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Pesquisa

A importância de Pesquisar as Condições Regionais
na Ciência Agrárias
GILMAR DE ALMEIDA GOMES(1), WEBER DA SILVA ROBAZZA(1), ALESSANDRO CAZONATTO GALVÃO(1)

Introdução
Alguns fatores envolvidos nas pesquisas em
ciências agrárias são
intrínsecos ao local de
produção, por exemplo:
quando estudamos a inﬂuência do estresse na
produção de leite, na verdade estamos nos referindo a uma combinação
de fatores, como temperatura ambiente, tipo de
alimentação, relevo, etc.
Estudos de condições
gerais, que sofrem menor inﬂuência das condições regionais são muito
importantes e devemos
fazer uso deles sempre
que necessário, pois, não
precisamos “inventar a
roda”, porém, é também
muito importante que
pesquisadores na área,
investiguem as inﬂuências regionais, pois, assim contribuiria de forma signiﬁcativa para o
desenvolvimento da área
como um todo em sinergismo com um desenvolvimento econômico e so-

cial local. Uma aﬁrmação
deve ser categórica: se
não estudarmos as condições locais, diﬁcilmente
pesquisadores de outras
regiões irão fazê-lo.
Começamos uma série
de artigos de trabalhos
realizados durante os últimos 8 anos onde pesquisamos
sistematicamente como as condições
ambientais inﬂuenciam
os estudos nas ciências
agrárias. Neste artigo discutiremos um caso especíﬁco na produção de leite, no estudo de Gomes,
et al. 2007, foi estudada
como a condição climática temperatura ambiente
e a raça do animal inﬂuenciam a condutividade elétrica e o pH do leite.
A condutividade é determinada pela capacidade de transporte de
elétrons, e sua análise fornece informações
complementares da ação
de microrganismo no leite; quanto maior a atividade do microrganismo

maior será a condutividade devido o aumento
da concentração de íons
H+. A condutividade do
leite é função não só da
concentração de íons H+,
mas de todos os íons presentes, portanto sua medida indica a quantidade
de íons cálcio, sódio, fosfato, etc.
Resultados
Na Figura 1 são apresentados os resultados
do pH do leite em função da temperatura, para
animais da raça holandesa.
A partir da Figura 1
pode-se veriﬁcar que o
pH do leite para qualquer
uma das três temperaturas diminui com o tempo, como consequência
do aumento da acidez
do leite. A diminuição
da acidez foi muito mais
pronunciada para a temperatura de 220C, sendo
que nesta situação a diminuição por hora foi 5
vezes mais rápida (0,031/
hora contra 0,006/hora
para 130C).
Na Figura 2 é mostrado
o comportamento da condutividade em função do
tempo para animais com
misturas de raças.
Estes resultados são
representativos para todos os animais estudados. Ou seja, para a
temperatura de 220C, o
pH cai mais rapidamente. Quanto às diferentes
raças de animais, os resultados mostraram que

Figura 2- Variação da condutividade vs tempo para diferentes temperaturas para
raça mista.

o pH diminui mais rapidamente para o leite
proveniente de animais
da raça Holandesa seguido pelos animais de raça
mista e, ﬁnalmente, por
animais da raça Jersey.
Já no que diz respeito à
condutividade, é possível aﬁrmar que a mesma
aumenta com o tempo.
Entretanto, a temperatura não exerce uma inﬂuência tão grande na
condutividade quanto no
pH. Já, no que concerne
à raça dos animais, observou-se que a variação
na condutividade do leite
da raça Jersey é aproximadamente o dobro
em relação à Holandesa,
ou seja, enquanto que
a condutividade do leite desta raça aumenta a
uma taxa aproximada de
6,86 por hora, a condutividade do leite de vacas

Figura 1- Variação do pH do leite em função do tempo para diferentes temperaturas
para animal da raça holandesa.
(1) PROFESSORES DRS. DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS – UDESC/CEO. PINHALZINHO – SC. E-MAIL: GILMARGOMESS@YAHOO.COM.BR

da raça Jersey aumenta
a uma taxa aproximada
de 13,28 por hora, sendo que a variação para
vacas da raça mista está
numa faixa intermediária
entre as duas. Para todas
as medidas, o coeﬁciente
de correlação foi superior
a 0,9, o que indica que
as retas obtidas reproduzem o comportamento
experimental com grande
precisão. A condutividade
é um fator importante no
que diz respeito à sanidade do animal. Estudos
feitos por NIELEN et al.
(1992) e por MAATJE et
al. (1990) indicaram que
ela pode ser utilizada para
detecção da mastite clínica e subclínica, sendo que
esta última pode ser identiﬁcada apenas através da
análise de patógenos no
leite ou de componentes
inﬂamatórios.

UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO
PARA PRODUZIR ENERGIA
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.
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Lançamento da Colheita da Uva e a
Fruticultura no Oeste Catarinense

Evento

IVAN TORMEM(1) E GILBERTO EMILIO BARELLA(2)

A

colheita da uva
aconteceu na penúltima semana de
dezembro (2012), na Comunidade da Linha Colônia
Cella, no interior de Chapecó, conﬁrmando a nova
fronteira frutícola que está
se abrindo no Oeste Catarinense. O evento (Figura 1)
foi realizado na propriedade da família Werlang que
cultiva atualmente sete variedades em uma área de
3,4 hectares de pomar com
a produção distribuída em
uvas de mesa, como a Rainha Itália; Niágara; Alfonso
lavallée; Isabel precoce; e
para vinho, como a Cabernet Sauvignon; Malbec e
Merlot, empregando tecnologias apropriadas no sistema de produção, inclusive
com a cobertura plástica
em um hectare de pomar
(Figura 2).
Os objetivos do evento
foram de promover a atividade da fruticultura no
município de Chapecó e
região; divulgar a importância da produção de frutas; integrar as entidades
parceiras na produção de
frutas local; sensibilizar as
autoridades da importância da fruticultura para a
agricultura familiar; viabilizar aporte ﬁnanceiro
para produção de frutas.
Ao ﬁnal do evento, foi servido um café colonial (Figura 3) com produtos da
agricultura familiar, produzidos a partir de um
curso de capacitação com
alunos e professora da Escola Agrícola Estadual de
Cordilheira Alta.
A seguir serão apresentadas justiﬁcavas e demandas que conﬁrmam o potencial e as necessidades
para a produção de frutas
no Oeste Catarinense
Demandas de algumas
frutas no mercado de
chapecó

FICAGNA

Segundo trabalho realizado pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional
– SDR/Chapecó, projeto
“Cinturão Verde”, realizado no ano de 2006, com
objetivo geral de melhorar
a qualidade de vida da população da região, apurou-se o percentual do volume
comercializado que vem de
outros estados/regiões:
Abacaxi: 97%
Limão: 97%
Morango: 71%
Laranja 88%
Melão 94 %
Uva 85 %
Banana
praticamente
100 %
Analisando estas informações percebemos que
grandes volumes de recursos que poderiam estar circulando em nosso município e região, são carreados
para outras regiões ou até
para outros estados.
Produção no Oeste em
relação ao estado de SC
Um trabalho realizado pela Epagri através do
programa fruticultura no
ano passado denominado “Fruticultura Catarinense em Números”, com
o objetivo de identiﬁcar
o número de produtores,
área plantada, área colhida, quantidade produzida,
preço médio de venda, distribuição da oferta, dentro
das principais espécies de
frutas, constatou-se que
em todo o estado são produzidos 57 mil hectares
(ha) cultivados com pomares de ameixa, banana,
caqui, ﬁgo, laranja, maça,
maracujá, pêra, pêssego,
quivi, tangerinas e uvas.
No Oeste apenas 622 ha
são cultivados com frutas
onde se destacam as culturas da laranja (263 ha)
e da uva (291 ha). Atualmente existem 428 produtores de uva no Oeste Catarinense correspondendo

a apenas 5,6 % da produção catarinense e a produção de laranja corresponde
a 14,1 % da produção estadual, sendo estas as duas
frutíferas com maior destaque na região.
Algumas considerações
sobre a fruticultura
A atividade da fruticultura gera um grande volume
de renda por unidade de
área, sendo uma excelente
alternativa para ser desenvolvida em pequenas propriedades rurais através
da agricultura familiar. Ao
mesmo tempo, é uma atividade altamente exigente
em tecnologias, recursos
ﬁnanceiros e mão de obra
o que vem a diﬁcultar o ingresso de algumas famílias
principalmente pelo fator
mão-de-obra, pois tecnologia e recursos ﬁnanceiros são passiveis de serem
acessados.
Custos de implantação
de pomares
Ex. 1: Implantação de
um pomar de uva no sistema de condução latada, também chamado de
pérgola ou caramanchão
(uvas comuns ou uvas
americanas). Este é o sistema mais utilizado pelos
agricultores da Serra Gaúcha e Vale do rio do Peixe.
Para fazer 1,0 ha de pomar
de uva nesse sistema, o
custo de implantação gira
em torno de R$ 32.500,00.
Neste valor não estão considerados os custos com
mão-de-obra, subentende-se que na implantação do
pomar o agricultor utilize
mão-de-obra familiar.
Ex. 2: Implantação de
um pomar de banana (cultivar prata catarina ou
nanição). O custo de implantação de 1,0 ha de banana está em torno de R$
7.000,00.
Apoio ﬁnanceiro
Atualmente o agricultor

Figura 1. Evento realizado na propriedade da família Werlang, com o lançamento
da colheita da uva com a presença de autoridades, técnicos, agricultores
e imprensa

Figura 2. Emprego da cobertura plástica em parreiral de uva

Figura 3. Café colonial com produtos da agricultura familiar, produzidos a partir de
um curso de capacitação.

pode contar com linhas
de crédito para o ﬁnanciamento da atividade fruticultura via Governo Federal através do Programa
Pronaf linha Mais Alimentos com 10 anos para pagar e juros na taxa de 2 %
ao ano. O Governo do Estado através da Secretaria
de Estado da Agricultura
e Pesca também apóia via
Programa Juro Zero com
subsidio de 100 % dos ju-

ros.
Conclui-se que a o Oeste
Catarinense tem um potencial expressivo de expansão para a atividade
da fruticultura. Esta atividade pode gerar renda
para a Agricultura Familiar, manter os recursos ﬁnanceiros neste território,
além de contribuir para o
fornecimento de alimentos
de qualidade para a população local.

(1)ENG. AGRº. EPAGRI/ESCRITÓRIO MUNICIPAL DE CHAPECÓ; (2)ENG. AGRº. EPAGRI REGIONAL OESTE/RESPONSÁVEL PELA ÁREA DA FRUTICULTURA

USAR O CARRO PARA PASSEAR
E A BICICLETA PARA TRABALHAR
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE
VOCÊ É QUEM DECIDE O CAMINHO TAMBÉM.
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ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural

Assentados da Reforma Agrária em Santa Catarina
Terão Assistência Técnica Garantida

A

assistência técnica para os assentados da reforma
agrária é uma das principais políticas públicas de
sucesso que diretamente
contribui para o fortalecimento das unidades
produtivas e consequentemente tem garantido a
permanência de milhares
de famílias no meio rural.
A autarquia responsável
pela assistência técnica
a estas áreas de reforma
agrária em Santa Catarina
é o INCRA o qual desde o
ano de 2004 vem desenvolvendo um trabalho com
grandes resultados nos
mais de 140 assentamentos em todo o estado onde
estão assentadas mais de
5 mil famílias.
A COOPTRASC - Cooperativa de Trabalho
e Extensão Rural Terra
Viva, entidade privada
sem ﬁns lucrativos fundada em 1997, tem como
foco principal prestar assessoria técnica a assentados da reforma agrária
e pequenos agricultores
em geral, prezando pelos
princípios da agroecologia, da biodiversidade e
da produção de alimentos
principalmente para o autoconsumo das famílias.
É com este intuito que a
COOPTRASC apresentou
proposta técnica junto ao
INCRA para participação
da Chamada Pública nº
01/2012 nos parâmetros
da nova lei de Assistência
Técnica nº 12.188. A COOPTRASC foi a entidade
selecionada para prestar
serviços de ATER – Assistência Técnica e Extensão
Rural, no período de um
ano, para 4.981 famílias
regularmente assentadas,
através de contrato assinado em 27/12/2012
entre o INCRA e a COOP-

TRASC (Figura 1).
A proposta, segundo
o presidente da COOPTRASC Marcelo Kehl, “é
garantir o desenvolvimento econômico e social das
famílias, vinculando as
atividades produtivas à
gestão por meios cooperativos e uma agricultura
mais sustentável”. Ele aﬁrmou para a assessoria de
imprensa do INCRA que,
“as ações de assistência
técnica, entre outros objetivos, visam permitir às
famílias e cooperativas de
agricultores assentados o
acesso às políticas de crédito, de comercialização e
sociais disponíveis”.
O superintendente do
INCRA/SC, João Paulo
Strapazzon, ressaltou a
importância de garantir os
serviços de assistência técnica, evitando um hiato no
processo de qualiﬁcação
dos assentamentos. “Desde 2004 o INCRA em Santa Catarina, tem garantido a assistência técnica
às famílias assentadas. A
descontinuidade
desses
serviços poderia representar um grande retrocesso
para a sustentabilidade
dos assentamentos”, aﬁrmou Strapazzon na página
on line do INCRA.
Desenvolver este trabalho não é novidade para
a COOPTRASC, haja visto
que desde 2004 desenvolveu de forma contínua assessoria técnica a todas as
famílias assentadas no estado de Santa Catarina. O
que muda a partir de agora é simplesmente o método de comprovação, acompanhamento e pagamento
pelos serviços prestados.
Para executar o trabalho
proposto, a COOPTRASC
contará com uma equipe de 22 proﬁssionais de
nível superior (Zootecnis-

ta; Médico Veterinário;
EngºAgrônomo; Assistente Social; Engº.Florestal/
Ambiental; Pedagogo; Administrador), 39 proﬁssionais com formação técnica
de nível médio (Técnicos
em: Agricultura; Ediﬁcações; Meio Ambiente;
Saúde Comunitária; Administração de Cooperativas), além de 11 técnicos
administrativos. A grande
parte do quadro proﬁssional já faz parte do quadro
social há muitos anos tendo ampla experiência em
assistência técnica às famílias assentadas.
Com o intuito de ﬁxar
parâmetros, deﬁnir metodologias e estabelecer regras junto a equipe de proﬁssionais, a COOPTRASC
realizou em Catanduvas/
SC no período de 29/01
a 02/02/2013, uma profunda capacitação para
todos os proﬁssionais que
prestarão serviços proﬁssionais neste projeto.
Um dos temas mais esperados foi o “Método de
Trabalho de Base” apresentado por uma grande
personalidade assentada
pela Reforma Agrária há
27 anos em Dionísio Cerqueira Dona Irma Maria
Brunetto (Figura 2). Outro
tema que precisa ser trabalhado com frequência
junto aos proﬁssionais é o
“Modelo Atual da Agricultura Brasileira e a Reforma
Agraria”, apresentado pelo
Engenheiro
Agrônomo
e assentado da reforma
agrária em Chapecó SC e
presidente da Cooperativa
Central da Reforma Agrária – CCA/SC Sr. Alvaro
Santin (Figura 3).
No dia 18 de fevereiro
iniciam as atividades a
campo sendo que os resultados deste trabalhos
serão reﬂetidos não só

Figura 1. Superintendente do INCRA/SC João Paulo Strapazzon, e o presidente da
COOOPTRASC Marcelo Kehl, assinam contrato em 27/12/2012. (Foto: Ascom/Incra
SC)

Figura 2. Assentada da Reforma Agrária, Dona Irma Maria Brunetto, durante a
capacitação com o tema “Método de Trabalho de Base”

Figura 3. Engº Agrº Alvaro Santin, durante a capacitação com o tema “Modelo Atual
da Agricultura Brasileira e a Reforma Agraria”

de forma imediata, mas
principalmente ao longo
dos próximos anos, seja
através do fortalecimento
das cooperativas dos assentados que comercializam com a marca TERRA VIVA, seja através da
melhoria das condições
sócio econômicas das fa-

mílias assentadas. Enﬁm,
a COOPTRASC reaﬁrma
diuturnamente seu compromisso de garantir que
todos os pequenos agricultores também tenham
acesso as políticas públicas que trazem resultados
concretos para o campo e
a cidade.

FONTE: MARCOS RODRIGO NUNES. COOPTRASC/CHAPECÓ – SC. TELEFONE: (49) 3322 2365. E-MAIL: COOPTRASC@GMAIL.COM

TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.
MaxiCrédito
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Indicadores

Agenda
Tempo
Quinta-feira (21/02): O dia começa mais instável com formação de nuvens e chuva do Oeste ao
Litoral Sul devido a influência de uma frente fria.
Temperatura elevada e ar bastante abafado.
Sexta-feira (22/02): Na madrugada e manhã
de sexta-feira ainda ocorre chuva em algumas
regiões, mas no decorrer do dia a instabilidade
diminui e o tempo melhora com diminuição de
temperatura a partir do Oeste e Sul de SC devido
a chegada de uma massa de ar mais seco e um
pouco mais frio.
Sábado e Domingo (23 e 24/02): Tempo estável
com sol entre poucas nuvens. Chuva, se ocorrer
no fim de semana, será muito isolada especialmente entre a tarde e noite no Oeste. Temperatura
mais amena e agradável na manhã de sábado, em
elevação no restante do período.
TENDÊNCIA de 25/02 a 07/03/2013
Neste período a chuva deve continuar ocorrendo
com frequência em SC, preferencialmente em forma de pancadas entre a tarde e noite e por vezes
na madrugada, associadas ao calor e deslocamento de sistemas meteorológicos. No dia 26/02, uma
nova frente fria deve passar por SC, provocando
chuva volumosa em algumas regiões e temporais
isolados. Com a chuva prevista para última semana de fevereiro, o mês deve terminar com chuva
acima da média em boa parte do Estado. Temperatura elevada em boa parte do período, com pequena diminuição após a passagem da frente fria.

SESC - Projeto TARDE CATARINA
Informações: (49) 33199128
Entrada Franca
Dia 21/02 – Show Musical Frequência da Chuva –
Banda Sociedade Sonora
Local: Calçadão
Horário: 18h30 horas
Dia 21/02 - Filme: Ex Isto
Local: Cine Teatro SESC, 20:00 horas
Dia 22/02 – Filme: Assim é, Se Lhe Parece
Local: Cine Teatro SESC, 20:00 horas
Dia 23/02 – Filme - Evoé! Retrato de um Antropófago
Local: Cine Teatro SESC, 20:00 horas
Dia 24/02 – Filme - Mr. Sganzerla O signo da Luz
Local: Cine Teatro SESC, 20:00 horas
Dia 27/02 – Show musical: Cravo da Terra
Local: Cine Teatro SESC, 20:00 horas

Previsão para FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL
Chuva abaixo da média para o trimestre em SC
Chuvas
A previsão para o trimestre é de chuva ligeiramente abaixo da média climatológica em quase todas
as regiões de Santa Catarina.
Ressalta-se que na climatologia verifica-se um decréscimo natural nos volumes de chuva de fevereiro até o mês de abril.
Durante o mês de fevereiro até o início de março
as chuvas serão mais frequentes, típicas de verão
(normalmente entre à tarde e à noite). Neste período, o Oeste, Meio Oeste e Litoral Sul de Santa
Catarina, terão chuva mal distribuída e abaixo da
média.
Temperatura
A previsão de temperatura para o trimestre é de
temperatura dentro da média climatológica.
O final do verão de 2013 será quente como de costume. Nesse período as ondas de calor são mais
raras, mas não descartadas.
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

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 – 07/03/2013

Prezados Amigos dos Bichos,
A organização “Amigos dos Bichos” está em
uma situação ﬁnanceira delicada. As castrações dos animais para adoção são possíveis porque recebemos recursos federais,
municipais e estaduais. Infelizmente os
eventos e doações recebidas cobrem apenas uma pequena parte das grandes despesas que temos.
Estamos com diﬁculdades para comprar
materiais e ração, que é cara. No momento, estamos em racionamento. Solicito para
quem puder ajudar doando ração ou dinheiro, favor entrar em contato.
Contacte-nos pelo email:
Voluntários Amigos dos Bichos
amigosdosbichos@amigosdosbichos.org
www.amigosdosbichos.org.br

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

R$
3,09 kg
3,02 kg

Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense
Ovinos – Peso Vivo4
- Cordeiro (até dois dentes)
- Ovelha e capão (adultos)
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.

4,50 kg
3,20 kg
130,00 sc
40,00 sc
27,00 sc
56,00 sc
0,88 lt

Adubos NPK (9:33:12)1
(2:20:20)1
AlfaMilho c/micronutrintes 1

67,00 sc
55,90 sc
64,90 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)
Queijo de Ovelha3
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

2,05 kg
97,50 ar
99,00 ar
103,50 ar

10,00 sc
14,00 sc
335,00 ton
11,00 – 13,00 kg
12,00 – 17,00 kg
7,50 – 17,00 kg
6,50 – 9,00 kg
5,50 – 14,00 kg
8,80 – 9,60 kg
3,00 uni
35,00 kg
1,50 - 3,00 dz
1,20 dz
19,00 kg
10,00 – 11,00 kg
12,00 kg
10,00 kg
13,40
10,00 – 12,00 cxa
1,00 uni
2,00 uni
1,50 uni
2,00 kg
12,50 sc
6,85 sc
99,00 tn

Dólar comercial

Compra: 1,9591
Venda: 1,9597

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

678,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 20/02/2013
* 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.

COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.
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