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Catarinense de Agroecologia houve a
oportunidade de apresentação de trabalhos
científicos e relatos de experiências na forma
de pôster. Ao todo, ficaram em exposição onze
trabalhos, com temáticas diversificadas sobre
práticas
agroecológicas,
consumo
de
orgânicos, uso de homeopatia em animais,
saberes sobre agrobiodiversidade. Eles
ficaram expostos no Hall do Prédio da
Engenharia Florestal da UDESC-CAV para que
os participantes do evento e estudantes que
circulavam no espaço pudessem conhecer as
experiências apresentadas.
Foram apresentados os trabalhos:
○ Teores de carbono do solo em
sistema de manejo em transição
para base ecológica em Campos
Novos, Santa Catarina.
○ Resistência do solo à penetração
em diferentes sistemas de cultivo
em Campos Novos, SC.
○ Eficiência do uso da água no
cultivo da cebola com adição de
biocarvão e cobertura com
fitomassa em condições de
restrição hídrica;
○ Produção de Tomates Orgânicos
com Remineralizador de Solos:
uma diversificação da renda em
Lages, SC,
○ Transposição de Galharia na Ilha
de Santa Catarina.
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○ Incidência
de
insetos
em
caquizeiros utilizando armadilhas
de suco de laranja e vinagre.
○ Estudo de caso homeopático em
cão de estimação.
○ Consumo de orgânicos: Uma
análise com os acadêmicos das
áreas Agrárias do Instituto
Federal de Santa Catarina
Câmpus Lages;
○ Perfil
de
Guardiões
da
agrobiodiversidade no Planalto
Catarinense,
Como são diferentes relatos de
experiências e de pesquisas, os formatos dos
artigos também seguem padronizações
específicas,
propiciando
espaços
para
diálogos entre diferentes formas de ser, viver e
estudar a Agroecologia.
Boa leitura!

