio rural”, diz a
responsável pelo projeto
da UGT – Cianarita Figueiró, extensionista da
Epagri de Chapecó.
A consequência deste processo é o aparecimento de um problema
típico das regiões onde
predomina o modo de
produção familiar, ou
seja, a crescente quantidade de unidades produtivas cujo destino está
comprometido pela falta
de sucessores. Contudo,
ainda existem jovens que
estão dispostos a construir suas vidas e seu
futuro profissional no
campo. Esse é o sonho
e as perspectivas dos 26

jovens que concluíram a
capacitação. São talentos jovens que precisam
ser motivados e apoiados
para que desenvolvam
suas propriedades.
Além da produção agrícola, outras alternativas surgem no meio rural para os jovens como
pluriatividade, produção
diferenciada,
turismo
rural, agroindústrias familiares, atividades não
agrícolas que abrem novas perspectivas para a
saudável e próspera permanência do jovem no
espaço rural.
Conforme depoimentos
de alguns familiares, o
curso é um apoio para os
jovens decidirem a permanência no meio rural,
mostrando diversas atividades que podem ser desenvolvidas na proprie-

Mais informações: Cianarita Figueiró/Epagri/Chapecó, cianaritafigueiro@epagri.sc.gov.br

dade, agregando renda e
melhorando a qualidade
de vida.
A Epagri da Região
Oeste, junto com entidades parceiras, cumpre seu papel com os
jovens da agricultura e
assume o compromisso

de continuar este acompanhamento, agora em
cada um dos respectivos
municípios onde estão
localizadas suas propriedades.
Fonte:
www.epagri.
sc.gov.br (últimas notícias)/02/12/2014

Planetário Digital Móvel UDESC Oeste estará em exposição para o público
Local: Centro de Eventos de Chapecó
Próximo sábado - 6 de dezembro
Entrada Franca

O Espaço Astronomia
UDESC Oeste, a Associação Apontador de Estrelas e a Secretaria de
Cultura do Município de
Chapecó convidam para
sessões do Planetário Digital Móvel UDESC Oeste no dia 6 de dezembro
próximo, a partir das 16
horas, na Sala Welcy Canals, no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes, em Chapecó.

As sessões e os horários que serão apresentadas nesta tarde são:

16h - O sistema solar
a partir do céu de Chapecó (sessões às 16h e

Sul brasil

18h40min): sessões ao
vivo com visita aos objetos do sistema solar (Sol
e planetas) iniciando a
partir do céu de Chapecó. Observação do eclipse
lunar, visível a partir de
Chapecó, do dia 15 de
abril de 2014, a partir da
Terra e também da Lua.
Constelações.
16h40min – Crônica
de uma viagem à Terra
(sessão das 16h40min):
filme da produtora espanhola Albedo, que conta
a estória de um viajante
de uma estrela distante
que chega ao sistema solar e visita os diferentes
objetos que encontra no

seu caminho. O viajante
decide então ficar uma
temporada na Terra,
acompanhado uma série
de fenômenos da natureza, como as estações do
ano, fases da lua e eclipses solares e lunares.
17h20min - Mudanças climáticas (sessão
das 17h20min): filme
da produtora espanhola Albedo, que relata as
mudanças do clima devido a ação humana e propõe ações para que essas
mudanças sejam revertidas para uma situação
em que possamos viver
em harmonia com o meio
ambiente.

18h - De volta para
a Lua para ficar (sessão das 18h): filme do
prêmio Google Lunar X
Prize, prêmio que pretende levar a humanidade novamente à Lua.
Faz um breve relato
sobre a Lua e sua conquista, na década de
1970, e apresenta os
preparativos para que
uma equipe de cientistas retorne a Lua sem
utilizar recursos públicos para isso.
18h40min - O sistema solar a partir do
céu de Chapecó

Maiores informações sobre o Planetário Digital Móvel UDESC Oeste
podem ser obtidas nos sites espacoastronomiaudesc.blogspot.com.
br/ e apontadordeestrelas.blogspot.com.br/.

As senhas para as
sessões serão distribuídas uma hora antes
do início de cada sessão. Serão distribuídas
30 senhas para cada
sessão.

As senhas para as sessões serão
distribuídas uma hora antes do início
de cada sessão. Serão distribuídas 30
senhas para cada sessão.

www.jornalsulbrasil.com.br
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Tempo
Quinta-feira (04/12): Mais nuvens e chuva
isolada na madrugada e início da manhã no
setor norte de SC, com sol entre nuvens no
decorrer do dia em todas as regiões. A temperatura diminui um pouco.
Sexta-feira e sábado (05 e 06/12): Tempo
estável com predomínio de sol entre nuvens
em SC. Temperatura em elevação.
TENDÊNCIA de 07 a 17 de dezembro de
2014
O período se inicia com tempo estável devido
à atuação de uma massa de ar mais seco
entre os dias 06 e 09. Entre os dias 10 e
11, condição de chuva devido à passagem
de uma frente fria. No período seguinte, a
chuva deve ocorrer com frequência em SC,
especialmente em forma de pancadas entre
a tarde e noite, e por vezes se estendendo
para a madrugada.
Dezembro de 2014 e Janeiro/Fevereiro
de 2015
Verão 2014/2015 mais quente e seco em
SC

Início do verão: 21 de dezembro
às 20h03min
A previsão para o trimestre é de chuva próxima a abaixo da média climatológica em
SC, com períodos de escassez de chuva e/
ou estiagem, que podem comprometer a
agricultura e pecuária, e o abastecimento
de água especialmente das regiões Oeste,
Meio Oeste, Vale do Itajaí e Litoral. Porém,
eventos de chuva intensa podem ocorrer no
verão e em qualquer outra época do ano,
com acumulados significativos de chuva em
curto espaço de tempo, resultando em totais de chuva superiores à média climática
mensal, o que, dependendo da vulnerabilidade da região, pode colocar a mesma em
estado de atenção e/ou alerta.
As temperaturas devem manter a tendência
dos últimos meses, acima da média climatológica no trimestre, com pelo menos duas
a três ondas de calor mais intenso no verão,
normal para época do ano.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br

Sul brasil

Receita
Receitas de mãe para filha
– Rio das Antas
Bisteca de ovelha com
molho de azeite
- ½ copo de azeite de oliva;
- Salsa, manjericão;
- 3 dentes de alho e 2 colheres (sopa) de sal;
1,5 kg de bisteca de ovelha.
Preparo:
Bata no liquidificador o azeite com os temperos e misture com as bistecas;
Deixe tomar gosto por umas duas horas ou
de um dia para outro;
Coloque um pouco de azeite numa frigideira grande – deixe aquecer e frite as bistecas;
Após retirar as bistecas, adicionar 1,5 xícaras de vinho tinto no molho que sobrou deixando ferver para engrossar para preparar
um molho para servir com polenta.
“Meu avô materno Pedro Castilho criava
ovelhas - ele gostava de preparar a carne de
jeitos diferentes para a família degustar. Essa
era a receita de bisteca que eu mais gosto de
fazer, pois tem sabor de infância”.
Depoimento de Luci Teresinha Kind Soligo
- Comunidade de Linha Moresco
Fonte: Epagri – Boletim Didático n 110
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Indicadores
R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

3,98 kg
3,86 kg

Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.

1,85 kg
138,00 ar
129,00 ar
136,00 ar
90,00 sc
29,00 sc
23,00 sc
58,00 sc
0,96 lt

Adubos NPK (9:20:15+micro)1
(8:20:20)1
(9:33:12)1

59,00 sc
55,20 sc
61,00 sc

Fertilizante orgânico2
Farelado - saca 40 kg2
Granulado - saca 40 kg2
Granulado - granel2
Queijo colonial3
Salame colonial3
Torresmo3
Linguicinha
Cortes de carne suína3
Frango colonial3
Pão Caseiro3 (600 gr)
Cenoura agroecológica3
Ovos
Ovos de codorna 3
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
Mel3
Pólen de abelha3 (130 gr)
Muda de flor – cxa com 15 uni
Suco laranja3 (copo 300 ml)
Suco natural de uva3 (300 ml)
Caldo de cana3 (copo 300 ml)
Banana prata do rio Uruguai3
Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

10,80 sc
15,00 sc
355,00 ton
13,00 kg
13,00 – 17,00 kg
16,00 – 19,00 kg
11,00 kg
5,50 – 14,00 kg
8,80 – 9,60 kg
3,50 uni
2,00 maço
3,75 dz
3,50 dz
22,00 kg
10,00 – 11,00 kg
12,00 kg
10,00 kg
13,40
10,00 – 12,00 cxa
1,50 uni
2,00 uni
1,50 uni
2,50 kg
12,50 sc
8,00 sc
116,00 tn

Dólar comercial

Compra: 1,7308
Venda: 1,7314

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

744,00
810,00 – 960,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 3/12/2014
* Chapecó
1
Cooperativa Alfa/Chapecó
2
Ferticel/Coronel Freitas.
3
Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)
4
Frigorífico Palmeira Ltda/Palmeira
Obs.: Todos os valores estão sujeitos a alterações.
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