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Resumo do Produto:

 A produção de grãos, especialmente da cultura da soja e milho, aumentou expressivamente nos últimos anos
nos municípios do Planalto Serrano de Santa Catarina. Com a expansão de áreas com a finalidade de produção
de grãos observou se um aumento expressivo na adoção de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária
(SIPA), utilizando-se principalmente a integração lavoura-pecuária. Embora ainda exista ausência de um
levantamento mais detalhado, técnicos e extensionistas rurais da região tem relatado que a grande parte
dessas áreas não recebem calagem e adubação de base/cobertura para o cultivo das pastagens anuais de
inverno. Está ausência de adubação resulta em uma baixa produção de matéria seca das forragens, baixo
ganho de peso dos animais e compactação do solo. Diante deste cenário gerou-se a necessidade de estudos
que avaliem os efeitos das diferentes formas de manejo do solo e das culturas na integração lavoura-pecuária
sobre as propriedades do solo e na produtividade das culturas em áreas de SIPA localizadas no Planalto Serrano
de SC. Além de avaliar a viabilidade técnica, estes estudos também devem avaliar a viabilidade econômica,
buscando um aumento na lucratividade no uso da terra, desde que ocorra uma adequada conservação do solo.
Para atender esta demanda, alguns estudos têm sido desenvolvidos por alguns servidores do IFC – Campus Rio
do Sul em parceria com produtores do município de Otacílio Costa-SC e também em parceria com agentes de
assistência técnica e extensão rural da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
(Epagri). Contudo, as recomendações técnicas obtidas a partir destes estudos necessitam chegar até os
produtores rurais de forma rápida e eficiente, sendo que, uma forma de viabilizar a difusão dessas novas
tecnologias ocorre através da implantação de unidades de referência tecnológica a nível local. Assim, através
deste projeto de extensão pretende-se viabilizar a adaptação de três áreas experimentais de projetos de
pesquisa em SIPA conduzidos em uma propriedade rural em Otacílio Costa-SC, transformando-as em uma
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unidade de referência tecnológica para difusão de tecnologias em SIPA. As tecnologias de melhorias do
processo produtivo serão difundidas através da realização de eventos na modalidade de dias de campo e
palestras técnicas para divulgação dos resultados obtidos nestes experimentos aos agricultores e técnicos da
região de execução do projeto e auxiliar os produtores rurais na adoção destas novas tecnologias de melhoria
do processo produtivo. Neste projeto necessita-se de um bolsista de graduação para atender adequadamente
as demandas do projeto.
Palavras-Chave:

 EXTENSÃO RURAL, SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, PASTAGENS DE INVERNO, SOJA,
MILHO
Justificativa: 

 A execução do projeto é relevante para o IFC porque contribui para o desenvolvimento e melhoria dos arranjos
produtivos locais, devido ao caráter de pesquisa aplicada deste estudo, a qual se enquadra como uma das
finalidades do Institutos Federais conforme o artigo 6° da lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Também
auxiliará na divulgação dos cursos de técnico em agropecuária e do curso de graduação em Agronomia,
destacando-se a importância do IFC-Campus Rio do Sul para os municípios localizados próximos a Rio do Sul-
SC, em especial ao município de Otacílio Costa-SC, onde o projeto será desenvolvido e seus resultados
divulgado para a comunidade local, abrangendo inclusive filhos de agricultores que possam se tornar alunos do
IFC num futuro próximo. Quanto aos professores, este projeto proporcionará um melhor conhecimento técnico
sobre a produtividade das pastagens anuais de inverno e nas culturas de grãos como soja e milho em sistemas
integrados de produção agropecuária que possam ser utilizadas na região de execução do projeto e também
auxiliará no contato com a comunidade local para esta possa sugerir demandas em novos projetos de pesquisa
e extensão para ser coordenados pelos professores do IFC. Quanto aos alunos envolvidos na execução do
projeto, a realização deste projeto de extensão é importante para seu desenvolvimento intelectual,
incentivando o gosto pela ciência aplicada, ampliando suas habilidades profissionais em relação aos alunos que
não se envolvem nestas atividades durante o curso técnico e graduação. Além disso, por tratar-se de uma
unidade de observação com caráter de pesquisa aplicada realizada a campo, os alunos terão oportunidade de
aplicar seu conhecimento técnico teórico obtido em sala de aula acompanhando o desenvolvimento das culturas
utilizadas neste estudo durante os próximos 12 meses, unindo o conhecimento teórico a uma atividade prática.
Outro fator importante será a interação dos alunos participantes do projeto com agricultores, técnicos de
empresas e cooperativas da região nos eventos de extensão a serem realizados durante o período de execução
do projeto, possibilitando um contato mais próximo para a realização de um futuro estágio ou de uma futura
contratação após o término do curso.
Resumo: 

 A produção de grãos, especialmente da cultura da soja e milho, aumentou expressivamente nos últimos anos
nos municípios do Planalto Serrano de Santa Catarina. Com a expansão de áreas com a finalidade de produção
de grãos observou se um aumento expressivo na adoção de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária
(SIPA), utilizando-se principalmente a integração lavoura-pecuária. Embora ainda exista ausência de um
levantamento mais detalhado, técnicos e extensionistas rurais da região tem relatado que a grande parte
dessas áreas não recebem calagem e adubação de base/cobertura para o cultivo das pastagens anuais de
inverno. Está ausência de adubação resulta em uma baixa produção de matéria seca das forragens, baixo
ganho de peso dos animais e compactação do solo. Diante deste cenário gerou-se a necessidade de estudos
que avaliem os efeitos das diferentes formas de manejo do solo e das culturas na integração lavoura-pecuária
sobre as propriedades do solo e na produtividade das culturas em áreas de SIPA localizadas no Planalto Serrano
de SC. Além de avaliar a viabilidade técnica, estes estudos também devem avaliar a viabilidade econômica,
buscando um aumento na lucratividade no uso da terra, desde que ocorra uma adequada conservação do solo.
Para atender esta demanda, alguns estudos têm sido desenvolvidos por alguns servidores do IFC – Campus Rio
do Sul em parceria com produtores do município de Otacílio Costa-SC e também em parceria com agentes de
assistência técnica e extensão rural da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
(Epagri). Contudo, as recomendações técnicas obtidas a partir destes estudos necessitam chegar até os
produtores rurais de forma rápida e eficiente, sendo que, uma forma de viabilizar a difusão dessas novas
tecnologias ocorre através da implantação de unidades de referência tecnológica a nível local. Assim, através
deste projeto de extensão pretende-se viabilizar a adaptação de três áreas experimentais de projetos de
pesquisa em SIPA conduzidos em uma propriedade rural em Otacílio Costa-SC, transformando-as em uma
unidade de referência tecnológica para difusão de tecnologias em SIPA. As tecnologias de melhorias do
processo produtivo serão difundidas através da realização de eventos na modalidade de dias de campo e
palestras técnicas para divulgação dos resultados obtidos nestes experimentos aos agricultores e técnicos da
região de execução do projeto e auxiliar os produtores rurais na adoção destas novas tecnologias de melhoria
do processo produtivo. Neste projeto necessita-se de um bolsista de graduação para atender adequadamente
as demandas do projeto.
Palavras-Chave:

 EXTENSÃO RURAL, SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, PASTAGENS DE INVERNO, SOJA,
MILHO
Metodologia: 

 A unidade de observação será constituída por três áreas experimentais implantadas em uma propriedade rural
localizada no município de Otacílio Costa, SC, situado no Planalto Catarinense, a 890 m de altitude. O solo é
classificado como Cambissolo Húmico Alumínico e o clima do tipo Cfb na classificação de Köppen. Unidade de
observação 1 – Tecnologias de manejo da adubação em ILP. O estudo iniciou no mês de junho de 2016, após a
colheita da soja, sendo implantado em um delineamento experimental com parcelas subdivididas com 4 blocos
ao acaso, em unidades experimentais (subparcelas) de 126 m², alocando-se nas parcelas principais os
seguintes manejos de adubação de base com NPK: a. Tradicional: área manejada de acordo com a tradição dos
agricultores da região, aplicando-se apenas a adubação NPK na base na cultura de verão (soja ou milho)
segundo a Comissão (2004), sem adubação de NPK na base da pastagem; b. Preconizado: área manejada de
acordo a preconização da Comissão (2004), aplicando-se a adubação NPK na base na cultura de verão (soja ou
milho) e também na implantação das forrageiras; c. Antecipado: antecipação da adubação NPK de base na
cultura de verão (soja ou milho) segundo a Comissão (2004), aplicando-a somente na implantação das
forrageiras; Nas subparcelas será avaliado o efeito da adubação de cobertura com nitrogênio, aplicando-se os
seguintes tratamentos: a. Sem N: área manejada de acordo com a tradição dos agricultores da região, com
ausência de aplicação de nitrogênio em cobertura durante o cultivo das forrageiras de inverno. b. Com N:
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adubação de nitrogênio em cobertura, aplicando-se uma dose de 150 kg de N ha-1 em cobertura nas
forrageiras na forma de úreia aplicada no início do perfilhamento das plantas de aveia. A amostragem para
análise química do solo na área experimental será realizada em abril de cada ano agrícola. A calagem será
realizada caso o pH do solo seja inferior a 5,5. A adubação da soja será calculada para estimativa de
produtividade de grãos igual a 4.200 kg ha-1 e a adubação de milho para 12.000 kg ha-1. A adubação de base
NPK na soja/milho será realizada em linha nos tratamentos Tradicional e Preconizado. Nos tratamentos que
receberão adubação de base com NPK na implantação das forrageiras de inverno (Antecipado, Preconizado), os
adubos granulados serão aplicados em superfície e incorporados ao solo por meio de uma gradagem leve. Nos
tratamentos que receberão nitrogênio em cobertura, a aplicação da ureia será superficial e realizada somente
quando o solo estiver em condições adequadas de umidade. A semeadura da Aveia preta + Azevém será
realizada a lanço, utilizando-se uma dose equivalente de 100 kg de sementes de Aveia Preta por hectare e 25
kg de sementes de Azevém por hectare. Após a semeadura da pastagem será realizada uma gradagem leve
para incorporação da semente ao solo. A massa seca de forragem inicial (MF) da pastagem será obtida
mediante a coleta, aleatória, de três amostras de 0,25 m² em cada unidade experimental, cortadas a 5 cm de
altura do solo e levadas para secagem em estufas de ventilação forçada a 65 ºC até peso constante para a
determinação da matéria seca (MS). O pastejo será realizado por bovinos de corte com taxa de lotação fixa
inicial de 1,2 unidades animais por hectare e iniciará quando a pastagem atingir aproximadamente 25
centímetros de altura. Além do acesso a área experimental de 3024 m², os animais permanecerão em uma
área adjacente de 87.000 m², para possibilitar o pastejo contínuo dos animais à área experimental durante
todo o período de inverno/outono e livre acesso a água para consumo animal. Após a entrada dos bovinos de
corte, a taxa de acúmulo de matéria seca da pastagem será avaliada a cada 28 dias com o uso de uma gaiola
de exclusão ao pastejo por unidade experimental, adotando a técnica do triplo emparelhamento (Moraes et al.,
1990) e estimada pela equação descrita por Campbell (1966). Em novembro de cada ano agrícola, os animais
serão retirados da área experimental e será realizado a dessecação da pastagem e implantação da cultura de
grãos de verão em sistema de semeadura direta. A área experimental foi cultivada com soja nas safras de
2016/17, 2017/18, 208/2019, sempre intercalada com o cultivo de Aveia Preta+Azevém no inverno. Na safra
2019/2020 a área seja cultivada com milho na safra de verão. Antes da semeadura será realizada uma
avaliação da quantidade de cobertura vegetal do solo (palhada), composta pela massa seca da pastagem e
pelos resíduos vegetais das plantas de verão de cultivos anteriores, caso ainda estejam presentes sobre a
superfície do solo. Em abril de cada ano agrícola será realizada uma avaliação do estande de plantas, altura de
plantas serão avaliados os parâmetros de rendimento de grãos (umidade de grãos e produtividade em kg ha-1)
em cada unidade experimental. Após a colheita da soja/milho em cada ano será realizado a amostragem para
análise dos atributos químicos do solo nas camadas de 0 a 10 cm e 10 a 20 cm em cada unidade experimental
dos tratamentos avaliados. A análise estatística dos resultados será realizada considerando o experimento como
um delineamento experimental em parcelas subdivididas com quatro blocos ao acaso, sendo os sistemas de
manejo da adubação de base NPK no fator principal, a adubação de cobertura com nitrogênio na subparcela.
Para comparação das médias será usado o teste da diferença mínima significativa (DMS). Unidade de
observação 2 – Tecnologias de manejo da calagem em ILP A área originalmente coberta por mata de Araucária,
foi desmatada na década de 1950, sendo utilizada desde então como área de pastagem de bovinos de corte sob
campo naturalizado até agosto de 2016, quando foi realizada a amostragem de solo para definição da
necessidade de calcário utilizando o método do índice SMP. Após o resultado da análise, o experimento foi
implantado num delineamento experimental em 4 blocos ao acaso, em unidades experimentais de 126 m²,
alocando-se as seguintes doses de calcário: (a) Testemunha; (b) 1/3 do SMP 5,5; (c) 1/2 do SMP 5,5; (d) SMP
5,2; (e) SMP 5,5; (f) SMP 6,0 e (g) SMP 6,5 equivalente as seguintes doses de calcário de 0 (Testemunha),
5,0; 7,5; 9,2; 15; 21; 29 toneladas de calcário dolomítico (100% PRNT) por hectare, respectivamente. A
calagem foi realizada aplicando-se 75% da dose de calcário dolomítico sobre a superfície do solo em agosto de
2016. O revolvimento do solo para incorporação do calcário foi realizado utilizando se se uma grade pesada
passando 2 demãos, a primeira em setembro e a segunda em outubro de 2016, seguida de uma demão de
gradagem leve. Na segunda quinzena de outubro de 2016 foi realizada a aplicação dos 25% restantes da dose
de calcário, seguida de uma gradagem leve para incorporação do calcário ao solo. Após o preparo do solo, a
cultura da soja foi semeada na segunda semana do mês de novembro de 2016 utilizando uma semeadora de
precisão com 6 linhas individuais espaçadas a 0,45 m. A adubação da soja foi calculada para estimativa de
produtividade de grãos igual a 4.200 kg ha-1. Em abril de 2017 foi realizada uma avaliação da altura de
plantas, do estande de plantas e os parâmetros de rendimento da soja em cada parcela. Após a colheita da soja
foi realizado a amostragem para análise do pH em água e do índice SMP dos tratamentos aplicados na área
experimental. Nas safras de 2017/18 e 2018/19, a área foi cultivada com o consorcio de aveia preta + azevém
pastejada por bovinos de corte na safra de inverno e soja transgênica na safra de verão avaliando-se os mesmo
atributos mencionados na avaliação da safra 2016/17. Em maio de cada ano agrícola foi realizada a semeadura
de aveia preta e azevém em preparo reduzido sem adubação de base e cobertura. O pastejo foi realizado por
bovinos de corte com taxa de lotação fixa inicial de 1,2 unidades animais por hectare e iniciou quando a
pastagem atingiu aproximadamente 25 centímetros de altura. Além do acesso a área experimental de 3.528
m², os animais permaneceram em uma área adjacente de 86.500 m², para possibilitar o pastejo contínuo dos
animais à área experimental durante todo o período de inverno/outono e livre acesso a água para consumo
animal. Em abril de 2019 foi realizada a semeadura do consórcio de aveia preta + azevém pastejada que será
pastejada no período de junho a outubro de 2019, quando esta cultura será dessecada após a retirada dos
animais, sendo cultivada com milho transgênico no período de novembro a abril de 2020 quando será realizada
uma avaliação do estande de plantas e dos parâmetros de rendimento da milho em cada parcela. Após a
colheita de grãos será realizado a amostragem do solo para análise do pH em água e do índice SMP dos
tratamentos aplicados na área experimental. A análise estatística dos resultados será realizada considerando o
experimento como um delineamento experimental em quatro blocos ao acaso. Para comparação das médias
será usado o teste da diferença mínima significativa (DMS) e análise de regressão Unidade de observação 3 –
Efeitos da ILP no solo e na soja em comparação sistemas exclusivos de grãos A área originalmente coberta por
mata de Araucária, foi desmatada na década de 1950, sendo utilizada desde então como área de pastagem de
bovinos de corte sob campo naturalizado até agosto de 2016, quando foi realizado a amostragem de solo para
definição da necessidade de calcário utilizando o método do índice SMP, aplicando-se uma dose de calcário
dolomítico classe C de 10 t ha-1 em setembro de 2016 incorporado ao solo com gradagem pesada e um dose
de calcário dolomítico classe C de 6,0 t ha 1 aplicado em superfície em abril de 2017, após a colheita da soja. A
unidade de observação foi implantada em abril de 2017 após a calagem e semeadura da pastagem de inverno e
possui um delineamento experimental em faixas com quatro blocos ao acaso, constituindo se dos seguintes
tratamentos na faixa 1: “ILP”, cultivo de aveia preta + azevém sem adubação de base e de cobertura pastejada
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por bovinos de corte, seguido do cultivo de soja em semeadura direta; e “Adubação Verde”, cultivo de aveia +
azevém somente como adubação verde, seguida do cultivo de soja em semeadura direta. A faixa 2 será
constituída dos seguintes tratamentos: “Escarificado”, uso de escarificador com rolo destorroador para
descompactação do solo na camada de 0 a 30 cm de profundidade realizado após retirada dos animais e antes
da semeadura da soja, e “plantio direto” realizando-se a semeadura da soja sem revolvimento do solo. A
semeadura da aveia preta consorciada com azevém foi realizada a lanço seguida de preparo reduzido do solo
para incorporação das sementes em maio nos anos de 2017, 2018 e 2019. Após a pastagem atingir
aproximadamente 25 cm são colocados bovinos de corte no tratamento “ILP” com lotação fixa inicial de 1,2
U.A. por ha entre junho a novembro dos anos de 2017, 2018 e 2019. Além do acesso a área experimental dos
tratamentos pastejados de 1.120 m², os animais possuem acesso a uma área adjacente de 88.900 m², para
possibilitar o pastejo contínuo dos animais à área experimental durante todo o período de inverno/outono e
livre acesso a água para consumo animal No período pastejo em cada ano agrícola em sendo avaliado
mensalmente a taxa de crescimento da pastagem utilizando gaiolas de exclusão de pastejo no tratamento ILP e
o taxa de crescimento acumulado da pastagem no tratamento Adubação Verde. Em novembro de cada ano
agrícola, a área vem sendo dessecada com herbicidas, seguida do preparo reduzido no solo e semeadura da
soja no tratamento Escarificação e de semeadura direta utilizando semeadora de precisão equipada com
sulcador na linha de adubo e discos desencontrados na linha de sementes no tratamento Plantio Direto. Sendo
que, o experimento foi cultivado com soja na safra 2017/18 e 2018/2019 e será cultivado com milho na safra
2019/2020. Após a semeadura de cada cultivo de verão é feito uma coleta de amostras com estrutura
preservada usando cilindros metálicos realizada na linha das culturas. As camadas avaliadas são entre 0 a 6; 6
a 13; 14 a 20 cm. Nestas amostras são determinadas a densidade do solo, macroporosidade, microporosidade e
porosidade total seguindo-se a metodologia descrita em Donagema et al. (2011). Na mesma ocasião também é
avaliada a resistência mecânica do solo à penetração (RP) até 20 cm de profundidade, com medidor eletrônico
de compactação do solo da marca Falker. A análise é realizada em 5 pontos por parcela, sendo cinco pontos nas
entrelinhas e cinco pontos nas linhas de semeadura da soja/milho. Também é realizada a coleta de amostras de
solo nas camadas de 0-10; 10-20 cm para determinação da umidade do solo no momento da medição da RP.
Em abril de cada ano agrícola é realizado a avaliação do estande de plantas em cada parcela experimental e são
avaliados os parâmetros de rendimento de grãos de (umidade de grãos e produtividade em kg ha-1). Após a
colheita da soja/milho em cada ano é realizado a amostragem para análise dos atributos químicos e físicos do
solo em cada unidade experimental dos tratamentos avaliados. Os resultados serão submetidos a análise de
variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de diferença mínima significativa de Fisher a nível de
significância de 5%. - EVENTOS DE EXTENSÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTES
ESTUDOS. As ações da extensão rural para divulgação dos resultados obtidos a partir das unidades de
observação iniciaram em agosto de 2018 quando foi realizado o evento denominado de “Iº DIA DE CAMPO -
PASTAGENS PERENES DE VERÃO E INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA (iLP) EM OTACÍLIO COSTA-SC” que
contou com a participação de mais de 100 pessoas incluindo técnicos, agricultores e estudantes da região do
Planalto Serrano Catarinense, e também a partipação de alunos dos cursos técnico em Agropecuária e
Agronomia do IFC-Campus Rio do Sul. - No ano de 2020 pretendesse realizar um novo evento nessa
modalidade que será realizado em parceria com a prefeitura Municipal de Otacílio Costa, Epagri e Copercampos
e Sicoob-Credicaru. Neste evento serão realizadas demonstrações práticas de métodos de avaliação da oferta
de pastagem e de amostragem do solo. Também serão realizadas demonstrações dos resultados obtidos nas
unidades de observação nos últimas quatro anos safras, o que caracteriza que elas serão também utilizadas
como unidades demonstrativas neste projeto. Além desse evento serão realizadas reuniões técnicas em outras
comunidades do município de Otacílio Costa e Palmeira para difundir as novas tecnologias geradas a partir da
unidades de observação. Estes eventos também serão úteis para levantar a necessidades de novos estudos em
ILP a partir de demandas dos agricultores e técnicos da região.
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