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Residentes são preparados 
para solucionar 

questões ambientais
 O governador 
em exercício Darci Pia-
na esteve nesta segun-
da-feira (18) em Faxinal 
do Céu, no município de 
Pinhão (Centro), para 
recepcionar os 220 es-
tudantes da Residência 
Técnica em Engenha-
ria e Gestão Ambiental, 
promovida em parceria 
entre a Secretaria do De-
senvolvimento Sustentá-
vel e do Turismo e a Uni-
versidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG).
	 O	 desafio	 que	
têm pela frente é aliar os 
conhecimentos técnico e 
científico	 para	 solucionar	
questões	ambientais	e	tra-
zer mais agilidade aos pro-
cessos de licenciamento 
no	Paraná.	Eles	ficarão	no	
local durante uma semana 
para uma imersão, com o 
objetivo de conhecer a es-
trutura do Estado na área 
ambiental.
 Pelos próximos 
dois anos, os estudantes 
farão residência técni-
ca no Instituto de Água 
e	 Terra	 (IAT),	 que	 une	
os atuais institutos Am-
biental do Paraná (IAP), 
de	 Terras,	 Cartografia	 e	
Geociências (ITCG) e 
das Águas. Ao mesmo 
tempo, terão formação 
acadêmica pela UEPG, 
que	equivale	a	uma	pós-
graduação. As aulas se-
rão	a	distância,	já	que	os	
profissionais	atuarão	nas	
20 regionais da secreta-
ria em todo o Estado.
 Para Piana, os 
residentes serão essen-
ciais para agilizar os pro-
cessos de licenciamento 
ambiental do Estado, ne-
cessários para ampliar o 
desenvolvimento econô-
mico com sustentabilida-
de ambiental.

	 “São	 jovens	 que	
acabaram de sair da gra-
duação,	que	estarão	pre-
parados e vêm com von-
tade de ajudar o Paraná. 
Temos uma grande ne-
cessidade de modernizar 
a área ambiental do Esta-
do e prepará-lo para ser o 
melhor do País”, disse o 
governador em exercício.
 Piana acrescen-
tou	que	o	Estado	precisa	
dar uma resposta rápida 
para	 quem	 quer	 instalar	
um empreendimento no 
território paranaense. “A 
demora nos processos 
de licenciamento am-
biental é um dos garga-
los do nosso desenvolvi-
mento”, ressaltou.

FORMAÇÃO 
 A formação des-
ta semana conta com pa-
lestras com representan-
tes do setor produtivo, do 
Ministério Público e de 
órgãos ambientais, além 
do primeiro contato com 
os técnicos da secretaria 
que	 farão	 a	 tutoria	 dos	
residentes pelos próxi-
mos dois anos
 Este trabalho, 
ressaltou o secretário do 
Desenvolvimento Susten-
tável, Márcio Nunes, bus-
ca	a	qualificação	da	área	
ambiental	do	Paraná,	que	
também será reforçada 
com	profissionais	que	se-
rão contratados por meio 
de concurso público.
 “Esses jovens 
terão a possibilidade 
de aprender fazendo. A 
convivência com os tu-
tores da secretaria, com 
profissionais	de	diversas	
áreas ligadas ao meio 
ambiente, será muito im-
portante. Eles vêm com 
uma formação moderna 
na bagagem”, destacou. 
“Será a interação da ex-

periência	 profissional	
com novas tecnologias. 
A expectativa é formar 
bons	profissionais	para	o	
futuro”,	afirmou.
 O diretor-presi-
dente do IAP, Éverton 
Souza,	 explicou	 que	
mesmo com a futura 
fusão dos órgãos am-
bientais, os residentes 
atuarão nas áreas téc-
nicas correspondentes 
de cada uma das estru-
turas, além da própria 
secretaria. “Eles estão 
separados pelas áreas 
técnicas	 que	 abrangem	
todas	 as	 atividades	 que	
o Instituto de Água e Ter-
ra terá no futuro”, disse.
 Souza destacou 
que	 os	 estudantes	 vão	
participar de projetos e 
programas	 que	 serão	
desenvolvidos pelo ór-
gão nos próximos dois 
anos, contribuindo com 
o conhecimento acadê-
mico nos processos de 
licenciamento, outorga, 
nas unidades de conser-
vação e na área de regu-
larização fundiária.

PRESENÇAS
 Participaram da 
solenidade o coordena-
dor pedagógico da Re-
sidência Técnica, Mar-
cos Rogério Szeliga; os 
presidentes do ITCG, 
Mozarte de Quadros; d 
Paraná Turismo, João 
Jacob Mehl; da Fede-
ração da Agricultura do 
Paraná (Faep), Ágide 
Meneguette; da Ocepar, 
José Roberto Ricken; 
o chefe de gabinete da 
presidência da Federa-
ção da Indústria do Es-
tado do Paraná (Fiep), 
João Arthur Mohr; e o su-
perintendente do Ibama, 
Luiz Antônio Lucchesi.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br

Emater orienta produtores para 
a produção de silagem

 No município de 
Palmas, na região de 
Pato Branco, os produto-
res estão fazendo o plan-
tio de milho para a pro-
dução de silagem. Eles 
sabem	 que	 a	 qualidade	
depende de cuidados 
que	 começam	 agora.	
A escolha da semente, 
o cultivo e o ponto de 
colheita	 vão	 influenciar	
diretamente o valor nu-
tritivo do alimento a ser 
oferecido para o gado.
 Para conseguir 
os resultados desejados 
muitos produtores procu-
ram	orientações	 com	os	
extensionistas do Insti-
tuto Emater. A atenção 
está voltada ao plantio, 
com a escolha dos híbri-
dos	 adequados	 –	 bom	
percentual	 de	 grãos	 –	
correção e adubação do 
solo para garantir boa 
produtividade.
 De acordo com 
Lucas Fernando dos San-
tos, do Instituto Emater 
de Palmas, neste ano au-
mentou	significativamente	
o número de produtores 
que	 buscam	 informações	
sobre ensilagem. Ele 
acredita	que	essa	mudan-
ça de comportamento é 
reflexo	 do	 1º	 Torneio	 de	
Silagem de Milho, reali-
zado em julho desse ano. 
A iniciativa fez parte das 
ações	 do	 Projeto	 Leite	
Sudoeste Emater.

 Na ocasião, 25 
participantes apresenta-
ram amostras de silagem 
que	 foram	 coletadas	 e	
enviadas a um laborató-
rio especializado. O ma-
terial	foi	julgado	quanto	à	
sua	 qualidade,	 levando-
se em conta a compo-
sição nutricional, o pro-
cessamento dos grãos 
de milho e o tamanho de 
partículas.
 Os dados obti-
dos no torneio desperta-
ram o interesse de muitos 
produtores do Sudoeste 
do Paraná e de outras 
regiões.	 Mesmo	 quem	
tradicionalmente fazia a 
silagem não tinha ideia 
do seu real valor nutricio-
nal. O torneio chamou a 
atenção para o assunto 
e até se transformou em 
um	 trabalho	 científico	
apresentado por Lucas 
Santos na Reunião Téc-
nica Sul-Brasileira de 
Pesquisa	de	Milho	e	Sor-
go (Misosul 2019), em 
agosto deste ano. 

EM BUSCA 
DA QUALIDADE 

 O extensionista 
explicou	 que	 a	 ensila-
gem de milho é a prin-
cipal	 alternativa	 que	 os	
criadores de gado têm 
encontrado para alimen-
tar o rebanho, sobretudo 
na época de escassez 
de pastagens. Segundo 
ele, o milho apresenta 

um bom rendimento de 
matéria verde, tem alta 
qualidade	 de	 fermenta-
ção e um bom valor nu-
tritivo.
 “A ensilagem é 
um processo de conser-
vação da planta com a 
eliminação do oxigênio. 
Para conseguir boa en-
silagem é necessário 
aplicar corretamente as 
técnicas de produção e 
conservação, caso con-
trário, pode haver perdas 
em relação ao valor nu-
tritivo, além de ocorrer 
o apodrecimento e até 
mesmo a produção de 
toxinas fúngicas no ma-
terial”, explicou Santos.
 Os cuidados não 
terminam no plantio. Os 
produtores assistidos pe-
los extensionistas serão 
informados sobre o mo-
mento mais indicado para 
a ensilagem. “Quando a 
matéria seca da planta 
estiver em aproximada-
mente um terço está no 
ponto para se fazer a en-
silagem. Colher o milho 
no ponto ideal traz ótimas 
condições	 de	 compacta-
ção, boas características 
para consumo, redução 
das perdas no armazena-
mento, facilidade de corte 
e partículas mais unifor-
mes”, ressaltou Santos.
 O extensionista 
ainda destaca outros de-
talhes como o tamanho 

das partículas obtidas, a 
compactação e vedação 
do silo. “Durante a co-
lheita é preciso realizar a 
manutenção	e	a	 afiação	
das facas e contrafacas 
da ensiladeira. Assim, 
é possível garantir um 
bom tamanho de partí-
culas, de 0,5 a 2,0 centí-
metros. Com o silo cheio 
é preciso fazer uma boa 
compactação e vedação” 
explicou Santos.
 O capricho nes-
sa hora resulta em maior 
tempo de armazenamen-
to do alimento, redução 
de perdas por apodre-
cimento, diminuição de 
custos e bons valores 
nutricionais. Quando a 
ensilagem estiver pronta, 
e o produtor precisar ou 
desejar usá-la, o exten-
sionista orienta a retirada 
de uma fatia mínima de 
20 centímetros. “O ideal é 
não	deixar	buracos,	o	que	
evita	que	a	silagem	estra-
gue”, orienta Santos.
	 Ele	 reforça	 que	
a dedicação do produ-
tor, desde o plantio até 
o consumo da silagem, 
faz	com	que	o	gado	con-
tinue produzindo leite e 
carne, mesmo com pou-
co pasto. O resultado do 
empenho dos produtores 
de Palmas será avaliado 
no próximo ano no 2° Tor-
neio de Silagem de Milho.
Fonte:http://www.aen.pr.gov.br


