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Nesta curiosa imagem registrada na Fazenda da Ressacada do Centro de Ciências Agrárias, uma aranha-fêmea da 
família Argiopidae, tecendo sua teia, lugar usado para armazenar alimentos e abrigar seus filhotes. Geralmente as teias 
dessas aranhas são feitas em forma de “X”, uma maneira estratégica de se camuflar, atrair insetos pequenos e fugir de 
possíveis predadores, como os pássaros, por exemplo.
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O que fazer para salvar a Mata Atlânti-
ca? Como preservar um dos ecossis-
temas mais preciosos em biodiver-
sidade, que abrange 4% do território 

brasileiro? Nos últimos anos, com as mudanças 
climáticas globais e todos os seus efeitos catas-
tróficos ao meio ambiente, autoridades, cien-
tistas, agências ambientais e organizações não-
governamentais de nosso país têm direcionado 
suas atenções à discussão e implementação de 
iniciativas que possam “frear” os elevados danos 
causados a um dos principais biomas do Brasil.
Em Santa Catarina, em especial, no Centro de 
Ciências Agrárias da Universidade Federal de 
Santa Catarina, existem várias pesquisas vol-
tadas à temática realizadas em conjunto com 
outros departamentos e instituições públicas e 
privadas. Esse panorama é apresentado e rela-
tado ao leitor em seis páginas da reportagem 
especial dessa edição, que mostra não apenas 
os trabalhos desenvolvidos, mas os obstáculos 
encontrados na burocracia e excesso de leis con-
troversas e, muitas vezes ineficazes.
Nas próximas páginas, mostramos mais projetos 
de cunho ecológico, como é o caso do estudo 
cuja finalidade é o cultivo de cebolas orgânicas 
sem o uso de agrotóxicos industriais. Este Sis-
tema de plantio utiliza as chamadas plantas de 
cobertura para combater às pragas e otimizar a 
produção das hortaliças. A iniciativa é realizada 
pelo Grupo de Pesquisa e Extensão em Agroe-
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cologia da Ufsc com o apoio de pesquisadores da 
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural (Epagri). 
Temos também o trabalho com foco na conser-
vação dos peixes ornamentais marinhos. Uma 
proposta que visa reproduzir as principais espé-
cies exploradas em cativeiro, de maneira a evitar 
que elas venham a ser retiradas de seu ambiente 
natural e com isso, diminuir o elevado índice de 
mortalidade desses animais. Um trabalho que é 
desenvolvido pelo Laboratório de Peixes Orna-
mentais Marinhos (LPM) do Departamento de 
Aquicultura.
O leitor também é convidado a desfrutar de uma 
interessante entrevista com um dos mais jovens 
docentes do Departamento de Zootecnia e Desen-
volvimento Rural, membro da Comissão Técnica 
da Produção Integrada de Carne Bovina, Ricardo 
Kazama. Autor de uma tese agraciada nacional-
mente pelo Prêmio Octávio Domingues. Uma 
menção criada pelo Conselho Federal de Medi-
cina Veterinária, destinada aos profissionais que 
mais trouxeram contribuição à área no decorrer 
do ano. Nessa conversa, Kazama fala um pouco 
sobre a carreira, divulgação científica e produção 
agropecuária no Brasil.
Desejamos a todos bons momentos com esta edi-
ção e uma excelente leitura!   
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Entrevista
O premiado professor de 
zootecnia, Ricardo Kazama fala 
sobre sua trajetória profissional, 
campo de atuação, investimento e 
divulgação da pesquisa científica e 
agropecuária no Brasil.

Peixes Ornamentais
Laboratório desenvolve 
tecnologias para a criação em 
cativeiro das espécies ameaçadas 
de extinção mais vendidas
na aquariofilia brasileira.

Vitivinicultura
Parceria entre produtores e 
pesquisadores da UFSC promove a 
criação de vinhos tintos finos mais 
saudáveis e reconhecidos em nível 
internacional.
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Zootecnia
Investigação busca entender quais 
os efeitos do estresse no compor-
tamento reprodutivo dos “gara-
nhões,” espécie de maior valor fi-
nanceiro dos equinos.

Agricultura
Estudo entre Grupo de extensão da 
UFSC e EPAGRI propõe a utilização 
de adubo orgânico para o combate a 
pragas e doenças no sistema de pro-
dução não-convenional da cebola, 
sem o uso de agrotóxicos.

Especial
Conheça inciativas da ciência para 
valorizar a rica biodiversidade do 
bioma Mata Atlântica e gerar uma  
fonte de renda aos pequenos 
agricultores com o uso sustentável 
da natureza.
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D
escendente de japone-
ses e natural da cidade 
de Assis Chateaubriand, 
o paranaense e professor 

adjunto do Departamento de Zoo-
tecnia e Desenvolvimento Rural, Ri-
cardo Kazama, é um bom exemplo da 
nova geração de docentes do Centro 
de Ciências Agrárias da Ufsc. Com 
36 anos de idade, o pesquisador que 
exala simpatia e humildade, carrega 
na bagagem profissional uma tese de 
doutorado premiada, realizada em 
parceria com o Instituto Dairy and 
Swine Research and Development Cen-
tre – Agriculture and Agri-Food Canadá.
Seu interesse pela área das agrárias foi 
despertado pela admiração que nutria 
pelo trabalho do pai, agricultor e produ-
tor rural. Mas seus caminhos foram tri-
lhados por meio da iniciação científica e 
pela carreira acadêmica na universidade. 
Com dezenas de trabalhos de pesquisa 
ligados à área de nutrição de ruminan-
tes, entre eles, a produção de um leite 
de vaca mais benéfico à saúde, tema 
de sua tese, o zootecnista foi indicado 
em 2013 pelo departamento para atuar 
como participante da Comissão Técni-
ca da Produção Integrada de Carne Bo-
vina, do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento. A serenidade 
pela qual expressa suas ideias revela o 
motivo de sua já bem-sucedida trajetó-
ria enquanto professor e pesquisador. 
Na sequência, os trechos principais da 
entrevista que ele concedeu à Agroin-
forme em uma manhã ensolarada, ao 
qual abordou temas relevantes no âmbi-
to da divulgação da produção científica 
no país e o papel que desempenha na 
Comissão. Aborda também a questão 

da qualidade dos produtos derivados da 
agropecuária fornecidos ao consumi-
dor, e um pouco mais sobre a carreira. 

A.I: Como foi sua trajetória pro-
fissional até cursar zootecnia e se 
tornar um doutor e pesquisador na 
área de nutrição de ruminantes?
Meu interesse pelas agrárias surgiu de-
vido ao trabalho de meu pai que era 
agricultor de soja e trigo na cidade de 
Assis Chateaubriand, que fica a 80km 
de Cascavel, no oeste do Paraná. Na 
época, minha vontade era seguir na 
área da produção. Infelizmente não 
consegui, mas despertou minha afini-
dade pelas agrárias. Já minha trajetória 
iniciou no curso de graduação em Zoo-
tecnia o qual tive o primeiro contato a 
ciência. Neste sentido, a universidade 
teve um papel muito importante de 
despertar este interesse pela iniciação 
científica e por meio dela resolvi fazer 
o mestrado que ampliou meu conta-
to com a pesquisa e com o estágio-
docência. Através dele, percebi minha 
afinidade com a área e decidi dar pros-
seguimento à carreira acadêmica com a 
realização do doutorado.

A.I:  Qual a importância do senhor 
ter conquistado o Prêmio Octávio 
Domingues, em termos de reco-
nhecimento profissional?
Foi gratificante. Engraçado que para a 
pessoa ganhar o prêmio ela deve se can-
didatar e, para tal ele deve realmente 
acreditar que seu trabalho é bom. Mas 
foi muito gratificante, não era de se es-
perar. E fundamental para a realização 
da tese foi a participação em outro país, 
que me proporcionou produzir artigos 
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Uma Ciência Para Além Dos 
Muros Das Universidades
O professor e pesquisador Ricardo Kazama, premiado nacionalmente, defende uma produção 
científica mais divulgada pelos grandes veículos e eficaz no cenário agropecuário do Brasil
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Especialidade:
Nutrição de Ruminantes Bovina

Formação:
Universidade Estadual de Marin-
gá (UEM): Graduação (2004); 
Mestre (2006);Doutourado-San-
duíche em Dairy and Swine Re-
search and Development Centre 
– Agriculture and Agri-Food Ca-
nadá (2009) e Pós-Doutourado 
(2010)

Instituição:
Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC)

Produção Científica:
11 Projetos de Pesquisa,
31 artigos publicados em pe-
riódicos, 1 Capítulo de livro 
publicado, 6 orientações de:  
dissertações de mestrado, 6 
de Trabalhos de Conclusão de 
Curso e 8 de trabalhos de ini-
ciação científica

Dezembro, 2014
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de qualidade que pude publicar em 
periódicos de excelência na área. En-
tão foi algo realmente muito bom. E 
quanto ao reconhecimento... Bem, 
talvez o fato de realizar esta entrevista 
(risos) é uma prova deste reconheci-
mento profissional.

A.I:Para realização de sua tese foi 
realizado um doutorado sanduí-
che entre a Universidade Estadu-
al de Maringá e em um Instituto 
no Canadá. Qual a contribuição 
de seu trabalho para a produção 
de um leite que seja mais benéfi-
co à saúde?
Em relação à minha tese, no produ-
to final que foi um leite gerado com 
características diferenciadas, eu estu-
dei o que acontece no rúmen da vaca 
quando inserimos a casca e o óleo de 
linhaça. Esta inserção de determina-
dos nutrientes no leite de vaca, como 
a gordura e o ômega 3 é um desafio 
para os nutricionistas porque dentro 
do rúmen- a última das quatro câma-
ras do estômago bovino no qual são 
realizadas as secreções enzimáticas-  
acontece uma transformação do aves-
so destas substâncias. Muitas vezes é 

inserida linhaça na dieta bovina com 
a intenção de se conseguir produzir 
ômega 3 no leite, mas durante o pro-
cesso de digestão no rúmen a trans-
formação gera os ácidos graxos mais 
comuns e indesejáveis ao organismo 
humano. O objetivo foi entender o 
porque isto acontece, inserindo como 
diferencial a casca da linhaça que por 
possuir compostos antioxidantes cha-
mados de lignanas iriam transmitir ao 
leite bovino e, consequentemente, 
ao organismo 
humano, vá-
rios benefícios 
nutricionais e 
de bem-estar. 
Como já acon-
tece quando 
ingerimos di-
retamente esta 
casca. Pensando 
nisso, decidimos 
testar a inserção 
desta casca no 
leite. 
Dessa maneira, a casca da linhaça foi 
o grande diferencial para o nosso pro-
jeto. 

A.I: Existe a possibilidade de reali-
zar essa experiência no Brasil, inse-
rindo outros frutos típicos na dieta 
da vaca?
No Brasil, poderíamos realizar este 
teste com outros frutos, como a cas-
ca da uva que também tem várias 
propriedades antioxidantes. O ru-
minante teria um papel fundamental 
no processo de produção de um leite 
mais saudável e de melhor qualidade 
em nossas mesas.

A.I:Há um in-
teresse em dar 
prosseguimento 
a esta pesquisa?
A pesquisa depende 
muito da demanda 
popular. A tese foi 
realizada no Ca-
nadá, que não tem 
mais problemas 
básicos relaciona-
dos à qualidade do 
leite. Por exemplo, 

no Canadá não existe fraude no leite 
e apresenta um nível de contamina-
ção bacteriana muito baixo por conta 
do clima e do cuidado no manejo da 
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Na visão de Kazama, a falta de qualidade nos produtos que chegam até o consumidor é reflexo da falta de esforço da sociedade e investimento de nossos governantes
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”

Pode-se dizer que estamos 
sofrendo pelo fato de não 
estarmos utilizando os 
resultados da ciência no 
campo. Estamos sendo 
ineficientes e pecando com 
esta atitude.
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ordenha. Isto reflete diretamente no 
tempo de durabilidade deste produto. 
Vejamos como exemplo o leite de sa-
quinho que lá dura cerca de 25 dias na 
geladeira, e aqui no Brasil dura bem 
menos. Lá, o leite tem uma qualidade 
muito diferenciada.

A.I:  O que falta para o nosso país 
alcançar este padrão de qualida-
de do leite? Na sua opinião ainda 
“engatinhamos” neste sentido?
O que falta para o Brasil? (Risos) 
Como em outras áreas, falta a correta 
aplicação dos recursos públicos para 
pecuária, agricultura, o repasse des-
tes recursos e de informações para os 
pecuaristas e um pagamento por qua-
lidade. Na atual situação, o produtor 
que não recebe uma bonificação por 
fornecer um produto de qualidade,  
acaba não se sentindo estimulado a 
produzi-lo. Então, o que falta seria um 
pouco mais de empenho de todas as 
classes: governo, produtores, indús-
tria e consumidores.

A.I:  Quais foram as parcerias e 
apoios estabelecidos para con-
clusão do trabalho?
A parceria ocorreu por parte do go-
verno brasileiro em me oferecer uma 
bolsa de estudos para me deslocar até 
o Canadá e do próprio Canadá em 
custear minhas pesquisas no Centro 
de Pesquisas de lá, que é especializa-
do em leite. 

A.I:  Então quais os fatores que 
impedem que tenhamos produ-
tos agrícolas e derivados da pe-
cuária com qualidade?
O que falta é a demanda. Porque a 
população aceita consumir um leite 
estragado, por exemplo? Como fazer 
uma demanda maior de qualidade? 
Pressão dos consumidores, da indús-
tria. Algo tem que ser feito para que 
haja esta mudança de cultura mais in-
tensa. Talvez o consumidor não saiba 
o que é um leite de qualidade e por 
desconhecer não cobra nem se mani-
feste neste sentido.

A.I:  Como é sua atuação na Comis-
são Técnica Nacional para Produ-
ção de Bovino e Cultura de Corte?
Fui indicado desde 2013 pelo depar-
tamento de zootecnia da UFSC a par-
ticipar dessa comissão que faz parte 
do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento. Essa comissão 
tem um objetivo principal de validar 
uma norma técnica para produção 
integrada de bovinos. Então há uma 
equipe técnica avaliando as normas a 
campo e teremos novas reuniões para 
propor resultados e modificações.

A.I:Quais as melhorias trazidas 
com a implantação desta norma?
Teremos uma produção mais segura 
e eficiente. Como se tivéssemos um 
selo de qualidade estipulando que 
este bovino foi produzido com uma 
determinada norma técnica com base 
em boas práticas de produção agro-
pecuária. Se levarmos em conta, nada 
mais é do que o acadêmico de zoo-
tecnia aprende em sala de aula. É um 
conjunto de normas técnicas do que 
deveria ser utilizado em relação aos 
fármacos, sugestões de quando o ani-
mal deveria ser 
d e s m a m a d o, 
abatido, de que 
alimentos de-
veriam ser uti-
lizados na sua 
a l i m e n t a ç ã o 
nas proprieda-
des. E por se tratar de uma comissão 
integrada tem sugestões para o produ-
tor aproveitar o máximo os alimentos 
produzidos dentro da propriedade, 
de modo a evitar o transporte ou uti-
lização de alimentos que venham de 
outros lugares.

A.I:Então a tendência é a criação 
de uma regulamentação mais ri-
gorosa das carnes que chegam 
até o consumidor?
Seria uma regulamentação mais efi-
ciente em nível produtivo, zootécnico 
e ambiental, refletindo também na 
qualidade das carnes que são oferta-
das ao consumidor, com um diferen-

cial de um selo de qualidade nestes 
produtos. A previsão para que esta 
norma seja colocada em prática é para 
médio prazo de dois a três anos uma 
vez que o processo ainda está em fase 
de elaboração e deve passar pela apro-
vação da Câmara.

A.I:O que você acha da produção 
e da divulgação científica dentro 
das universidades?
A parte mais significativa da fatia da 
fábrica da ciência no Brasil é, sem 
dúvida, formada pelas universidades. 
Pode parecer estranho o que vou fa-
lar, mas existem muitas pesquisas re-
alizadas dentro das universidades que 
estão além da realidade da sociedade. 
Como no caso do leite, por exemplo, 
enquanto existem estudos voltados 
para melhorar a qualidade do produ-
to, no Brasil ainda estamos preocupa-
dos com as condições básicas dele.
Pode-se dizer que estamos sofrendo 
pelo fato de não estarmos utilizando 
os resultados da ciência no campo. 
Estamos sendo ineficientes e pecan-
do com esta atitude. Quanto à divul-
gação, o que pode melhorar é a inser-

ção das pesquisas 
brasileiras nos 
meios de comu-
nicação de mas-
sa, de acesso ao 
grande público. 
Se compararmos 
os principais 

jornais de Santa Catarina, quantas 
páginas veríamos dedicadas à ciên-
cia?  Talvez isso não motive o leitor a 
comprar estes jornais. É uma questão 
cultural e de hábito de leitura da po-
pulação. Vemos também que há uma 
desvalorização dos pesquisadores bra-
sileiros quando o que circula no Jor-
nal Nacional são notícias sobre o que 
está na Science e na Nature, e nunca do 
que é produzido aqui no país em ter-
mos científicos. É necessário que haja 
uma vinculação maior entre Pesquisa, 
Sociedade e os principais Veículos de 
Comunicação. Uma interação maior 
da universidade com as pessoas. 

”
“O que falta para o Brasil? 

Como em outras áreas, falta a 
correta aplicação dos 
recursos públicos para a 
pecuária, a agricultura.

Na visão de Kazama, a falta de qualidade nos produtos que chegam até o consumidor é reflexo da falta de esforço da sociedade e investimento de nossos governantes
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O Cavalo-marinho (Hippocam-
pus SP.), um dos mais novos 
tipos de peixes analisados pelo 
estudo, é de grande interesse 
para a indústria 
farmacêutica oriental e para a 
venda em lojas de aquários  

Projetos: Reprodução e Larvicultura de Peixes Ornamentais Marinhos Brasileiros Ameaçados 
e de Interesse para a Aquariofilia / Reprodução, Larvicultura e Sanidade de Peixes Ornamentais 
Marinhos Brasileiros Ameaçados e de Interesse para a Aquariofilia/ Sustentabilidade e Inovação 
ee Espécies Marinhas Nativas-
Pesquisador Responsável: Mônica Yumi Tsuzuki
Financiamento/Parceiros: CAPES, CNPQ, UFES
Site: Lpm.ufsc.br
Resumo: O mercado da aquariofilia e a procura por peixes ornamentais marinhos têm cresci-
do de maneira significativa em todo o mundo, gerando uma economia anual de milhões. Essa 
demanda tem trazido sérios problemas ambientais como a captura desenfreada destes animais 
de seu habitat natural, sem um controle efetivo das autoridades competentes. Tal realidade 
extrativista tem se mostrado insustentável, causando o risco de extinção das principais espécies 
comercializadas. Esta pesquisa se destina a estudar e desenvolver uma técnica de cultivo massi-
va de peixes ornamentais marinhos em cativeiro, bem como aprimorar o conhecimento acerca 
destas espécies, antes pouco estudadas pela ciência.
Status: Em andamento
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Provavelmente o leitor já deve ter presen-
ciado esta cena: um aquário coberto por 
águas cristalinas com conchas artificiais 
e peixes de diversos tamanhos, coloridos 

e brilhantes, deslizando ágil e graciosamente de um 
lado para o outro. Este cenário para alguns pode re-
meter aqueles grandes aquários públicos ou para as 
mentes mais criativas cenas de conhecidas anima-
ções cinematográficas.
Ao contrário do que tudo indica esta cena é presen-
ciada diariamente pelo grupo de pesquisa do Labo-
ratório de Peixes Ornamentais Marinhos (LAPOM) 
localizado próximo a uma das praias mais admiradas 
e conhecidas de Florianópolis: a Barra da Lagoa. 
Liderado pela professora do Departamento de En-
genharia em Aquicultura, Mônica Yumi Tsuzuki, 
que também é membro da Câmara de Pesquisa da 
UFSC e coordenadora de pesquisa do CCA, a equi-
pe desenvolve desde 2008 uma proposta que pre-
tende gerar tecnologia para o cultivo de espécies em 
cativeiro com foco de colocar no mercado da aqua-
riofilia (prática de criar organismos aquáticos em 
aquários, tanques artificiais ou naturais) um peixe 
legalmente gerado. Uma vez que 90% daqueles que 
estão nos aquários são capturados de seu habitat 
natural sem algum tipo de controle, segundo dados 
da obra “Analysis of the marine ornamental fish trade 
at Ceará State, northest Brazil” publicado no jornal 
“Biodiversity and Conservation”, de 2002. Outro ob-
jetivo do projeto é “estudar e gerar dados de espécies 
que nada se sabem a respeito, contribuindo também 
para a biologia pesqueira,” explica a pesquisadora.
Neon gobi Elacatinus figaro (neon), Amphiprion 

Ornamentais e
sustentáveis 
Pesquisa desenvolve novas práticas e tecnologias para a criação em cativeiro das 
espécies de peixes com risco de extinção mais comercializadas em todo o país

ocellaris (Peixe-palhaço, mais conhecido como 
Nemo), Gramma brasiliensis (Gramma brasilei-
ro), Pomacanthus paru (Paru, chamado também 
de peixe-frade), Hippocampus sp. (cavalo-mari-
nho) estão entre as nove espécies de ornamentais 
de água salgada de origem brasileira e exóticas 
pesquisadas. 
O estudo, que é realizado com financiamento do 
CNPQ e CAPES, começou com a análise do Ela-
catinus figaro. Uma espécie ameaçada de extinção 
que desempenha uma função primordial para os 
ambientes recifais, servindo como “limpador na-
tural”, pois age no controle dos ectoparasitas em 
diversos peixes e tem sofrido nos últimos 20 anos 
uma redução drástica no índice de sobrevivência, 
despertando a atenção das autoridades. 
“Fizemos um teste utilizando o neon para reali-
zar uma limpeza nos ectoparasitas de uma garou-
pa que teve uma redução de 90% e uma melho-
ra significativa no seu estado de saúde,”ressalta. 
Outro benefício descoberto do Neon é a função 
relaxante de suas nadadeiras nos outros peixes.
O LAPOM se assemelha a um grande criadouro 
de peixes, fazendo com que estes animais pas-
sem por todas as etapas naturais de reprodução 
e desenvolvimento: desde o processo de forma-
ção dos pares, desova, surgimento e concepção 
da larva passando pelo crescimento destes pei-
xes até se tornarem adultos, formando assim um 
novo ciclo. 
Em cada etapa esses animais são mantidos em 
tanques separados com água salgada provenien-
tes do mar, daí o motivo do Laboratório estar lo-
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calizado próximo à praia. Essa água passa por processos de 
filtragem e purificação para se manter a mais limpa possível 
e livre das bactérias consideradas maléficas aos peixes.

Desafios
Os maiores desafios se concentram na sobrevivência e ali-
mentação das larvas e dos peixes juvenis, com poucos dias 
de vida, por serem muito pequenos, sensíveis e consumi-
rem minúsculos organismos vivos chamados de rotíferos.  
É o que explica o mestrando em aqüicultura, recursos pes-
queiros e participante da equipe, Raoni Cruz Mendonça, 

que desenvolve sua dissertação com base no projeto, volta-
da ao efeito de diferentes fotoperíodos (quantidade de luz 
e escuro) das larvas do peixe-palhaço. “Durante a larvicul-
tura a sobrevivência chega a uma média de 30% ”, afirma.
Todas as espécies utilizadas a princípio no experimento 
foram adquiridas legalmente pelo IBAMA, que passa por 
um criterioso processo de licenciamento e fornecimento 
destes animais, principalmente daqueles ameaçados de ex-
tinção, esclarece a coordenadora. Os novos peixes desen-
volvidos no projeto repetem os processos de reprodução 
e alimentação.

Formação dos Pares

Ciclo de Reprodução e Desenvolvimento dos Peixes no LAPOM

Os peixes são mantidos dentro de um tanque 
com os demais, até que ocorra a formação dos 
pares. Uma vez formado, cada par é transfe-
rido para tanques separados, com substratos 
artificias (conchas ou similares) que viabili-
zassem, posteriormente, a desova.

Casal de Peixes

Substratos com ovos

Larva 

Metamorfose
Normalmente a metamor-
fose para juvenis de animais 
de uma mesma larvicultura 
acontece por mais de duas 
semanas (em uma média de 
44 dias). No caso do neon 
gobi, uma das espécies estu-
dadas, essa etapa costuma 
acontecer mais cedo, por 
cerca de uns 30 dias.

Peixes juvenis

Peixe adulto
Larvicultura
É considerada a etapa 
mais frágil do desenvol-
vimento dos peixes. Por 
isso, as larvas são trans-
feridas para tanques de 
20 litros com condições 
especiais de temperatu-
ra, salinidade da água 
e exposição à luz. A 
alimentação fornecida 
são as microalgas e os 
microorganismos.

Incubação e 
Eclosão
O dia e a hora apro-
ximadas da posição 
dos ovos são regis-
trados  e ficam sob 
os cuidados do ca-
sal até o desenvol-
vimento completo 
dos embriões. Du-
rante a eclosão, os 
ovos são deposita-
dos nos substratos.

Os peixes são considerados 
adultos, quando já possuem 
a capacidade de se reprodu-
zirem. A partir daí, o proces-
so de criação em cativeiro se 
repete, e estes peixes são co-
locados dentro de tanques 
com os demais para nova 
formação de pares.

Etapa Final
Novo Ciclo

Dezembro, 2014

 Etapas para o estudo da criação dos animais em cativeiro
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O aquariofilismo é uma prática de-
senvolvida há milênios e que ganha 
cada vez mais adeptos em todo o 
mundo. Sua popularização ocorreu 
a partir do século XIX na Inglaterra, 
em 1850, quando Robert Harring-
ton publicou no diário Chemical 
Society de Londres suas descober-
tas, que explicavam como manter 

peixes em recipientes com água por 
meio da realização de experimen-
tos com peixes e animais aquáticos 
em um tanque de 13 litros. Quatro 
anos antes, a bióloga marinha britâ-
nica Anna Thynne conseguiu outra 
proeza criando em um período de 
três anos corais e algas dentro de 
um aquário. A conquista lhe valeu 
o reconhecimento de primeira cria-
dora de aquário marinho equilibra-
do. Em 1854, o termo “aquário” foi 
utilizado pela primeira vez no livro 
“The Aquarium: An Unveiling of the 
Wondres of the Deep Sea” de Philip 

Gosse, naturalista britânico.
Todas essas descobertas contribuí-
ram para a construção dos grandes 
aquários públicos de água doce 
em diversos países da Europa. O 
Regents Park, a London Zoological 
Society e o Zoological Gardens de 
Surrey foram os pioneiros na In-
glaterra. Outros países europeus 

também despertaram a aten-
ção para prática e lançaram os 
seus próprios aquários públi-
cos, como a França, no ano de 
1860, e Portugal com o aquá-
rio Vasco da Gama, em 1898. 
Estes tinham um caráter mais 
decorativo e menos funcio-
nal, uma vez que se obtinha 
pouco conhecimento técnico 
acerca de fatores externos que 
auxiliavam na sobrevivência 
dos peixes dentro da água, 

como temperatura, luminosidade, 
material que formava o aquário e 
sua estrutura. Da mesma forma, 
este transporte dos peixes era afe-
tado. A descoberta dos sacos plásti-
cos como meio de transportar estes 
animais do momento da venda até 
o deslocamento para o aquário se 
tornou um importante aliado.
No Brasil existem cerca de cinco 
mil lojas de aquariofilia, gerando 
cerca de 25 mil empregos diretos 
e 75 mil indiretos, conforme dados 
do  Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Se-

brae), já levando em conta os pos-
tos de trabalho dos pescadores, 
exportadores, importadores e dis-
tribuidores.
Os Estados Unidos são um dos pa-
íses que se destacam na cultura da 
criação de peixes em aquários, um 
mercado que chega a movimentar 
um milhão de dólares no país, se-
gundo dados do artigo “United Sta-
tes of America Trade in Ornamental 
Fish, de Frank A. Chapman, lançado 
em 1997 no Journal World Aquacul-
ture Society. 
Ainda nos dias atuais, a questão 
do manuseio dos peixes desde o 
local de extração até os pontos de 
venda é bastante delicada e atinge 
significativamente o índice de so-
brevivência destes animais, como 
ressalta a pesquisadora Mônica 
Yumi Tsuzuki. “Muitos peixes são 
extraídos de seu habitat natural 
para o comércio e durante esta lo-
comoção um volume muito grande 
deles acabam morrendo”, lamenta.

O mercado de Peixes e a Cultura de Conservação

Dezembro, 2014

Participantes da equipe
fornecem a alimentação da ração

 aos peixes adultos, criados no LAPOM.

Pintura egipícia antiga de um dos primeiros aquários construídos

3

4

Ilustração do Surrey Zoological Gardens de Londres
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A uva Goethe (foto 1) é produzida nos 
municípios de Urussanga e Pedras Grandes, 
sua variação “Primo”, típica do local resulta 

na fabricação de um vinho branco com 
condições diferenciadas 
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Projeto1: “Caracterização de uvas e vinhos de diferentes clones de Cabernet Sauvig-
non cultivados em São Joaquim-SC”
Pesquisador Responsável: Marilde Terezinha Bordignon Luiz
Financiamento/Parceiros: FAPESC, EPAGRI
Site:---
Resumo: Um dos principais desafios atuais da vitivinicultura nacional consiste na 
produção de vinhos mais aprimorados que apresentem originalidade e caracterís-
ticas próprias, típicas de determinadas regiões qualificadas por Indicações Geográ-
ficas. Desta forma, pesquisadores e produtores têm procurado estudar condições 
genéticas desejáveis nas videiras com base no desenvolvimento de clones de uma 
determinada variedade de uva. O presente estudo, realizado no município de São 
Joaquim (SC), visa analisar os vinhos produzidos por diferentes clones da varieda-
de da uva Cabernet Sauvignon, por apresentar diversos clones capazes de originar 
vinhos com boas condições.   
Status: Concluído
Projeto2: “Implantação Da Indicação Geográfica (Ip – Indicação De Procedência) 
“Vales Da Goethe” Na Região De Urussanga - Santa Catarina – Brasil”
Pesquisador Responsável: Aparecido Lima da Silva
Financiamento/Parceiros: EPAGRI, FAPESC, SEBRAE, PROGOETHE, UFSC
Site:--
Resumo: Com base no potencial vitivinícola da cidade de Urussanga , no sul cata-
rinense, a variedade da uva Goethe se destaca na produção de vinhos da região por 
possuir condições próprias e recomendáveis no que tange à Indicação Geográfica. 
Este projeto se destina a caracterizar fatores como clima, solo e variedade dos vales 
de vinhedo da região a fim de conquistar o título da Indicação Geográfica (IP- Indi-
cação de Procedência) do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

1
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Em Busca do Original
“Terroir” Catarinense
Universidade e vinícolas se unem para conquistar o cobiçado título da Indicação 
Geográfica, criando vinhos finos típicos com diferentes variedades de uva 

O poeta francês Charles Baudelaire já di-
zia: “Porque eu sinto um prazer imenso 
quando baixo à guela do homem que já 
trabalhou demais, e seu peito abrasante 

é doce tumba que acho mais propícia ao prazer que as 
adegas glaciais”.  Em sua poesia dedicatória: “A Alma 
do vinho”, Baudelaire fazia menção à sensação desper-
tada por uma das bebidas mais degustadas e apreciadas 
em todos os cantos terrestres desde os tempos primór-
dios: o vinho. De todos os gostos, tipos e sabores, a 
arte de produzir tal iguaria tornou-se um desafio cada 
vez mais estudado.
Em terras brasileiras o cultivo de uvas americanas para 
a produção dos chamados vinhos coloniais é predomi-
nante e se concentra na região sul, nos estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina. Agora nossos vitivi-
nicultores catarinenses ensaiam vôos mais altos e au-
daciosos: investir na produção de vinhos tintos finos 
com base no plantio das uvas européias e conquistar 
a DOC (Denominação de Origem Controlada), um 
título aplicável apenas a determinados produtos cuja 
originalidade e individualidade estão ligadas de manei-
ra indissociável a certa região. Mas como adaptar estas 
variedades frutíferas ao clima subtropical de nossa re-
gião tão variável e instável?
Tais informações integram a pesquisa coordenada pela 
professora do Curso de Ciência e Tecnologia de Ali-
mentos do CCA, Marilde Terezinha Bordignon Luiz. 
A equipe formada por doutorandos, mestrandos e gra-
duandos trabalha no desenvolvimento de dois clones 
da uva Cabernet Sauvignon: 169 e 685, uma variação 
versátil capaz de originar vinhos com uma grande 
complexidade aromática e diferentes características 
de cor, sabor e textura. Essas experiências de cultivo 
foram realizadas em um vinhedo no município de São 
Joaquim, localizado a 228 km de Florianópolis, em 
função da adaptação ao local de cultivo e da definição 

de características peculiares de cada clone.   
Foram estudados os dados agro-climáticos, o acom-
panhamento na maturação das uvas e a caracterização 
química dos vinhos para que fossem determinados a 
época da colheita e do potencial vitivinícola da região. 

Boas Perspectivas
Estes clones apresentaram o mesmo comportamento 
durante o ciclo fenológico e período de maturação, 
mas mostraram diferenças quanto à produtividade e 
componentes químicos, como ácidos orgânicos, poli-
fenóis totais (substâncias antioxidantes que possuem 
propriedades terapêuticas benéficas à saúde) e anto-
cianinas (pigmentação relacionada à cor). 
O “685” demonstrou ser mais produtivo gerando mais 
cachos por plantas e mais frutos no cacho, apresentan-
do forte relação com as antocianinas. Em contraparti-
da, o clone 169 demonstrou a existência de maiores 
componentes fenólicos, grupo de antioxidantes que 
combate o envelhecimento celular. 
“Com as técnicas adotadas, os pesquisadores conse-
guiram realizar a separação e a classificação dos vinhos 
conforme o clone, alcançando limites de precisão acei-
táveis, bem como as safras de vinho produzidas mos-
traram-se mais satisfatórias, apresentando diferenças 
com relação à composição química e caracterização 
física”, comemora a coordenadora.
Vivian Maria Burin, participante do projeto esclarece 
na dissertação de mestrado “Caracterização de clones 
da variededade Cabernet Sauvignon: uvas e vinhos de 
São Joaquim, Santa Catarina”, que existem muitos es-
tudos voltados a diferenciar os clones de uma mesma 
variedade de uva os quais têm demonstrado diferenças 
significativas referentes à qualidade na produção e aos 
componentes de rendimento, o que é muito importan-
te para a indústria de vinhos.
Luiz ressalta a importância da realização deste proje-

Dezembro, 2014
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A chamada Terra do Vinho, situada a 185km de Florianópolis, tem uma economia mista baseada no cultivos de grãos, criação de suínos, aves, mas se destaca na vitivinicultura

Dezembro, 2014

to em Santa Catarina, tendo em vista a procura cada vez 
maior do mercado por produtos diferenciados. “A vitivini-
cultura nacional está procurando caracterizar as identida-
des regionais, com vinhos elaborados de melhor qualida-
de em regiões caracterizadas por indicações geográficas, 
e, assim produzir vinhos que apresentem originalidade e 
características próprias, valorizando a tipicidade de diver-
sas regiões”. 

A Tão Sonhada Valorização e a Bus-
ca Pela Qualidade 
A região do Vale dos vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), 
tornou-se pioneira no país em conquistar a DOC reco-
nhecida pela Organização Internacional da Uva e do Vi-
nho (OIV). Para conseguir o título, a produção do vinho 
deve se submeter em todas as etapas a um controle rigoro-
so, que é feito pelas Comissões Vitinícolas Regionais, nos 
quais são analisados fatores como: Delimitação geográfica 
da área; As castas autorizadas e recomendadas; Tipo de 
solo; Práticas culturais e enológicas; Teor alcoólico míni-
mo natural; Rendimento por hectare, entre outros.
Santa Catarina tem trabalhado para conquistar este reco-
nhecimento para os produtos regionais aplicáveis à certi-
ficação, como queijos e manteigas, além do próprio vinho 
citado na reportagem, em uma parceria com a EPAGRI, 
UFSC e O Institute Nationale de Recherche Agronomique 
(INRA).
Os vales da Uva Goethe, do município de Urussanga (SC) 
receberam em novembro de 2011 a Indicação de Proce-
dência (IP) do Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial (INPI) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior. Esse registro é o primeiro passo para 
a conquista da Denominação de Origem (DO) fornecida 
também pelo ministério. 
Esse reconhecimento é proveniente de estudos interdis-
ciplinares coordenados pelo professor do Departamento 

de Fitotecnia, Aparecido Lima da Silva, envolvendo ins-
tituições como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), Empresa de Pesquisa Agropecu-
ária e Extensão Rural (EPAGRI), Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 
(FAPESC), Associação dos Produtores de Vinho Locais 
(PROGOETHE) e a Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC). Este estudo, realizado nos municípios de 
Urussanga e Pedras Grandes, se baseou na caracterização 
e classificação dos clones “Clássica” e “Primo” da varieda-
de de uva Goethe. 
Durantes os ciclos produtivos a partir de 2007 foram anali-
sados fatores como produtividade, evolução da maturação 
e o índice heliotérmico, que calcula o potencial de uma 
condição climática específica de determinado período do 
dia. Assim como observado no experimento anterior, a 
diferença química entre os clones e da região de plantio 
tornou-se notória influenciando na qualidade do vinho e 
sua aceitação pelo consumidor.
A doutouranda em Ciência dos Alimentos, Nayla Ferreira 
Lima participante do projeto, explica que esta parceria re-
alizada entre a indústria dos vinhos e a Ufsc têm se mostra-
do satisfatória para ambas as partes, uma vez que aprimora 
a qualidades desses produtos, trazendo reconhecimento 
para a região e permitindo um maior conhecimento técni-
co e científico para a comunidade acadêmica.
Atualmente a pesquisadora se dedica a avaliar o envelhe-
cimento do vinho branco, estudando meios para que ele 
não escureça depois de armazenado. 
Autora da dissertação “Perfil fenológico e atividade an-
tioxidante de vinhos Goethe-Caracterização e evolução 
durante o armazenamento em garrafa”, ela ressalta que 
a própria região de Urussanga se fortaleceu economica-
mente com o turismo por meio da criação dos Vales da 
Uva Goethe e a conquista do título ao vinho lá produzido. 
“Hoje, a região tem uma forte estrutura para acolher os 
turistas” comemora.

3
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Herói ou vilão?
Médicos e cientistas ainda não entraram em um consenso 
acerca dos componentes e da eficácia do vinho ao organismo 
humano.
A nutróloga Amanda Regina é favorável ao consumo modera-
do da bebida. Ela explica que en-
tre os componentes que tornam 
o vinho  benéfico estão principal-
mente o revesratrol, encontrado 
na casca da uva, com ação pro-
tetora do sistema cardiovascular 
e os antioxidantes que ajudam a 
proteger as células contra o enve-
lhecimento. As uvas americanas 
são apropriadas para consumo 
in-natura, em forma de passas, 
ou mesmo na forma de suco. Seu 
vinho não é aconselhado, pois 
durante o processo fermentativo 
gera elevados teores de metanol, álcool nocivo à saúde.
Em uma das pesquisas realizadas, a Universidade de Maastri-
cht, na Holanda, constatou através da análise dos efeitos de 
suplementos do revesratrol em homens obesos, que a subs-
tância antioxidante diminui os níveis de açúcar e a pressão 
arterial.
Outro estudo desenvolvido pela Universidade de Purdue, 
dos EUA, verificou que o piceatannol, outra substância pre-
sente no vinho, pode impedir o aumento do peso, auxiliando 
no atraso do surgimento de novas células de gorduras e evita 
que estas se tornem células maduras.
Para a medicina complementar, a descoberta destes benefí-
cios do vinho ao coração se tornou possível graças à realiza-
ção de análises epidemiológicas que evidenciaram que as po-
pulações do mediterrâneo que ingeriam diariamente vinho 
tinham uma incidência muito menor de doença coronariana. 

A Vinícola Sanjo(foto acima), recebeu com a safra de 2012 a medalha de ouro do Concurso Nacional de Bruxelas

“Entre esses estudos um que chama a atenção é o que identificou 
o vinho como principal fator para explicar o paradoxo francês: 
populações de franceses que ingeriam muita gordura animal e fu-
mavam muito, mas mesmo assim, tinham uma baixa incidência 

de doenças do coração”, explica 
o médico especialista em doen-
ças infecciosas, acupuntura e 
medicina chinesa Alex Botsaris, 
autor do livro “Medicina Com-
plementar”.
O vinho tinto, em especial, seria 
mais nutritivo à saúde do que o 
branco por conter maior teor 
de antocianidinas, poliméricas 
e de revesratrol, sendo ideal 
consumir no máximo duas ta-
ças ao dia, afirma.

Por outro lado, alguns especialistas têm contestado a eficácia do 
vinho, sobretudo no que diz respeito no combate ao câncer, uma 
vez que o álcool seria um dos principais causadores. É o que elu-
cida a pesquisa do Cancer Research UK, Centro de Pesquisas para 
o Câncer britânico. Segundo o instituto, todos os tipos de bebi-
das alcoólicas como vinho ou cerveja aumentam este risco.
Para o enólogo Ivan Carlos Regina, o consumo exagerado de vi-
nho é maléfico ao ser humano, pois o vinho contém álcool etílico 
na faixa de 12% de seu volume, o que não é pouco. Ele ressalta 
que além do consumo moderado, a ingestão de vinho deve acon-
tecer sempre acompanhando das refeições, e segundo os precei-
tos legais, como não ingerir nada alcoólico se for dirigir. 
“Respeitadas estas condições o vinho poderá ser um grande 
companheiro, com efeito benéfico para a saúde inclusive por seu 
sabor maravilhoso, que nenhuma outra bebida possui.”

Especialistas recomendam o uso aproximado de 100ml a 150 ml de vinho por dia 

6
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A Villa Francioni (foto5) produz 300 mil garrafas por ano



Liberdade, bem-Estar
e...reprodução
Pesquisa aponta os malefícios causados no comportamento emocional e reprodutivo dos 
“garanhões”, espécie mais cara dos equinos, causados pelo confinamento nos estábulos  
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Nos dias atuais especialistas, médicos e psicó-
logos têm se dedicado de forma incessante 
a estudar o estresse e seus efeitos neuro e 
fisiológicos ao organismo. Basta observar-

mos algumas pesquisas sobre a temática para entender-
mos que seu conceito ainda é altamente debatido. Por 
outro lado, se sabe que não são apenas os seres humanos 
que são acometidos por essa condição emocional, consi-
derada um das “doenças do século”.
Os animais também são vítimas do estresse, principal-
mente quando seu dia-a-dia é cercado por agentes exter-
nos que possam influenciar diretamente seu bem-estar 
como o confinamento, o agrupamento com espécies não 
compatíveis, o consumo rápido do alimento, a falta de 
exercícios e de estímulo ambiental, explica o médico ve-
terinário, doutor Eduardo Malschitzky. 
“Uma das conseqüências mais relevantes desse problema 
é a queda da imunidade e da reprodutividade. Os equi-
nos são bons exemplos de animais que sofrem desse pro-
cesso”, observa.
Nessa perspectiva, um grupo de pesquisadores do Nú-
cleo de Etologia e Bem-Estar de Equinos (NEBEQ) liga-
do ao Laboratório de Etologia Aplicada (LETA), coor-
denado pela professora do departamento de Zootecnia 
e Desenvolvimento Rural, Denise Pereira Leme, desem-
penha um projeto destinado a estudar a relação entre o 
bem estar animal e as características de reprodução dos 
garanhões, espécie responsável pela metade do material 
genético da prole do rebanho comercial.
Segundo Malschitzky, diferente do que ocorre na nature-
za, os “garanhões” domesticados são mantidos isolados 
em seus criadouros, longe das fêmeas e de outros cava-
los onde desempenhariam seu comportamento natural 
como macho, competindo com os outros “garanhões” 

e protegendo seu grupo de fêmeas.  O manejo dos seus 
tratadores feitos por períodos diários com base no confi-
namento pode induzir o animal ao estresse crônico, preju-
dicando suas características reprodutivas, comportamen-
tais, hormonais e a temperatura corporal. 
Para a coordenadora do projeto, o fato desses animais te-
rem uma vida quase semelhante a um animal mantido em 
cativeiro pode ter influenciando a baixa qualidade do sê-
men, bem como as degenerações testiculares idiopáticas, 
principal causa da diminuição da fertilidade nos “gara-
nhões”.
A veterinária Valesca Peter dos Santos explica no artigo 
“O Estresse e a Reprodução” que essa condição emocional 
dos animais não pode ser simplesmente associada a um 
conjunto de reações corporais, mas sim a um “fenômeno 
heterogêneo” cujas mudanças fisiológicas profundas ge-
ralmente são acompanhadas de um processo de doença. 
E tal qual no contexto médico, os veterinários não entram 
em um consenso acerca da questão do estresse. Por alguns 
é considerada uma “situação extrema e indesejável”. Por 
outros se trata de uma ocorrência absolutamente normal, 
parte da adaptação do indivíduo a fatores modificadores. 

Etapas de Ação
A pesquisa foi aplicada em dois locais do centro-oeste de 
São Paulo: em um haras de Avaré e em um Centro de Re-
produção em Botucatu. Foram avaliados durante a esta-
ção de monta, no verão, 11 garanhões adultos com idade 
entre três e 20 anos das raças Lusitano, Quarto de Milha, 
Mangalarga Mineiro e Meio Sangue Hannoverano. Todos 
com idade reprodutiva, vivendo em estábulos, com acesso 
limitado a piquetes, recebendo como alimentação ração, 
feno, pasto e água. 
Rivaldo Nunes da Costa, instrutor da ENA e consultor 
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Liberdade, bem-Estar
e...reprodução

Algumas raças ou  linhagens 
apresentam uma maturidade sexual 

tardia, chegando a uma produção 
adequada de espermatozóides 

apenas aos quatro anos de idade

Projeto: “Relação entre o bem-estar animal e características reprodu-
tivas de garanhões”
Pesquisador Responsável: Denise Pereira Leme
Site:Nupill.ufsc.br
Financiamento: FAPESC
Resumo:Na equideocultura, os garanhões domésticos possuem alto 
valor financeiro por serem responsáveis por grande parte do material 
genético do rebanho comercial. A baixa fertilidade e as disfunções 
comportamentais são um problema  sério e recorrente causados, 
sobretudo, pelo manejo excessivo de seus tratadores e o isolamento  
destes animais. O projeto visa investigar  a influência do comportamen-
to dos garanhões mantidos nos sistemas convencionais de estabulagem 
sobre as suas atividades reprodutivas, com base nos critérios de bem-
estar animal.
Status: Concuído
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As instalações e a maneira como os alimentos são fornecidos aos “garanhões” estão entre alguns dos fatores que mais interferem no bem-estar destes animais, aponta estudo
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•Identificação dos sentimentos 
negativos (estados de sofrimento) 
e positivos (estados de prazer), de-
fendido pelo presidente da Funda-
ção Bem-Estar Animal do Canadá, 
Ian Duncan JH, Ph.D. no artigo “A 
concept of welfare based on feelings”. 
Esse procedimento consiste em in-
terpretar de forma subjetiva e indi-
reta a ausência destes estados de so-
frimento e a presença dos estados de 
prazer nestes animais.
Outra maneira de analisar os efeitos 
do estresse nos equinos foi por meio 
da realização de exames andrológico, 
hematológico e bioquímico sérico.

Resultados 
Para além da preocupação apenas 
com a reprodução, a pesquisa apon-
tou que o confinamento e falta de 
alimentos verdes são os fatores que 
mais interferem no comportamento 
dos cavalos e representam a maior 
causa de estereotipias (movimentos 

repetitivos).
“Este estudo mostrou que as con-
dições oferecidas pelo Haras eram 
mais naturais que as do Centro de 
Reprodução, pois os garanhões do 
haras tinham mais acesso ao piquete 
e alimentação com maior quantidade 
e disponibilidade de alimentos ver-
des, enquanto os garanhões do Cen-
tro de Reprodução ficavam a maior 
parte do dia confinados nas baias e 
tinham em sua alimentação restrita 
em maior quantidade à ração”, expli-
ca a coordenadora.
Aliás, outra pesquisa desenvolvida 
pelo Núcleo constatou que a frequ-
ência de comportamentos anormais 
também está relacionada ao uso do 
cavalo, como discriminado no traba-
lho de conclusão de curso “Compor-
tamento e manejo alimentar de equinos 
estabulados” da aluna Michele Cris-
tina Vieira. O estudo esclarece que 
em equinos criados em estábulos e 
com um manuseio constante de seus 

em Produção Animal, afirma em seu 
artigo “Estresse ele pode, sim, afetar 
seus animais!” que o fato dos cavalos 
que vivem nas baías dentro das fazen-
das permanecerem a maior parte do 
tempo em pé e apenas 15% do tempo 
comendo, pode afetar diretamente 
seus comportamento e desempe-
nho. Ao contrário do que acontece 
com aqueles que vivem na natureza, 
normalmente em manadas de até 40 
membros, como é o caso dos gara-
nhões, que passam 70% do seu tempo 
pastando, 20% em pé e 10% deitados.  
Como métodos para a pesquisa com 
os garanhões foram aplicados a ava-
liação do bem-estar com base em 
duas propostas:
•As “Cinco Liberdades”, de Farm 
Animal Welfare Committe (2007), 
pelos quais são considerados fatores 
que interferem na qualidade de vida 
do animal como: comportamento 
natural, saúde, medo, estresse, insta-
lações e alimentação;



tratadores é bastante comum reações como “a ingestão 
de cama, ingestão das fezes (coprofagia), o ato engolir ar 
(aerofagia), além das estereotipias, por que são padrões 
repetitivos de comportamento sem nenhuma função 
aparente”.
De outra forma, a equipe observou que a qualidade do 
sêmen destes dois grupos de garanhões estava mais li-
gadas à seleção genética do que às condições em que 
viviam estes animais, uma vez que, as preparações para 
formações destes grupos tinham critérios diferentes. En-
quanto os garanhões dos haras eram escolhidos por con-
ta de suas características físicas, os animais do Centro de 
Reprodução eram produtos de uma melhor qualidade 
reprodutiva.
Inclusive com base nesse resultado, o próximo passo é a 
realização de outros estudos para verificar se há alguma 
relação entre a queda da qualidade do sêmen de acor-
do com o tipo de manejo, confinamento e alimentação 
a que o cavalo está submetido, pontua Lemes diante da 

possibilidade de dar prosseguimento à pesquisa.

Qualidade de vida é o melhor remédio
Para a pesquisadora, o estudo coloca em questão um 
tema bastante preocupante dentro da indústria da eqüi-
nocultura pela qual a espécie é tipicamente conhecida 
por seu baixo nível de fertilidade e pelo alto índice das 
disfunções comportamentais. E sem reprodução não há 
eqüinocultura. 
“Em suma”, afirma Rivaldo Costa em seu artigo: “Ofere-
cer aos animais condições adequadas de alimentação, es-
paço suficiente para exercício e liberdade, criar condições 
de maior convívio e socialização entre os grupos de ani-
mais, e submetê-los a exercícios adequados e bem dimen-
sionados, de acordo com sua idade e amadurecimento, 
são cuidados básicos que propiciam equilíbrio em todos 
os aspectos na lida diária com nossos animais e evitam o 
estresse em equídeos”.

Anualmente a equideocultura, ramo da zootecnia que 
abrange a criação de equinos, asininos (asnos, burros, 
jumentos) e de seus híbridos com o cavalo: mula e 
bardoto, movimenta uma economia a nível nacional 
de 7,3 bilhões de reais com um rebanho total de oito 
milhões de cabeças, segundo informações do site do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O país lidera a lista de maior rebanho de equinos da 

América Latina e fica em terceiro na relação mundial. 
Essa indústria reflete diretamente na geração de 3,2 
milhões de empregos indiretos e diretos ainda confor-
me dados do Ministério.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), as regiões Nordeste, Sudeste e 
Centro-Oeste concentram uma quantidade expressiva 
respectivamente com 24,8%, 24,6% e 21%.

A menina dos olhos do agronegócio
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9,7%
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SANTA CATARINA RORAIMA
TOCANTINS

Fonte: IBGE

Índice de crescimento de rebanho dos equinos
 Estados brasileiros que lideram o ranking
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Estudo propõe um método agroecológico que substitua os 
insumos industriais pelos adubos verdes na produção da cebola

Por muitas décadas, a agri-
cultura tradicional realiza-
da com base no sistema de 
plantio convencional com 

a utilização maciça de agrotóxicos e 
fertilizantes químicos no manejo do 
solo para a produção de hortaliças foi 
a alternativa mais utilizada e conside-
rada viável pelos produtores rurais.
Uma prática que visava à produção 
em grande escala com uma margem 
significativa de lucro, mas altamente 
agressiva ao meio ambiente causando 
entre outros fatores a erosão do solo 
e malefícios à saúde dos trabalhado-
res que lidam diariamente com estas 
substâncias. 
No entanto, o aumento do interes-
se dos consumidores e dos próprios 
agricultores pelos produtos orgâni-
cos tem incentivado o aumento das 
pesquisas acerca de uma produção 
agroecológica rentável, sem o uso dos 
insumos externos.
Essas vantagens vêm sendo estudadas 
e analisadas pelo Grupo de Pesquisa e 
Extensão em Agroecologia da UFSC 
em parceria com pesquisadores da 
Estação Experimental da Epagri de 
Ituporanga (SC) que propõe gerar 
informações para subsidiar a inserção 
de agricultores em um processo de 
ganho de autonomia, reduzindo ou 
eliminando a dependência por insu-
mos provenientes da indústria agro-
química, e minimizando os riscos de 

contaminações por agrotóxicos. 
Além de incentivar uma produção 
agrícola baseada nos princípios eco-
lógicos com o uso de diferentes espé-
cies de plantas de cobertura do solo 
em um sistema de plantio direto de 
cebola. 
As espécies leguminosas típicas das 
estações de inverno e verão são as 
mais indicadas no que se referem à 
cobertura de solo porque servem para 
o controle das plantas “daninhas”, ou 
também chamadas de espontâneas. 
Estas crescem e se desenvolvem com-
petindo por água, luz, e nutrientes 
minerais, prejudicando a cebola, que 
em função da simplificada arquitetu-
ra da parte aérea e crescimento inicial 
lento são mais sensíveis à convivência 
com outras plantas. 
Entre as vantagens da utilização das 
práticas de rotação de culturas desta-
cam-se a  diminuição do crescimento 
das plantas espontâneas, a melhoria 
das características físicas, químicas e 
biológicas do solo, a diminuição da 
erosão, a redução da incidência de  
pragas e doenças, além de acumular 
nutrientes e matéria orgânica nas ca-
madas superficiais do solo. O profes-
sor do Departamento de Engenharia 
Rural, Jucinei José Comin, é quem 
coordena o projeto realizado desde 
2008.
A Aveia preta (Avena strigosa L;), o 
nabo forrageiro (Raphanus sativus 

L.), o centeio  (Secale cereale L.) e a 
mucuna preta (Stizolobium aterrima), 
são as espécies de  plantas de cober-
tura utilizadas  e avaliadas no experi-
mento. 
A pesquisa também se propõe a “bus-
car informações sobre os mecanismos 
pelos quais são controladas as popula-
ções de plantas espontâneas e estudar 
os efeitos das diferentes composições 
de plantas de cobertura sobre o solo 
e, principalmente, sobre o rendimen-
to da cebola,” afirma o coordenador 
da pesquisa. 
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Desafio no Campo
O manejo das plantas daninhas é um 
dos maiores desafios do sistema de 
plantio direto e da produção agroe-
cológica, uma vez que, estes são em 
grande parte vinculados com a aplica-
ção destes agrotóxicos industriais. 
No caso da plantação da cebola, prin-
cipalmente existem poucas práticas 
ou estudos voltados ao tema.
O método de plantio desses agroe-
cossistemas passa por profundos de-
bates em termos sociais, econômicos 
e ambientais, uma vez que, o sistema 

O plantio direto das
 hortaliças com o uso das 
plantas de cobertura tem 
sido considerado um meio 
sustentável e rentável de 
cultivo

de preparo convencional baseado no 
excessivo revolvimento do solo foi 
implantado nos campos de cultivo 
durante muitos anos acarretando em 
danos significativos como a erosão, a 
perda da camada superficial do solo e 
dos teores da matéria orgânica.
Outro malefício provocado pelo uso 
indiscriminado do uso de fertilizantes 
e de herbicidas nas plantações foram 
os problemas de saúde causados aos 
agricultores. Segundo informações 
do Centro Toxicológico de Santa 
Catarina, apenas em 2012 foram re-

gistrados cerca de 442 atendimentos 
pela utilização de agrotóxicos. 
Em sua dissertação “Sistema de Plan-
tio Direto de Cebola: Contribuições 
das Plantas de Cobertura no Manejo 
Ecológico de Plantas Espontâneas”, 
Cíntia de Camargo Vilanova, mes-
tre em agroecossistemas, afirma que 
“a crescente procura por alimentos 
produzidos a partir de técnicas que 
façam uso de práticas conservacionis-
tas locais e que respeitem a segurança 
da família envolvida no processo de 
produção, tem exigido atenções para 

Dezembro, 2014 23

1

Projeto: “Plantio Direto Agroecológico de cebola e os efeitos na 
comunidade de plantas espontâneas, no solo e no rendimento”
Pesquisador Responsável: Jucinei José Comin
Site:---
Financiamento/Parceiros: FAPESC e Epagri
Resumo:O Sistema Convencional de Preparo de Solo tem se tornado 
um problema nos dias atuais devidos aos impactos que causa no am-
biente, como erosão, compactação e redução dos nutrientes da matéria 
orgânica do solo. Na produção da cebola, uma cultura de importância 
socioeconômica para região sul, a questão não é diferente.Uma solução 
seria o Sistema de Plantio Direto não tão danoso à estes agroecossis-
temas, mas ainda dependente da utilização dos fertilizantes e outros 
agrotóxicos. Esse projeto se propõe a adotar formas de cultivo que 
mantenha as vantagens desse sistema, mas sem recorrer ao uso de adu-
bos industriais, substituindo-os pela culturas das plantas de coberturas.
Status: Em andamento.



desenvolver um manejo que integre dife-
rentes técnicas”. 
No entanto, a grande maioria, cerca de 98% 
dos agricultores catarinenses continuam 
optando pelo sistema de produção conven-
cional e apenas 1,22% aderiram à produ-
ção alternativa, conforme afirma Francisco 
Kliemann Neto, mestre em Engenharia de 
Produção em sua dissertação “Caracteriza-
ção e Análise de Cadeias Produtivas- O Caso 
da Cadeia da Cebola do Estado de Santa 
Catarina”. Para Neto, essa adesão gradativa 
ocorre por conta de fatores como o desco-
nhecimento de outros sistemas, altos riscos 
de mudança, pouca tecnologia disponível, 
aumento da mão-de-obra, falta de tradição 
e a menor produtividade destes sistemas al-
ternativos.

Nas fotos 2 e 3, o plantio 
das plantas de cobertura
é realizado pela equipe
de pesquisadores em
uma propriedade rural
de Ituporança (SC)

Prático e Eficiente
O sistema de produção agroecológico da 
cebola se torna mais barato e economica-
mente mais viável aos pequenos agriculto-
res, uma vez que, diminui a mecanização 
durante o cultivo, economiza combustível 
e dispensa a necessidade da utilização dos 
insumos químicos. Também permite a 
melhoria de renda destas famílias possi-
bilitando a inserção de novos agricultores 
na atividade.
Este estudo ocorre em paralelo ao proje-
to de extensão e pesquisa “Teste e difusão 
de sistemas agroecológicos de melhora-
mento do solo para agricultores familia-
res” igualmente realizado pela UFSC e a 
Epagri na região de Ituporanga auxiliando 
estes trabalhadores em suas propriedades 
a manejar o solo de maneira sustentável 
com base nos resultados obtidos na pre-
sente pesquisa.

Bons Frutos
O grupo realiza experimentos desde 2009 
na Estação Experimental da Epagri de 
Ituporanga e desenvolve avaliações na 
Casa de Vegetação do Departamento de 
Microbiologia e Parasitologia da UFSC. 
Observou-se nos últimos anos que os 
tratamentos que continham as espécies 
nabo-forrageiro e centeio no inverno ob-
tiveram as melhores produções de matéria 
seca e melhor cobertura do solo durante o 
ciclo da cebola.
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Em outro estudo se verificou as prin-
cipais espécies de plantas espontâne-
as que emergiram durante o ciclo da 
cebola como o caruru (Amaranthus li-
vidus), a língua-de-vaca (Rumex obtu-
sifolius), a tiririca (Cyperus spp), aze-
dinha (Oxalis spp.), a orelha-de-urso 
(Stachys arvensis) e o picão-branco 
(Galinsoga parviflora) Ao longo dos 
anos, pôde-se observar um aumento 
na produtividade da cebola. “Desde 
que o projeto foi implantado em 2009 
observou-se um aumento gradativo 
na produção do plantio agroecológi-
co da cebola. Em 2011 foram produ-
zidas cerca de 12 toneladas de cebolas 
por hectare. Este crescimento pode 
ser atribuído ao sistema de produção, 
baseado no uso de diferentes plantas 
de cobertura que contribuíram para a 
melhora dos atributos químicos, físi-
cos e biológicos do solo. 
A produção de cebola agroecológica 
gera um produto diferenciado comer-
cialmente, no entanto, por se tratar de 

Preciosas e Populares

Os estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os maio-
res produtores nacionais da cebolicultura, concentrando 77% da plantação 
com a geração de milhares de empregos diretos e indiretos e o envolvimen-
to de 60.500 famílias de agricultores, segundo dados do Sistema de produ-
ção para cebola da Epagri. 
Em Santa Catarina mais de 18 mil famílias vivem desta atividade onde fo-
ram cultivadas, entre os anos de 2011 e 2012, 395 mil toneladas de cebolas, 
com 19 mil hectares de abrangência e um rendimento médio de 20 tonela-
das por hectare como apontam os dados preliminares do IBGE e da Síntese 
Anual da Agricultura de Santa Catarina.
A região do Alto Vale do Itajaí é a maior produtora, sendo que os municí-
pios de Ituporanga, Rio do Sul e Tabuleiro se destacam com uma produção 
de 85%. 
A microrregião de Ituporanga não é conhecida como a “Cidade da Cebola” 
à toa, pois representa 52,73% de toda a produção estadual em uma área de 
cultivo de 12 mil hectares, conforme registra o IBGE. 

O adubo orgânico é plantado meses antes do cultivo da cebola com “rolo-faca,” o que combate às pragas e nutri o solo 

um processo de produção com constan-
tes mudanças, ainda é um desafio para 
agroecologia”, ressalta a participante do 
projeto, Monique Souza. 
Entre as principais dificuldades encon-
tradas nesse tipo de cultivo, pode se ob-
servar o controle das plantas espontâ-
neas, principalmente durante o período 
crítico de desenvolvimento da cebola 
(primeiros 45 dias), a manutenção da 
“palhada” das plantas de cobertura de 
inverno durante todo o ciclo da cultura 
e o controle das doenças que afetam o 
bulbo, como a podridão, por exemplo, 
explica a pesquisadora. 
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MATA ATLÂNTICA?
Conheça as novas possibilidades encontradas 
por cientistas para desenvolver um manejo
sustentável e econômico de uma das maiores 
reservas naturais do Brasil
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Detalhes do aspecto 
arbustivo e florístico da erva-
baleeira ou cordia verbenácea 

D.C.(Boraginanceae)em lugares 
de restinga da Mata Atlântica

A
da

pt
aç

ão
- E

m
an

ue
lle

 N
un

es
/A

gr
oi

nf
or

m
e

1

26 Dezembro, 2014



Projeto 1: Caracterização, Conserva-
ção e Domesticação de Recursos Gené-
ticos da Flora Nativa da Mata Atlântica
Pesquisador/Responsável: 
Miguel Pedro Guerra
Financiamento/Parceiros: 
CAPES, CNPQ,  FAPESC
Resumo: Este projeto se propõe a ge-
rar conhecimento científico e estratégias 
de utilização e conservação de espécies 
nativas da Mata Atlântica ainda pouco 
estudadas, de relevância comercial para 
a região sul do país.
Status: Em andamento

Projeto 2: Inovando a Relação dos 
Agricultores Familiares com a Floresta 
em SC: manejo da biodiversidade como 
estratégia para promover renda e con-
servação.
Pesquisador/Responsável: 
Alfredo Celso Fantini
Financiamento/Parceiros: 
FAPESC, FURB, UFPR, FATMA,
Universidade de Freiburg, SFB
Resumo:O presente trabalho visa im-
plantar um sistema sustentável das es-
pécies madeireiras nativas, no municí-
pio de Massaranduba (SC), evitando a 
degradação da biodiversidade genética 
presente e proporcionando uma renda 
derivada do uso destas madeiras aos pe-
quenos agricultores.
Status: Em andamento

Projeto 3: Nosso Carvão
Pesquisador/Responsável: 
Alfredo Celso Fantini
Financiamento/Parceiros: 
FATMA, FURB
Resumo: Esta proposta  de pesquisa 
tem como finalidade o desenvolvimen-

to de novas tecnologias que viabilizem 
uma produção carbonífera realizada 
pelos pequenos agricultores familiares, 
do município de Biguaçu (SC), que 
seja menos agressiva ao meio ambien-
te e à saúde destes trabalhadores. Tal 
fabricação é baseada em um conhecido 
sistema de uso da terra chamado “roça-
de-toco,”, mas tende a se tornar mais efi-
ciente por aderir à inovações científicas 
que otimizem esse processo. 
Status: Em andamento

Projeto 4: Caracterização da autoeco-
logia de populações de cordia verbená-
cea DC.(Boraginanceae) em ambientes 
de restinga
Pesquisador/Responsável: 
Márcia Patrícia Hoeltgebaum
Financiamento/Parceiros: 
CNPQ, FAPESC
Resumo: Uma iniciativa que preten-
de ampliar os estudos da espécie cordia 
verbenácea, conhecida como erva-ba-
leeira, comum nas restingas do litoral 
brasileiro, viabilizando uma possível 
reprodução genética, reduzindo a reti-
rada direta do habitat natural da planta. 
Por apresentar um forte potencial me-
dicinal a cordia é altamente procurada 
pela indústria farmacêutica.
Status: Em andamento

Projeto 5: Limitações ao uso de espé-
cies florestais nativas pode contribuir 
com a erosão do conhecimento ecoló-
gico  tradicional e local de agricultores
Pesquisador/Responsável: 
Elaine Zuchiwski
Financiamento/Parceiros: --
Resumo:Esta pesquisa realizada para 
uma dissertação de mestrado se des-

tina a estudar os reflexos causados 
pela falta de conhecimento e o aban-
dono do uso de espécies vegetais 
das Florestas da Mata Atlântica por 
agricultores familiares do município 
de Anchieta (SC), região Oeste do 
estado. Para tanto, busca-se a analisar 
o conhecimento e o uso da terra entre 
os produtores mais velhos e os mais 
jovens.
Status: Concluído
 
Projeto 6: Conservação e Uso Sus-
tentável de Orquídeas e Bromélias 
Nativas do Bioma Mata Atlântica 
Pesquisador/Responsável: 
Rosete Pescador
Financiamento/Parceiros: 
CNPQ, FAPESC, FURB
Resumo: Grande parte das bromé-
lias e orquídeas da Mata Atlântica 
atualmente estão classificadas na lista 
das espécies ameaçadas de extinção. 
Esta situação alarmante acontece por 
conta destas plantas serem ornamen-
tais e paisagísticas, possuindo um 
valor sócio-econômico elevado para 
a região sul. Para reverter tal quadro, 
este projeto se destina a analisar e 
desenvolver outros meios de cultivo 
que acabem com o extrativismo na-
tural e predatório da espécie.
Status: Em andamento
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Quem não conhece ou ao menos ouviu falar 
da beleza de verdadeiras paisagens geográfi-
cas naturais, como a Serra do Mar localiza-
da no sudeste brasileiro, o Monte Paschoal 

na Bahia, e as próprias Cataratas do Iguaçu, no Paraná? 
O que muitos não devem saber é que todos estes lugares 
compõem um dos maiores biomas do Brasil, considerado 
pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO), um patrimônio nacio-
nal: a Mata Atlântica.
Dona de um território com mais de um milhão de hecta-
res de florestas verdes, montes, mangues e restingas que 
insiste em renascer dentre a ocupação humana desenfre-
ada composta pelas construções urbanizadas e rurais. É 
também o berço de uma biodiversidade riquíssima que 
abriga mais de 40 mil espécies inigualáveis da flora e ou-
tras milhares ainda não catalogadas da fauna, com uma 
área que abrange toda a costa litorânea do país, cruzando 
o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, passando 
por 17 estados do país e uma parcela de nossos vizinhos 
latinos Paraguai, Uruguai e Argentina. 
A Mata Atlântica hoje representa apenas 8% de sua forma-
ção original, quando os portugueses em 1500 desembar-
caram em terras nativas, começando o ciclo de exploração 
e desmatamento.
Pensando em fins de preservação deste patrimônio se-
riamente ameaçado de extinção- conforme dados recen-
tes divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre 
os períodos de 2012 e 2013 houve um desmatamento de 
23 mil hectares, com um acréscimo de 9% em relação ao 
período anterior de 2011 e 2012 - uma série de estudos e 

projetos tem sido desenvolvida nos últimos anos por pes-
quisadores do Centro de Ciências Agrárias em parcerias 
com outros Centros da UFSC, instituições de ensino su-
perior e entidades da sociedade civil.
Entre eles está o Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropi-
cais (NPFT) formado por docentes e alunos do CCA e do 
Centro de Ciências Biológicas (CCB), que ao longo dos 
35 anos de existência tem realizado pesquisas voltadas a 
um manejo sustentável de algumas das principais espécies 
nativas ameaçadas de extinção e que possuem um valor 
econômico para região.
O professor do Departamento de Fitotecnia, Miguel Pe-
dro Guerra, integrante do Núcleo, se dedica há mais de 
vinte anos nesta linha de estudo, e coordena atualmente 
um projeto direcionado ao mapeamento, conservação e 
caracterização da flora nativa do bioma. De maneira a via-
bilizar e difundir o cultivo comercial de alimentos típicos, 
como os frutos da goiabeira-serrana (Acca sellowiana), do 
palmiteiro (Euterpe edulis), do butiazeiro (Butia capitata e 
B. eryospatha), da guabirobeira (Campomanesia guazimi-
folia), além dos pinhões da araucária (Araucaria angustifó-
lia) e da erva mate, colaborando assim com os pequenos 
produtores rurais e o comércio dos centros urbanos.
Um aspecto considerado especialmente relevante pela bi-
óloga, doutouranda e pesquisadora do NPFT, Márcia Pa-
trícia Hoeltgebaum, principalmente por conta dos efeitos 
climáticos maléficos causados pela destruição e fragmen-
tação humana destes ambientes, da disseminação de espé-
cies invasoras e exóticas, bem como da exploração e co-
lheita indiscriminada dos recursos genéticos existentes.  
“Os usos tradicionais e práticas de manejo das comunida-
des locais devem ser considerados e integrados ao estudo 
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da caracterização genética, biologia reprodutiva 
e aspectos da demografia, fundamentais para a 
compreensão dos sistemas de uso já existentes, 
e também, para o estabelecimento de estraté-
gias de conservação pelo uso das espécies nati-
vas”, ressalta Hoeltgebaum.
Neste contexto, o pesquisador do Núcleo e 
professor do curso de Agronomia, Alfredo Cel-
so Fantini desempenha, desde o ano 2000, um 
estudo que visa conciliar um acesso sustentável 
às madeiras das florestas secundárias da Mata 
Atlântica, no município de Massaranduba 
(SC). A idéia, segundo o coordenador, é ensi-
nar os produtores locais a utilizar estas madei-
ras de forma consciente, legalizada e sem cau-
sar danos ao meio ambiente, levando em conta 
que, “cerca de 95% da área de florestas que ocu-
pam a Mata de Santa Catarina são secundárias 
(já passaram por um processo de regeneração 
natural após sofrerem desmatamento ou outro 
tipo de intervenção humana) e, apenas uma pequena por-
centagem delas, menos de 5% são primárias(não modifi-
cadas pela ação humana), correspondendo às Unidades 
de Conservação: Parques; Reservas Biológicas e Ecológi-
cas”, ressalta. 
Uma prática viável e benéfica à natureza, para o coordena-
dor, uma vez que as árvores situadas nestas florestas pos-
suem um ciclo de vida relativamente curto, durando de 30 
a 60 anos. Sendo que, deste estoque, aquelas em estágio 
médio ou avançado de regeneração, com 15 a 30 anos de 
vida, estão na fase ideal para utilização.
As madeiras geradas por elas são de uma qualidade rela-
tivamente alta, ficando aquém apenas daquelas madeiras 
produzidas pelas árvores primárias, indisponíveis para ex-
ploração, conforme legislação vigente. 
Além disso, a equipe do projeto realiza um manejo sele-
tivo das árvores mais maduras, deixando as mais jovens 
se desenvolvendo para a próxima época de corte. Desta 
forma, quando as árvores mais velhas são retiradas, o pro-
cesso de regeneração natural para compor esta floresta é 
acelerado, sendo que, há menos competição de luz e ou-
tros nutrientes. 
“A renda derivada do manejo é significativa para um gran-
de número de agricultores porque já há um estoque de 
madeiras considerável em idade de exploração disponível 

nas propriedades agrícolas. E por ser uma renda derivada 
de terras que até então não tinham uma finalidade econô-
mica,” defende Fantini. 
Outra questão importante é o fato de que as restrições 
impostas pela legislação em relação ao uso das madeiras 
florestais vêm fazendo com que o saber dos pequenos 
agricultores familiares com a mata nativa esteja sendo 
estagnado e os incentivado a explorar esta vegetação de 
forma clandestina. É o que afirma a doutouranda e enge-
nheira agrônoma da FATMA, Elaine Suchiwiski, como 
resultado de sua dissertação de mestrado agraciada em 
2011 pelo Prêmio Valorização da Biodiversidade de Santa 
Catarina, da Fapesc.
“O conhecimento só existe quando é aplicado e praticado 
constantemente. Quando não ocorre esta prática, o saber 
fica estagnado”, esclarece Suchiwiski.
No mais, segundo a pesquisadora, existe uma relação de 
respeito e, principalmente de dependência entre estes pe-
quenos agricultores e a vegetação da Mata Atlântica, ao 
contrário do que se analisa nos casos das propriedades 
particulares dos grandes produtores rurais que lucram, 
significativamente, a cada área de terra que é desmatada.
A maneira mais eficaz de evitar que isto aconteça e, ainda 
incentivar estes proprietários a conservarem estas áreas, 
seria por meio da criação de um programa federal que se-
lecionasse as áreas mais importantes situadas nestas pro-

A engenheira Elaine Zuchiwiski durante o trabalho a campo no Município de Anchieta(SC)
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Restinga na praia do 
Campeche, em 
Florianópolis(SC):
um dos mais importantes
ecossistemas ameaçados pela 
especulação imobiliária e 
expansão dos centros urbanos
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priedades e reembolsasse os seus donos para preservar a 
vegetação nativa, como defende a bióloga e professora do 
Imperial College London, Cristina Banks Leite, no artigo 
“Usando limites ecológicos para avaliar os custos e bene-
fícios de retirada de terras em um hotspot de biodiversida-
de”, publicado na revista Science em agosto deste ano.
Um investimento relativamente pequeno, que custaria aos 
cofres públicos um valor de 445 milhões de reais por ano, 
equivalente a 6,5% dos gastos em subsídios agrícolas no 
Brasil, para preservar 30% da vegetação de cada 37 mil 
áreas situadas nestas propriedades, aponta o exame.
Para Elaine Suchiwiski, outra solução para acordar a con-
servação ambiental desse bioma com um manejo susten-
tável seria a formulação de políticas públicas de fato efica-
zes, como é o caso da Política Florestal de Santa Catarina 
que está em fase elaboração.

Naturais e Curandeiras
A retirada de plantas nativas para fins medicinais represen-
ta, nos dias atuais, outra grave ameaça à sobrevivência de 
várias espécies da flora nativa. A Mata Atlântica concen-
tra cerca de 24 espécies de plantas regulamentadas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) pela 
resolução RDC nº 10 de 2010, segundo indica o artigo 
“Pesquisas agronômicas das plantas medicinais da Mata 
Atlântica regulamentadas pela ANVISA,” produzido pelos 
autores Lin Chau Ming, Maria Izabela Ferreira e Gabriela 
Granghelli Gonçalves, do Departamento de Produção Ve-
getal da Universidade Estadual Paulista (Unesp).
Desta relação, algumas espécies se desta-
cam em termos de quantidade, ocorren-
do em muitos estados brasileiros, como 
o picão (Bidens pilosa), melão-de-são-
caetano (Momordica charantia), dente-
de-leão (Taraxacum officinale) e o men-
trasto (Ageratum conyzoides), relaciona o 
estudo. 
Outra planta bastante comum e de rele-
vância científica para o ramo farmacêutico 
é a erva baleeira (Cordia verbenácea) uma 
espécie arbustiva, bastante comum nas 
restingas do litoral, sendo utilizada popu-
larmente por suas propriedades anti-infla-
matória, analgésica e cicatrizante. Através 
do óleo essencial produzido pela espécie, 
foi desenvolvido o primeiro fitoterápico 
inteiramente nacional e disponibilizado 
no mercado pela indústria farmacêutica 
Aché. Devido a 
sua importância, 
a espécie também 
integra a Relação 
Nacional de Plan-

tas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde 
(RENISUS).
No entanto, a elevada necessidade da utilização destas er-
vas e a grande demanda existente levam ao extrativismo 
desenfreado e o conseqüente risco de extinção de popu-
lações inteiras, fazendo com que a ciência se mobilize no 
sentido de reproduzi-las em larga escala.
“Apesar do extrativismo possibilitar obtenção de renda 
para muitas comunidades tradicionais e agricultores fa-
miliares, por meio da comercialização de matéria-prima 
obtidas da natureza, a pressão econômica tem tornado o 
processo extrativista predatório”, afirma a pesquisadora 
Márcia Patrícia Hoeltgebaum.
Autora de um estudo com foco na caracterização da au-
toecologia (estrutura populacional, fenologia, biologia 
reprodutiva, organização da diversidade genética), de po-
pulações de Cordia verbenacea em áreas de restinga, a bi-
óloga centra-se em agregar conhecimentos e informações 
que possam auxiliar futuras estratégias de preservação e 
uso sustentável da erva baleeira. “Haja vista que, existem 
poucos estudos voltados ao assunto,” completa.

Educação e Meio Ambiente 
Ligada à mesma temática de preservação da Mata Atlân-
tica, uma interessante iniciativa desenvolvida pelo Labo-
ratório de Educação Cerebral do Departamento de Psico-
logia da UFSC, com a coordenação da doutora e bióloga 
Cristina Santos, vem se destacando entre professores e 
alunos da rede de ensino público e privada. 

A erva-baleeira ou cordia
verbenácea D.C. corre risco

de extinção pelo elevado
extrativismo causado pelas 

indústrias farmacêutica 
e de cosméticos
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O game “Mata Atlântica- O bioma onde eu moro” é um 
jogo que agrega educação e entretenimento, criado com a 
proposta de despertar a atenção da comunidade escolar 
acerca da diversidade de ecossistemas e de 36 espécies da 
fauna presentes nestes habitats. Um material pedagógico 
gratuito que engloba além do game, um livro com o mes-
mo título, disponíveis para download no site do projeto.

Para Santos, é apenas através do conhecimento que ha-
verá o interesse e vontade em preservar e conservar as 
riquezas naturais do Brasil. “Como educadores devemos 
propiciar formas alternativas para que esse conhecimento 
chegue até a sala de aula através de um material pedagógi-
co estimulante”, alerta.

Nos arredores do CCA, próximo ao Labora-
tório de Fisiologia do Desenvolvimento e Ge-
nética Vegetal (LFDG), se esconde um espaço 
paradisíaco que abriga mais de 70 espécies e 15 
gêneros de Bromélias, bem como outras deze-
nas de orquídeas coloridas e ornamentais, cole-
tadas diretamente de diferentes ecossistemas da 
Mata Atlântica que são ali cultivadas para fins 
didáticos, de pesquisa e preservação.  
Desta notável coleção, a quantidade de espécies identifi-
cadas pode aumentar ainda mais, devido aos constantes 
estudos realizados por uma equipe multidisciplinar for-
mada por mestrandos, graduandos e doutorandos que 
atuam sob a coordenação da professora de Graduação e 
do Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos 
Vegetais, Rosete Pescador. Há a parceria do professor Mi-
guel Pedro Guerra, coordenador do projeto anteriormen-
te citado, de docentes e pesquisadores de outros campus 
e departamentos da UFSC, bem como do Centro de Ci-
ências Naturais da Universidade Regional de Blumenau 
(FURB). 
A pesquisadora, dona de uma carreira marcada pela de-
dicação às bromélias e orquídeas, ressalta que o projeto 
contribui justamente para a conservação de determinadas 
espécies destas famílias botânicas que atendam a dois cri-
térios básicos fundamentais: estejam incluídas no grupo 
de espécies ameaçadas de extinção e classificadas como 
ornamentais e paisagísticas, possuindo alto valor comer-

cial para todo o país.
Outro objetivo da pesquisa é contribuir em 
âmbito científico ao desenvolvimento de téc-
nicas de manejo destas plantas para sua pos-
terior utilização e comercialização, evitando 
que estas continuem sendo retiradas de seu 
habitat natural de maneira irresponsável e 
prejudicial ao meio ambiente. Levando em 

conta a importância ecológica de cada uma, já que, gran-
de parte delas são epífitas, ou seja, subsistemas comple-
xos, fundamentais para a manutenção da estabilidade dos 
ecossistemas florestais, por apresentarem uma capacidade 
de se adaptarem às condições climáticas e oligotróficas ex-
tremas. Entende-se por oligotróficas, ambientes alagados 
com pouca concentração de nutrientes.
De acordo com a coordenadora, as bromélias formam aos 
redores de suas formações cisternas (tanques), que são 
ambientes essenciais para a germinação e desenvolvimen-
to de espécies da flora como as aráceas (Philodendron 
selloum e P. Melanorrhisum), e da fauna, como as peque-
nas cobras, caranguejos de água doce e salgada, lagartixas, 
pererecas, aranhas, centopéias, escorpiões, libélulas, gri-
los, gafanhotos, besouros, percevejos aquáticos, formigas 
e lesma.
 “Temos a necessidade de estabelecer atitudes emergen-
ciais, concretas e formar uma conscientização acerca da 
preservação e conhecimento desta rica biodiversidade do 
bioma Mata Atlântica”, defende a coordenadora.

O Mundo das Bromélias e Orquídeas

Foto 6: Bromélias cultivadas 
no bromedário do CCA.

Foto 7: Laboratório de 
Fisiologia do Desenvolvimento 
e Genética Vegetal (LFDG)do 
centro, ao quais são analisadas 
os aspectos genéticos das 
plantas.
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Ao comprarmos as sacas de carvão no supermercado ou 
mercearia para fazermos o tão conhecido e tradicional 
churrasco, costume repetido religiosamente, sobretudo, 
pelas pessoas da região sul, dificilmente imaginamos o tra-
balho gerado para que tal produto estivesse ali, ao nosso 
alcance.
A produção carbonífera realizada pelos agricultores fami-
liares em Santa Catarina, apesar de ser uma de suas prin-
cipais fontes de renda, é vista com forte restrição pelas au-
toridades e agências ambientais por conta dos empecilhos 
impostos pela legislação vigente à utilização das madeiras 
das florestas secundárias. De acordo a normativa, as ár-
vores que se encontram em um estágio avançado de re-
generação, ideal para o “ponto-de-corte-para-lenha”, não 
podem ser desmatadas.
Desta forma, estes agricultores que em, sua maioria, pos-
suem uma relação tradicional com a terra e a vegetação 
nativa da Mata Atlântica tem a produção de carvão vegetal 
barrada pelas constantes multas e fiscalizações dos órgãos 
competentes que, costumam inclusive deter os equipa-
mentos e materiais utilizados na exploração. Além disso, 
estes trabalhadores sofrem com as doenças causadas pelas 
condições insalubres de trabalho, entre elas dores lomba-
res e problemas respiratórios.

No município de Biguaçu (SC), localizado na região da 
Grande Florianópolis, esta situação representa um dos 
problemas mais alarmantes destes trabalhadores rurais. 
Nesse embate, o professor Alfredo Celso Fantini, em par-
ceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural (EPAGRI), coordena outra pesquisa direcionada a 
utilização sustentável das madeiras das florestas secundá-
rias: o projeto “Nosso Carvão”, por meio de uma fabrica-
ção de carvão menos agressiva à natureza e à saúde destes 
agricultores.
Essa produção é possível através de um Sistema de Uso 
da Terra bastante utilizado pelos produtores conhecida 
como “Roça - de -Toco” ou coivara, que consiste na derru-
bada da floresta secundária por três a quatro anos para o 
cultivo de alimentos como o feijão, batata-doce, mandioca 
e milho.  Depois de dois anos de plantação, a terra é deixa-
da para a regeneração natural. O carvão é obtido por meio 
da lenha destas madeiras derrubadas, usadas anos atrás 
para os engenhos de açúcar e farinha. 
“O objetivo do projeto é justamente aprimorar este Siste-
ma utilizando técnicas inovadoras e conhecimentos cien-
tíficos para que a prática se torne mais sustentável e não 
prejudique estes trabalhadores, pelo contrário, só venha a 
beneficiá-los”, esclarece Fantini.

O Autêntico Carvão da Agricultura Familiar

Os Dilemas das Normativas Ecológicas 
A legislação brasileira florestal passou a dar alguns avanços 
criando leis que parecem favorecer a tramitação de proje-
tos de manejo das florestas, dando especial atenção aos 
pequenos produtores e populações tradicionais, como é o 
caso da Lei da Mata Atlântica nº 11428/2006, do Código 
Ambiental Catarinense e do Código Florestal Brasileiro. 
O Comitê Estadual de Gestão Florestal (CGFlorestal) foi 

criado recentemente pela Secretaria de Estado da Agricul-
tura e Pesca de Santa Catarina (SAR) por meio da Porta-
ria SAR nº 20/2014, para acompanhar a implementação 
de uma política florestal catarinense com base nos resul-
tados obtidos pelo projeto Inventário Florístico Florestal, 
encerrado em 2011.
Formado por 19 instituições públicas e privadas das esfe-

Produtores locais do município 
de Biguaçu(SC) e o 
coordenador Alfredo Fantini 
exibem o carvão produzido 
durante o projeto
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ras estadual e federal, o comitê presidido pelo presidente 
da SAR, Airton Spies, traz a difícil e audaciosa missão de 
discutir e implementar iniciativas públicas que consigam 
conciliar a preservação ecológica a um acesso à vegetação 
do Bioma Mata Atlântica.
Contudo, os principais desafios enfrentados atualmente 
para a exploração das madeiras oriundas das florestas se-
cundárias é a inexistência de uma normativa que se refira 
especialmente ao uso sustentável delas e o excesso de bu-
rocratização imposto.
Como afirma o pesquisador, Alexandre Siminski, na tese 
“A Floresta do Futuro: Conhecimento, Valorização e Pers-
pectivas de Uso das Formações Florestais Secundárias no 
Estado de Santa Catarina”: “Todo esse aparato legal criou 
um contexto que restringe fortemente o uso direto dos re-
cursos dos ecossistemas naturais da região, particularmen-
te a supressão da vegetação. Praticamente, qualquer inter-
venção no ecossistema deve ser precedida de autorização 

prévia das agências ambientais, estando às possibilidades 
de intervenção condicionadas pelo estágio sucessional da 
formação florestal”.
Para o professor Alfredo Celso Fantini, a proibição do 
acesso a estas madeiras, de certa forma, incentiva outros 
meios de sobrevivência dos agricultores mais rentáveis e 
permitidos pela lei, como é o caso da plantação das árvo-
res de Eucalipto que, favorece a indústria do papel e suas 
grandes organizações. 
“A legislação é um dos pontos sensíveis, que merece ser 
constantemente discutida e revisada”, afirma a bióloga e 
doutoranda Marcia Patricia Hoeltgebaum. “A conservação 
dos nossos remanescentes florestais e ecossistemas deve 
ser considerada prioritária. Contudo, encontrar o melhor 
caminho entre o uso e a conservação, considerando a pre-
sença e dependência humana por estes recursos, ainda é 
um dos maiores desafios dentro deste contexto”, enfatiza. 

Inventário Florístico Florestal

O Inventário Florístico Florestal é um megaprojeto de-
senvolvido entre os anos de 2007 e 2011 por uma iniciati-
va do governo estadual, com a proposta de reunir o maior 
número de informações dos remanescentes das florestas 
catarinenses, criando um catálogo com dados acerca dos 
recursos genéticos, caracterização das espécies existen-
tes, incluindo as exóticas e ameaçadas de extinção, além 
da realização de uma integração dos herbários do estado. 
Sob a coordenação interdisciplinar dos professores e es-
pecialistas Alexander Christian Vibrans, Maurício Sedrez 
dos Reis, Juarez Müller, Juliana Mio de Souza e Joelma 
Miszinski, o inventário foi realizado em conjunto por vá-
rias instituições. A Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural (EPAGRI), Secretaria de Estado da Agri-
cultura e Pesca de Santa Catarina (SAR), Universidade 
Regional de Blumenau (FURB), Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), com financiamento da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de 
Santa Catarina (FAPESC), e do Serviço Florestal Brasi-
leiro (SFB).
Para Tatiana de Aguiar, coordenadora de projetos da Fa-
pesc, a realização de iniciativas como estas se explicam 
pela “importância da conservação da biodiversidade para 
a manutenção de serviços ecossistêmicos. Ademais, há 
uma demanda na obtenção de conhecimento científico 
que comprove a importância da sua contribuição para o 
bem-estar da sociedade e sua valorização econômica”, 
esclarece.Uma das metas do projeto está na divulgação dos resultados também pela internet
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Mais uma iniciativa voltada à pu-
blicação científica tem se destacado 
em todo o mundo. Conforme pu-
blicado pela revista Fapesp de abril 
deste ano, Sete Revistas Científicas 
PLos, Public Library of Science, 
renomadas em âmbito da pesqui-
sa e inovação por permitirem um 
acesso on line e gratuito à artigos 
de excelência, estabeleceram uma 
normativa que tem causado reper-
cussão e feito com que as formas de 
organização e armazenamento dos 
dados de base da pesquisa sejam 
rediscutidos. Para submeter novos 
papers para publicação nestas re-
vistas, os pesquisadores devem ar-
mazenar em repositórios públicos 
os dados primários utilizados para 

Conhecimento ao acesso de todos

Uma Dupla Inabalável

Pode parecer chover no molhado. 
Mais uma pesquisa constatou a efi-
cácia na parceria da oferta de nu-
trientes entre o feijão e o arroz na 
alimentação. Essa combinação tão 
desejada e típica na mesa de muitos 
brasileiros, trazida supostamente 
por Dom João VI ao país, mostrou-
se novamente indispensável ao or-
ganismo pela ciência graças aos ele-
mentos casados de ambos, como o 
ferro, o carboidrato e a vitamina B. 
A novidade é que nutrientes antes 
exclusivos do arroz, como cálcio e 
o folato, ou do feijão, como a pro-
teína vegetal e os minerais, possam 
agora ser transmitidos um ao outro 
por meio da aplicação de técnicas 
inovadoras, sem que haja necessa-
riamente a necessidade de consu-

mir os grãos jun-
tos. Isto pode ser 
possível por meio 
da produção das 
embalagens ati-
vas: películas ca-
pazes de interferir 
nos alimentos ou 
produtos embala-
dos, controlando 
a liberação de de-
terminados nutrientes e até impedir 
a ação microbiana. Essas embala-
gens biodegradáveis e hidrossolú-
veis liberariam os nutrientes dese-
jados durante o cozimento destes 
grãos. O estudo divulgado pela Re-
vista Minas Faz Ciências, edição 
57, vem sendo desenvolvido pela 
equipe do Departamento de Tecno-

logia de Alimentos da Universida-
de Federal de Viçosa, UFV, de Mi-
nas Gerais, liderada pela professora 
Nilda de Fátima Ferreira Soares, 
também coordenadora da equipe de 
embalagens ativas da instituição. A 
iniciativa foi idealizada com foco 
nas pessoas que não gostam ou não 
tem o costume de consumir o tão 
suculento arroz e feijão.

a elaboração do trabalho. Isto pos-
sibilitará que outros pesquisadores 
interessados possam acessar estes 
informações, avaliar e até 
mesmo utilizá-las para 
promover novas colabo-
rações e descobertas cien-
tíficas, dando mais credi-
bilidade e transparência 
a estes resultados. Dados 
considerados sigilosos e 
da privacidade pessoal do 
autor permanecem sendo 
preservados. As revistas 
PLoS foram desenvol-
vidas por uma organiza-
ção sem fins lucrativos e 
possui milhares de arti-
gos publicados em seus 

diversos segmentos, entre elas 
de genética, medicina e bioin-
formática.
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No decorrer deste ano milhares de pesquisas relevantes para a temática das agrárias e da 
ciência vêm sendo desenvolvidas em universidades e instituições de excelência nacionais 
e estrangeitras que se destacaram justamente por contribuir e, muito para assuntos bastante 
recorrentes, como a produção de alimentos e a credibilidade de grande parte das produções 

científicas. Confira alguns dos principais trabalhos realizados por estudiosos em todo o mundo, publi-
cados em conceituadas revistas do ramo.
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O livro “Os fatores Condi-
cionantes do Desenvol-
vimento Econômico e 
Social” escrito por Fer-

nando Alcoforado deve ser considerado 
um guia aos gestores e administradores 
das organizações públicas e privadas. 
Escrito com o objetivo principal de 
estabelecer os elementos determinan-
tes que impulsionam ou restringem o 
progresso de uma região ou de um país, 
a obra leva ao leitor a fazer um passeio 
profundo e analítico nos sistemas eco-
nômicos mundiais desde o processo de 
formação da globalização, nos tempos 
primórdios do capitalismo, passando 

por estudos de caso de países que di-
ferem significativamente nas questões 
sociais, financeiras e políticas do Brasil 
como o Japão, Itália, China, Taiwan e 
Coréia do Sul.
Com base em um tripé que permeia 
todo o texto: Sociedade-Economia-
Território, a obra explica de forma mi-
nuciosa e didática sobre a formação 
dos blocos econômicos, grifando espe-
cialmente a evolução brasileira desde o 
século XVI até o século XX. Em uma 
perspectiva que nos faz entender que 
um país só conseguirá se tornar bem 
sucedido quando prioriza questões bá-
sicas e primordiais de cunho social, tal 

Um guia de utilidade pública

Os Fatores Condicionantes 
do Desenvolvimento Eco-
nômico e Social 
Autor: Fernando Alcoforado
Editora: CRV
Número de páginas: 322
Ano de Edição: 2012
Formato do Livro: 16x23
Número da Edição: 1

3

Fernando Alcoforado é membro da Academia Baiana de Edu-
cação, engenheiro, doutor em Planejamento Territorial e Desen-
volvimento Regional pela Universidade de Barcelona. Professor 
universitário e consultor em planejamento estratégico, empresarial, 
regional e de sistemas energéticos é autor de outras dezenas de li-
vros, tais como: “Globalização e Desenvolvimento”, publicado em 
2010 pela Editora Nobel, e “Amazônia Sustentável- Para o progresso 
do Brasil e combate ao aquecimento global” , lançado em 2011 pela 
Editora Gráfica.

como a prestação eficiente de serviços 
como a saúde e a educação (tratados no 
livro como “infra-estrutura social”).
Outro ponto abordado e retratado como 
fundamental para a evolução de uma na-
ção é a realização de uma gestão coerente 
dos recursos materiais e naturais por parte 
dos nossos governantes. De modo a enri-
quecer ainda mais o conteúdo da obra Fer-
nando adicionou sua tese de doutorado 
defendida em 2003 pela Universidade de 
Barcelona. Dentro deste cenário, o leitor 
novamente é levado a um panorama geo-
gráfico e histórico que mostra a evolução 
da economia do estado baiano também 
a partir do século XVI até os anos 2000, 
retratando inclusive as potencialidades 
econômicas regionais e um panorama dos 
sérios problemas sociais e ambientais en-
frentados entre os anos de 1980 e 1990. O 
que mais surpreende nestes capítulos é a 
situação miserável pela qual é submetida 
a população da Bahia em dados que che-
gam a uma triste constatação: 54,80% de 
seus habitantes sobrevivem abaixo da li-
nha da pobreza, com menos de R$ 80 por 
mês. A obra é um mergulho necessário e 
esclarecedor que inicia um debate acerca 
das ferramentas necessárias a uma região 
ou um país para se alcançar a plenitude e 
o progresso nas áreas econômicas, sociais 
e territorialistas.
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