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Somatório da carga horária das atividades:
0

Plenamente desenvolvido

Atividade - CALIBRAÇÃO DE ADUBAÇÃO ORGÂNICA PARA
CENOURA NA REGIÃO ALTO VALE DO ITAJAÍ

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi desenvolvido plenamente pelos Petianos, para 2017 continuará com as análises das características
físico químico da cenoura;

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/02/2016 31/12/2016

Descrição/Justificativa:
É de conhecimento geral que, a preocupação com o ambiente e a qualidade de vida tem aumentado gradativamente,
isto fez com que as vias de agricultura alternativa se difundissem, dentre elas, a agricultura orgânica. A região do
Alto Vale do Itajaí-SC é caracterizada por pequenas propriedades, onde destaca-se a de cebola e, em sucessão, o
cultivo com olerícolas, com aumento gradativo desta linha de cultivo. Para a região, não existem recomendações de
adubação específica para a cenoura, então faz-se a adaptação pelas recomendações do Manual de Adubação e
Calagem para o Estado de SC e RS, onde ocorre uma grande variação de doses, muitas vezes sem recomendação
técnica. Em função disso, objetiva-se calibrar um adubação orgânica, para a cultura com fontes disponíveis na
região.

Objetivos:
Avaliar a resposta da cultura da cenoura a diferentes níveis de adubação orgânica, visando estabelecer uma
recomendação para a classe dos Cambissolos, predominantes na região do Alto Vale do Itajaí.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O experimento será conduzido na área de pesquisa do IFC Campus Rio do Sul, em Cambissolo Áplico, será divido
em delineamento de blocos casualizados, onde serão 5 tratamentos e 4 quatro repetições. Os canteiros serão
divididos em parcelas de 1 x 1 metro, onde terá meio metro entre cada parcela.

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 a calibração de adubação orgânica seja difundida pela região e aderida pelos produtores, onde a
lucratividade será expressiva. Além de ser um trabalho de pesquisa, após o termino das análises e conclusões
pode-se realizar uma extensão deste conhecimentos aos mais interessados, beneficiando-os.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será através de relatórios, apresentações para o grupo e alunos da agronomia.

Atividade - PROJETO HORTOTERAPIA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Projeto hortoterapia "cultivando com mãos especiais" teve todas as atividades realizadas de forma exemplar
durante o ano de 2016. É esperado que para o próximo ano as atividades continuem.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/02/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo convivem com alguma forma de deficiência,dentre os quais cerca
de 200 milhões experimentam dificuldades funcionais consideráveis. Nos próximos anos, a deficiência será uma
preocupação ainda maior porque sua incidência tem aumentado (CHAN e ZOELLICK, 2011).O município de Rio
do Sul com população aproximada de 70 mil habitantes, registra segundo o Sistema de Informação da Atenção
Básica (SIAB) do Ministério da Saúde aproximadamente 800 casos pessoas com deficiência, sendo que uma
grande parcela dessa população vive realidade de graves carências sociais, como baixa renda e baixo nível de
escolarização. A realização desse projeto irá favorecer o desenvolvimento de seus aprendizes e a interação desses
com o meio ambiente, dando ênfase na agroecologia

Objetivos:
Elaborar atividades da vida diária e de forma prática na área do meio ambiente, dando ênfase a agroecologia,
auxiliando na autonomia e na independência de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Despertar o
interesse dos alunos para o cultivo de horta e conhecimento de práticas agroecológicas; Dar oportunidade aos
alunos de aprenderem uma forma de trabalho autônomo com o cultivo das hortaliças; Levar a conscientização da
importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo Através da agricultura orgânica e da
agroecologia; Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido;Criar, na unidade, uma área verde vertical
produtiva pela qual, todos se sintam responsáveis e satisfeitos; Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é
fundamental para o equilíbrio mental.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada todas as quartas e sextas feiras, durante o período de 2 horas na horta localizada na
APAE Rio do Sul. As atividades serão divididas em grupo e realizadas com supervisão do Bolsistas PET, pelo
Tutor e pela Professor responsável pelos alunos da APAE.

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:
Melhorias para a Instituição na área de ensino e extensão. Estimular à reflexão da participação dos alunos do curso
de agronomia na área de assistência a alunos especiais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O grupo será avaliado pela elaboração dos trabalhos agroecológicos realizados com os alunos da APAE, através de
formulários será realizado avaliação do andamento das atividades.

Atividade - USO DE TELAS DE SOMBREAMENTO
FOTOSELETIVAS NA PRODUÇÃO DE MORANGOS EM
AMBIENTE PROTEGIDO

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Todos as atividades terão continuidade em 2017 por isso foram desenvolvidas parcialmente.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 01/08/2016 31/12/2016

Descrição/Justificativa:
Segundo Antunes et al. (2007) O uso do ambiente protegido no cultivo do morangueiro possibilita vantagens
comparado com o campo, pois além de proteger a cultura de ventos, granizos, chuvas, geadas e baixas
temperaturas, minimiza o ataque de pragas e doenças, proporcionando melhores condições ao desenvolvimento da
planta, aumentando a frutificação total e a produção comercial. Exemplos de mecanismos para melhorar o cultivo
são as telas coloridas e refletoras. As telas de sombreamento no interior do ambiente protegido, sob o filme de
polietileno, podem proporcionar condição microclimática apropriada para o desenvolvimento da cultivar,
reduzindo, principalmente, os efeitos nocivos da alta taxa de incidência da radiação solar e da temperatura sob a
planta (Shahak et al., 2004).

Objetivos:
A presente atividade tem por objetivo principal avaliar o desempenho produtivo e a qualidade dos frutos do
morangueiro conduzidas sob diferentes telas de sombreamento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O experimentos foi realizado no Instituto Federal Catarinense, campus Rio do Sul, no período de julho de 2016 a
dezembro de 2016. Foi utilizada 150 mudas de morango da cultivar Albion. Para efeito de análise estatística os
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tratamentos constaram de um fatorial (tratamentos x estádios fenológicos) disposto em um delineamento
inteiramente casualizados, em três repetições. Os blocos ao acaso serão 1,2 m x 1,0 m, sendo a densidade de plantio
de 12 plantas.m-2 dispostas no espaçamento de 0,4 m entre plantas na fila e 0,25 m entre fileiras. O preparo dos
canteiros será realizado com uma encanteiradora mecânica. Os dados das variáveis qualitativas dos frutos foram
submetidos à análise de variância e as diferenças entre médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de
significância.

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:
Melhorias para a Instituição na área da pesquisa, ensino e extensão na área da agroecologia. Estimular a
participação dos alunos do curso de agronomia na entrada de projetos nas diversas áreas do curso, principalmente
no sistema agroecológico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa e quantitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e
interessados na área, participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o
responsável pela atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em
conduzir o experimento.

Atividade - AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E PRODUÇÃO DE
BRÓCOLIS UTILIZANDO DIFERENTES DOSES DE
BIOFERTILIZANTE ORGÂNICO

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto foi realizado plenamente, os resultados estão sendo tabulados para publicação e para o ano de 2017 é
esperado a repetição do experimento.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 01/07/2016 31/12/2016

Descrição/Justificativa:
O brócolis (Brassica oleracea var. italica), pertence ao mesmo gênero e espécie de todos os tipos de couve. A
determinação do crescimento da planta pode ser feita por meio de parâmetros de análise do crescimento vegetal,
fundamentado na medição sequencial do acúmulo de matéria orgânica ao longo do seu ciclo, sendo o peso da
massa seca o parâmetro mais utilizado. Com o aumento da demanda por produtos ecologicamente corretos,
tornaram-se necessários estudos de novas tecnologias para inseri-los no método de cultivo orgânico, para que se
tenha um crescimento sustentável da atividade (BRANCO et al., 2010). Na agricultura orgânica, grande parte da
energia utilizada provém de microrganismos, plantas, trabalho humano, animal e estercos, denominados aporte
cultural biológico (GLIESSMAN, 2000).
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Objetivos:
A presente atividade tem por objetivo principal avaliar o desenvolvimento e rendimento da produção de brócolis
sobre diferentes dosagens de biofertilizante orgânico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O experimento será conduzido na área da Agroecologia do Instituto Federal Catarinense IFC Campus de Rio do
Sul, no período entre junho a dezembro de 2016. Será utilizado um biofertilizante, o Agrobio, que é composto à
base de água, esterco bovino, leite bovino e melaço. O biofertilizante será previamente produzido conforme as
recomendações técnicas, e após o prazo de fermentação necessário para ficar pronto, o mesmo será coado e diluído
em água conforme a dosagem desejada para cada tratamento. O delineamento experimental será em blocos ao
acaso (DBC) contendo quatro tratamentos e quatro repetições, resultando dezesseis parcelas. Cada unidade
experimental será formada por três fileiras com 4,0 m de comprimento, espaçadas entre si 0,5 m.

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:
Melhorias para a Instituição e para a comunidade. Espera-se encontrar resultados satisfatórios na aplicação de
biofertilizantes, além disso, resultado que possam ser difundidos na comunidade, através de publicações em
revistas cientifica e artigos em congressos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação quantitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e interessados na área,
participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o responsável pela atividade
será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em conduzir o experimento.

Atividade - USO DE COBERTURA DE SOLO NO CONTROLE DA
INCIDÊNCIA DE PLANTAS INVASORAS E NA PRODUÇÃO DE
CENOURA EM CULTIVO DE INVERNO

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi desenvolvida plenamente, o Petiano que estava realizando o projeto pediu pra sair por não
conseguir conciliar o horário do curso com as atividades do PET. Durante o período de permanência do petiano a
pesquisa foi realizada de forma exemplar.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 01/06/2016 31/12/2016

Descrição/Justificativa:
No Brasil, a cenoura é cultivada durante o ano todo, havendo cultivares específicas para o outono-inverno,
primavera e verão. A cenoura caracteriza-se como uma das mais importantes olerícolas, pelo seu consumo mundial,
pela extensão de área plantada e pelo desenvolvimento socioeconômico dos produtores rurais. Na agricultura
orgânica, o \"mato\" ou \"inços\" são chamados de plantas espontâneas. Quando uma planta se torna agressiva
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(\"invasora\" ou \"inço\") e domina uma área, o problema não está na planta, mas no solo e/ou no ambiente que o
envolve. As plantas espontâneas estão adaptadas ao seu ambiente, sendo portanto, indicadoras das condições
químicas ou físicas do solo, indicando também o manejo que está sendo praticado. Para que uma espécie de planta
não domine a área cultivada.

Objetivos:
A atividade teve por objetivo principal avaliar os efeitos de diferentes tipos de cobertura de solo sobre o
crescimento, controle de plantas daninhas e produtividade no cultivo da cenoura.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O experimento será implantado no setor de Agroecologia do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul. O
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com sete tratamentos e três repetições em
parcelas de 1,44 m2. Será avaliado os seguintes tipos de cobertura: serragem de madeira, maravalha (raspa de
madeira), casca de arroz, folhas de jornal, papel pardo, folhas de oficio e controle (solo sem cobertura). Os dados
obtidos serão submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

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:
Melhorias para a Instituição e para a comunidade. Espera-se encontrar resultados satisfatórios no controle de
plantas invasoras através de diferentes tipos de cobertura, além disso, resultado que possam ser difundidos na
comunidade, através de publicações em revistas cientifica e artigos em congressos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e interessados na área,
participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o responsável pela atividade
será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em conduzir o experimento.

Atividade - USO DE DIFERENTES DENSIDADES DE TELAS DE
SOMBREAMENTO NA PRODUÇÃO DE ALFACE

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi desenvolvida plenamente, o Petiano que estava realizando o projeto pediu pra sair por não
conseguir conciliar o horário do curso com as atividades do PET. Durante o período de permanência do petiano a
pesquisa foi realizada de forma exemplar.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 01/07/2016 31/12/2016

Descrição/Justificativa:
A cultura da alface vem se destacando entre as hortaliças devido a sua aceitação pelos consumidores, sendo a
espécie olerícola folhosa mais produzida e consumida no Brasil. A alface é uma planta herbácea delicada com
caule diminuto, ao qual se prendem as folhas. Estas são amplas e crescem em forma de roseta, em volta do caule,
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podendo ser lisas ou crespas, formando ou não cabeça, com coloração em vários tons de verde, ou roxa, conforma a
cultivar.

Objetivos:
O presente trabalho tem por objetivo principal avaliar a produção de alface, conduzida sob diferentes telas de
sombreamento em diferentes épocas do ano, nas condições edafoclimáticas de Rio do Sul, SC

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O experimento foi conduzido no setor de Agroecologia, pertencente ao Instituto Federal Catarinense, localizado no
município de Rio do Sul. O experimento foi implantado em canteiros de 1,20 m de largura por 1,20 m de
comprimento. As mudas serão realizadas em bandejas com substrato na estufa da agroecologia e posteriormente
serão transplantadas para o canteiro quando estas apresentar 04 folhas definidas. Na cobertura do solo será utilizada
lona plástica na cor preta em todas as parcelas. O plantio será realizado com espaçamento de 0,3 x 0,3 m entre
planta em 3 fileiras utilizando 12 plantas por parcelas. O experimento será constituído por 3 tratamentos, sombrite
de densidade de 50%, sombrite de densidade de 80% e a área sem sombrite que serve como testemunha.

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:
Melhorias para a Instituição e para a comunidade. Espera-se encontrar resultados satisfatórios na utilização de
sombrite acima da cultura do alface, além disso, resultado que possam ser difundidos na comunidade, através de
publicações em revistas cientifica e artigos em congressos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa e quantitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e
interessados na área, participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o
responsável pela atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em
conduzir o experimento.

Atividade - APRESENTAÇÃO DO PET AGROECOLOGIA AOS
INGRESSANTES DO CURSO DE AGRONOMIA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi realizada no primeiro e segundo semestre, onde os petianos apresentaram os trabalhos realizados no
PET, mostrando a importância da pesquisa, ensino e extensão.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 29/02/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
Apresentar a filosofia do PET AGROECOLOGIA, bem como suas atividades, com o objetivo de estimular os
alunos a participarem desse Programa. Apresentar os objetivos e a filosofia do Programa de Educação Tutorial,
bem como das atividades desenvolvidas pelo grupo PET AGROECOLOGIA, isto é, a divulgação de suas ações
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relativas à: Pesquisa, Ensino e Extensão. Esta atividade deverá proporcionar um primeiro contato com os
ingressantes do curso de agronomia com o Programa de Educação Tutorial e evidenciar sua relevância como
ferramenta de integração e socialização dentro da estrutura do IFC. Adicionalmente, esta atividade oferece um
importante espaço para o desenvolvimento de habilidades dos petianos como palestrantes.

Objetivos:
Essa atividade tem como objetivo apresentar as atividades realizadas pelo PET AGROECOLOGIA, bem como
apresentar o que é o programa de educação tutorial. - incentivar os ingressantes do curso de agronomia, a participar
de projetos de pesquisa, ensino e extensão do programa PET. - Apresentar as atividades do programa PET aos
demais docentes e discentes do IFC- Campus Rio do Sul.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Apresentação oral e com apoio visual da estrutura,os objetivos e filosofia do PET, bem como das atividades
desenvolvidas pelo grupo PET AGROECOLOGIA. A apresentação será destinada a todos os interessados a
participar do programa PET do IFC- Rio do Sul, e será dividido em duas etapas. A primeira etapa será destinada
aos alunos ingressantes no primeiro semestre de 2016 e a segunda etapa será a apresentação do PET Agroecologia
aos alunos ingressantes no segundo semestre de 2016.

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:
Melhorias para a Instituição na área da pesquisa, ensino e extensão. Estimular a participação dos alunos do curso de
agronomia na entrada de projetos nas diversas áreas do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os petianos e a atividade serão avaliados durante a preparação para a apresentação do projetos realizados pelo
programa PET Agroecologia através de formulário entregue logo após a apresentação do PET aos ingressantes do
curso de agronomia.

Parcialmente desenvolvido

Atividade - AVALIAÇÃO DA ADAPTABILIDADE DA CULTURA DA
GOIABEIRA SERRANA EM SISTEMA AGROFLORESTAL (SAF)
NA REGIÃO DO ALTOVALE DO ITAJAÍ/SC

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Todos as atividades terão continuidade em 2017 por isso foram desenvolvidas parcialmente.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/02/2016 23/12/2016
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Descrição/Justificativa:
A goiaba serrana é uma espécie adaptada a condições de clima frio, ocorrendo com maior frequência em regiões do
Sul do Brasil, principalmente em altitudes superiores a 800 metros. Possui fruto com aroma bastante diferenciado
em relação goiaba tradicional, as pétalas das flores podem ser destinadas ao consumo humano e além disso pode
ser usada como planta ornamental. A goiaba serrana vem ganhando atenção nas regiões serranas de Santa Catarina
e do Rio Grande do Sul, mostrando-se como uma alternativa de renda para a agricultura familiar dessas regiões.
Esse projeto foi implantado em 2012 e vem sendo monitorado durante os 3 anos consecutivos.

Objetivos:
Avaliar a adaptabilidade da cultura da goiaba serrana em sistema agroflorestal (SAF) para as características
edafoclimáticas na região do Alto Vale do Itajaí/SC. Elaborar práticas de manejo da cultura junto com os
agricultores da região. Analisar o crescimento da cultura diante os elementos climáticos;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O pomar experimental de goiabeira serrana foi implantado no Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul
(27°1114,3S; 49°3945,8W e Alt. 690 m) utilizando o sistema agroflorestal (SAF).Foram implantadas 110 mudas de
goiaba serrana, utilizando espaçamento de 5 x 3,5 metros. Serão realizadas medições semestrais da altura e do
diâmetro dos dois principais ramos de cada planta. Serão avaliados ainda o diâmetro e o peso dos frutos, grau Brix,
acidez e teor de sólidos solúveis totais. A implantação foi realizada em colaboração dos professores Rubens Nodari
(UFSC) e André Gonçalves (IFC), Atualmente, o projeto está sendo conduzido pelos Professores Claudio Keske e
Leonardo Neves, com colaboração dos técnicos responsáveis pela limpeza e utilização de máquinas agrícolas do
IFC.

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:
Melhorias para a Instituição e para a comunidade. Espera-se encontrar resultados satisfatórios na adaptabilidade da
goiaba serrana, além disso resultados que possam ser difundidos na comunidade, através de publicações em revistas
cientificas e artigos em congressos.Oferecimento de \"DIA DE CAMPO\" aos agricultores, mostrando o potencial
da cultura para a região do Alto Vale.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e interessados na área,
participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o responsável pela atividade
será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em conduzir o experimento.

Atividade - IMPLANTAÇÃO E ADAPTABILIDADE DE
VARIEDADES DE MIRTILO SOB SISTEMA DE PRODUÇÃO
ORGÂNICO PARA CIDADE DE RIO DO SUL/SC

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Todos as atividades terão continuidade em 2017 por isso foram desenvolvidas parcialmente.



Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2016

LEONARDO DE OLIVEIRA NEVES 18/03/2019 16:14:49 - Página 10 de 14

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/02/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
O mirtilo é originário de algumas regiões da Europa e América do Norte. Apresenta grande valor econômico,
possui polpa de sabor agridoce, muito apreciada por seu sabor exótico. O cultivo comercial do mirtilo está em
franca expansão em países da América do Sul como Chile, Argentina e Uruguai, tendo sua expansão sob influência
em grande parte pela demanda mundial da cultura, sendo esta demanda geradora de oportunidades de negócio para
o setor produtivo brasileiro, principalmente da nossa região. Sendo assim, IFC Campus Rio do Sul irá implantar um
pomar com 300 mudas, para que os agricultores dá região conheçam a fruta, e possam tirar suas dúvidas de manejo
da cultura no pomar, auxiliando no planejamento agrícola e tomada de decisões.

Objetivos:
Avaliar a adaptabilidade e produtividade de seis variedades de mirtilo, totalizando 300 mudas, em sistema de
cultivo agroecológico, em pomar localizado em Rio do Sul, no Instituto Federal Catarinense, Santa Catarina.
Elaborar práticas de manejo da cultura junto com os agricultores da região. Analisar o crescimento da cultura
diante os elementos climáticos;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto está sendo desenvolvido na Estação Experimental do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul:
(27°11\\\\\\\'14,3\\\\\\\"S; 49°39\\\\\\\'45,8\\\\\\\"W; Alt. 690 m). Serão implantadas 300 mudas de mirtilo, sendo 50
mudas de cada espécie. Serão realizadas medições trimestrais o diâmetro e o peso dos frutos, grau Brix, acidez e
teor de sólidos solúveis totais, associando com dados meteorológicos obtidos pela estação do Instituto Federal
Catarinense, este experimento terá aduração de 5 anos a começar no ano de 2015. O projeto terá como colaborador
Prof. Claudio Keske e a equipe de técnicos do IFC responsáveis pela a utilização das máquinas agrícolas.

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:
Melhorias para o curso de agronomia, dando ênfase na área agroecológica; - Melhorias para o IFC tornando pólo na
pesquisa de mirtilo; Espera-se encontrar resultados satisfatórios na, implantação e na adaptabilidade da cultura do
mirtilo, além disso resultados que possam ser difundidos na comunidade, através de publicações em revistas
cientificas, artigos em congressos etc.. - Apresentar os resultados aos agricultores da região através de \\\"DIA DE
CAMPO\\\";

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e interessados na área,
participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o responsável pela atividade
será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em conduzir o experimento.

Atividade - AVALIAÇÃO DA ADAPTAÇÃO DA CULTURA DA NOZ
PECAN NA REGIÃO DO ALTO VALE DO ÍTAJAI

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido
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Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Todos as atividades terão continuidade em 2017 por isso foram desenvolvidas parcialmente.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 04/02/2016 23/12/2016

Descrição/Justificativa:
A produção de Noz pecan no Brasil é de suma importância, pois a produção atual não consegue suprir a demanda
interna nacional. Consumida principalmente em forma in natura a nogueira tem mostrado alta adaptabilidade na
região sul do Brasil, além de ser muito rentável. A análise da adaptabilidade da cultura no estado de Santa Catarina,
principalmente na região do Alto Vale do Itajaí é de grande importância para conhecer qual a potencialidade de
produção dos frutos, consequentemente no valor agregado. O IFC Rio do Sul já vem realizando esse trabalho há 3
anos e com aquisição de mais 50 mudas, torna-se o pólo de pesquisa da cultura da noz pecan na região, auxiliando
os agricultores no planejamento agrícola e tomada de decisão no manejo da cultura.

Objetivos:
- Avaliar a adaptabilidade de diferentes variedades de nogueira pecan, sob sistema de cultivo agroecológico, no
Alto Vale do Itajaí. - Elaborar práticas de manejo da cultura junto com os agricultores da região. - Analisar o
crescimento da cultura diante os elementos climáticos;

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O pomar experimental de nogueira pecan foi implantado no IFC, Rio do Sul, sob sistema agroecológico. Foram
utilizadas quatro variedades de nogueira pecan: a Imperial, Comum, Barton e Melhorada. O plantio foi realizado
em dois períodos. Foram implantadas 44 plantas e 48 plantas, primeiro e segundo períodos, respectivamente. Foi
utilizado espaçamento de 10 x 10 m para os dois períodos. Será realizado práticas de manejo semanalmente, e
avaliação das partes físicas da planta a cada semestre. Serão avaliadas aspectos da fenologia, variabilidade e
produção em ramos de todas as cultivares. Serão realizadas \"DIA DE CAMPO\" semestralmente junto com a
comunidade da região do alto. O projeto tem como colaborador o Prof. Claudio Keske e os técnicos do IFC.

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:
- Melhorias para o curso da agronomia, em resultados principalmente na multidisciplinaridade. - Melhorias para o
Instituto Federal Catarinense, Rio do Sul. - Espera-se encontrar resultados satisfatórios na adaptabilidade da
nogueira pecam, além disso resultados que possam ser difundidos a sociedade riossulense, através de publicações
em revistas cientificas, artigos em congressos; - Melhorias no ensino dos alunos do IFC. - Realizações de \"DIA
DE CAMPO\" junto a comunidade do alto vale do Itajaí.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e interessados na área,
participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o responsável pela atividade
será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em conduzir o experimento.
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Atividade - UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE
BIOFERTILIZANTE EM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR
GOTEJAMENTO

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Todos as atividades terão continuidade em 2017 por isso foram desenvolvidas parcialmente.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 01/08/2016 31/12/2016

Descrição/Justificativa:
A aplicação de fertilizantes junto à água de irrigação caracteriza a técnica denominada fertirrigação. O emprego
dessa técnica tem possibilitado a otimização do uso de insumos em diferentes culturas irrigadas, tanto em aspectos
relacionados à produtividade quanto à qualidade dos produtos obtidos, e da melhora das características físicas e
químicas do solo, sendo mais notável sua adoção em culturas irrigadas por sistemas de irrigação por gotejamento.
A necessidade de realizar pesquisas sobre vários aspectos relacionados à fertirrigação, como forma de possibilitar a
adoção correta da mesma, uma vez que o emprego eficiente dessa técnica deve levar em consideração aspectos
relativos à planta, ao solo e ao sistema de irrigação.

Objetivos:
A atividade busca o melhor entendimento do uso de sistema de irrigação por gotejamento na aplicação de
biofertilizante, na busca da melhoria de área degradada.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O experimento foi instalado no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, no setor da Agroecologia. O
sistema de irrigação localizada por gotejamento utilizado foi dimensionado visando a simular características de
concepção e de funcionamento de sistemas utilizados em pomares de frutíferas. Buscou-se fazer uso de linhas
laterais de 50 m de comprimento. O sistema de irrigação utilizado foi concebido com 15 linhas laterais de
polietileno PN 30, com 20 mm de diâmetro interno e 50 m de comprimento. Para a injeção da solução do
biofertilizante, foi realizada por gravidade, com a instalação de um caixa dágua de 1000 litros, localizada a 3 m de
distância do solo. Foram realizadas aplicações a cada 15 dias do biofertilizante.

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:
Melhorias para o curso de agronomia, dando ênfase na área agroecológica. Espera-se encontrar resultados
satisfatórios no entendimento nas áreas de irrigação, recuperação de área degradada, e a utilização de
biofertilizante.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa e quantitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e
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interessados na área, participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o
responsável pela atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em
conduzir o experimento.

Atividade - RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA ATRAVÉS DE
UM SISTEMA AGROFLORESTAL (SAF)

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Todos as atividades terão continuidade em 2017 por isso foram desenvolvidas parcialmente.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

0 01/07/2016 31/12/2016

Descrição/Justificativa:
Os sistemas agroflorestais (SAFs) implantados e conduzidos sob os princípios da agroecologia, além de serem
produtivos, podem recuperar áreas degradadas devido às melhorias que promovem nas condições do solo e pelas
interações positivas entre seus componentes (ALTIERI, 2002). A recuperação de áreas degradadas através de
SAFs, na perspectiva agroecológica, pressupõe a potencialização da regeneração natural e da sucessão de espécies.
De acordo com Götsch (1995), para que isso ocorra é fundamental a compreensão do funcionamento do
ecossistema original e a replicação dos processos que ocorrem naturalmente. As espécies de interesse devem ser
inseridas no sistema dentro da lógica sucessional, baseando-se na origem evolutiva de cada espécie.

Objetivos:
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos na recuperação do solo de um sistema agroflorestal,
conduzido segundo princípios agroecológicos, em área degradada, no Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do
sul, SC.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O processo de recuperação foi conduzido em uma área de aproximadamente 0,2 ha, localizada no setor da
agroecologia do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul. Foram retiradas amostras do solo em diferentes
pontos da área. Na primeira fase de recuperação do solo foi realizado o consórcio entre milho crioulo e feijão
guandu, além da aplicação de biofertilizantes ativos, para melhor decomposição da serrapilheira. Na segunda fase
do projeto será implantada espécies de árvores da região do Alto Vale.

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:
Melhorias para a Instituição e para a comunidade. Espera-se encontrar resultados satisfatórios na recuperação de
área degradada através de um sistema agroflorestal (SAF), além disso, resultado que possam ser difundidos na
comunidade, através de publicações em revistas cientifica e artigos em congressos. Oferecimento de \"DIA DE
CAMPO\" aos agricultores interessados nos resultados da utilização de SAFs.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será uma avaliação qualitativa e quantitativa, ou seja, apresentação de relatórios, palestras para o grupo e
interessados na área, participação em feiras, congressos e publicações de artigos em revistas. Além disso, o
responsável pela atividade será avaliado através de visitas ao local experimental e pela responsabilidade em
conduzir o experimento.


