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Atividade Plenamente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

Os trabalhos com desenvolvimento pleno, foram apresentados em cursos e em mostra de iniciação cientifica.

Desenvolvida plenamente

Atividade - Perfil dos produtores agroecológicos do Alto Vale do Itajaí/SC

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 01/09/2014

Descrição
O Estado de Santa Catarina possui uma área oficial de 95,4 quilômetros quadrados e conta com
uma população de 6.248.436 pessoas, distribuídas em 295 municípios, sendo que, apenas 16%
dessas residem no meio rural, ou seja, 999.749,76 pessoas (IBGE, 2010). Sua extensão territorial
corresponde a 1,12% do território brasileiro e apresenta uma estrutura fundiária, por tradição
histórica e conformação geográfica, com predominância de unidades produtivas da agricultura
familiar. De acordo com o IBGE (2006), 65,2% dos estabelecimentos rurais catarinenses são
constituídos por propriedades com menos de 20 ha e, aproximadamente, 90% com menos de 50
ha. Em termos de estabelecimentos agropecuários, o território de Santa Catarina possui 193,6 mil,
sendo que, 168,5 mil, ou seja, 87% deste total são considerados da categoria da agricultura
familiar. Já no Brasil este índice é de 84% (IBGE, 2006). Segundo o Censo, no Estado, esses
estabelecimentos são responsáveis pela produção de 63,8% do arroz em casca, 79,2% do feijão
preto, 93% da mandioca, 87,1% do leite de vaca, 67,8% do plantel de aves e 66% de suínos
(IBGE, 2006). Outra atividade importante da agricultura familiar, catarinense, é a produção de
tabaco. Segundo CEPA (2012), Santa Catarina produziu na safra 2011/2012, 237.213 toneladas
que, corresponde a 118.280 ha de área plantada, com rendimento médio de 2.006 kg/ha, produzido
por 48.140 agricultores, sendo que, 98,9% destes são agricultores familiares. Segundo dados do
IBGE (2006) 3.600 famílias produzem alimentos orgânicos em nosso estado, (apenas 2.1% sobre
168.500 estabelecimentos rurais familiares) sendo que a maioria das famílias produz para a
própria subsistência ou comercializam pequenos excedentes. Já o Centro de Estudos Sócio
Econômicos/CEPA da EPAGRI verificou em 2009 em Santa Catarina a existência de 2.097
agroindústrias familiares, destas 278 operam com produção orgânica, apenas 69 estavam
certificadas e 209 sem certificação e 119 em transição orgânica. O crescente uso de agrotóxicos na
produção agrícola e a consequente presença de resíduos acima dos níveis autorizados nos
alimentos têm sido alvos de preocupação no âmbito da saúde pública, exigindo, cada vez mais
alternativas de uma produção mais voltada aos princípios da agroecologia.



Objetivos
Traçar o perfil desses produtores e de suas propriedades conhecendo a sua realidade e a
dificuldade que eles enfrentam na cadeia produtiva de alimentos agroecológicos irá contribuir para
o planejamento de atividades futuras para extensionistas e técnicos que atuam na região.

Como a atividade será realizada?
O trabalho será desenvolvido com dados de um levantamento em propriedades agroecológicas de
alguns municípios do Alto Vale do Itajaí – SC. Com o uso de um questionário semi estruturado e
de observações do aluno/pesquisador, com o objetivo de caracterizar o perfil destas propriedades.
O questionário terá como eixos principais a questão social, a produtividade, a certificação dos
produtos, as dificuldades enfrentadas e a forma de comercialização. Os municípios escolhidos
serão Agrolândia, Atalanta, Braço do Trombudo, Trombudo Central, Agronômica, Presidente
Nereu, Lontras, Aurora, Ituporanga e Rio do Sul, serão realizadas 01 entrevista por município,
totalizando 10 propriedades analisadas.As entrevistas serão realizadas nas sextas feiras totalizando
um máximo de 03 entrevistas por dia. As entrevistas iniciarão a partir da data 14/03/14 e se
estenderá até 30/05/14. A caracterização da região em estudo será feita através dos dados de
levantamentos realizados pelo IBGE e ICEPA. Após a coleta dos dados os mesmo serão
analisados e plotados em gráficos e tabelas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Conhecer a realidade das propriedades, as pessoas envolvidas na atividade, a dificuldade em se
manter na atividade e o nível de informação dos agricultores. Identificar as diferentes atividades
dos agricultores na manutenção de suas propriedades as principais diferenças de produção e
manejo entre os produtores dos diferentes municípios. Avaliar os pontos positivos e negativos da
produção agroecológica

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Habilidade em estar conversando e interagindo com agricultores da região, unindo o
conhecimento adquirido em sala com a extensão.

Atividade - CURSO DE GEOTECNOLOGIAS E GEOPROCESSAMENTO

Data Início da atividade 12/02/2014 Data Fim da atividade 14/07/2014

Descrição
O crescimento e avanço tecnológico é surpreendente, o conhecimento de tais tecnologias
possibilita uma resposta mais rápida a solução de problemas e a tomada de decisão. O presente
curso tem por finalidade demonstrar aos petianos e alunos do curso de agronomia, as tecnologias
de geolocalização e seu utilização no segmento de geoprocessamento.

Objetivos
Demonstrar as tecnologias de geolocalização, empregando a utilização de equipamentos
receptores GPS e GLONASS com a utilização de softwares livres.

Como a atividade será realizada?
No período de 2014 serão realizados 4 cursos, sendo 1 curso por mês. As atividades terão a



duração de 8 horas, conciliando a teoria e prática com técnica pedagógica. A primeira será
abordada aspectos teóricos, envolvendo o estudo das geotecnologias. O segundo passo será a
prática onde o participante irá coletar dados com os equipamentos e posteriormente utiliza-los nos
softwares livres abordando as técnicas de geolocalização e geoprocessamento. Para tal atividade
serão empregados os seguintes softwares GTM Track Maker e Google Earth.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
O resultado principal é a capacitação dos participantes, assim como manter o conhecimento junto
ao grupo, haja visto que o principal colaborador e pesquisador da área está terminando sua
participação junto ao grupo.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Tal temática é pouco explorada na grade do curso, sendo este minicurso um percursor para com
que os interessados possam buscar em outras fontes informações para sua formação profissional e
vida acadêmica.

Atividade - ESTIMATIVA DA UMIDADE RELATIVA ATRAVÉS DE MODELO
MATEMÁTICO PARA CIDADE DE RIO DO SUL/SC

Data Início da atividade 12/02/2014 Data Fim da atividade 14/07/2014

Descrição
As constatadas mudanças climáticas elevam a preocupação quanto ao manancial dos recursos
naturais, os recursos hídricos são fundamentais para a agricultura, reconhecendo que estão prestes
a se tornarem findáveis em diversas regiões. A umidade relativa do ar, esta ligada de forma
expressiva a muitos elementos meteorológicos, que em conjunto são de fundamental importância
para planejamentos e tomadas de decisão na agricultura que busca altos índices agronômicos
(DELGADO et al., 2007). Brito & Amorim (2012) afirmam que a umidade relativa do ar é uma
das variáveis de maior importância dentre os elementos meteorológicos, influenciando diretamente
os índices produtivos das culturas agrícolas, recursos hídricos, conforto animal e na saúde
humana.

Objetivos
O presente trabalho tem como objetivo determinar através de equação proposta por Delgado et al.,
(2007 apud CASTELLVÍ et al., 1996), a modelagem da umidade relativa por método indireto,
testando a equação proposta para a cidade de Rio do Sul – SC.

Como a atividade será realizada?
A pesquisa será desenvolvida no município de Rio do Sul situado no Alto Vale do Itajaí, SC. A
classificada climáticamente pelo método de THORNTHWAITE como B4rB’3 a’. Serão utilizados
os dados da estação automática do IFC Rio do Sul.A tabulação dos dados e a organização dos será
realizada com o auxílio do Excel. Usando um método estatístico descritivo das médias diárias de
umidade relativa, esta metodologia analisara o seu conjunto de dados de observação. Será
utilizada a equação de DELGADO et al. (2007) e testada para a cidade de Ituporanga/SC por



HAVEROTH et al., (2012) para a estimativa da umidade relativa. Como produto final da pesquisa
a mesma será parte utilizada no TCC do petiano Joabe Weber Pitz, e posteriormente publicação
em artigos em anais e periódicos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
O presente trabalho, será tomado como referencia para futuros projetos de modelagem climática
para a região, assim como empregado para a determinação de umidade relativa para o meio rural,
ao qual afeta diretamente todas as culturas agrícolas, pela incidência de doenças,
evapotranspiração e necessidade de irrigação. Tal projeto ainda pode ser empregado, como
referencia para sistema de previsão de aplicação de agrotóxicos, reduzindo assim a necessidade de
aplicações e um menor impacto ambiental.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Os envolvidos com tal pesquisa, desenvolvem um senso critico quanto a comunidade cientifica,
realizando revisões e discussão de metodologias, assim como engrandece o grupo por levar o
nome do grupo a eventos em diversas regiões do pais. Naturalmente os acadêmicos que atuam em
tal pesquisa aumentam sua capacidade argumentativa e tem um constante crescimento intelectual.

Atividade - Nível de contaminação do Gorgulho Aquático (Oryzophagus oryzae) em
armadilha luminosa com Beauveria bassiana implantada em lavoura de arroz irrigado

Data Início da atividade 01/02/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Uma das principais pragas do arroz irrigado no Brasil é o Oryzophagus oryzae (Costa Lima)
(Coleoptera: Curculionidae), espécie predominante e de maior importância econômica (Hickel et
al., 1990). No estado de Santa Catarina, a bicheira-da-raiz é uma praga crônica, sendo controlada
principalmente com a aplicação de agrotóxicos, que agravam cada vez mais o problema do
impacto ambiental (Martins & Cunha, 2007). Com a implantação do controle biológico utilizando
armadilhas contendo o fungo entomopatogênico Beauveria bassiana, houve um nível de
contaminação satisfatório em trabalhos realizados por Hickel em 2012, e realizados em 2013 no
mesmo local do experimento atual, na cidade de Taió. Assim, há uma diminuição no uso de
inseticidas, diminuindo os impactos ambientais e também os impactos a saúde humana, pois este
quando utilizado de forma demasiada, pode causar intoxicações nos seres humanos e animais.
Porém, ainda necessitam de mais estudos para comparação dos resultados. Com a instalação da
estação meteorológica na quadra de arroz, será possível determinar as temperaturas com maior
incidência do inseto, e também será feito um acompanhamento dos estádios de desenvolvimento
do arroz, podendo determinar se há fases em que o arroz é mais atacado e dessa forma será
possível realizar um manejo da área de forma mais minuciosa.

Objetivos
- Viabilizar o controle biológico para diminuir o uso de inseticidas nas lavouras de arroz irrigado.
- Observar a época de maior índice de revoada do Oryzophagus oryzae da hibernação para a
lavoura no Alto Vale do Itajaí; -Avaliar o nível de contaminação do gorgulho aquático



(Oryzophagus oryzae) com Beauveria bassiana utilizando armadilhas luminosas como local de
contaminação em lavouras de arroz irrigado; -Observar quais as temperaturas e umidade relativa
que há maior incidência do gorgulho-aquático.

Como a atividade será realizada?
O estudo será conduzido na cidade de Taió, Santa Catarina, na propriedade do Sr. Siegfried Rahn,
que está localizada em Latitude 27° 5\'30.47\"S, Longitude 50° 0\'50.30”O e altitude de 351 m. O
experimento será instalado em área com duas quadras vizinhas, sendo que a quadra 1 possui
227,72 m² e a quadra 2, 1961,03 m², totalizando 0,22ha. Nessas quadras será semeado a cultivar
precoce EPAGRI 109, sendo realizada a semeadura na primeira semana de setembro. Serão
utilizadas três armadilhas luminosas, modelo “Luiz de Queiroz” com luz negra de bulbo branco na
área, que serão instaladas ao lado da quadra 2, com o objetivo principal de atrair o gorgulho
aquático. Para limitar a entrada de insetos maiores, serão utilizadas telas com malha de 10x10mm
em torno das armadilhas. Das três armadilhas utilizadas, duas terão em seu interior, dentro de uma
garrafa plástica modificada, a massa fúngica de Beauveria bassiana em arroz, que servirá para
contaminação dos insetos capturados. A outra armadilha não terá a massa fúngica, servindo como
testemunha. As armadilhas serão ligadas das 17h00min até as 07h00min do dia seguinte, uma vez
por semana, com início no mês de setembro e término no mês de abril. Os insetos serão coletados
em sacos plásticos que serão colocados na parte inferior da própria armadilha, e levados ao
laboratório do Instituto Federal Catarinense- Campus Rio do Sul, para realizar a separação do O.
oryzae dos demais insetos. Essa separação será feita em bacias de plástico, para evitar que os
insetos fujam. Os gorgulhos aquáticos coletados em cada armadilha serão colocados em placas de
petri forradas com papel filtro, que será mantido umedecido. As placas serão deixadas em uma
prateleira e a cada três dias será feita a contagem dos insetos que foram contaminados pelo fungo,
para ver se houve ou não mortalidade causada pelo mesmo e verificar em qual período houve
maior incidência do O. oryzae. Toda a manipulação dos insetos coletados na armadilha
testemunha será feita antes da manipulação dos insetos coletados na armadilha com Beauveria
bassiana, para evitar a contaminação dos insetos testemunha. Os resultados obtidos na estação
meteorológica de temperatura e umidade serão comparados com a maior incidência de revoada do
gorgulho-aquático, para observar se há influência desses dados com a maior ou menor coleta de
insetos. Serão acompanhados também os estádios da cultura, e observar se o ataque do inseto é
maior em alguma dessas fases.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Espera-se que o fungo Beauveria bassiana tenha um índice de mortalidade satisfatório em relação
ao Oryzophagus oryzae, e que seja viável na implantação de outras áreas, para reduzir ou até
eliminar o uso de inseticidas, muitos deles prejudiciais ao meio ambiente. Com a estação
meteorológica, poderemos avaliar em quais temperaturas e umidade relativa tem-se maior
incidência de revoada dos insetos, e assim avaliar em quais estádios da cultura o inseto está mais
presente. Gerar publicações e artigos que poderão ser publicados em revistas e congressos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Saber da importância cada vez maior da diminuição do uso de agrotóxicos e dos impactos
causados ao meio ambiente, produzindo com sustentabilidade. Diminuição nos custos de
produção, pois haverá apenas um investimento na aquisição das armadilhas, e nos demais anos,
haverá apenas a mão de obra para a sua instalação.



Atividade Parcialmente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

Todos os projetos que foram desenvolvidos parcialmente se encontram em implantação e/ou analise dos
dados para submissão de artigos.

Desenvolvida parcialmente

Atividade - ZONEAMENTO BIOCLIMÁTICO PARA PRODUÇÃO DE SUÍNOS NA
MATERNIDADE NO MUNICÍPIO DE RIO DO SUL/SC

Data Início da atividade 01/07/2014 Data Fim da atividade 01/07/2015

Descrição
A suinocultura brasileira é uma atividade agropecuária que mais agrega valor aos seus produtos e
são exercidas com forte componente de agricultura familiar. Apesar da existência de dois tipos
fundamentais de produção (um tecnificado, com intensivo uso de capital e de tecnologia, com
produção destinada ao mercado interno e para exportação; e outro com baixo uso de tecnologia,
com a produção destinada a nichos de mercado, ao mercado periférico e de subsistência), essa
atividade agropecuária representa um percentual significativo do PIB brasileiro (EMBRAPA,
2009). Dentre os fatores de produção da carne suína, destaca-se a genética, a alimentação,
sanidade e manejo que podem ser limitados por fatores climáticos externos e pelo microclima no
interior das instalações, que exercem efeitos sobre os suínos em todas as suas fases, acarretando
redução na produtividade, com consequentes prejuízos econômicos. Os fatores do ambiente
térmico que mais influenciam os suínos são a temperatura do ar, umidade relativa, radiação e
vento, podendo alterar o bem estar e a produção animal. Assim, é de grande relevância para a
comunidade estudos sobre os efeitos das variáveis climáticas no aumento do peso do animal,
principalmente nos primeiros dias após o nascimento.

Objetivos
Avaliar a influência das variáveis climáticas e as influências no ganho de peso de leitões nos
primeiros dias após seu nascimento.

Como a atividade será realizada?
Serão realizados os seguintes procedimentos: • Determinação do lote de suínos com 10 dias de
vida; • Pesagem dos leitões a cada 7 dias; • Medir consumo de ração e água; • Coletas de dados da
estação meteorológica, referente a cada aia desde o inicio da pesquisa até o seu termino, •
Observação de diferentes anomalias decorrentes da umidade e temperatura do ar; • Analisar os
referentes dados coletados. • Calcular os índices de conforto térmico referente aos dados
coletados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.



A partir desta pesquisa, será possível o zoneamento de produção de carne suína no estado de Santa
Catarina, diminuindo o desconforto térmico dos animais e aumentando a taxa de conversão
alimentar e por sua vez, otimizar a produção de carne suína, contribuindo na redução de custos de
produção.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Aprimoramento dos conhecimentos dos acadêmicos, produtores e profissionais da área. Com os
resultados, pode-se adotar um método de criação padronizado que leva em consideração um
ambiente controlado.

Atividade - AVALIAÇÃO DA ADAPTABILIDADE DO MIRTILO (Vaccinium
myrtillus) EM CONSORCIAÇÃO COM A CULTURA DE NOZ PECAN (Carya
illinoensis) NA REGIÃO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Data Início da atividade 01/07/2014 Data Fim da atividade 31/12/2015

Descrição
O mirtilo (Vaccinium myrtillus) é conhecido mundialmente por suas frutas deliciosas e ricas em
vitaminas e minerais, além de suas comprovadas propriedades medicinais. Nativa de regiões
temperadas deve ser cultivado em solo fértil, com pH ácido (de 4,2 a 5,5), drenável, enriquecido
com matéria orgânica. A nogueira Pecan (Carya illinoensis) é uma planta de porte grande e não
competirá espaço com o mirtilo de porte baixo. A consorciação visa ter um melhor
aproveitamento da área e uma diversificação da propriedade, pois o mirtilo só começa ter
produção a partir do segundo ano, já a Noz Pecan com variedades melhoradas, com enxerto, leva
aproximadamente 5 (cinco) anos para início das primeiras produções. Com isso, se torna de
extrema relevância estudos com esse tipo de consórcio, devido ao fato das duas culturas serem
recentes no país e demandarem estudos relacionados ao sua adaptação, manejo e produtividade no
país, principalmente na região do Alto Vale do Itajaí/SC.

Objetivos
-Avaliar a adaptabilidade do Mirtilo em consorciação com a cultura de Noz Pecan. -Identificar a
variedade com maior adaptabilidade na situação de solo corrido, fertilidade do solos e manejo
culturais sendo a cultura principal a Nogueira Pecan. -Fomentar por meios de cartilhas e vídeos, o
desenvolvimento sustentável da agricultura familiar na região do Alto Vale do Itajaí com
diversificação de renda em um pomar de Noz Pecan recém-implantado.

Como a atividade será realizada?
O Pomar experimental será implantado em uma área aproximada de 0,5 ha dentro do IFC, Campus
Rio do Sul. Será realizado a análise do solo para a correção do pH, exceto na área de testemunha,
seguindo manual de adubação e calagem para o Sul do Brasil (ROLAS), preparando o solo
principalmente para a cultura da Nogueira Pecan. Será realizada adubação orgânica nas covas em
toda área experimental. O delineamento experimental que será adotado é o bloco ao acaso, onde
serão organizados em linhas de Mirtilo e linhas de Noz Pecan, com espaçamento de 15x10 metros
para a Noz Pecan e 2 metros entre planta para o Mirtilo. Após a implantação do pomar será
realizados avaliações semestralmente do desenvolvimento das plantas, avaliando altura e a
adaptabilidade destas condições.

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
- Desenvolver técnicas de manejo de solo e cultural visado o melhor resultado de adaptabilidade
da consorciação do Mirtilo e Noz Pecan. E por meio de cartilhas e vídeos fazer a divulgação estas.
- Fomentar novas atividades econômicas para o desenvolvimento sustentável da agricultura
familiar na região do Alto Vale do Itajaí. - Estimular o envolvimento da comunidade acadêmica e
institucional nas atividades dos projetos. - Participação de eventos e seminário com publicação e
desenvolvimento de artigos, enriquecendo os conhecimentos relacionados.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
- Desenvolver a habilidades dos acadêmicos em elaboração de artigos e pesquisa. - Estimular a
capacidade de buscar informação e comprova-las por meio de experimentos. - Estimular e orientar
produtores para diversificar a propriedade com culturas novas por meios de atividades de
extensão. - Enriquecer o conhecimento do acadêmico em novas áreas. Assim quando se depara
com dificuldades consiga com habilidade, competência e conhecimento resolve-los.

Atividade - Implantação e avaliação de um pomar de Nogueira Pecan (Carya illinoensis
K.) na região do Alto Vale do Itajaí/SC.

Data Início da atividade 05/05/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
A fruticultura vem sendo indicada como uma opção viável para a agricultura familiar da região do
Alto Vale do Itajaí. Entretanto, é importante a realização de pesquisas que avaliam o desempenho
de diferentes cultivares, levando em conta a sua adaptação, desenvolvimento, produção e aceitação
dos consumidores. Dentre as espécies frutíferas com viabilidade de implantação destaca-se a
nogueira pecã, um árvore de folhas caducas, de grande porte, superando os 40 metros de altura e
podendo atingir eficiência de produção por até 200 anos.Com uma boa aceitação dos
consumidores, boa média de produção e ótimo valor de mercado, objetiva-se com isso, que os
produtores tenham uma opção de renda extra, durante muito tempo.

Objetivos
- Implantação do pomar de nogueira pecã utilizando de todos os manejos e tratos culturais
recomendados; - Realizar amostragem de solo e posteriormente com calagem e adubação
necessárias; - Realizar todas as podas necessárias para a boa condução do pomar, visando a maior
produção; -Avaliar a adaptabilidade de diferentes cultivares de nogueira pecã as condições
climáticas e de relevo do Alto Vale do Itajaí visando; - Desenvolver cartilhas e fazer vídeos para o
auxilio aos produtores que pretendem investir na cultura;

Como a atividade será realizada?
A coleta de amostras de solo será realizada em três diferentes profundidades do solo
(0-20;20-40;40-60 e a calagem e adubação da área serão realizadas de acordo com o Manual de
Adubação e Calagem para o Sul do Brasil (ROLAS) para a cultura da Nogueira Pecã. O pomar
será instalado com espaçamento de 15 metros entre linhas e 10 metros entre plantas. Nas devidas
épocas serão realizadas as podas de formação e de frutificação. Após o estabelecimento da cultura
serão realizadas avaliações semestrais do cultura. Todas as atividades serão filmadas e nas
filmagens serão feitas entrevistas e relatos para que sejam tiradas todas as dúvidas dos produtores.
Posteriormente serão feitas cartilhas que serão importantes para quem deseja iniciar o cultivo de
Nogueira Pecã em sua propriedade.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
- Desenvolver novas técnicas de manejo para a cultura da noz pecã, visando com isto, melhorar a
produtividade e adaptabilidade das plantas; - Fomentar novas atividades econômicas no Alto Vale
do Itajaí para que a agricultura da região se desenvolva com sustentabilidade e rentabilidade; -
Divulgação dos trabalhos por meio de cartilhas e vídeos; - Realizar dias de campo para haver a
maior interação entre acadêmicos e produtores; - Participação em eventos, seminários e cursos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
- Desenvolver a capacidade dos petianos de elaborar artigos científicos e realizar pesquisas; -
Desenvolver a capacidade de dialogo dos petianos bem como o trabalho em grupo; - Estimular
produtores a investir em novas culturas para que tenham rendas extras e melhor qualidade de vida;
- Estimular o cultivo de forma agroecológica para que se tenha um produto final ainda mais
saudável.



Atividade Não Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

Esse projeto não foi realizado devido a precariedade de dados meteorológicos para avaliar o índice de
sensação térmica no estado de Santa Catarina.

Estamos avaliando o índice de sensação térmica para o município de rio do sul com dados obtidos pela
estação meteorológica de do IFC, e fará parte do TCC da aluna do curso de agronomia.

Não desenvolvida

Atividade - Análise do Índice de Sensação Térmica para o Estado de Santa Catarina

Data Início da atividade 01/01/2014 Data Fim da atividade 31/12/2014

Descrição
Os primeiros meses do ano de dois mil e quatorze iniciaram com sensação de intenso calor,
registrando temperaturas superiores a 30 ºC. Desta forma, as condições climáticas possuem
relação direta com o conforto ou desconforto das pessoas para o desenvolvimento de suas
atividades diárias, o que pode acarretar em problemas de saúde. Além do calor, condições de
baixas temperaturas, também podem acarretar em problemas devido ao frio extremo. Assim, entre
o desconforto por frio e por calor, tem-se o conforto térmico que é caracterizado como a condição
ideal para realização das plenas atividades das pessoas. Analisar o conforto das populações de
Santa Catarina se torna importante para verificar a sensação que a população sente quanto ao
conforto ou desconforto no local onde vivem.

Objetivos
O presente trabalho tem como objetivo determinar o índice de sensação térmica para as cidades de
Santa Catarina, determinando o nível de conforto ou desconforto dos seus habitantes para
realização das suas atividades diárias.

Como a atividade será realizada?
A pesquisa será desenvolvida com dados obtidos de estações automáticas das cidades de Santa
Catarina. Por meio de um conjunto de temperatura máxima diária e UR média, é possível se
determinar os índices de calor e o índice de temperatura e umidade. Para a determinação do índice
de temperatura e umidade (ITU) e índice de calor (IC) será utilizado a metodologia proposta por
BARBIRATO et al., (2007).

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Através desta pesquisa procura-se demonstrar a importância e a relação que as variáveis
meteorológicas possuem para as pessoas, na qual podem interferir diretamente no seu dia-a-dia.
Assim, através de projetos como este é possível fazer divulgações dos resultados levando o nome



da Instituição e do nosso curso, auxiliando na aprendizagem dos alunos e incentivando a
continuação de pesquisas futuras dos acadêmicos. Este tema, já vem sendo publicado em eventos
de segmentos climáticos, e em revistas cientificas.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Espera-se com essa atividade maior conhecimento na área de estudo, proporcionando ao
acadêmico maior envolvimento com projeto de pesquisa, ensino e extensão, aumentando assim
seu nível de aprendizagem. Através de projetos como este, espera-se que os envolvidos
desenvolvam senso crítico, habilidades em pesquisar e procurar respostas para o seu projeto,
aumentando a capacidade argumentativa e crescimento intelectual.



Considerações Finais

Descrição

Durante o ano de 2014 foram encontradas dificuldades na elaboração dos projetos, principalmente
na obtenção de dados. Mesmo assim mais de 80% dos projetos foram realizados pelos bolsistas do
grupo PET, bem como participação em dias de campo junto a comunidade, cursos de
aperfeiçoamentos e trabalhos de extensão.


