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A r a n i c u l t u r a 
c o r r e s p o n -
de à criação 

comercial de rãs, e 
teve seu início na dé-
cada de 30, quando 
foram trazidos para 
o Brasil os primeiros 
exemplares de rãs 
com interesse comer-
cial, iniciando assim 
as primeiras criações 
no Estado do Rio de 
Janeiro. Logo a cria-
ção se difundiu para 
o restante do país, 
obtendo maior impul-
so principalmente na 
década de 90 quando 
ocorreu maior inten-
sificação tecnológica 
e melhorias no mane-
jo nutricional, com o 
fornecimento de ra-
ções elaboradas. Esta 

atividade ainda pos-
sui vários aspectos 
a serem explorados 
para obter ascensão 
no mercado nacional 
e internacional.

Muito apreciada 
pelo mercado consu-
midor, a carne de rã 
tem se mostrado com 
uma atividade pro-
missora e rentável 
por suas caracterís-
ticas como, rusticida-
de, precocidade e alta 
proliferação em curto 
espaço de tempo.

As rãs são anfíbios 
(figura 1) que pos-
suem dois estágios de 
desenvolvimento, di-
vidido em fase, aquá-
tica e terrestre. No co-
meço da vida, vivem 
na água por três me-

ses em mé-
dia. Após a 
fase aquá-
tica, estes 
a n i m a i s 
p a s s a m 
por uma 
t rans f o r -
m a ç ã o 
anatômica 
e fisioló-
gica que 

t a m b é m 
leva cerca de 

RANICULTURA: 
Uma Atividade Alternativa
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três meses, período 
esse, em que o ani-
mal adquire a capaci-
dade de viver também 
fora da água. Conclu-
ído esses estágios de 
desenvolvimento é 
necessário mais qua-
tro meses para que 
os animais atinjam o 
ponto de abate com o 
peso e tamanho de-
sejado pelo mercado 
consumidor, sendo o 
clima quente um dos 
fatores determinantes 
ao seu rápido cresci-
mento. 

No Brasil a espé-
cie mais produzida 
em cativeiro é a Rã-
touro gigante (Rana 
Catesbeiana Shaw 
ou Litthobates cates-
beianus) de origem 
n o r t e - a m e r i c a n a , 
esta espécie possui 
características zoo-
técnicas desejáveis 
como rápido cresci-
mento, prolificidade e 
facilidade de manejo 
pela sua rusticida-
de. Além desta espé-
cie, existem espécies 
nativas que também 
podem ser criadas 
em cativeiro, mas seu 
desempenho é menor 

e exigem maior acom-
panhamento técnico, 
quando comparadas 
com a Rã-touro gi-
gante.

A criação de rãs 
busca obter animais 
com potencial para 
carne, couro, venda 
de reprodutores e/
ou girinos. Para qual-
quer uma destas ati-
vidades é necessário 
o acompanhamento 
técnico, especialmen-
te durante as fases 
da produção, sendo 
estas: reprodução, 
desova, girinagem, 
metamorfose e engor-
da. Envolvendo o sis-
tema produtivo desde 
o planejamento até a 
entrega do produto ao 
mercado. Para obter 
um produto final de 
qualidade (Figura 2) 
e com custos reduzi-
dos, são necessários: 
uma avaliação do 
mercado consumidor, 
localização das insta-
lações, que devem ser 
próximas dos centros 
consumidores e de-
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vem conter itens bá-
sicos como água de 
qualidade, energia 
elétrica, mão de obra 
e possibilidade de es-
coamento da produ-
ção. É indispensável 
verificar a existência 
de impedimento legal 
junto aos órgãos am-
bientais para a pro-
dução e comercializa-
ção de rãs, tornando 
desta forma, a produ-
ção economicamente 
rentável e ecologica-
mente sustentável. 

Para legalizar o ra-
nário é importante 
que o produtor obte-
nha um registro de 
aquicultor junto a 
IBAMA (Instituto Bra-
sileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos 
Naturais Renováveis) 
e assim conseguir as 
licenças necessárias 
para iniciar a criação 
de organismos aquá-
ticos. A rã após abate 
possui um aproveita-
mento considerável 
de carcaça, e produ-
tos como o couro para 
vestuário, fígado usa-
do na produção de 
patê, gordura usada 
em cosméticos e os 
resíduos do proces-
samento são utiliza-
dos em rações. Desta 
forma, a ranicultura 
torna-se uma alter-
nativa para produto-
res complementarem 
sua renda através 
do cultivo destes or-
ganismos tão apre-
ciados pela culinária 
(Figura 3). 

figura 1. exemplar de uma râ 

figura 2. carcaças de rãs

figura 3. coxas de rãs empanadas 



Quinta-feira, 6 de Setembro de 20122

Sul brasil                                                                www.jornalsulbrasil.com.br                                                     16 Anos

Caderno Rural

O Brasil é formato por 
variações da vege-
tação que formam 

paisagens diferenciadas. Es-
tas paisagens são caracteri-
zadas pela sua composição 
de plantas e animais, mos-
trando os Biomas de cada 
região. 

Bioma: Conjunto de di-
ferentes ecossistemas com 
certo nível de homogenei-
dade. É constituído por co-
munidades biológicas, po-
pulações de organismos da 
fauna e da flora que intera-
gem entre si e também com 
o ambiente físico chama-
do biótopo. Os biomas são: 
florestas tropicais úmidas; 
tundras; desertos árticos; 
florestas pluviais, subtropi-
cais ou temperadas; áreas 
mediterrâneas; prados tro-
picais ou savanas; florestas 
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o tema “código Ambien-
tal” está sendo apresenta-
do em partes subsequen-
tes de i a V. é possível 
acessar todas as edições 
do sbrural publicadas, 
através do site: www.ceo.
udesc.br – banner no lado 
direito “Acontecendo do 
ceo” clicando em “sul 
brasil rural” ou ainda em 
um site de pesquisa com o 
nome “sul brasil rural”.

Código Florestal (parte III) – BIOMAS

temperadas de coníferas; 
desertos quentes; prados 
temperados; florestas tropi-
cais secas; e desertos frios 
(Figura 1).

Para auxiliar na preser-
vação das paisagens que 
compõem os biomas, clas-
sificam-se as áreas das se-
guintes formas:

Corredores ecológicos: Áre-
as que unem os remanescen-
tes florestais e possibilitam 
o livre trânsito de animais e 
a dispersão de sementes das 
espécies vegetais, além de 
contribuir para o equilíbrio 
do clima e da paisagem. 

Espécies nativas: São 
aquelas espécies naturais 
de uma determinada região. 
A flora nativa interage com 
o ambiente gerando espécies 
geneticamente resistentes 
e adaptadas ao local, além 

de fornecerem alimentação 
e abrigo para agentes polini-
zadores (Figura 2).

Espécies exóticas: São in-
troduzidas a partir de ou-
tras regiões e países, não 
servem de substituto ide-
al para a flora nativa, uma 
vez que não desempenham 
as mesmas funções dentro 
do ecossistema. São usadas 
com objetivos econômicos 
(celulose).

Floresta Nacional/Esta-
dual (Flona): Área com co-
bertura florestal de espécies 
predominantemente nativas 
que tem como objetivo bá-
sico o uso múltiplo susten-
tável dos recursos florestais 
e a pesquisa científica, com 
ênfase em método para ex-
ploração sustentável de flo-
restas nativas. É admitida a 
permanência de populações 
tradicionais que a habitam 
(Figura 3).

Floresta Primária: Tam-
bém conhecida como flores-

figura 1: demonstração dos diferentes biomAs no brasil, representados pelos seus 
percentuais. 

figura 2: mata de Araucária caracteriza a vegetação da região sul figura 3: floresta Amazônica presente em toda a região norte 

ta clímax ou mata virgem, é 
a floresta intocada ou aquela 
em que a ação humana não 
provocou significativas alte-
rações das suas caracterís-
ticas originais de estrutura e 
de espécies.

Floresta Secundária: É a 
que resulta de um proces-
so natural de regeneração 
da vegetação. Nesses casos, 
quase sempre as terras fo-
ram temporariamente usa-
das para agricultura ou pas-
tagem e a floresta ressurge 
espontaneamente após o 
abandono de tais ativida-
des. 
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O Tabagismo e Seus Malefícios

O tabagismo é consi-
derado pela Orga-
nização Mundial da 

Saúde (OMS) como a princi-
pal causa de morte evitável 
em todo o mundo. 

A fumaça do cigarro possui 
4,7 mil substâncias tóxicas e 
muitas delas podem causar 
câncer e doenças cardía-
cas. Os mais comuns são o 
de pulmão, de boca e de fa-
ringe. No Brasil, 23 pessoas 
morrem por hora por doen-
ças ligadas ao tabagismo. 
É importante ressaltar que 
crianças nascidas de mães 
que fumaram durante a gra-
videz têm uma grande chan-
ce de apresentam atraso no 
aprendizado devido às toxi-
nas do cigarro afetar seu cé-
rebro quando em desenvol-
vimento na gravidez. Apesar 
de campanhas publicitárias 
como as do ministério da 
saúde: “O Ministério da Saú-
de adverte: fumar é prejudi-
cial à saúde!”, o número de 

fumantes continua aumen-
tando especialmente entre 
os jovens, que muitas vezes 
iniciam por curiosidade, in-
fluência do grupo de amigos 
ou até por auto-afirmação. 
Porém, infelizmente, num 
curto tempo surge à depen-
dência da nicotina, ou seja, 
é preciso fumar todos os dias 
para se satisfazer. 

Para melhor entendi-
mento, veja o aumento dos 
riscos que o tabaco traz à 
saúde quando comparados 
aos não fumantes: 
- 10 vezes maior de adoecer 
de câncer de pulmão entre 
outros relacionados;
- 5 vezes maior de sofrer in-
farto;
- 5 vezes maior de sofrer de 
bronquite crônica e enfisema 
pulmonar;
- 2 vezes mais chances de 
sofrer derrame cerebral. 

Mas não são apenas os fu-

texto e é fumante ou conhe-
ce alguém que fumante, que 
este seja um momento de 
estimulo a repensar o uso 
do tabaco/cigarro “o que 
você quer pra si mesmo no 
futuro?: um câncer, doença 

pulmonar ou doença cardí-
aca?”

Bem, agora a decisão é sua! 
Se precisar de ajuda, procure 
uma unidade de saúde, peça 
orientação e lute a favor de 
sua saúde.

A indústria do cigarro é uma das principais ini-
migas da saúde pública. Afinal, o cigarro é um 

produto feito para viciar e matar 

Contém acetona
removedor de esmalte

Contém terebintina
que dilui tinta a óleo

Contém formol
conservante de 
cadáver

Contém amônia
desinfetante para piso,
azulejos e privadas

Contém naftalina
eficiente mata-baratas

Contém fósforo 
P4/P6
usado em veneno 
para ratos
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A importância dos Registros na Propriedade Rural

Independente do tama-
nho, a globalização e 
a competitividade do 

mercado atual obriga a atu-
alização e modernização das 
propriedades rurais. Para fa-
cilitar o trabalho e gerenciar 
melhor toda a produção é que 
se observa a importância em 
ter na propriedade um banco 
de dados atualizado com as 
principais informações a res-
peito do desempenho zootéc-
nico e sanitário dos animais. 
O correto gerenciamento 
disso possibilita maior efici-
ência da produção, já que os 
números mostram a real si-

tuação da propriedade como 
um todo.

Nesse banco podem ser ob-
tidos dados zootécnicos como 
produção por animal, consu-
mo de ração e água, medica-
ções e vacinações, produção 
diária, entre outros. Alguns 
produtores rurais veem isso 
como mais uma atividade 
para “perder seu tempo”, 
principalmente em proprie-
dades pequenas, onde existe 
nesse sentido certa resistên-
cia para a compreensão da 
importância de tudo isso. 
Porém, a adoção dessa prá-
tica, promove a análise mais 
apurada de cada animal ou 
do plantel.

O sistema deve ser sim-
ples, confiável, de fácil com-
preensão para todos os 
envolvidos no processo pro-
dutivo. Pode ter registros 
manuais, ou informatizados 
em softwares que irão pou-
par tempo e oferecer a possi-
bilidade de cálculos rápidos 

e precisos. Hoje no mercado 
existe uma grande diversida-
de desses softwares, muitos 
até gratuitos, que podem ser 
usados conforme a espécie 
animal produzida. Porém, 
há a necessidade de um co-
nhecimento prévio de qual 
informação é relevante para 
a atividade.

A geração de gráficos das 
mais variadas análises, me-
lhora a visualização do que 
acontece na propriedade. 
O controle da sanidade dos 
animais também é melhora-
do, pois ficam arquivados os 
dados das doenças já ocorri-
das na propriedade, vermífu-
gos e vacinas já utilizadas e 
possíveis graus de resistên-
cias encontradas nos trata-
mentos.

Todas as informações de-
vem ser bem detalhadas e de 
preferência diárias, pois as-
sim evita-se o esquecimento 
de certas particularidades. 
Tudo isso deve ser bem tra-

mantes que são prejudica-
dos nessa história; existem 
os fumantes passivos, ou 
seja, aqueles que respiram 
a fumaça do cigarro. Man-
ter um cigarro aceso em um 
ambiente fechado ocasiona 
a liberação de substâncias 
tóxicas e ao final do dia os 
não fumantes podem ter 
respirado vários cigarros 
mesmo sem ter fumado cor-
rendo o risco de desenvolver 
as mesmas doenças que os 
fumantes.

O total de mortes causa-
das pelo tabaco atingiu ín-
dices elevados; cerca de 4,9 
milhões de mortes anuais, o 
que corresponde a mais de 
10 mil mortes por dia. Se o 
número de consumidores do 
tabaco continuar aumen-
tando, em menos de 20 anos 
as mortes anuais aumenta-
rão para 10 milhões, sendo 
que metade destes indivídu-
os serrão de jovens. 

Se você que está lendo este 

balhado e analisado, pois 
quando as anotações ficam a 
desejar ou os dados não são 
examinados, fica a sensação 
de trabalho perdido. O en-
volvimento e o comprometi-
mento devem ser de todos da 
propriedade, para gerar da-
dos de qualidade, eliminan-

do assim incertezas na hora 
da tomada de decisões.

Além de todos esses bene-
fícios já citados, sabe-se que 
fica ainda mais fácil elaborar 
processos de planejamento 
estratégicos no sentido de 
evitar perdas e objetivar me-
tas para a propriedade. 
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Tempo

Indicadores

Previsão de Tempo

Sol e temperatura elevada para época do ano! 

Quinta, sexta-feira e sábado (06, 07 e 08/09): 
Sol com poucas nuvens em SC. Temperatura ele-
vada para época do ano.

TENDÊNCIA - 09 a 19/09

Entre os dias 09 e 19 há indicativos de pelo me-
nos dois eventos de chuva no Estado, com previ-
são de chuva mais significativa para o Rio Grande 
do Sul e sudeste de Santa Catarina. A primeira 
frente fria passa rapidamente pelo litoral de Santa 
Catarina entre 09 e 10 e a segunda passa len-
tamente pelo estado, levando chuva a todas as 
regiões catarinenses entre os dias 15 e 18. Até o 
momento não há previsão de declínio acentuado 
de temperatura nesse período.

Previsão climática para 3 meses 
SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO

(Atualizado: 03/09)
Primavera com previsão de El Niño e mais 

chuva em Santa Catarina! 

A primeira semana de setembro vai se configu-
rando mais seca do que o normal em SC, mas os 
indicativos para o fechamento do mês é de chu-
va próxima a média climatológica em boa parte 
do Estado, devendo ser mais frequentes e com 
maior concentração na segunda quinzena. Para 
os meses de outubro e novembro, a previsão é de 
chuva acima da média climatológica, bem distri-
buídas no tempo e no espaço. Vale salientar que 
episódios de chuva intensa, em curto espaço de 
tempo, podem ocorrer nesse trimestre, resultando 
em totais de chuva superiores a média climática 
mensal, o que dependendo da vulnerabilidade 
da região pode colocar a mesma em estado de 
atenção.
Com relação à temperatura a expectativa é de um 
final de inverno com pouco frio, com temperatura 
acima da média climatológica. Já a primavera, 
como o indicativo é de ser mais nublada e chuvo-
sa, a previsão é de temperatura mínima acima da 
média climatológica, e máxima abaixo da média.

espaço do leitor
este é um espaço para você leitor (a).tire suas dúvidas, critique, opine, envie 

textos para publicação e divulgue eventos, escrevendo para:
sul brAsil rurAl

A/c udesc-ceo
rua benjamin constant, 84 e centro. chapecó-sc

cep.: 89.802-200
prficagna@hotmail.com 

publicação quinzenal
próxima edição – 20/09/2012

Agenda

Setor de Previsão de Tempo e Clima 
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 05/09/2012 
* Chapecó 
1 Cooperativa Alfa/Chapecó 
2 Ferticel/Coronel Freitas. 
3 Feira Municipal de Chapecó (Preço médio) 
4 Frigorífico Palmeira Ltda/Palmeira 
Obs.: Todos os valores estão sujeitos a alterações. 

Suíno vivo  
- Produtor independente 
- Produtor integrado 

R$ 
2,65 kg 
2,59 kg 

Frango de granja vivo 1,69 kg 
Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

95,00 ar 
97,50 ar 

100,00 ar 
Ovinos – Peso Vivo4 
- Cordeiro (até dois dentes) 
- Ovelha e capão (adultos) 

 
4,50 kg 
3,20 kg 

Feijão preto (novo) 110,00 sc 
Trigo superior ph 78 30,00 sc 
Milho amarelo 28,50 sc 
Soja industrial 76,00 sc 
Leite–posto na plataforma ind*. 0,83 lt 
Adubos  NPK   (8:20:20)1 

(9:33:12)1 

(2:20:20)1 

64,70 sc 
69,50 sc 
59,90 sc 

Fertilizante orgânico2 
Farelado - saca 40 kg2 
Granulado - saca 40 kg2 
Granulado - granel2 

 
10,00 sc 
14,00 sc 

335,00 ton 
Queijo colonial3 11,00 – 13,00 kg 
Salame colonial3 11,00 – 13,00kg 
Torresmo3 7,50 – 17,00 kg 
Linguicinha 6,50 – 8,50 kg 
Cortes de carne suína3 5,50 – 8,00 kg 
Frango colonial3 8,00 – 8,75 kg 
Pão Caseiro3 (600 gr) 2,50 – 3,00 uni 
Pé de Moleque 9,00 kg 
Ovos 2,75 dz 
Batata doce assada 3,50 kg 
Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
17,00 kg 

8,50 – 9,50 kg 
10,00 kg – 11,00 

Mel3 9,00 – 10,00 kg 
Pólen de abelha3 (120 gr) 21,00 
Muda de flor – cxa com 15 uni 10,00 – 12,00 cxa 
Suco laranja3 (copo 300 ml) 1,00 uni 
Suco natural de uva3 (300 ml) 1,50 uni 
Caldo de cana3 (copo 300 ml) 1,00 uni 
Cookies integrais 3,50  

Calcário 
- saca 50 kg1 unidade 
- saca 50 kg1 tonelada 
- granel – na propriedade  

 
10,00 sc 
6,10 sc 
91,00 tn 

Dólar comercial Compra: 2,0405 
Venda: 2,0420 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

622,00 
700,00 – 800,00 

05 a 09/09 - 7ª MERCOARTE - Feira do Artesana-
to Chapecoense
“Gerando Trabalho e Renda através do Artesanato”
Local: Calçadão (ao lado da Havan)

07/09 - Desfile Cívico
Horário: 08h45
Local: Praça Coronel Bertaso
Obs: Em Caso de Chuva no dia 7 de Setembro o Des-

file Cívico será cancelado.

07 a 09/0907 - 2ª Festa Campeira de Chapecó
Horário: a partir das 8h
Local: Efapi - Chapecó/SC
Contato: Edson Rodrigues (Edinho)
Telefone: (49)9987-1834

12 a 16/09 - 7º Dança Chapecó – Festival Sul-Bra-
sileiro
Horário: 19h
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de 

Nes
Site: www.escoladeartes.com.br/
Ingressos: Normal R$ 15,00 Estudantes e Idosos R$ 

8,00

12/09 - Palestra - “Decida-se ser Feliz”
Horário: 20h
Local: Escola de Filosofia Nova Acrópole
End: Rua Pará, 343-D - Próx. a Garagem da Reunidas
Site: www.nova-acropole.org.br
Público Livre - Evento Gratuito

15/09 - Festival da Criança Saudável - “Atividade 
Especial de Recreação”
Horário: 08h às 11h30
Local: SESC Chapecó
End: Rua Brasília, 475-D
Telefone: (49) 3319-9100
Entrada Franca

15 a 23/09 - 9º Acampamento Farroupilha
“Shows, Bailes, Apresentações Artísticas e Comidas 

Típicas”
Local: Haras Humberto Scopel
Participe! Entrada Franca

4 a 6/10 – V SUL LEITE
Universidade Estadual de Maringá
Cidade: Maringá/PR
Site: http://www.nupel.uem.br/sulle


