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A FALTA DE MILHO EM SANTA 
CATARINA, COMO RESOLVER?

A produção bra-
sileira de car-
ne suína e de 

frango cresce a cada 
ano, obtendo desta-
que no cenário da pe-
cuária nacional. Nas 
últimas décadas hou-
ve uma evolução em 
ambas as atividades, 
principalmente no que 
diz respeito à redução 
da idade de abate dos 
animais. Esse avanço 
só foi possível graças 
ao melhoramento ge-
nético, inovação nas 
técnicas de manejo, 
cuidados com a bios-
seguridade e principal-
mente a melhoria na 
nutrição. 

Em relação à nu-
trição animal o mi-
lho e o farelo de soja 
constituem a base 
alimentar de ambas 
as categorias. Conse-
quentemente, a avicul-
tura e a suinocultura 
tornaram-se fortemen-
te dependentes destes 
alimentos.

No Brasil, a região 
Sul tem destaque nes-
te segmento, sendo 
que Santa Catarina é 
considerado o berço 
da evolução da suino-
cultura e da avicul-
tura, principalmente 
devido ao modelo de 
integração introduzi-
do na região oeste em 
meados dos anos 70. 
Tal modelo de parceria 
entre agroindústria e 

produtor cria um for-
te elo entre as partes, 
proporcionando ren-
tabilidade e solidez à 
cadeia produtiva como 
um todo, tornando o 
estado um polo emer-
gente nessas ativida-
des. Porém, o principal 
problema enfrentado 
pelas agroindústrias é 
suprir a necessidade 
de milho. A quantida-
de de milho produzida 
em terras catarinenses 
atende apenas metade 
da demanda estadu-
al, cuja baixa oferta 
pode ser atribuída a 
vários fatores. Dentre 
estes se destacam a 
pouca disponibilidade 
de área para plantio 
do milho, além de que 
uma parcela conside-
rável da produção é 
utilizada para silagem 
empregada na alimen-
tação da bovinocultu-
ra de leite. Outro fator 
responsável pela pro-
dução insuficiente de 
milho em Santa Cata-
rina deve-se ao fato do 
crescimento das ativi-
dades avícolas e suiní-
colas serem superiores 
à disponibilidade de 
terras agricultáveis no 
estado. 

Além disto, a área de 
cultivo de milho vem 
perdendo espaço para 
cultura da soja, pois 
a produção da oleagi-
nosa dispende de uma 
necessidade de imple-
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mentação de capital 
menor quando compa-
rada ao milho. Entre-
tanto, este cenário só 
não é mais desfavorá-
vel ainda, pois muitos 
agricultores são cons-
cientes da necessidade 
do plantio de híbridos 
de milho para a rota-
ção de culturas, o que 
garante que parte da 
área plantada seja do 
“cereal rei”.

Assim, para comple-
mentar o abastecimen-
to da demanda interna 
as agroindústrias obri-
gam-se a trazer milho 
de outras regiões do 
país, principalmente 
do Centro Oeste, com 
destaque para os esta-
dos de Mato Grosso e 
Goiás. O transporte do 
grão até a região Sul é 
feito por caminhões e 
é dificultado principal-
mente pelas más con-
dições das malhas vi-

árias, tanto estaduais, 
como federais, o que 
acarreta num maior 
custo de transporte. 
Consequência disso é 
o aumento dos custos 
de produção das ativi-
dades que demandam 
grande quantidade de 
milho e consequente-
mente a redução na 
margem de lucro das 
empresas e dos produ-
tores.

Permanecendo esse 
cenário por mais al-
guns anos poderá ocor-
rer um forte estímulo 
ao deslocamento das 
agroindústrias para a 
região Centro Oeste, o 
que pode ser altamen-
te vantajoso para as 
mesmas, pois utilizan-
do apenas o valor mo-
netário destinado ao 
transporte dos grãos 
até a região Oeste seria 
possível implantar mo-
dernas plantas frigori-

ficas no centro do país, 
onde a oferta de milho 
é abundante.

Uma solução para 
baratear o custo des-
te cereal seria trazer o 
milho através do trans-
porte ferroviário, o que 
reduziria em torno de 
R$ 6,00 por saca posto 
na moega das fábricas 
de ração. No entanto, 
a malha ferroviária é 
insuficiente e incom-
patível com a neces-
sidade atual. Muito 
já se discutiu sobre a 
implantação do projeto 
da ferrovia Norte-Sul, 
para trazer os grãos da 
região central do Brasil 
para o Sul, integrado 
com o projeto da Ferro-
via do Frango, que faria 
o escoamento da pro-
dução de carnes para 
os portos catarinenses, 
beneficiando ainda a 
vinda de insumos uti-
lizados na produção 

agrícola regional. Pa-
rece que está faltando 
“vontade política” dos 
governos federal e es-
tadual, uma vez que a 
sociedade organizada 
vem clamando há algu-
mas décadas para so-
lucionar esse impasse. 

Assim, enquanto as 
decisões políticas so-
bre o projeto e a via-
bilização dos recursos 
financeiros não são 
priorizados, a cadeia 
produtiva de aves e su-
ínos sofre as consequ-
ências e a sociedade é 
quem paga os custos 
decorrentes da inefici-
ência. Diante disso fica 
uma reflexão: como 
pensar na sustentabi-
lidade das atividades 
trazendo os principais 
insumos (milho e soja) 
a mais de 2000 km em 
caminhões que trans-
portam no máximo 57 
toneladas por carga?

1Acadêmicos de Zootecnia, Petianos do Grupo PET Zootecnia-UDESC;
2Professor do curso de Zootecnia UDESC-Oeste;
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SINCRONIZAÇÃO E INDUÇÃO
DE ESTROS EM OVINOS

RAQUEL GRANDE PEREIRA1, CLÉRIOHOEFLE1, ALEXANDRO FRITZEN1, ROGÉRIO FERREIRA2

A sincronização e 
a indução de es-
tros em ovinos 

são estratégias reprodu-
tivas que possibilitam a 
concentração dos acasa-
lamentos e das parições 
em épocas favoráveis ao 
modelo de produção pre-
tendido pelo ovinocultor, 
seja em rebanhos volta-
dos a produção de carne, 
lã ou leite. O produtor 
pode entender sincroni-
zação de estro (presença 
do cio) como uma ferra-
menta que possibilita os 
animais manifestarem 
cio no mesmo período 
ou até no mesmo dia, 
pré-determinado para 
facilitar o manejo repro-
dutivo (inseminação ou 
utilização do carneiro, 
por exemplo) ou até mes-
mo facilitar o cuidado no 
momento da parição.Já a 
indução ao estro é a fer-
ramenta que permite a 
ocorrência de estros em 
animais que não estão 
em atividade reproduti-
va, como por exemplo, na 

época do anestro estacio-
nal.

Os ovinos são animais 
poliéstricos sazonais 
de dias curtos, ou seja, 
apresentam repetidos 
ciclos estrais em uma 
época do ano em que há 
diminuição da lumino-
sidade e no restante do 
ano permanecem sem 
atividade reprodutiva. 
Além da luminosidade, 
outros fatores também 
influenciam a duração 
da estação reprodutiva, 
tais como a raça, o clima, 
a genética e o nível nutri-
cional empregado.

Na nossa região, a ati-
vidade reprodutiva das 
ovelhas concentra-se nos 
meses de fevereiro a ju-
lho, no entanto depende 
muito de cada raça. No 
solstício de inverno cessa 
o estímulo dos dias cur-
tos, e assim, as fêmeas 
entram gradativamente 
em anestro, ou seja, sem 
atividade reprodutiva.
Contudo, com a utiliza-
ção dos protocolos re-

produtivos baseados em 
tratamentos hormonais, 
tornou-se possível mani-
pular esta sazonalidade, 
permitindo a sincroni-
zação dos cios durante 
a estação reprodutiva e 
sua indução e sincroni-
zação na contraestação, 
quando os animais estão 
em anestro.Os principais 
protocolos hormonais 
utilizados são baseados 
em progestágenos asso-
ciados, ou não, a gona-
dotrofina coriônica equi-
na (eCG).

Antes de pensar em um 
programa de sincroniza-
ção de cios, o produtor 
deve refletir sobre a me-
lhor época para o nasci-
mento dos cordeiros em 
sua propriedade. Para 
essa decisão, deve ser 
levada em consideração 
qual época que apresen-
ta boa disponibilidade de 
forragem para os cordei-
ros, a melhor época para 
comercialização e peso 
aceito pelo mercado con-
sumidor. Após a definição 

da melhor época para os 
nascimentos, o produtor 
poderá definir o início da 
estação reprodutiva. Se a 
estação reprodutiva coin-
cidir com época de boa 
fertilidade das ovelhas, o 
ovinocultor poderá optar 
por estratégias de sincro-
nização de cio para facili-
tar o manejo, no entanto, 
esta prática e opcional e 
o custo de implantação e 
os benefícios devem ser 
observados com cautela. 
No entanto, se a época de 
acasalamento escolhida 
pelo criador não coincidir 
com o período fértil das 
ovelhas, a indução da 
ciclicidade deve ser con-
siderada.As alternativas 
hormonais disponíveis 
para indução da ciclici-
dade geralmente incluem 
o hormônio eCG.

Devemos ter em mente 
que a biotécnica de sin-
cronização ou indução de 
estros não é milagrosa e 
vários pontos devem ser 
considerados antes da 
sua aplicação, como a 

1.Mestranda(o) em Zootecnia, UDESC/CE, E-mail: raquelgrandepereira@yahoo.com.br
2.Professor de Biotécnicas da Reprodução, UDESC/CEO, E-mail: rogerio.ferreira@udesc.br

COMPORTAMENTO ESTEREOTIPADO EM EQUINOS
MILENA CAROL SBRUSSI GRANELLA¹*, ANDERSON FERNANDO DE SOUZA² E JACKSON SCHADE3

Estereotipias são 
comportamen-
tos anormais 

repetitivos e sem função 
aparente observados em 
equinos, principalmente 
naqueles mantidoscon-
finados (em baias), ten-
do como causa principal 
o estresse gerado pelo 
tempo ocioso.Antes da 
domesticação, os equi-
nos viviam em liberdade 
einteragiam socialmen-
te com outros animais.  
Atualmente, submeti-
dos ao regime de manejo 
imposto pelo homem,os 
cavalos tiveram seu ha-
bitat modificado, em 
condições diferentes das 
quais evoluíram.

O confinamento em 
baias, a privação do 
convívio com outros 
animais, a restrição ao 
hábito de pastejo e ou-
tras demais imposições 
feitas pelo homem, fez 
com que os cavalos de-
senvolvessem uma série 
de condutas anormais, 
denominadas estereoti-
pias. O comportamen-
to estereotipado leva ao 
comprometimentoda 
qualidade de vida e da 
saúde destes animais. 
Eleva-se a incidência 
de problemas principal-
menterelacionados ao 
desgaste anormal dos 
dentes incisivos ou mes-
mo desordens de trato 

gastrointestinal, como 
cólicas. 

Ações como roer ma-
deira, aerofagia (ato de 
engolir ar) com apoio 
(Figura 1)e sem apoio, 
andar na baia, morder 
o cocho,coicear, balan-
çar a cabeça, síndrome 
do urso (movimentos de 
balanço), demonstrar 
agressividade, sempre-
considerando as varia-
ções individuais, são 
alterações facilmente 
identificáveis como este-
reotipias.Estas são res-
postas irracionais fren-
te ao estresse ao qual 
o cavalo é submetido, 
demonstrando que este 
indivíduo tem sua sani-

dade e seu psicológico 
afetado. 

As estereotipias são 
praticamente ausentes 
em equinos que dispõem 
de um ambiente mais 
próximo do normal. É 
preciso reconhecer o 
padrão comportamental 
natural da espécie para 
realizarmos compara-
ções entre os diferentes 
grupos de equinose situ-
ações as quais são sub-
metidos, a fim de cola-
borar na construção de 
decisões adequadas en-
riquecendo o bem-estar 
dos animais e optando 
em estratégias de mane-
jo mais eficientes.

Os métodos utilizados 

para prevenir ou evitar 
a ocorrência de estereo-
tipias, obrigatoriamente 
inferem nas causas que 
levam o animal a de-
senvolver determinado 
comportamento e não 
no comportamento em 

si. Com isso, fornecer 
condições de alimenta-
ção e manejo adequados 
são asprimeiras orien-
tações indicadas para 
impedir que o animal 
venha a expor tal com-
portamento. 

Figura 1. Equino realizando aerofagia com apoio (engolindo ar). 
Tal comportamento acarreta no desgaste excessivo dos incisivos 
superiores e distúrbios do trato digestório. 

1Acadêmica de Medicina Veterinária, CAV/UDESC, Lages, SC, Brasil. *E-mail: milenacarolsgranella@gmail.com
2Técnico em Agropecuária, acadêmico de Medicina Veterinária, CAV/UDESC, Lages, SC, Brasil. 
3Médico Veterinário, Pós Graduação em Ciência Animal, CAV/UDESC, Lages, SC, Brasil.

saúde, condição de es-
core corporal do reba-
nho, disponibilidade de 
mão-de-obra nas épocas 
de intensificação do ma-
nejo e infraestrutura da 
propriedade. O produtor 
deve estar atento porque 
quando se adota por um 
programa de sincroni-
zação de estros, os par-
tos também ocorrem de 
forma sincronizada. Por 
um lado, isso facilita o 
manejo de cuidados aos 
partos. No entanto, se 
as parições ocorrerem 

em épocas de clima ad-
verso (frio e chuva) e os 
cuidados não forem ade-
quados, a mortalidade de 
cordeiros pode ser maior. 
Portanto, antes da im-
plementação de um pro-
grama de sincronização 
de estros é necessário 
à consulta a um profis-
sional capacitado e um 
planejamento prévio das 
atividades produtivas, 
como época de acasa-
lamento, nascimentos, 
venda de cordeiros, entre 
outros.
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GRUPO DE TRABALHO DE TURISMO RURAL ROTA DAS 
TERMAS É LANÇADO OFICIALMENTE EM SÃO CARLOS

Na tarde do dia 
28 de abril, foi 
lançado ofi-

cialmente o Grupo de 
Trabalho de Turismo 
Rural Rota das Termas. 
O evento aconteceu no 
Auditório do Instituto 
Federal de Santa Ca-
tarina – IFSC, campus 
de São Carlos, e contou 
com grande participação 
de líderes e empresários 
dos cinco municípios in-
tegrantes do projeto (Fi-
gura 1).

Ainda em 2015, um 
grupo de entidades e 
agricultores iniciaram 
uma discussão acerca 
de Turismo Rural na re-
gião. O início das ativi-
dades se deu devido ao 
Programa SC Rural exe-
cutado pela Secretaria 
de Estado de Turismo, 
Cultura e Esporte - SOL, 
onde havia a possibilida-
de de um projeto de ro-
teirização e também de 
projetos estruturantes 
nas propriedades rurais.

Uma das demandas 
do programa era que os 
projetos deviam ser co-
letivos e envolver mu-
nicípios limítrofes, com 
famílias rurais interes-
sadas no desenvolvi-
mento de turismo rural. 
Neste sentido, foram 

reunidos os municípios 
de São Carlos, Águas de 
Chapecó, Palmitos, Pla-
nalto Alegre e Caibi, que 
demonstraram interesse 
no projeto e que hoje o 
integram.

Para alinhar o projeto, 
muitas reuniões de dis-
cussão e esclarecimen-
tos foram realizadas, até 
que em outubro de 2015 
foi iniciada a ideia de 
criar um grupo de traba-
lho em turismo rural, de-
nominado de “Rota das 
Termas”, aproveitando o 
potencial turístico da re-
gião. Os representantes 
dos municípios, técnicos 
e agricultores envolvi-
dos foram unânimes em 
dar continuidade ao tra-
balho que contou com 
reunião de planejamen-
to e um curso de Turis-
mo Rural executadopela 
SOL em São Carlos.

Neste ano o grupo se 
reuniu e realizou uma 
excursão como apoio 
da Epagri / SC Rural 
nas propriedades de al-
gumas das famílias dos 
agricultores envolvidos, 
que se mostrou como 
uma valiosa troca de 
experiência e todo ex-
pressão do potencial do 
turismo rural da região 
na Rota das Termas (Fi-

gura 2).
No evento para o lan-

çamento do Grupo de 
Trabalho de Turismo 
Rural Rota das Ter-
mas, os extensionistas 
da Epagride São Carlos 
apresentaram as ati-
vidades desenvolvidas 
pelo grupo, apresentan-
do os passos dados até a 
criação do grupo, do re-
gimento interno, da co-
ordenação e destacaram 
os objetivos do Grupo.

Todas as autoridades 
presentes destacaram o 
potencial do turismo da 
região, tendo como ân-
cora as águas termais 
e o turismo rural como 
uma alternativa comple-
mentar para que o turis-
ta permaneça na região, 
valorize o campo e traga 
renda e desenvolvimento 
para o meio rural.

O evento contou com 
o depoimento de agricul-
tores que participaram 
do curso de turismo ru-
ral e da excursão. Nas 
falas pode-se perceber 
que a união entre os 
agricultores e o trabalho 
em cooperado, com ca-
pacitação, apoio e plane-
jamento podem alavan-
car o turismo rural pois 
já existem propriedades 
prontas para receber os 

turistas e o Grupo de 
Trabalho de Turismo 
Rural Rota das Termas-
constituido.

O agora oficial Grupo 
de Trabalho de Turismo 
Rural Rota das Termas 
é formado por diversas 
entidades como: Epagri 
e Secretarias de Agricul-
tura e de Turismo dos 
municípios, Associação 
dos Municípios do Oes-
te de Santa Catarina 
- AMOSC, Associação 
dos Municípios do Entre 
Rios - Amerios, Agência 
de Desenvolvimento Re-
gional Palmitos – ADR, 
Instituto Federal de San-
ta Catarina - IFSC, As-
sociação de Agroturismo 
do Vale do Rio Uruguai 
e do Núcleo de Empresá-
rios Rota das Termas.

O evento foi finaliza-
do com uma degusta-
ção dos produtos das 
agroindústrias familia-
res dos agricultores en-
volvidos, com destaque 
para vinhos, suco de 
uva, geléias, licores, ca-
chaça, graspa, queijos, 
bolachas e frutas. Estes 
produtos das agroin-
dústrias familiares que 
demonstraram sua qua-
lidadeestarão presentes 
nos roteiros de turismo 
rural “Rota das Termas”.

PEQUENAS PROPRIEDADES TÊM ATÉ
MAIO DE 2017 PARA ADERIR AO CAR

Foi editada a Me-
dida Provisó-
ria n° 724, de 

04/05/2016, que esta-
belece que “Ficam es-
tendidos até 5 de maio 
de 2017 os prazos para 
inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) e 
para adesão ao Programa 
de Regularização Am-
biental (PRA), previstos, 
respectivamente, nos art. 
29, § 3º, e art. 59, § 2º, 
exclusivamente para os 
proprietários e possui-
dores de imóveis rurais 

a que se referem o art. 
3º, caput, inciso V, e pa-
rágrafo único, e que se 
enquadrem nos disposi-
tivos do Capítulo XIII.”

Assim, de acordo com 
o texto da MP, só as pro-
priedades rurais familia-
res menores ou iguais a 
quatro módulos fiscais, 
que se enquadram nas 
condições abaixo, tive-
ram o prazo estendido. 
Essa prorrogação não se 
aplica para os demais 
proprietários de área.

I - não detenha, a qual-

quer título, área maior do 
que 4 (quatro) módulos 
fiscais;

II – utilize predominan-
temente mão de obra da 
própria família nas ativi-
dades econômicas do seu 
estabelecimento ou em-
preendimento;

III – tenha renda fa-
miliar predominan-
temente originada de 
atividades econômicas 
vinculadas ao próprio es-
tabelecimento ou empre-
endimento;

III – tenha percentual 

mínimo da renda familiar 
originada de atividades 
econômicas do seu esta-
belecimento ou empreen-
dimento, na forma defini-
da pelo Poder Executivo 
(Redação dada pela Lei 
nº 12.512, de 2011);

IV – dirija seu estabe-
lecimento ou empreendi-
mento com sua família.

Saiba mais acessando: 
http://www.cadastro-
ambientalrural.sc.gov.br

Fonte: www.epagri.
sc.gov.br

Figura 1. Ato oficializa o início dos trabalhos do GT de Turismo 
Rural

Figura 2. Excursão – Fantur, realizada com o grupo de trabalho 
em turismo rural e as famílias envolvidas com o trabalho, para 
conhecimento da realidade e do potencial turístico da rota.

Fonte: http://www.saocarlos.sc.gov.br/noticias/index/ver/codNoticia/361074/codMapaItem/8299#.VyeMfPkrLIU
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Previsão do Tempo

Quinta-feira (12/05): 
Tempo: nevoeiros ao amanhecer na maior 
parte de SC. Mais nuvens e chuva fraca no 
início e fim do dia no Litoral, devido à umi-
dade que chega do mar. Nas demais regiões 
predomínio de sol com algumas nuvens.

Sexta-feira e sábado (13 e 14/05): 
Tempo: sol com algumas nuvens em todo o 
Estado, com chuva fraca no início e fim do 
dia no litoral. No sábado a chuva fraca se 
concentra no Litoral Norte, no início e fim do 
dia.

Domingo (15/05): 
Tempo: sol em todas as regiões de SC, na 
maior parte do dia. Mais nebulosidade du-
rante a tarde e pancadas de chuva do Oes-
te ao litoral Sul, devido ao avanço de uma 
nova frente fria.

TENDÊNCIA de 16 a 25 de maio de 2016
Condição de chuva no Litoral Norte na ma-
drugada e manhã de 16/05 e no dia 19/05, 
devido à passagem rápida de uma frente 
fria por SC, porém sem indicativo de volu-
mes excessivos de chuva. Nos períodos de 
17 e 18 e de 20 a 25 massas de ar frio dei-
xam o tempo firme com declínio na tempe-
ratura.

Previsão do Tempo - 3 meses
Maio, Junho e Julho de 2016
 
El Niño enfraquece com previsão de neutra-
lidade no inverno
No trimestre, a previsão é de chuva próxi-
ma a acima da média para Santa Catari-
na, sendo os valores acima da média mais 
prováveis de ocorrer no Oeste. A chuva 
deve continuar ocorrendo de forma irregu-
lar, mais concentrada em alguns eventos do 
que frequente. Nesta época do ano são co-
muns períodos de tempo mais seco.
Em relação à temperatura a previsão é de 
valores próximos à média climatológica, no 
trimestre.

Espaço do Leitor
Este é um espaço para você leitor (a).Tire suas dúvidas, critique, opine, envie 

textos para publicação e divulgue eventos, escrevendo para:
SUL BRASIL RURAL

A/C UDESC-CEO
Rua Benjamin Constant, 84 E

Centro. Chapecó-SC
CEP.: 89.802-200

prficagna@hotmail.com
Publicação quinzenal

Próxima Edição – 26/05/2016

Tempo

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram Site: ciram.epagri.sc.gov.br

Omelete de Banana

Ingredientes:
- 4bananas em fase de amadurecimento
- 4 ovos
- queijo picado a gosto 
- orégano a gosto
- sal a gosto

Modo de preparo:
- fatiar as bananas e coloca-las para fritar em 

uma frigideira untada com gordura;
- quando as fatias das bananas amolecerem, 

adicionam-se a mistura dos ovos batidos com o 
queijo e os temperos;

- misturam-se todos os ingredientes na frigidei-
ra e aguarda-se até que o omelete fique pronto.

Rendimento: 3 pessoas

Fonte: Lucila Cima
Agricultora de Planalto Alegre
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Fontes: 

Instituto Cepa/DC – dia 11/05/2016 

* 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. 

Suíno vivo  

- Produtor independente 

- Produtor integrado 

R$ 
3,35 kg 
3,22 kg 

Frango de granja vivo 1,67 kg 

Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  

- Sul Catarinense 

97,00 ar 

100,50 ar 

102,00 ar 

Feijão preto (novo) 90,00 sc 

Trigo superior ph 78 22,00 sc 

Milho amarelo 25,00 sc 

Soja industrial 46,00 sc 

Leite–posto na plataforma ind*. 0,86 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 orgânico
2
 

Farelado - saca 40 kg
2
 

Granulado - saca 40 kg
2
 

Granulado - granel
2
 

 

10,80 sc 

15,00 sc 

355,00 ton 

Queijo colonial
3
 13,00 kg 

Salame colonial
3
 13,00 – 17,00 kg 

Torresmo
3
 18,00 – 26,00 kg 

Linguicinha 11,00 kg 

Cortes de carne suína
3
 10,00 – 15,00 kg 

Frango colonial
3
 9,75 – 10,75 kg 

Pão Caseiro
3 
(600 gr) 3,50 uni 

Cenoura agroecológica
3
 2,00 maço 

Ovos  5,0 dz 

Ovos de codorna 
3
 3,50/30 uni  

Peixe limpo, fresco-congelado
3
 

- filé de tilápia 

- carpa limpa com escama 

- peixe de couro limpo 

 

22,00 kg 

11,00 – 14,00 kg 

14,00 kg 

Mel
3
 15,00 kg 

Pólen de abelha
3
 (130 gr) 17,00 

Muda de flor – cxa com 15 uni 13,00 cxa 

Suco laranja
3
 (copo 300 ml) 2,00 uni 

Suco natural de uva
3
 (300 ml) 2,00 uni 

Caldo de cana
3
 (copo 300 ml) 2,00 uni 

Banana prata do rio Uruguai
3
 2,50 kg 

Calcário 

- saca 50 kg
1 

unidade 

- saca 50 kg
1 
tonelada 

- granel – na propriedade  

 

12,50 sc 

8,00 sc 

116,00 tn 

Dólar comercial 
Compra: 3,46 

Venda: 3,46 

Salário Mínimo Nacional                        880,00 


