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BRACATINGA: Uma Árvore
Multiuso ao Produtor Rural
Guilherme O. S. Ferraz de Arruda

D

escrição da espécie:
A
espécie
Mimosa
scabrella Benth. é uma
árvore brasileira da família Fabacea e, conhecida
por Bracatinga, Bracatinho e Maracatinga entre
outros. Ocorre associada com outras espécies
ou em maciços puros
conhecidos como bracatingais, nas terras altas
dos Estados do RS, SC,
PR e SP, especialmente
nas formações montana/
altomontana da Floresta Ombrófila Mista. Possui copa arredondada,
em formato de “guarda
chuva” (Figura 1) etronco alto eretilíneo, quando
em maciços.
O crescimento rápido é
uma dassuas principais
características, atingindo alturas de 15 a 20 m e
diâmetro de 20 a 30 cm.
No entanto, tem baixa
longevidade, com senescência em torno dos 20 a
25 anos. O florescimento pode iniciar a partir
dos oito meses de idade,
especialmente em plan-

tas com boa insolação e
altura maior que 2,5 m.
As flores são agrupadas
em inflorescências globosas amarelas (Figura
2) e operíodo de floração
ocorre de abril a setembro no Paraná, de julho
a setembro em Santa Catarina e de agosto a setembro no Rio Grande do
Sul. Por produzir flores
em período escasso de
floradas, como o inverno,
a Bracatinga constitui-se em importante fornecedora de néctar para
as abelhas nas regiões de
ocorrência, favorecendo
os apicultores com matéria prima para o mel neste período.
A produção de sementes
normalmente
inicia-se
por volta dos três anos de
idade. Em geral, os frutos (tipo craspédio) ficam
maduros (cor marrom)
de dezembro a março,
quando se rompem naturalmente para liberar
as sementes. Estas são
pequenas (comprimento
de 5 a 6 mm e diâmetro
de 3 mm), cor marrom
escura, com dormência
tegumentar e podem ser
armazenadas por longos
períodossob
condições
adequadas. Recomenda-se 10 a 11% de umidade
e deixá-lasem sacos plásticos impermeáveis, para
período de até um ano;
para períodos maiores
que 12 meses, recomenda-se guardá-las dentro

de tamboretes de fibra,
em câmara fria (3 a 5 ºC
e 86% de U.R.).
Usos e potencialidades da Bracatinga: I) a
madeira de densidade
moderada, 0,51 a 0,81
g.cm-3, possibilita seu
uso para movelaria rústica, painéis de compensados, laminados e aglomerados, vigamentos e
escoras na construção civil, caixotaria, pisos e assoalhos, além de energia
(lenha, cavaco e carvão);
II) sua floração abundante a torna valiosa para a
apicultura (mel de florada e mel de “melato”); III)
pode atuar como espécie
sombreadora e quebra
vento em sistemas agroflorestais; IV) o teor de 13
a 22% de proteína bruta
nas suas folhas, permite utilizá-la como planta
forrageira
complementar para alimentação do
gado; V) é útil em plantios de recuperação de
áreas degradadas, por
ocupar rapidamente clareiras abertas na mata,
depositar folhedo, amenizar o processo erosivo e
fixar o nitrogênio atmosférico no solo.
Desta forma, a Bracatinga é uma espécie
florestal nativa de boa
utilidade ao produtor rural, pelo seu rápido crescimento, fácil manejo e
uso múltiplo, produzindo
benefícios econômicos e
ecológicos (Figura 3).

Eng.Florestal, MSc em Produção Vegetal. E-mail:guilherme.arruda@unoesc.edu.br

O Sicoob MaxiCrédito conta
com 35 agências, 9 delas em Chapecó.
Encontre a mais próxima de você.

Figura 1: Bracatingal, vista externa.

Figura 2: Inflorescências da Mimosa scabrella

Figura 3: mel, madeira, planta forrageira e recuperadora de áreas
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PROGRAMAÇÃO DO III ANISUS
Dia 01/09/2015 – Terça-feira

17h30min – Cerimônia de abertura
18 horas –Coffee-break de abertura
19 horas – Sessão inaugural: “A produção animal e
o aquecimento global”
“Variabilidade e mudanças climáticas – impactos
antrópicos”
Dr. Augusto José Pereira Filho (USP – São Paulo, SP)
“Mudanças climáticas: mitigação e adaptação da
agropecuária brasileira”
Dr. Santiago Vianna Cuadra (EMBRAPA – Campinas, SP)
Moderador: Dr. Airton Kunz (EMBRAPA Suínos e
Aves – Concórdia, SC)

Dia 02/09/2015 – Quarta-feira

10h30min – “Produção sustentável de ovinos”
Dr. Ignacio De Barbieri (Instituto Nacional de InvestigaciónAgropecuaria, Uruguai)
12 horas – Intervalo
14 horas –“Tratamento de resíduos gerados pela avicultura”
Dr. Jorge de Lucas Junior (UNESP – Jaboticabal,
SP)
15h10min –Coffee-break
15h30min – “Bem-estar de suínos no transporte
pré-abate”
Dr. Luigi Falcitano (SwineandDairyResearch Center,
Sherbrooke, Quebec, Canadá)

Dia 03/09/2015 – Quinta-feira

9 horas – “Relação clima-planta-solo-animal-ser hu9 horas –“Desafios e oportunidades da produção mano na perspectiva da sustentabilidade”
sustentável de leite: o estudo de caso da Fazenda Dr. Carlos Nabinger (UFRGS – Porto Alegre, RS)
Nata da Serra”
10h10min –Coffee-break
Dr. André Luiz Monteiro Novo (EMBRAPA – São Car- 10h30min –“Sustentabilidade na aquicultura”
los, SP)
Dr. Laurindo André Rodrigues (EMBRAPA – Parnaí10h10min –Coffee-break
ba, PI)

CRÉDITO RURAL
SICOOB
A força que você precisa para vencer
os desafios.
Sul brasil

www.jornalsulbrasil.com.br

Maxicrédito
Ouvidoria - 0800 646 4001 | (49) 3361-7000
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Criação Comercial de Animais Silvestres:
Criar legalmente é a melhor opção
Karina Mateus1, Moisés Rodrigues dos Santos1, Bruna Petry1

O

Brasil, além de
ser um país que
se destaca pela
vastidão de seu território
é reconhecido pela abundância da biodiversidade. Nossas matas abrigam diversas espécies de
animais, sendo algumas
endêmicas, ou seja, só
podem ser encontradas
aqui. Alguns destes animais apresentam características desejáveis e
acabam se tornando alvo
de caçadores que buscam por seus subprodutos.
Algumas destas espécies, nativas do Brasil,

podem ser criadas e vendidas legalmente. Sua
criação deve ser autorizada por órgãos competentes, no caso, o IBAMA (Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis) e, para conseguir
essa autorização o criador deve dispor de boas
condições de alocação,
com espaço físico adequado, e sem comprometer com a qualidade de
vida da espécie.
Para a legalização de
espaços de criação, existe a Portaria 118/97, do
Ministério do Meio Ambiente, que regulamenta
o criatório comercial de
animais da fauna nativa,
ou seja, aqueles que têm
como objetivo final abastecer legalmente o mercado consumidor, através de animais nascidos

em cativeiro.
Dentre os animais
criados comercialmente
estão às pacas, cutias,
capivaras, emas, jacarés,
catetos entre outros. Estes animais podem servir
como companhia, ou terem a sua carne apreciada, peles e couros usados
em adornos, bem como a
utilização de seus óleos
na fabricação de cosméticos. De forma que alguns desses animais têm
seu valor reconhecido internacionalmente devido
à qualidade de seus produtos.
A comercialização destes animais têm atraído
algumas
propriedades
rurais para esta atividade, devido à possibilidade
de consórcio com outras
atividades pecuárias já
estabelecidas ou a integração com o ecoturismo

agropecuário. Os animais
que servirão de matrizes
podem ser capturados na
natureza (dispensando o
capital para compra destes) desde que autorizado
pelo IBAMA, esta atividade permite ainda o aproveitamento de áreas não
agricultáveis, como terrenos alagados, açudes e
tanques não utilizados, e
exigem instalações simples, porém adequadas
para cada espécie.
Para iniciar a produção o interessado deve
procurar junto aos órgãos responsáveis à disponibilidade de instalar
o criatório, atender as
exigências previstas na
legislação e aprimorar
o conhecimento sobre
a espécie que gostaria
de criar, uma vez que
o manejo alimentar, o
comportamento social e

Agouti paca (Fonte: www.aeo.com.br)

as exigências do animal
devem ser atendidos e
respeitados. Vale destacar, ainda, que o interessado deve buscar um
profissional
habilitado
para planejar e executar
o projeto da atividade.
Toda é qualquer criação de animais silvestres

deve ser legalizada junto
aos órgãos competentes
para não ser considerado tráfico de animais
silvestres, portanto não
devemos contribuir com
este fato e sim conduzir a
criação comercial dentro
de todas as normas exigidas.

1Mestrando(a) em Zootecnia – Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC/Chapecó-SC
Informações: kamcac@yahoo.com.br

Aplicação de Dejeto de Suínos no Solo:
Uma Alternativa ou Um Problema? - Parte 1

A

suinocultura
é
uma atividade de
importância econômica e responsável pelo
envolvimento de muitos
agricultores em sua cadeia produtiva. Santa Catarina é destaque na criação de suínos, entretanto,
os atuais sistemas de produção refletem algumas
modificações que ocorreram na cadeia produtiva
da atividade a partir da
década de 80, com destaque para a concentração
geográfica da criação, a
ampla adoção do confinamento, bem como da
integração com o setor industrial, acontecimentos
estes responsáveis pela
grande produção de dejeto de suínos.
Os dejetos compreendem a mistura das fezes,
urina, água de bebedouros, águaresiduária da
limpeza das instalações,
sobras de ração, dentre

POR KAINE CRISTINE CUBAS DA SILVA¹; JULIA CORÁ SEGAT² & DILMAR BARETTA³

outros materiais resultantes da criação dos animais.
Por causa do baixo custo, alta disponibilidadee
pela facilidade de aplicação, a incorporação de
dejeto de suínos no solo é
uma prática usual que, se
realizada de modo correto,
possibilita tanto o aumento da produtividade das
culturas como melhorias
na fertilidade. Esse material apresenta mineralização no solo realizada por
microrganismos edáficos,
disponibilizando os nutrientes (nitrogênio e fósforo, principalmente) às
plantas cultivadas como,
por exemplo, milho.
Com o aumento do preço dos fertilizantes químicos, a adubação com
dejeto de suínos torna-se
uma opção interessante e
vantajosa economicamente, visto que possibilita a
substituição parcial ou

total da fertilização mineral.
Além disso, o dejeto de
suínos também propicia
benefícios quanto àspropriedades físicas e biológicas dos solos. Dentre os
benefícios, destacam-se a
redução na densidade, o
aumento da quantidade
de poros, a maior estabilidade dos agregados, o aumento da aeração, o favorecimento da capacidade
de infiltração e retenção
de água no solo. Assim,
o dejeto de suínos torna-se uma fonte de alimento para a macro, meso e
microfauna, conhecidos
como organismos edáficos, responsáveis pela
ciclagem de nutrientes e
pela decomposição e mineralização da matéria
orgânica.
A dose a utilizar pode
ser determinada a partir
do resultado da análise de
solo, da composição do de-

jeto, da relação C/N desse
material e do requerimento nutricional da cultura.
Quanto à aplicação, as
recomendações contemplam que esta ocorranos
horários de menor insolação, a fim de evitar perdas
dos nutrientes por volatilização e por escoamento
superficial. Vale ressaltar
que a Comissão de Química e Fertilidade do Solo
estabelece que o dejeto de
suínos, antes de ser utilizado e independente da
forma de aplicação, deve
permanecer armazenado
por no mínimo 120 dias
para redução do potencial
poluente e da carga de
microrganismos patogênicos.
Portanto, para que a
fertilização do solo com a
utilização do dejeto de suíno seja vantajosa e viável
economicamente, é crucial o desenvolvimento de
um planejamento técnico

de manejo e tratamento
dos dejetos, tal como de
adubação. É importante
considerar os aspectos relacionados ao dejeto (composição química, dose a
aplicar, época e forma de
aplicação) e à área disponível para a incorporação
do resíduo (declividade do
terreno, tipo e fertilidade
do solo eexigências da
cultura), fatores determi-

nantes para o sucesso da
adubação. E, finalmente, deve-se evitar o uso
de dejeto de suínos sem
acompanhamento de um
profissional especializado
na área, evitando-se assim problemas de contaminação ambiental.

Na
próxima
edição
(13/08) será publicada a
Parte 2

¹Acadêmica do Curso de Zootecnia - CEO/UDESC. Chapecó/SC.
²Zootecnista, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo - CAV/UDESC. Lages/SC.
³Professor Doutor do Departamento de Zootecnia - CEO/UDESC. E-mail: dilmar.baretta@udesc.br
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Tempo
Semana ensolarada com tardes de temperatura mais elevada em SC
Quinta-feira (30/07): Predomínio de sol em SC.
Temperatura mais baixa na madrugada e em elevação durante o dia.
Sexta-feira, sábado e domingo (31/07 a 02/08):
O ar seco permanece sobre o Sul do Brasil, mantendo
o tempo firme com sol e poucas nuvens em SC. Temperatura elevada para a época do ano, no período da
tarde.
TENDÊNCIA de 03 a 12 de agosto de 2015
Neste período, o tempo permanece firme sem previsão de chuva significativa, com temperatura amena
na madrugada e elevada para a época do ano durante as tardes, associada ao ar seco que predomina
no Sul do Brasil. Nos dias 04 e 05 uma frente fria se
aproxima do Litoral Sul de SC, provocando aumento
de nebulosidade e pancadas isoladas na região.
Julho, Agosto e setembro

Agenda
31/07 Palestra
Da oportunidade ao êxito: Mudar é complicado?
Acomodar é parecer!
Palestrante:Mário Sérgio Cortella
Horário: 9h00 às 11h00
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio
Arlindo de Nes
Vagas limitadas
Informações: 49 3319 2640
16/08 - 11º Maratona Fotográfica - Cidade
de Chapecó
Inscrições de 01 de Julho a 12 de Agosto na Escola de Artes ou Zolet Fotografias
A Maratona acontecerá no dia 16 de Agosto das
9h às 21h - serão 12 horas de fotografias com
12 temas escolhidos pela comissão organizadora.
*Conferir Regulamento no site
Local: Escola de Artes de Chapecó
Telefone: (49)3322-3690/(49) 3322 -6068
E-mail: sec.escoladeartes@chapeco.sc.gov.
br
Site: www.escoladeartes.com.br

Inverno com chuva e temperatura acima da média em SC
El Niño em curso com influência no Sul do Brasil

Receita

Fim do inverno e inicio a primavera: 23/09 às
05h21min
Para o trimestre julho/agosto/setembro a previsão é
de chuva acima da média em SC. Estudos científicos
apontam para aumento da chuva no Sul do Brasil,
em anos de El Niño.
No entanto, é importante lembrar que o El Niño norteia a previsão, mas o acompanhamento diário é que
é determinante para prever os eventos extremos.
Em relação à temperatura a previsão é de um inverno
mais ameno em SC, com temperatura acima a média
climatológica. Isso não significa que não chegarão ondas de frio ao Estado, mas neste ano devem ser mais
escassas e pouco duradouras, intercalando com períodos mais aquecidos.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram Site: ciram.epagri.sc.gov.br

Torta de
banana rápida

Ingredientes
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 2 xícaras de açúcar
• 1 colher de sopa de fermento em pó
• 2 ovos batidos
• 1 copo de leite
• 5 colheres de sopa de margarina
• 10 bananas cortadas na horizontal
Modo de Preparo
• Para a farofa misture numa vasilha o trigo, o açúcar,
e o fermento
• Reserve
• derreta a margarina acrescente o leite e os ovos,
mexa bem
• Numa forma untada coloque uma camada de farofa,
bananas, farofa, bananas, farofa, e o líquido por cima
sem mexer
• Asse em forno morno até dourar

ar
Caderno150,00
Rural
144,00
ar

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*.

151,00 ar
80,00 sc
33,00 sc
23,50 sc
63,00 sc
1,07 lt

Suíno vivo
Adubos
NPK (9:20:15+micro)1
- Produtor independente
(8:20:20)1
- Produtor integrado
(9:33:12)1

R$sc
59,00
3,19 kg
55,20
sc
3,11 kg
61,00
sc

Frango de granja vivo
Fertilizante orgânico2
Boi gordo - Chapecó
Farelado - saca 40 kg2
- São Miguel do Oeste
Granulado - saca 40 kg2
- Sul Catarinense
Granulado - granel2
Feijão preto (novo)
Queijo colonial3
Trigo superior ph 78
Salame colonial3
Milho amarelo
Torresmo3
Soja industrial
Linguicinha
Leite–posto na plataforma ind*.
Cortes de carne suína3
Frango colonial3
Adubos NPK
(9:20:15+micro)1
3
gr) 1
Pão Caseiro (600
(8:20:20)
(9:33:12)31
Cenoura agroecológica

2,02 kg
150,00 ar
10,80 sc
144,00 ar
15,00 sc
151,00 ar
355,00 ton
80,00 sc
13,00 kg
33,00 sc
13,00 – 17,00 kg
23,50 sc
16,00 – 19,00 kg
63,00 sc
11,00 kg
1,07 lt
5,50 – 14,00 kg
8,80 – 9,60 kg
59,00 sc
3,50
55,20uni
sc
61,00
sc
2,00
maço

Indicadores

Ovos
3,75 dz
2
3
Fertilizante
orgânico
3,50
dz
Ovos
de codorna
Farelado - saca 40 kg2
10,80 sc
3
2
Peixe
limpo,
fresco-congelado
Granulado - saca 40 kg
15,00 sc
-Granulado
filé de tilápia
22,00 kg
- granel2
355,00
ton
- carpa limpa com
10,00 – 11,00 kg
3 escama
colonial
13,00 kg
kg
-Queijo
peixe de
couro limpo
12,00
3
3
Salame
colonial
13,00
–
17,00
10,00 kg kg
Mel
3
3
Torresmo
16,00
– 19,00 kg
13,40
Pólen de abelha (130 gr)
Linguicinha
kg cxa
Muda
de flor – cxa com 15 uni
10,0011,00
– 12,00
3
3
Cortes
de
carne
suína
5,50
–
14,00
1,50 uni kg
Suco laranja (copo 300 ml)
3
3
Frango
colonial
8,80
– 9,60
2,00
uni kg
Suco
natural
de uva (300 ml)
3
3
Pão
Caseiro
(600
gr)
3,50
uni
1,50 uni
Caldo de cana (copo 300 ml)
3
3
Cenoura
agroecológica
2,00
maço
2,50 kg
Banana prata do rio Uruguai
Ovos
3,75 dz
Calcário
3
Ovos de codorna
3,50 dz
1
12,50 sc
- saca 50 kg unidade
limpo,
fresco-congelado3
-Peixe
saca 50
kg1 tonelada
8,00 sc
filé de –tilápia
22,00 kg
-- granel
na propriedade
116,00
tn
- carpa limpa com escama
10,00 – 11,00 kg
Compra:
- peixecomercial
de couro limpo
12,001,7308
kg
Dólar
Venda:
3
Mel
10,001,7314
kg
Salário
622,00
Pólen deMínimo
abelha3Nacional
(130 gr)
13,40
Regional (SC)
700,00 – 800,00
Muda de flor – cxa com 15 uni
10,00 – 12,00 cxa
Fontes:
3
Suco laranja
300 ml)
1,50 uni
Instituto
Cepa/DC(copo
– dia 29/07/2015
3
*Suco
Chapecó
2,00 uni
natural de uva (300 ml)
1
Cooperativa Alfa/Chapecó
2Caldo de cana3 (copo 300 ml)
1,50 uni
Ferticel/Coronel Freitas.
3
Feira Municipal de Chapecó (Preço3 médio)
2,50 kg
4Banana prata do rio Uruguai
Frigorífico Palmeira Ltda/Palmeira
Obs.: Todos os valores estão sujeitos a alterações.

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

12,50 sc
8,00 sc
116,00 tn

Dólar comercial

Compra: 1,7308
Venda: 1,7314

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

622,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 29/07/2015
* 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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