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Você sabe quais são as princi-

pais formigas cortadeiras? 

Sabe diferenciá-las? 

 

1 

Cenoura: uma das olerícolas 

mais cultivadas no Brasil. 

 

2 

Levantamento e quantificação 

de espécies nativas de bromélias 

nas localidades Fazenda do 

Butiá e Tabuleiro, interior do 

município de Curitibanos. 

3 

Tirinhas 4 

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 
 

Seminário Estadual para 
mulheres  
do campo  

 
Curitibanos será sede 

para a realização deste 
evento,  está previsto 

para acontecer de 15 a 
17 de maio e será aberto 

às mulheres envolvidas 
com agricultura familiar.  

 
 

Mais informações : 
http://www.curitibanos.sc.gov.br

/   

E m tempos modernos, existe 

uma série de fatores que devem 

ser, obrigatoriamente cuidados, quando se 

trata da produção de plantas agrícolas e flo-

restais. Dentre todos esses simples fatores, 

temos os insetos, no caso as formigas. Entre 

as principais, temos as formigas cortadeiras, 

do gênero Atta e Acromyrmex, sendo estas as 

saúvas e as quenquéns, respectivamente. 

A s formigas são seres que se 

organizam em camadas sociais, 

sendo, talvez, a sociedade de maior organiza-

ção neste quesito. Estas, por sua vez, apre-

sentam aparelho bucal mastigador, geralmen-

te vivem em colônias e, apresentam um de-

senvolvimento completo, ou seja, passam por 

todos os estádios de desenvolvimento sendo 

eles: ovo, larva, pupa e adulto. Isto é conheci-

do, pelos entomologistas, como holometabo-

lia. 

I ndiferentemente de qual gênero, 

as formigas constroem ninhos 

subterrâneos, com vários locais de saída/

entrada, o que acaba dificultando o seu con-

trole. Estes locais podem ser chamados de 

panelas. Um formigueiro de saúvas, quando 

adulto, pode variar de 3 a 6 milhões de formi-

gas, podendo atingir mais de 200 m². 

E sse gênero de formigas (Atta), é 

encontrado somente nas regi-

ões americanas do globo, ou seja, tropicais e 

subtropicais. Tanto as saúvas como as quen-

quéns, desenvolveram um sistema de alimen-

tação bastante elaborado, baseado no corte 

de fragmentos vegetais. Estes fragmentos, por 

sua vez, servem como meio de desenvolvi-

mento de um determinado tipo de fungo, o 

qual acaba crescendo no interior dos seus 

ninhos, servindo como dieta destes insetos.  

P ara fazer a correta diferenciação 

destas espécies de formigas, 

existem métodos baseados na observação, 

sendo estes os de maior eficiência. Primeira-

mente, deve-se atentar ao número de espi-

nhos no dorso das formigas, em especial das 

operárias. Se o número for três, então estas 

formigas são as saúvas, enquanto que se o 

número for quatro, estas são quenquéns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  combate a formigas cortadeiras 

deve ser realizado, uma vez que é de funda-

mental importância, pelo fato de que os danos 

causados por elas são bastante graves. Pode 

ser dado como exemplo um reflorestamento, 

no qual as formigas cortadeiras causam danos 

diretos, como, por exemplo, a morte de mu-

das, diminuição na taxa de crescimento das 

árvores, e outros fatores. 
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CARACTERIZAÇÃO morfológica das formigas do gênero 

Acromyrmex de maior ocorrência no estado do Rio Grande 

do Sul. Disponível em:<www.ufpel.tche.br/faem/

agrociencia/v11n4/artigo08.pdf> Acessado em 28/03/2013 

Por: Leonardo  Pellizzaro Tagliari 

Você sabe quais são as principais formigas cortadeiras? 
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Cenoura: uma das olerícolas mais cultivadas no Brasil. 

M uito apreciada e consumida pelos brasi-
leiros, a cenoura (Daucus carota), está pre-
sente em nossa mesa quase todos os dias, 
na forma de saladas, bolos, sucos. 
 

É  importante para a nossa saúde, pois con-
tém as vitaminas A, C, B2 e B3, e é rica em 
betacaroteno, elemento importante para a 
visão. Como a demanda é grande, a produ-
ção deve ser proporcional. Segundo Nasci-
mento (2012), estimativas mostram que apro-
ximadamente 26 mil ha são cultivados anual-
mente, totalizando 750 a 800 mil toneladas 
de cenoura produzidas por ano.  
 

S abe como é feito o plantio??? 
 
É feito através de semeadura direta no 

local definitivo (em canteiros), pois ela não 
tolera o transplante. As sementes devem ser 
de elevada qualidade fisiológica, para germi-
narem rapidamente, sadias e livres de conta-
minações, para garantir um estande uniforme 
de plantas por ha. Conforme salienta Nasci-
mento (2012), a portaria nº 457 do MAPA (18 
de dezembro de 1986), estabelece que o 
padrão de germinação das sementes de ce-
noura é de 65%. Isso demonstra que essas 
sementes possuem qualidade fisiológica bai-
xa, podendo refletir em um maior custo para 
o produtor, que terá que utilizar uma quanti-
dade alta de sementes na semeadura. As 
pragas e patógenos afetam não só o armaze-
namento das sementes, como o estabeleci-
mento destas à campo, e podem ser dissemi-
nados para outras áreas através de sementes 
contaminadas, como por exemplo, o fungo 
Alternaria dauci, que causa a redução na 
germinação e o tombamento das plântulas.  

 

M as as condições climáticas e edáficas 
influenciam a germinação das semen-

tes? 

Sim. O autor relata que a germinação 
e a emergência das plântulas são afetadas 
por vários fatores externos. O principal deles 
é a temperatura, pois cada espécie possui 
exigências diferentes quanto à temperatura 
mínima, máxima e ótima. Outro fator é a umi-
dade do solo, que pode ser controlado pelo 
produtor, utilizando métodos de irrigação. 
Outra questão citado por Nascimento (2012) é 
a profundidade de plantio, que não deve ser 
superior a 2cm e nem inferior a 1cm. A textura 
do solo, também afeta a germinação, sendo 
necessário realizar um adequado preparo do 
solo, para não haver torrões e nem retos de 
culturas anteriores, possibilitando a desunifor-
midade na germinação.  

E  as novas tecnologias disponíveis no mer-
cado? 

 

Atualmente um método utilizado é a 
incrustação das sementes. Mas e o que é 
isso?  

Como as sementes de cenoura são 
relativamente pequenas, está sendo realizado 
um tratamento intermediário entre a peliculi-
zação e a peletização, com a finalidade de 
aumentar o tamanho das sementes, para faci-
litar a semeadura, sem modificar a sua forma. 
Outra tecnologia disponível é a calibração ou 
classificação em diferentes tamanhos, permi-
tindo uma melhoria na distribuição das se-
mentes. Os produtores que utilizam a semea-
dura direta também podem usufruir de seme-
adoras mecânicas ou de precisão (à vácuo), 
sendo que ambas, realizam diversas opera-
ções ao mesmo tempo (abrem o sulco, distri-
buem as sementes, e cobre-as com grande 
eficiência). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe a nós, futuros profissionais da 
área das Ciências Agrárias, estarmos atentos 
e atualizados com relação às diferentes cultu-
ras e espécies cultivadas no Brasil, pois o 
mercado de trabalho que nos espera é muito 
amplo e muito exigente.  

 

REFERÊNCIAS 

NASCIMENTO, W. Melhoria no estabelecimento de plântu-
las em lavouras de cenoura. Revista Nosso Alho. Associ-
ação Nacional dos Produtores de Alho (ANAPA). Nº 12, 
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Por: Alessandra Carvalho Maciel Bastos 

 

 

 

Caldas Naturais 

 

Inseticida de Cravo de 
Defunto 

Ingredientes: lOOg de 
ramos e folhas de cravo-
de-defunto; 100 ml de 

acetona; 2 litros de álco-
ol.  

Funções: Controle de inse-
tos e nemat6ides.  

Modo de preparo: Picar 
os ramos e as folhas e 

juntar á acetona. Deixar 
repousar por 24  

horas e juntar ao álcool. 
Pulverizar a 10% ou seja 
um litro da solução em 10 

litros de água.  
 

Fonte:http://www.fca.unesp.br/
Home/Extensao/GrupoTimbo/

Medicina Alternativa 

 

Anemia 

Tratamento: 

Carqueja: chá das folhas 
(20g para 1 litro de agua). 

Tomar 5 xícaras ao dia. 

Urtiga: suco da planta fresca 
(20g para 1 litro de agua). 

Tomar 3 xicaras ao dia. 

 

 

Fonte: http://www.slideshare.net/

rafaeldesconsi/ma-de-az-

degracaemaisgostosowordpresscom  

Fonte: 

http://www.alternativarural.com.br/produto/

949432/CARQUEJA.html 
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Seção Projeto  

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

JUSTIFICATIVA 

 A pesquisa será desenvolvida, tendo como base 3 
linhas temáticas: 

 Importância ecológica: equilíbrio dos ecossistemas e 
ciclagem de nutrientes. 

 Conservação: Espécies ameaçada de extinção, devi-
do à desmatamentos e instalações de PCH’s. 

 Comercialização: analisar a possibilidade de comerci-
alização das espécies que apresentam características orna-
mentais atrativas, podendo significar um aumento na renda 
para os agricultores familiares.  

  

REFERENCIAL TEÓRICO 

          As bromélias são importantes sob diversos aspectos: 

- Ecológicos: grande número de interações interespecíficas, 
fontes de recursos (armazenam água e nutrientes, seus frutos 
e infrutescências são alimentos), abrigos contra predadores e 
contra intempéries, e são importantes na reprodução de algu-
mas espécies (BOURSCHEID et al, 2008).  

- Econômicos: obtenção de renda, pois atraem pelas cores, 
pelas formas, durabilidade e facilidade de cultivo; podem ser 
usadas na produção de polpa de papel e na medicina; são 
ornamentais utilizadas em decorações de ambientes internos 
(como demonstrado na figura 1), e projetos paisagísticos 
(NUNES, 2002).  

- Científicos: Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente 
(2008), 38 espécies de Bromélias, estão na Lista Oficial das 
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. Então a 
preservação destas no seu habitat natural e a conservação da 
biodiversidade de espécies, é indispensável. Algumas espé-
cies são utilizadas como biomonitoras.  

 

 

METODOLOGIA  

 

Área de estudo 

Levantamento e quantificação das espécies encontradas 

1ª Etapa: Levantamento das bromélias 

As localidades da Fazenda do Butiá e Tabuleiro serão 
percorridas, e a vegetação será observada. Essa metodologia 
terá por base o Levantamento das Bromeliaceae Juss. da fa-
zenda Acaraú, localizada no município de Bertioga, estado de 
São Paulo realizado por Bourscheid (2008).  

 

2ªEtapa: Identificação das bromélias e sua importância. 

Identificação das espécies encontradas no levanta-
mento, quais possuem importância ecológica, comercial, quais 
estão em extinção e se devem ser protegidas e conservadas, e 
também a sua importância científica.  

 

3ªEtapa: Confecção do catálogo de espécies e divulgação dos 
resultados. 

Divulgação de resultados através da publicação em 
anuários de circulação local, e em revistas científicas.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

Que a população tenha acesso as informações obti-
das, acerca da riqueza. Quando cultivadas representem uma 
possibilidade de comercialização e geração de renda, para 
agricultores familiares. Espera-se que este projeto possa repre-
sentar um ponto de partida para futuras pesquisas e futuros 
projetos, que enfoquem esta família da flora brasileira.  
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Por: Alessandra C. Maciel Bastos 

Levantamento e quantificação de espécies nativas de bromélias nas localidades Fazen-
da do Butiá e Tabuleiro, interior do município de Curitibanos. 

 
Autora: Alessandra Carvalho Maciel Bastos 

Figura 1 – Bromélias. A - Decoração de ambiente interno – Edifício Gaboardi 
Master Center e externo. B – Ambiente natural. 
Foto: Alessandra C. Maciel Bastos 

Tabuleiro e Fazenda do Butiá 



BOLETIM INFORMATIVO: EQUIPE PET  DO CURSO DE CIÊNCIAS RURAIS DA UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE SANTA CATARINA - CAMPUS CURITIBANOS 

 
INTEGRANTES DA EQUIPE:  Alessandra Carvalho Maciel Bastos, Anderson Rafael Varela,  Antonio Eduardo Coelho, Camila 

Dall Igna,  Fabiane Sartor Granemann,  Fábio Granemann, Heverton Fernando Melo, Kalinka Françoise da Silva, Larissa 
Scheffer, Leonardo Pellizzaro Tagliari, Luiz Henrique Pocai, Renata Franciéli Moraes, Zilma Isabel Peixer (Tutora). 

E-MAIL: petcrctbanos@gmail.com 

HOME-PAGE: petcienciasrurais.wordpress.com 

TIRINHAS 

Sejam Bem Vindos Calouros de  Ciências Rurais, Eng. Agronômica, Eng. Florestal e 

Medicina Veterinária - 2013/1 

Os calouros do Campus foram recebidos pelos funcio-
nários do Museu Histórico Antônio Granemann de Souza 

para visitação.  

Conheceram um pouco da historia através de um acer-
vo sobre a Guerra do Contestado;  da “Casa do Tro-

peiro”;  acervo sobre as famílias de Curitibanos; mobili-

ário colonial, dos lustres e da arquitetura neoclássica. 

Vale a pena visitar!! 
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