
Notitia Rustica    
Boletim Informativo PET Ciências Rurais 

Dezembro de 2012 

Volume 8, Edição 1, Ano 2 

Corpo Editorial 
 
 
Fabiane S. Granemann 
 
 

Nutrientes Essenciais  ás plantas 1 

Quais os tipos de agricultura 

existentes? 

2 

Avaliação de Viabilidade e 

Vigor  de sementes de Eugenia 

pyriformis Cambess 

 

4 

Tirinhas  5 

Nesta edição: 

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 
 

DIA DE CAMPO COPER-
CAMPOS 

 
A 18ª edição do Dia de 

Campo Copercampos acon-
tece de 26 a 28 de fevereiro 
de 2013 em Campos Novos 

- SC.  
Mais informações em: 

http://www.copercampos.com.br/d

iadecampo/2013/index.php 

V ocê sabe quais são os nutrientes es-
senciais no desenvolvimento das 

plantas? 

Os nutrientes essenciais às plantas 
são de natureza inorgânica. De acordo com 
Epstein e Bloom (2006), a presença de um 
elemento em uma planta não significa por si 
só que ele tem um papel essencial na vida 
dela.  

 

Q uando um elemento se torna essenci-

al? 

De uma forma geral, um elemento é 
considerado essencial quando a sua deficiên-
cia  torna impossível para a planta completar 
a fase vegetativa ou a fase reprodutiva do 
seu ciclo de vida. Existem 16 elementos es-
senciais às plantas, os quais são divididos 
em duas categorias: os macronutrientes 
(Carbono, Hidrogênio, Oxigênio, Nitrogênio, 
Fósforo, Potássio, Cálcio, Magnésio, Enxofre) 
e os micronutrientes (Boro, Cloro, Cobre, 
Ferro, Manganês, Molibdênio, Zinco). 

 

O  que são macronutrientes e micronu-

trientes? 

Macronutrientes são os nutrientes 
absorvidos em maiores quantidades e, geral-
mente, fazem parte da estrutura das plantas. 
Os micronutrientes são absorvidos em meno-
res quantidades e, geralmente, fazem parte 
do grupo prostético de uma enzima ou como 
ativador da mesma.  

 

Q uais os sintomas de deficiência nutri-

cional em plantas? 

A deficiência nutricional em plantas 
pode ser diagnosticada através da avaliação 
de sintomas característicos, citados a seguir:  

      Nitrogênio 

 No início apresenta, folhas velhas 
(baixeiras) amareladas, com o avanço da 
deficiência pode ocorrer clorose de toda a 
planta e diminuição do crescimento por estar 
ligado  a síntese de aminoácidos.  

 

 Fósforo 

 As folhas apresentam coloração 
verde escuro além de bronzeamento de fo-
lhas e pecíolos. 

 

 Potássio 

 Podem apresentar bordas, inicial-
mente cloróticas e, posteriormente, necrosa-
das; pontuações necróticas no limbo foliar. 

 

 Magnésio 

 Clorose internerval seguida ou não 
da cor vermelho-roxa, mas os pecíolos se 
mantêm verdes. 

 

 Enxofre 

 Toda a folha fica com a coloração 
amarela. 

 

 Cálcio 

 Murchamento das folhas, colapso do 
pecíolo; clorose marginal; manchas nos fru-
tos, e morte das gemas. 

 

 Cobre 

 Murchamento, cor verde azulada, 
deformação do limbo, encurvamento dos  
ramos, deformação das folhas, morte de fo-
lhas novas, clorose, falha na fecundação e no 
pegamento dos frutos. 

Nutrientes Essenciais às Plantas  

Fonte:http://www.rediagro.com.br/servicos.php 
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 Manganês 

 Pontuações cloróticas entre as nervuras e, posterior-
mente, clororse internerval. 

 

 Ferro 

 Clorose internerval, folhas cloróticas e com pontua-
ções necróticas. 

 

 Zinco 

  Folhas pequenas lanceoladas(dicotiledôneas), cloro-
se internerval, internódio curto; morte de gemas ou região de 
crescimento. 

 

 Molibdênio 

 Clorose uniforme, com ou sem estrangulamento do 
limbo e manchas pardas internervais, e possíveis necroses 
marginais com acúmulo de nitrato. 

 

 Boro 

 Folhas menores e deformadas; morte da gema; encur-
tamento de internódios; superbrotamento de ramos; suberiza-
ção de nervuras; fendas na casca. 
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Por: Antonio Eduardo Coelho 

 

 A agricultura pode ser definida como o cultivo de plan-

tas para a alimentação, sua origem está no período neolítico 

(10 000 a 6 000 AC) época em que o homem deixa de ser cole-

tor e caçador tornando-se agricultor.   

 A agricultura mais praticada neste período era a itine-

rante, com a realização de queimadas para a limpeza da terra, 

e aproveitamento das cinzas para posterior adubação, quando 

esta área esgotava seu potencial fértil, se tornando imprópria 

para o cultivo a população queimava outra área próximo a esta 

para cultivá-la. 

 

 

 

Agricultura itinerante    e    biodinâmica. 

 

 Deste momento em diante, muitas espécies vegetais 

e animais passaram a ser selecionadas e melhoradas geneti-

camente, e muitas técnicas de plantio, manejo, tratos culturais, 

colheita surgiram. Nos dias de hoje temos vários tipos de agri-

cultura sendo empregadas em diversas partes do globo, cada 

qual com suas características e princípios, dentre elas pode-

mos destacar a agricultura biodinâmica, agricultura biológica, 

agricultura orgânica, agricultura de precisão e a agricultura 

convencional. 

 A agricultura biodinâmica tem como fundador Ru-

dolf Steiner (1861-1925) que colocou durante o congresso de 

pentecostes em 1924 a pedra fundamental espiritual do movi-

mento biodinâmico, onde o ser humano deve transformar sua 

fazenda em um organismo em si, concluso e maximamente 

diversificado, um organismo o qual a partir de si mesmo for 

capaz de produzir uma renovação, onde o esterco dos animais 

seja o fertilizante para a pastagem que servirá de alimento no-

vamente para estes animais, sem o uso de fertilizantes ou ali-

mentos externos, e os desequilíbrios ao nível de força vital das 

plantas são corrigidos com a aplicação de preparados biodinâ-

micos, feitos a partir de plantas, minerais e estrume de vaca e 

administrados como forma de “medicamentos” (SIXEL, 2009).  

  

 

Um pouco de História...  

 

Quais os tipos de agricultura existentes? 
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Fonte: http://professorjbosco.blogspot.com.br/2010/11/sistemas-agricolas.html 
http://agriculturaalternativa.com/agrialternativa/category/agricultura-biodinamica/
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Continuando... 

 A agricultura biológica surgiu na 

França, na década de 60, através dos traba-

lhos de Francis Dhaboussou. Tem como prin-

cípios a  produção de alimentos de qualidade 

e ao mesmo tempo saudáveis, através do uso 

de práticas sustentáveis e de impacto positivo 

no ecossistema agrícola (AGROBIO,2010).  

 Assim, com o uso de métodos pre-

ventivos e culturais, tais como as rotações de 

culturas, os adubos verdes, as consorciações 

e compostagem,  visa aumentar a fertilidade 

disponível para as plantas, prevenir o ataque 

de pragas e doenças, limitando o uso de 

agrotóxicos e antibióticos, este tipo de agricul-

tura não admite o uso de organismos geneti-

camente modificados e valoriza as espécies 

locais adaptadas ao ambiente, é muito valori-

zada pela união europeia, onde os produtos 

possuem um selo de identificação. 

 A agricultura orgânica trata o solo 

como um organismo vivo, e deve ser revolvi-

do o mínimo possível, sem uso de agroquími-

cos e priorizando a adubação orgânica, adu-

bação verde, rotação, sucessão e consorcia-

ção de culturas, cultivo mínimo, plantio direto 

e outras que visam o equilíbrio do solo, favo-

recendo o desenvolvimento dos cultivos e os 

inimigos naturais e desfavorecendo o surgi-

mento de pragas e doenças (FERREIRA, 

2010). 

 A agricultura de precisão, surgiu 

como um sistema de gerenciamento de infor-

mações e teve seu crescimento potencializa-

do a partir de avanços da tecnologia de refe-

renciamento e posicionamento como o GPS e 

de tecnologias de sensoriamento remoto 

(NUNES, 2009).  

 O Ministério da Agricultura, Pecuária 

e abastecimento define este tipo de agricultu-

ra como sendo um conjunto de técnicas e 

metodologias que visam otimizar o manejo 

das culturas e a utilização dos insumos agro-

pecuários, proporcionando máxima eficiência 

econômica. As ferramentas de AP permitem o 

uso racional de corretivos, fertilizantes e agro-

tóxicos garantindo a redução dos impactos 

ambientais decorrentes da atividade agrope-

cuária. Tem como objetivo utilizar estratégias 

para resolver os problemas de desuniformida-

de das lavouras e se possível tirar proveito 

destas. 

 A agricultura convencional é uma 

mistura de técnicas dos diversos tipos citados 

anteriormente, sendo que na agricultura fami-

liar e agriculturas de subsistências se usa 

mais  as técnicas de rotação de culturas, con-

sórcio de plantas e adubação orgânica, com 

pouco uso de agrotóxicos e baixas tecnologi-

as, já em sistemas de produção maiores te-

mos maior uso de tecnologias, com uso do 

sistema de plantio direto, organismos geneti-

camente modificados, agrotóxicos e fertilizan-

tes químicos, sendo a mais praticada em todo 

o globo. 
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Por: Anderson Rafael Varela 

 

Inseticidas Naturais  

INSETICIDA DE CEBOLA E 
ALHO  

 
Ingredientes: 3 cebolas; 5 

dentes de alho; 10 litros de 
água.  

 
Funções: Controlar pulgões 
em feijão, beterraba, cebo-
la, alho. No tomateiro funci-

ona como fungicida.  
 

Modo de preparar e usar: 
Moer a cebola e o alho e 

misturar em 5 litros de 
água. Espremer para  

retirar o suco, coar e mistu-
rar ao restante da água. 
Pulverizar uma vez por 

semana.  

 

 

Medicina Alternativa 

Alergias 

Hipersensibilidade a 
determinada substân-

cia, natural ou química. 
 

Tratamentos: 
Espinafre e Brócolis • 

Cozinhá-los em vapor e 
temperar com azeite de 

oliva, limão e sal (em 
pequena quantidade). 

Incluir no almoço 4 vezes 

por semana. 

Carqueja • Chá das 
folhas (30 g para 1 litro 
de água). Tomar 3 xíca-

ras ao dia. 

 
Fonte: http://povos.wordpress.com/page/2/ 
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Seção Projeto  

Nesta seção apresentamos os projetos de conclusão de Curso em Ciências Rurais 2012/1. 

Avaliação de Viabilidade e Vigor de Sementes de Eugenia pyriformis Cambess 
 

Autor: Fábio Granemann 

 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a viabilidade e o vigor de sementes de Uvaia 
(Eugenia pyriformis) visando o estabelecimento de um protoco-
lo de propagação da espécie por meio de germinação de se-
mentes. 
 
 

JUSTIFICATIVA  

 

 Subutilização dos recursos naturais provenientes do Bioma 

Mata Atlântica; 

 A produção de frutos diferenciados, como a uvaia represen-

ta um grande potencial econômico conciliando o uso e a 
conservação da espécie;  

 Poucos trabalhos sobre o cultivo e manejo da planta e tec-

nologias que permitam maximizar o uso das sementes. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Cultivo de frutíferas nativas dificultado pela carência de 

informações básicas, conhecimentos tecnológicos para o 
manuseio e análise de sementes que possam demonstrar 
sua qualidade física e fisiológica (BARBOSA et al., 1990);  

 

 A Eugenia pyriformis (uvaia), Myrtaceae originária da Mata 

Atlântica, apresenta potencial ornamental, para o consumo 
in natura e para a produção de geleias, sucos, licores, sor-
vetes e vinho. É indicada ainda para  recomposição da ve-
getação de áreas degradadas (SCALON et al., 2004a; LO-
RENZI 2008). A introdução de produtos diferenciados re-
presenta um potencial econômico para Curitibanos-SC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figura  1 -  Uvaia. Foto: Miriam Prochnow  
 

 A qualidade fisiológica das sementes pode ser determinada 

através da análise de sua viabilidade, nos testes de germi-
nação e Tetrazólio e da análise do vigor das sementes,  
com o teste de condutividade elétrica (PESKE et al., 2006). 

 

 

METODOLOGIA  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Contribuir para o estabelecimento de um protocolo de ger-

minação para a espécie;  

 Apresentar técnicas adequadas de plantio e dessa forma 

incentivar o cultivo comercial; 

 Proporcionar uma alternativa de renda através do uso e 

promover estratégias de apoio para a conservação on farm;  

 Subsidiar futuros trabalhos com a espécie. 
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TIRINHAS 

 

Acolhida na Colônia 

       Visita à Santa Rosa de Lima-SC 

 

Acolhida na Colônia é uma associação composta por 180 famí-
lias de agricultores, integrada à Rede Accueil Paysan, atuante 

na França desde 1987. Sua proposta é valorizar o modo de vida 

no campo através do agroturismo ecológico.  

Visita realizada por alguns membros do grupo PET , professores  e 

alunos da UFSC Curitibanos. 

http://petcienciasrurais.wordpress.com

