
RELATÓRIO DE ATIVIDADES

VISITA TÉCNICA DO CURSO DE AGRONOMIA DA UNIARP 
(UNIVERSIDADE DO ALTO VALE DO RIO DO PEIXE)

APRESENTAÇÃO

Apresentamos, de forma resumida, o relato da Visita Técnica realizada por acadêmicos
do curso de Agronomia da Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe, à propriedades
rurais no Alto Vale do Itajaí, no dia 22 de novembro de 2014.

O grupo visitante foi composto por 28 estudantes de diversas fases iniciais do curso de
Agronomia  da  Universidade  do  Alto  Vale  do  Rio  do  Peixe  (UNIARP),  sob  a
coordenação da Professora Bióloga Andréa Tozzo Marafon, ministrante da disciplina de
Ecologia e Gestão Ambiental. 

Foram  realizadas  visitas  a  seis  propriedades  rurais  que  desenvolvem  atividades
agropecuárias  e  agroindustriais  no  sistema  orgânico,  em  três  municípios  da  região,
sendo três em Imbuia, uma em Aurora e duas em Rio do Sul. 

A  comitiva  tinha  como  objetivos  principais,  conhecer  experiências  exitosas  em
agroecologia em pequenas propriedades rurais familiares no Alto Vale do Itajaí, com o
intuito de oportunizar aos estudantes um primeiro contato com esse sistema produtivo,
bem como ter uma visão geral da agropecuária na região da AMAVI.

A  recepção  e  acompanhamento  do  grupo  durante  todo  o  roteiro  ficou  sob  a
responsabilidade  da  AMAVI,  que  esteve  representada  pelo  Assessor  de  Agricultura,
Engenheiro Agrônomo Edson Luis Fronza, articulador da visita, com a colaboração da
Ecóloga  Dulciani  Schlikmann  de  Imbuia,  do  Secretário  de  Agricultura  e  do
Extensionista da EPAGRI de Aurora, Srs. Leandro Warmling e Almir Kruger, e dos Srs.
Vili Valiati e Jão Fronza de Rio do Sul.

ROTEIRO

O roteiro iniciou com a recepção dos estudantes na sede da AMAVI em Rio do Sul,
partindo  imediatamente  para  Imbuia,  onde  foram recebidos  e  guiados  pela  Ecóloga
Dulciani Terezinha Allein Schlickmann, servidora municipal que atua junto a um grupo
de produtores orgânicos, denominado Semeando Sementes do Futuro.

No município foram visitadas três propriedades conforme segue:

Propriedade I
Família de Rainilda e Jair Teixeira Scheidt - Samambaia - Imbuia - SC. 
Principais produtos: cebola, feijão e alho.

Propriedade II
Família de Izolete e Donizete Goedert - Alto Ivaí - Imbuia - SC
Principais produtos: tomate e moranguinho.



Propriedade III
Família de Bernadete e Adenisio Allein - Vista Alegre - Imbuia - SC
Principais produtos: cenoura, melancia, batata-doce, cará, cebola e abobrinha.

Após o almoço, oferecido na última propriedade visitada em Imbuia, o grupo seguiu
para Aurora, onde os componentes foram recepcionados e conduzidos pelo Secretário
Municipal  de  Agricultura  Técnico  Agrícola  Leandro  Warmilg,  com  o  apoio  do
Extensionista Local da EPAGRI, Engenheiro Agrônomo Almir Kruger.

Propriedade IV
Família de Ivan e Dalva Bonjorno – Cobras Sul – Aurora (SC)
Principais produtos: moranguinho e alho

Concluída a visita em Aurora, o grupo seguiu para Rio do Sul, onde foram visitadas as
duas últimas propriedades do roteiro.

Propriedade V
Agroindústria e Vinícola Valiati – Vili Valiati - Valada Itoupava – Rio do Sul (SC)
Principais produtos: pomares próprios de uvas e pêssegos.

Além  da  produção  de  frutas,  na  propriedade  está  instalada  uma  agroindústria  que
processa frutas e hortaliças diversas da própria produção, bem como presta serviço para
parceiros.  Destaque-se  que  se  trata  da  primeira  vinícola  a  obter  registro  junto  ao
Ministério da Agricultura para vinho orgânico em Santa Catarina. Além de vinhos, são
produzidos  sucos,  conservas,  néctares,  polpas  para  processamento,  geléias,  extratos,
molhos etc.

Propriedade VI
Osteria La Campagnaga – Joélcio Fronza – Valada Itoupava – Rio do Sul (SC)
Principais produtos: uvas conduzidas pelo sistema biodinâmico

Com parrerais próprios que perfazem aproximadamente 5 mil plantas, distribuídas em 2
hectares,  na propriedade existe também um estabelecimento comercial  que resgata  a
arquitetura  e  a  cultura  italianas,  onde  são  realizados  eventos  enogastronômicos,
promovendo a diversificação de atividades. O proprietário, tem ainda parceria com a
Vinícola San Michele,  de Rodeio (SC), e produz diferentes  tipos de vinhos e sucos,
além de um espumante orgânico de uvas niágara,  representando um diferencial  para
esse tipo de bebida.

A visita teve seu final por volta das 19 horas e, segundo avaliação do grupo foi bastante
produtiva  e  esclarecedora,  permitindo  o  contato  dos  futuros  agrônomos  com  essa
atividade (agricultura orgânica), que representa um grande potencial para a agricultura
familiar.

Rio do Sul, 26 de novembro de 2014.

EDSON LUIS FRONZA
Engenheiro Agrônomo AMAVI


