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U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D E  S A N T A  C A T A R I N A  

C A M P U S  C U R I T I B A N O S  

Eventos  

1º Encontro Panamericano sobre 
Manejo Agroecológico de Pasta-
gens, de 29 de Setembro 01 de 
Outubro de 2011; Centro de 
Eventos, Chapecó-SC. 
 
10º SEPEX, de 19 a 22 de Outu-
bro de 2011; Campus da Trin-
dade, Florianópolis-SC. 
 
73º Festa das Flores de Joinville, 
de 11 a 16 de Novembro; Join-
ville-SC. 

PRV- Pastoreio Racional Voisin 
 

A pecuária brasileira é uma área que vem crescendo cada dia mais no mercado 
nacional e no internacional. E seu forte continua sendo o boi produzido a pasto, por mais que 
o confinamento tenha se desenvolvido muito nos últimos anos e que a produção (Kg/há/ano) 
deixe a desejar. Pensando nisso vemos a importância do desenvolvimento de novas tecnolo-
gias de produção, como o Voisin que busca o aumento de produção com baixo custo, baixa 
mão-de-obra e sem duvida de maneira sustentável. 

O Voisin ou PRV (Pastoreio Racional Voisin) é regido por quatro leis que buscam 
maximizar a produção de pasto baseando-se na curva sigmoide de crescimento das pasta-
gens, combinando com o instinto seletivo dos animais e outros pontos de integração entre 
solo - pastagem - animais,  assim buscando equilíbrio entre estes três elementos, onde cada 
um interfere positivamente sobre os demais. 

              
 Para obter sucesso neste sistema é preciso seguir as quatro “Leis Universais do 

Pastoreio Racional”, enunciadas por André Voisin. A primeira delas é a “Lei do Repouso”, 
onde para que um pasto cortado pelo animal possa dar sua máxima produtividade, é neces-
sário que, entre um corte e outro, haja passado o tempo suficiente para permitir que o pasto 
armazene as reservas necessárias para um rebrote vigoroso e realize um rápido crescimen-
to. 

A segunda lei é a “Lei da Ocupação”, o tempo de ocupação de um piquete deve ser 

Editorial 
 

Notitia Rustica, pode ser compreendida como “Notícia Rural”. O número 1! A primei-
ra publicação em setembro de 2011 traz como tema central o PRV, um comentário na ativida-
de da pecuária de gado de corte e leite, bem como a sua contribuição para o desenvolvimen-
to rural. Já fazendo um link com o evento “1º Encontro Pan-americano sobre Manejo Agroe-
cológico de Pastagens”. 

Na seção Entrevistas, a diretora acadêmica Mônica Aparecida Aguiar dos Santos 
responde questões a respeito do curso de Ciências Rurais como, quais são as perspectivas 
do Curso de Ciências Rurais em relação aos demais cursos das agrárias. 

Na seção Notícias, “A Importância do Milho”, vêm trazer uma análise desse cultivar 
que tem se mostrado importante para alimentação e para matriz enérgica mundial. 

Humor também faz parte, com algumas tiras sobre meio ambiente e do dia-a-dia no 
campo.   

Trazendo também eventos importantes para a formação acadêmica e profissional.  
Esperamos atingir nosso objetivo de comunicar sempre! 

 
Responsável - Leandro Dill 

Ilustração 1. Sistema de pastoreio Voisin da Cooperitaipu. 



A Importância do Milho  
 

O milho é uma espécie da família das gramíneas, sendo o único cereal nativo do Novo Mundo. É o terceiro cereal mais 
cultivado no planeta. A mais antiga espiga de milho conhecida é datada de 7.000 a.C. Com o passar dos anos, o alto nível de 
domesticação e o melhoramento genético tornaram a planta completamente dependente da ação do homem.  

A partir da gramínea Teosinte, na região hoje ocupada pelo México, o homem foi selecionando variações genéticas na-
turais, que, gradativamente, deram origem ao milho domesticado. Inicialmente, os grãos eram expostos fora da casca, formando 
um sabugo, parecido com a forma que conhecemos atualmente. 

Fisicamente o grão de milho é formado por 4 estruturas: endosperma, gérmen, pericarpo (casca) e ponta, sendo que 
estas diferem em composição química e na organização dentro do grão, como pode ser observado na figura 1.  

O endosperma é constituído de 88% de grânulos de amido, 8 % de proteínas de reserva, chamadas zeínas (utilizadas 
na fabricação de fibras, usadas no encapsulamento de sementes e na fabricação de embalagens biodegradáveis). No endosper-
ma, na camada aleurona e no endosperma vítreo estão presentes os carotenóides, substâncias lipídicas que são responsáveis 
pela cor dos grãos. O gérmen representa 11% do grão e é onde estão 83% dos lipídios (óleo e vitamina E), 78% dos minerais, 
26% das proteínas e 70% dos açúcares. O pericarpo ou casca (5% do grão) protege as outras partes, com exceção da ponta, da 
ação de microrganismos, de insetos e da elevada umidade do ambiente. E a ponta, parte constituída de material lignocelulósico, 
é responsável pela conexão do grão ao sabugo.  

As principais doenças que atacam as plantações de milho são: mancha branca, cercosporiose, ferrugem polissora, 
ferrugem tropical, ferrugem comum, helmintosporiose e os enfezamentos pálidos e vermelhos. Para que as plantações não se-
jam atacadas por doenças, prevenindo assim perdas na produtividade, é importante que sejam seguidas algumas sugestões de 
manejo: a utilização de sementes de boa qualidade, o plantio em épocas adequadas, utilização de rotação de culturas não sus-

suficientemente curto para que o pasto cortado pelo animal, no primeiro dia do tempo de ocupação não seja cortado novamen-
te pelos outros animais antes que estes deixem o piquete.   Se o pasto é cortado duas vezes pelo animal durante o mesmo 
período de ocupação do piquete, esse pasto não teve o período de repouso suficiente para atender ao que determina a primei-
ra lei. 

A terceira lei é a “Lei da Ajuda”, sendo necessário ajudar os animais de exigências alimentares mais elevadas, para 
que possam colher maior quantidade de pasto e que este seja da melhor qualidade possível. Uma maneira eficaz de melhor 
atender às necessidades dos animais mais exigentes é a divisão dos animais que vão participar do pastoreio em dois grupos, 
sendo um grupo composto pelos animais que se pretende beneficiar e o outro grupo com os animais restantes, assim o primei-
ro grupo se alimenta com maior facilidade. 

A quarta lei é a “Lei do Rendimento Regular”,  para que o animal produza rendimentos regulares ele não deve perma-
necer mais que três dias em uma mesma área. Os rendimentos serão máximos se o animal não permanecer no piquete mais 
que um dia. 

O manejo do gado no Sistema de Pastoreio Voisin pode ser efetuado pelo sistema livre ou pelo sistema conduzido. 
No sistema livre o gado fica em um piquete por um período de 1 a 3 dias, com acesso livre através de corredores à área de 
lazer onde dispõe de sombra, água e sal. Já no sistema conduzido o gado fica confinado em um piquete por um período de 1 a 
3 dias, sendo diariamente conduzido à área de lazer, onde permanece confinado por 4 horas do período mais quente do dia, 
após essas 4 horas o gado é conduzido ao piquete ou a um novo piquete. 

Arrisco dizer que o cultivo agroecológico de pastagem combinado com o PRV é tão ou mais importante para a produ-
ção pecuária à base de pasto, quanto o plantio direto para a produção de culturas anuais. Pois, consegue aumentar a produ-
ção com baixo custo, pouca mão-de-obra e de maneira sustentável. É incrível como é fácil com esse tipo de manejo aumentar 
a produção cerca de dez vezes em determinada  área. 

 
Bibliografia Consultada   

Pastoreio racional Voisin : manejo agroecológico de pastagens / Airton Antonio Castagna, Marcos Aronovich, Eliane Rodrigues. -- Niterói : 

Programa Rio Rural, 2008. 
 
Elaborado por: Antônio Eduardo Coelho 
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cetíveis, manejo correto de adubação, popula-
ção de plantas adequadas, controle de pragas e 
de plantas invasoras, e também colher na épo-
ca certa. 

No controle de insetos na cultura do 
milho, os agrotóxicos (inseticidas) ainda são 
muito utilizados, porém causam sérios danos ao 
meio ambiente e aos seres vivos, e além de 
suprimirem as populações de pragas, suprimem 
também os inimigos naturais. Então como for-
ma alternativa pode ser usado o controle bioló-
gico natural ou aplicado. O controle natural é a 
redução da população de uma espécie por ini-
migos naturais (insetos parasitóides, predado-
res e através de microrganismos), sem a mani-
pulação desses pelo homem. O controle biológi-
co aplicado é a redução da população de uma 
espécie por inimigos naturais, quando o homem 
manipula tais populações de inimigos naturais 
tentando controlar a população. 

 Após a descoberta da molécula do 
DNA – e a revelação de que o código genético 
correspondente é universal – os pesquisadores 
começaram a trabalhar a partir da década de 
70, com a possibilidade de adicionar caracterís-
ticas específicas por meio da transferência de 
genes de uma espécie para outra. Assim, uma 
planta pode ter a qualidade nutritiva aprimorada 
ou adquirir a resistência a uma praga, a tolerân-
cia a um herbicida ou a resistência à seca, ao 
frio, etc. Em países como Estados Unidos, Ca-
nadá e Argentina, produtores vêm colhendo tais 
benefícios há muito tempo, já que há mais de 
10 anos variedades Geneticamente Modificadas 
estão sendo cultivadas e comercializadas. 

A análise de segurança do milho GM 
não é diferente de outros produtos derivados da 
aplicação da Biotecnologia. Individualmente, as 
cultivares de milho GM são submetidas a testes 
que vão considerar características como toxici-
dade, potencial alergênico e composição. 
As avaliações são realizadas em diferentes 
estágios, caso a caso, desde o início do desen-
volvimento da planta em laboratório, seguido 
pela fase de experimentos em campo até a 
conclusão dos trabalhos. Ou seja: o produto só 
é colocado no mercado se for tão seguro quan-
to sua variedade convencional. Vale ressaltar 
que o milho GM resistente a insetos é conside-
rado seguro para o consumo humano e animal, 
pois é altamente específico para o inseto-alvo. 
Da mesma forma ocorre com o milho GM tole-
rante a herbicidas, cujo gene inserido também é 
específico para plantas e, portanto, não provoca 

nenhum efeito adverso no organismo animal ou 
humano. 

Como se sabe, a autorização para 
pesquisa e comercialização de plantas transgê-
nicas é dada, no Brasil, pela Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio), órgão do 
Ministério de Ciência e Tecnologia. Em outras 
palavras, a CTNBio é responsável pela análise 
e aprovação de experimentos de plantas trans-
gênicas no laboratório, em casa de vegetação e 
no campo. 

Após a aprovação da CTNBio, os da-
dos agronômicos do híbrido geneticamente 
modificado são submetidos ao Ministério da 
Agricultura para registro da cultivar. Após o 
registro, o milho GM poderá ser produzido nas 
regiões indicadas pelo zoneamento agrícola, 
estabelecido pelo Ministério da Agricultura, ór-
gão responsável também pela fiscalização das 
pesquisas de campo 

Várias solicitações para liberação no 
meio ambiente com fins de pesquisa e liberação 
comercial estão em análise na CTNBio. Dentre 
elas, algumas características que conferem ao 
milho a resistência ao ataque de pragas (p.ex. 
milho Bt) e a tolerância a herbicidas (p.ex. glifo-
sato e glufosinato de amônio). Muitas dessas 
liberações ainda estão sem parecer técnico 
conclusivo da CTNBio e sem data prevista para 
análise. Isso prejudica o planejamento de pes-
quisas de instituições públicas e privadas que 
encaminharam solicitações. Esses fatos colo-
cam o produtor brasileiro numa condição de 
inferioridade tecnológica e em risco a sua pró-
pria competitividade. 

No Brasil, são colhidos em média 12 
milhões de hectares a cada safra, o que coloca 
o país como o terceiro no ranking mundial de 
área colhida. Muito energético, o milho traz em 
sua composição vitaminas A e do complexo B, 
proteínas, gorduras, carboidratos, cálcio, ferro, 
fósforo e amido, além de ser rico em fibras. O 
milho é o principal componente da dieta animal: 
participa com mais de 60% do volume utilizado 
na alimentação animal de bovinos, aves e suí-
nos.  

É importante que o solo seja manejado 
corretamente, tenha boas condições climáticas, 
disponibilidade de água e nutrientes suficientes 
para que a planta se desenvolva. E então o 
produtor estará satisfeito com o cultivo, pois 
alcançará altas produtividade e alta lucrativida-
de. 
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Alho - O extrato de alho tem 

ação fungicida, combatendo 

doenças como míldio, 

ferrugens e ação bacteriana. 

É utilizado também como 

repelente de insetos como a 

lagarta da maçã e o pulgão. 

Fonte: http://www.planetaorganico.com.br/insuagro.htm 
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MEDICINA ALTERNATIVA 

Cabelo de milho -  Poderoso 

diurético, regula as funções dos 

rins e da bexiga removendo 

areias e pedras. Chá dos 

cabelos de milho baixa a 

pressão e desintoxica o sangue. 

Não se recomenda o uso em 

casos adiantados de inflamação 

nos rins ou bexiga. 

 

Fonte: http://guia .mercad olivre.com .br/ervas-

medicinais-z-consulta-utilizacao-gratis-5144-VGP 

Entrevista 
 
 A entrevistada Mônica Aparecida Aguiar dos Santos, diretora Acadêmica do Cam-
pus, possui graduação em Agronomia pela Universidade de Taubaté, mestrado em Engenharia 
Agrícola pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Engenharia Agrícola pela 
Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora adjunta no Centro de Ciências 
Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Engenharia 
Agrícola, com ênfase em Engenharia de Construções Rurais, atuando principalmente com cons-
truções rurais, ambiência e saneamento ambiental.   



BOLETIM INFORMATIVO: EQUIPE PET  DO CURSO DE CIÊNCIAS RURAIS DA UNIVERSIDADE  

FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS CURITIBANOS 

 

INTEGRANTES DA EQUIPE:  Alessandra Carvalho Maciel, Anderson Rafael Varela,  Antonio Eduardo Coelho, Fabiane Sartor Grane-
mann,  Fábio Granemann, Jéssica Medeiros, Kalinka Françoise da Silva, Larissa Scheffer, Leandro Dill, Leonardo Pellizzaro Tagli-
ari, Lohanna Baltar Pinto de Oliveira, Luiz Henrique Pocai, Zilma Isabel Peixer (Tutora). 

E-MAIL: petcrctbanos@gmail.com 

HOME-PAGE: petcienciasrurais.wordpress.com 

Fonte : http://ecoaulas.blogspot.com
/p/deu-certo.htm

l  

Quais são as perspectivas do Curso de Ciências Rurais em 
relação aos demais cursos das agrárias ? 
Ele é a base aqui no nosso campus para os cursos de Agrono-
mia e de Engenharia Florestal, também poderá permitir o aces-
so dos alunos a outros cursos fora do Campus de Curitibanos, 
como Zootecnia e Engenharia de Aquicultura. 
Quanto a grade curricular, quais motivos levaram à mudan-
ça? 
A forma em que originalmente as disciplinas estavam elenca-
das dificultava o entendimento e o encadeamento de conheci-
mentos, nós observamos uma dificuldade dos alunos com rela-
ção à sequência das disciplinas, então para facilitar ao aluno e 
para fazer um melhor encaminhamento do próprio curso nós 
fizemos essa reestruturação das disciplinas da grade curricular. 
Nós temos três disciplinas que os alunos fizeram antes da mu-
dança que os alunos não irão perder, elas serão consideradas 
no currículo como disciplinas optativas e esses alunos tiveram 
adequação em sua grade curricular.  
Quanto ao novo currículo, quais são as vantagens deste 
em relação ao antigo ? 
Para nós não existe antigo e novo, na verdade existe um único 
currículo que foi reorganizado, a vantagem eu já comentei ante-
riormente. Você tem os conhecimentos de forma construtiva, 
degrau por degrau e depois você tem um cenário que lhe per-
mite a escolha. 
O aluno poderá se formar no período previsto ? 
Sim, para todas as disciplinas foram feitos processos de rea-
proveitamento. As disciplinas já cursadas não foram perdidas, 
apenas terá que ser feito alguns ajustes necessários. Quanto 

as quebras de pré-requisitos, os alunos devem entrar com uma 
solicitação pedindo para que estas sejam efetuadas, para que 
todos tenham o direito de se formar no tempo pré-estabelecido 
no currículo do curso. 
Quando houve a primeira proposta do Curso de Ciências 
Rurais, tínhamos cinco possibilidades de profissionaliza-
ção (Zootecnia, Engenharia Agrícola, Licenciatura em C.R., 
Agronomia e Engenharia Florestal), talvez devido à deman-
da reduziram-se a duas, Agronomia e Engenharia Florestal, 
futuramente os demais cursos poderão  vir para o Cam-
pus ? 
Sim, hoje nós fixamos nestas duas atividades de profissionali-
zação, Agronomia e Engenharia Florestal, nós definimos isso 
através de um levantamento das expectativas das pessoas e 
também tivemos um levantamento de perfil na própria região, 
quais são as expectativas, quais são as possibilidades. 
Nossa preocupação era grande do ponto de vista, temos que 
fazer e fazer bem, então começar com cinco possibilidades era 
bastante complicado pelo aporte de professores, pela própria 
estrutura que deverá crescer em termos de espaço físico cons-
truído, então nós optamos por iniciarmos com duas profissiona-
lizações e assim ir ampliando estas possibilidades à medida 
que o curso for se desenvolvendo, ao término dos cursos de 
Agronomia e Engenharia Florestal iremos avaliar se existe de-
manda para outros cursos complementares ao curso de Ciên-
cias Rurais. A construção vai ser aos poucos, mas não perde-
mos de vista esta possibilidade. 
 
Responsável - Anderson Rafael Varela 

Tirinhas 

Responsável - Leandro Dill 

http://petcienciasrurais.wordpress.com

