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UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO 
PARA PRODUZIR ENERGIA
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE 
OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.

Trilha do Pitoco – Sombra e Água Fresca 
Agroturismo em Chapecó – Rota Vale do Rio Uruguai

Paulo RicaRdo Ficagna1

Neste verão, historica-
mente quente, uma 
boa opção de lazer 

para se refrescar e minimizar 
a sensação térmica elevada 
é buscar locais com sobra e 
água fresca. Uma opção é a 
“Rota Vale do Rio Uruguai”, 
localizada no Distrito de Goio-
-En, acesso ao Rio Grande do 
Sul. São 17 km de asfalto e 5 
km de estrada de terra. Nesta 
Rota encontram-se proprie-
dades rurais que trabalham 
com o agroturimo.

O Agroturismo é uma forma 
de divulgação e intercâmbio 
de experiências entre as pes-
soas do meio rural e urbano 
que ocorre no espaço e em 
propriedades rurais propor-
cionando bem estar e visual 
agradável aos olhos de quem 
busca prazer, descanso e no-
vos conhecimentos. Trata-se 
da complementariedade às 
atividades agropecuárias de-
senvolvidas pelos agricultores 
familiares e contribui para 
dinamizar a economia local. 
Cria empregos através da 
oferta de produtos e serviços 
aos turistas como o artesana-
to, produtos agropecuários, 
alimentação, hospedagem, 
lazer, trilhas ecológicas com 

conservação ambiental, entre 
outros.

Os locais de destaque da 
Rota Vale do Rio Uruguai, 
são:

Portal de entrada “Vale do 
Rio Uruguai”(Figura 1) Lo-
caliza-se ao lado da rodovia, 
após o posto de fiscalização 
da Cidasc em direção ao Por-
to Goi-Ene e sinaliza a entra-
da da rota.

Mirante da Ferradura. 
Após passar pelo portal, en-
contra-se o mirante da Fer-
radura (Figura 2) com recuo 
para estacionar o carro e vi-
sualizar uma paisagem pa-
norâmica do vale do rio Uru-
guai, agora com a formação 
do lago da hidrelétrica Foz do 
Chapecó. 

Caldo de Cana – Família 
Fidelis (Figura 3) Após o mi-
rante, a caminho da Trilha do 
Pitoco, encontra-se a Família 
Fidelis. Neste local, abrigado 
por um quiosque, é possível 
consumir um caldo de cana e 
comprar outros produtos de-
rivados na cana como o mela-
do e açúcar mascavo, além de 
queijo colonial, mel e lanches 
preparados na hora.

Trilha do Pitoco – Famí-
lia Figueira – A Trilha do 

Pitoco é um atrativo natural 
com acesso pela propriedade 
da Família Figueira (Figura 
4) composto por belas paisa-
gens e uma trilha com um 
conjunto de cinco cachoeiras 
sendo a primeira, a menor 
delas (Figura 5). Na trilha e 
nas cachoeiras há piscinas 
naturais com águas próprias 
para um bom banho. São 
percorridos cerca de 5 km de 
trilha entre ida e volta em um 
verdadeiro recanto ecológico. 
Segundo Simone, filha dos 
proprietários, “visando uma 
maior sustentabilidade am-
biental, qualidade e seguran-
ça aos turistas, no local não 
é permitido fazer fogo, acam-
par, nem consumir bebida 
alcoólica”. Para fazer a tri-
lha, há um custo de R$ 2,50 
para crianças de 7 a 10 anos 
e de R$ 10,00 acima desta 
idade. A atividade da trilha 
tem acompanhamento de um 
monitor(a). Os horários para 
fazer a trilhas são das 8:00 e 
as 18:00 hs. É possível agen-
damento com horário espe-
cial pelo telefone 3319-9205.

Neste verão escaldante, 
quem estiver em Chapecó e 
região pode conferir esta op-
ção de lazer. 

Figura 5. a primeira e menor das cinco cachoeiras ao longo da trilha

Figura 4. o casal da família Figueira: seu gomercindo e dona nelci

Figura 3. caldo de cana Família Fidelis

Figura 2. Vista parcial do Mirante da FerraduraFigura 1. Portal de sinalização da Rota Vale do Rio uruguai

1 Professor colaborador do departamento de Zootecnia do cEo/udESc. E-mail: prficagna@hotmail.com 
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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.

CDA 2014 - Campo Demonstrativo Alfa
TERRA, O CAMPO DA VIDA

Paulo RicaRdo Ficagna1

A 19a edição do CDA 
acontece no perío-
do de 10 a 13 des-

te mês na Linha Tomazelli, 
município de Chapecó. A 
programação está distribu-
ída em palestras técnicas, 
cozinha interativa e visita 
aos expositores.

A versão 2014 do CDA 
traz o seguinte tema: TER-
RA, o CAMPO DA VIDA! 
(Figura 1). O elemento ter-
ra, associado e interagindo 
com a água, a atmosfera e 
a radiação solar, é capaz 
de produzir a fração or-
gânica, expressão da vida 
complexa. Alexandre Ra-
mos, coordenador do even-
to lembra que “é na Terra 
onde concentra-se a ener-
gia da Vida, a geração de 
novas vidas, a força que é 
acumulada e transferida 
para todos os seres vivos, 
a maior riqueza que há e, 
muitas vezes, não valoriza-
da o suficiente.

Um dos estandes é o pro-
jeto Fertialfa que tem o ob-
jetivo de desenvolver e im-
plantar uma metodologia 
própria para a agricultu-
ra de precisão em médias 
e pequenas propriedades 
mesmo em áreas de baixa 
capacidade de mecaniza-

ção. As propriedades ou 
glebas são mapeadas com 
GPS (Sistema de Posiciona-
mento Global) para demar-
cação detalhada dos pon-
tos de coleta de solo. Com 
a análise química destas 
amostras, são gerados ma-
pas de fertilidade, os quais 
são interpretados para fa-
zer a recomendação técni-
ca de adubação e calagem 
para cada situação; desta 
maneira, se evita gastos 
desnecessários, melhora a 
qualidade do solo e tem um 
ganho de produtividade.

Outro expositor é a Bio-
Ter/Irrigatrer que desta-
ca em seu stand, a repre-
sentação de um projeto de 
captação de água da chuva 
com filtragem e armazena-
mento (Figura 2). Segundo 
Douglas Gato, Técnico Am-
biental, a proposta deste 
sistema é minimizar os im-
pactos da estiagem na pro-
dução agropecuária. Arma-
zenando a água da chuva, 
diminui a pressão sobre o 
uso da água de outras fon-
tes e evita-se a perfuração 
de poços artesianos. Esta 
água captada e armazena-
da pode ser utilizada para 
a sedentação dos animais 
e limpeza de instalações. 

Figura 1. Slogan do tema do cda- campo demonstrativo alfa – 2012.

Figura 2. Representação de um sistema de captação de água da chuva com 
                   filtragem e armazenamento.

Figura 3. unidade demonstrativa de um Sistema agroflorestal instalado no cda

Figura 4. Motor que utiliza gás metano como combustível proveniente da
                   fermentação de dejetos animais.

Para quem tem água dis-
ponível suficiente, pode-se 
pensar em projetos de ir-
rigação de pomares e pas-
tagens, que é uma forma 
de minimizar o impacto da 
estiagem e buscar estabili-
dade na produção agrope-
cuária.

A UFFS – Universida-
de Federal Fronteira Sul 
também está presente no 
CDA com a proposta de 
demonstrar um sistema 
produtivo sustentável de 
agricultura não convencio-
nal, denominado “Agroflo-
restas” (Figura 3). Geral-
do Ceni Coelho, Biólogo, 
professor e autor do livro 
“Sistemas Agroflorestais” 
cita que ”agroflorestas são 
sistemas de produção e 
tecnologias nos quais as 
árvores são cultivadas, de-
liberadamente, em consór-
cios de espécies destinadas 
à produção agropecuária. 
Junto às árvores podemos 
ter culturas de grãos, hor-
taliças, animais de leite ou 
corte. Os sistemas agroflo-
restais apresentam como 
principais vantagens a di-
versidade de culturas que 
aumentam as fontes de 
renda e visa a segurança 
alimentar; a manutenção 
da umidade e da fertilida-
de do solo; proteção contra 
ventos e geadas e controle 
da erosão. As árvores par-
ticipam do sistema produ-
tivo e podem servir como 
fonte de energia (lenha), 
madeira, frutas, forragem 
para o gado, matéria-prima 
medicinal, mel”.

Na área das energias re-
nováveis, o GTER – Grupo 
de Trabalho em Energias 
Renováveis realizou pales-
tras demonstrando as pos-
sibilidades de obtenção de 
energias através das bio-
massas, com destaque aos 
dejetos animais.

1 Professor colaborador do departamento de Zootecnia do cEo/udESc. E-mail: prficagna@hotmail.com 
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TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA 
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.

Primeiro Fórum Brasileiro da
Ovinocultura Leiteira

A A s s o c i a ç ã o 
Brasileira de 
Criadores de 

Ovinos Leiteiros – AB-
COL realizará o “Pri-
meiro Fórum Brasileiro 
da Ovinocultura Lei-
teira”. O evento acon-
tecerá no município 
de Chapecó no dia 
21 de fevereiro e tem 
como objetivo prin-
cipal o de DISCUTIR 
AS POLÍTICAS PARA 

O DESENVOLVIMEN-
TO DA OVINOCUL-
TURA LEITEIRA NO 
BRASIL. Tem como 
apoiadores: - Centro 
de Ciências Agrovete-
rinárias-Udesc/Lages/
Sc; - Epagri/Lages/
SC;- Embrapa Sobral 
Ovinos E Caprinos/
Sobral/Ce; – Fapesc; - 
Sebrai.

O evento transcorre-
rá durante todo o dia 

21 com um conjunto 
de palestras e debates 
pertinente ao objetivo. 
No período noturno 
será oferecido um jan-
tar de confraternização 
na Sede da Cabanha 
Chapecó do Presidente 
da ABCOL, quando na 
oportunidade também 
será eleita a nova di-
retoria da ABCOL para 
a gestão 2014/2016. 
Na manhã do dia 22 

ocorrerá uma visita ao 
Laticinio Gran Pala-
dare e instalações na 
Cabanha Chapecó e na 
sorveteria O Mundo da 
Ovelha Béé.

Érico Tormem - Pre-
sidente/ABCOL

 
Na aproxima edi-

ção do SBRural será 
apresentado uma re-
portagem dos resul-
tados do evento. Figura. Exemplar de uma fêmea da raça lacaune em pico de produ-

ção. cabanha chapecó. chapecó/Sc

Agricultura orgânica cresceu 
22% no Brasil em 2013

Levantamento apon-
ta a região Sul como a 
mais desenvolvida do 
segmento

O número de 
p r o d u t o r e s 
que trabalham 

com a agricultura orgâ-
nica no Brasil cresceu 
22% no ano passado, 
conforme levantamento 
do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). 
“Esse aumento é con-
sequência do modelo 
diversificado dos meca-
nismos de controle para 
garantia da qualidade 
orgânica”, avalia Rogé-
rio Dias, coordenador 
de Agroecologia da Se-
cretaria de Desenvolvi-
mento Agropecuário e 
Cooperativismo, vincu-
lada ao Mapa.

No ano passado, o 
país contabilizou 163 
Organizações de Con-
trole Social (OCSs) e 11 
Organismos Participa-
tivos de Avaliação da 
Conformidade (OPACs), 
em comparação com 

as 79 OCSs e 4 OPACs 
registradas em 2012. 
Como consequência 
houve aumento dos 
produtores orgânicos 
em todo o país, uma 
vez que a expansão das 
instituições facilitou o 
registro do agricultor no 
ano passado.

Em 2012 o Brasil con-
tava com 5,5 mil produ-
tores agrícolas que tra-
balhavam segundo as 
diretrizes dos sistemas 
orgânicos de produção. 
No ano passado este nú-
mero passou para 6.719 
produtores. Além disso, 
as unidades de produ-
ção orgânica somaram 
12 mil em todo o país.

As perspectivas para 
2014 são de continuida-
de às diretrizes do Plano 
Nacional de Agroecolo-
gia e Produção Orgânica 
(Planapo), que têm como 
meta atingir 28 mil uni-
dades de produção 
agroecológicas até 2015.

A região Sul se desta-
ca com 1.896 produto-
res e 3.165 unidades de 
produção. O Nordeste 
conta com 2.796 pro-
dutores. Já o Sudeste 
mantém 1.463 produto-
res orgânicos, enquanto 
o Norte soma 317 e o 
Centro-Oeste, 247 pro-
dutores.

Por Redação Globo Rural

Figura. Selo “Produto orgânico Brasil”

Programa de Aquisição de Ali-
mentos investiu R$ 5,3 bilhões 

em dez anos
Iniciativa fortaleceu a produção da agricultura fami-
liar e norteou a política de segurança alimentar

Ao comple-
tar 10 anos 
de existên-

cia, o Programa 
de Aquisição de 
Alimentos (PAA) 
exibe resultados 
relevantes para a 
agricultura fami-
liar e a segurança 
alimentar da popu-
lação mais carente. 
Em uma década, 
o governo inves-
tiu R$ 5,3 bilhões 
para a compra de 
4 milhões de tone-
ladas de produtos 
da agricultura fa-
miliar. Em todo o 
país, foram mais 
de 1,3 milhões de 
operações de com-
pra de alimentos 

de 388 mil agri-
cultores familia-
res. O programa é 
uma das ações que 
integram o plano 
Brasil Sem Misé-
ria. “Desde 2003, 
a agricultura fa-
miliar é considera-
da eixo prioritário 
para o desenvol-
vimento do país”, 
afirmou o ministro 
do Desenvolvimen-
to Agrário, Pepe 
Vargas.

Os alimentos ad-
quiridos pelo pro-
grama são destina-
dos à formação de 
estoques estraté-
gicos ou ao aten-
dimento de pes-
soas em situação 

de vulnerabilidade 
econômica e social. 
Com isso, o gover-
no vem garantindo 
o fornecimento de 
alimentos a centros 
de convivência de 
idosos, comunida-
des terapêuticas, 
associações benefi-
centes, creches pú-
blicas, hospitais e 
restaurantes popu-
lares. Anualmente, 
o governo atende 
mais de 23 mil en-
tidades socioassis-
tenciais. O PAA já 
beneficiou 3.915 
municípios nesses 
10 anos.

Por Sérgio De Oli-
veira
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COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.

Tempo
17º dia consecutivo de forte calor em SC
No decorrer da quinta-feira uma frente fria traz chu-
va, temporais e diminuição de temperatura

Quinta-feira (13/02): Sol com aumento de nuvens e 
condições de pancadas de chuva a partir da manhã 
do Oeste ao Litoral Sul, e nas demais regiões entre a 
tarde e noite. Alto risco de temporal com chuva mo-
derada a forte, ventania (rajadas acima de 60 km/h), 
descarga elétrica (raios) e queda de granizo. Tempe-
ratura ainda elevada e ar abafado, diminuindo no 
fim da tarde e noite em boa parte do Estado com a 
chegada do ar mais frio.
Sexta-feira (14/02): O tempo permanece instável com 
muitas nuvens e chuva em SC, mais intensa e contí-
nua no Litoral e áreas próximas, com volumes mais 
significativos no Litoral Sul, devido a forte circula-
ção marítima. Temperatura mais amena, máximas 
entre 18ºC e 23°C no Planalto Sul e entre 24°C e 26°C 
na maior parte de SC.
Sábado e Domingo (15 e 16/02): O tempo permanece 
instável com predomínio de nuvens e condições de 
chuva em SC, principalmente do Planalto ao Litoral. 
A previsão de chuva mais intensa e contínua é para a 
faixa litorânea, devido a forte circulação marítima. 
Em direção ao Oeste ocorrem maiores aberturas de 
sol. Temperatura amena com máximas entre 18ºC e 
23°C no Planalto Sul e entre 24°C e 26°C na maior 
parte de SC.

TENDÊNCIA de 17 a 27 de fevereiro de 2014

No período a previsão é de chuva mais frequente em SC, 
alternando com alguns dias mais firmes com ar seco e 
predomino de sol. Os maiores acumulados de chuva de-
vem ocorrer no Litoral e setor norte do Estado. A partir do 
dia 18/02 as temperaturas voltam a se elevar no Estado, 
mas não há previsão de calor intenso.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL   

Janeiro, Fevereiro e Março de 2014

A chuva tende a ficar dentro da media climatológica 
na maior parte de Santa Catarina, principalmente 
no Meio Oeste e Planalto, com variações ligeiramente 
abaixo no Oeste e ligeiramente acima no Litoral.
Em fevereiro e março a chuva deve ficar mais espar-
sa e mal distribuída, ou seja, com dias mais secos e 
ensolarados.
A atenção persiste para as regiões Oeste e Meio Oes-
te, onde podem ocorrer períodos mais prologados sem 
chuva, o que pode prejudicar o abastecimento de 
água e atividades de agricultura e pecuária.
Para o mês de fevereiro ainda são esperadas ondas de 
calor, dias consecutivos com temperaturas altas, má-
ximas próximo ou acima de 30°C no Oeste e Litoral. O 
verão continua quente, com períodos prolongados de 
dias ensolarados e de calor intenso, inclusive no pe-
ríodo noturno. As temperaturas máximas e mínimas 
poderão superar recordes em fevereiro.

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima

Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br

 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 12/02/2014 
* 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. 

Suíno vivo  
- Produtor independente 
- Produtor integrado 

R$ 
3,30 kg 
3,21 kg 

Frango de granja vivo 1,97 kg 
Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

115,00 ar 
114,00 ar 
114,00 ar 

Feijão preto (novo) 120,00 sc 
Trigo superior ph 78 41,00 sc 
Milho amarelo 23,00 sc 
Soja industrial 62,00 sc 
Leite–posto na plataforma ind*. 0,98 lt 

Adubos NPK (9:20:15+micro)1 

                       (8:20:20)1 

                       (9:33:12)1 

 
66,70 sc 
59,00 sc 
69,00 sc 

 
Fertilizante orgânico2 
Farelado - saca 40 kg2 
Granulado - saca 40 kg2 
Granulado - granel2 

 
10,80 sc 
15,00 sc 

355,00 ton 
Queijo colonial3 13,00 kg 
Salame colonial3 13,00 – 17,00 kg 
Torresmo3 16,00 – 19,00 kg 
Linguicinha 11,00 kg 
Cortes de carne suína3 5,50 – 14,00 kg 
Frango colonial3 8,80 – 9,60 kg 
Pão Caseiro3 (600 gr) 3,50 uni 
Cenoura agroecológica3 2,00 maço 
Ovos  3,75 dz 
Ovos de codorna 3 3,50 dz  
Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
22,00 kg 

10,00 – 11,00 kg 
12,00 kg 

Mel3 10,00 kg 
Pólen de abelha3 (130 gr) 13,40 
Muda de flor – cxa com 15 uni 10,00 – 12,00 cxa 
Suco laranja3 (copo 300 ml) 1,50 uni 
Suco natural de uva3 (300 ml) 2,00 uni 
Caldo de cana3 (copo 300 ml) 1,50 uni 
Banana prata do rio Uruguai3 2,50 kg 

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

 
12,50 sc 
6,85 sc 
99,00 tn 

Dólar comercial Compra: 2,4080 
Venda: 2,4086 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

724,00 
765,00 – 967,00 

Receita à Base 
de Mel

TÔNICO CAPILAR

Ingredientes
2 colheres (sopa) de Mel 
1 colher (sopa) de óleo de oliva

Modo de Fazer
Misturar bem os ingredientes. Aplicar nos ca-
belos, massageando o couro cabeludo por uns 
3 minutos. Quando sentir que a mistura está 
secando, deixe-a nos cabelos durante mais 30 
minutos.

PARA ESTÍMULO À DIGESTÃO

Ingredientes
Mel e Gengibre

Modo de Fazer
• Machuque um pedacinho de gengibre (cerca 
de 0,5 cm), depois adicione o mel de uruçu à 
gosto.
Doses:
Adultos - 2 colheres de sopa 3 vezes ao dia.
Crianças - 1 de sopa 3 vezes ao dia.

O gengibre é originário da Ásia tropical (Índia). 
É uma planta estimulante da digestão, aromá-
tica, tônica, excitante, estomáquica, odontoló-
gica, etc. 
Consorciada com o mel transforma-se num re-
médio que limpa o sangue, combate gripes e 
fortalece o organismo.
Contra indicação: pessoas com problemas de 
hipertensão arterial

PARA TRATAMENTO DE ANEMIAS

Ingredientes
Mel e Agrião

Modo de Fazer
Machuque uma porção de folhas de agrião até 
obter uma pasta homogênea, depois adicione o 
mel à gosto.
Doses:
Adultos - 1 colher de sopa 3 vezes ao dia.
Crianças - de 0 a 5 anos uma colher de chá 
antes das refeições, de 5 a 12 anos uma colher 
de sobremesa antes das refeições.

PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS RESPI-
RATÓRIAS

Ingredientes
Mel e 2 dentes de Alho

Modo de Fazer
Machuque o alho e a ele adicione 1 colher de 
sopa de mel 
Doses:
Adultos - 1 colher de sopa 3 vezes ao dia.
Crianças - 1 colher de chá 3 vezes ao dia.
A associação do mel (rico em todos os nutrien-
tes e mais carboidratos) com o alho (rico em 
substâncias antissépticas, vitaminas, proteí-
nas e sais minerais), constitui-se num excelen-
te remédio contra os males do trato respirató-
rio.

Fonte: PAGANINI - EPAGRI-PARAÍSO/SC
(49) 3627-0202 – paganini@epagri.sc.gov.br


