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LEITE ORGÂNICO: Produto Alternativo Que Vem
Conquistando Cada Vez Mais O Mercado Consumidor
RhayanaKharyna Grosskopf¹, Natan M. Soldá¹, Aleksandro Schafer da Silva²

A

população
está
cada vez mais preocupada com os
alimentos que consome,
escolhendo produtos que
são considerados mais
saudáveis. A produção
alternativa de alimentos
está atrelada ao apelo comercial da maior qualidade do alimento consumido,
levando em consideração
também, o cuidado com o
meio ambiente. A produção orgânica de alimentos
traz aspectos como menor
utilização de insumos e
combate estratégico de doenças, além de se produzir
com menor agressão ambiental.
Quando uma propriedade leiteira se enquadra
na produção orgânica,
ocorrem recorrentes fiscalizações para manter
os padrões de qualidade e segurança alimentar
que esse tipo de produção
preconiza.
Atualmente,
se observa uma migração
dos produtores do sistema
convencional de produção
para o sistema orgânico,
porém, essa migração não
é simples. Durante o período de transição, o produtor
terá queda de produtividade e menor remuneração
do produto por um longo
período de tempo, porém,
quando finalmente enquadrado no sistema orgânico,
a remuneração do produto será maior, por possuir
maior apelo comercial e
valor agregado.
A produção de leite orgânico brasileira hoje corresponde a apenas 0,1%

da produção leiteira total
(Figura 1). Isso ocorre pelo
desinteresse das empresas
de laticínios em processar
produtos orgânicos (necessita de uma linha de
processamento diferente/
separada do leite convencional) ou pela difícil adesão dos produtores, sendo
necessário aderir a políticas que o sistema convencional não exige. O período de transição também
é algo que desestimula o
produtor rural pelas ameaças que podem surgir,
como o ataque de pragas
nas pastagens, diminuição
de produção, a utilização
de produtos homeopáticos
para tratamento de enfermidades que podem ocorrer no rebanho, causando
até mesmo a morte de animais, gerando maior prejuízo.
Quando se trata de parasitoses, alguns manejos são essenciais para
diminuir as infestação ou
infecção por ecto e endoparasitas. A utilização de
animais mestiços, como
exemplo, é uma prática
que poderia diminuir essa
incidência,
observando
que animais zebuínos são
mais resistentes a parasitoses em geral, o que não
é produtivo quando pensamos em produção de leite. O uso de piquetes rotacionados é considerado
uma prática rotineira de
produção de leite a base
de pastagens e, com correto período de descanso
utilizado em cada piquete, ocorre à quebra do ci-

clo do parasito. O controle
de hospedeiros intermediários e vetores se tornam
de muito maior importância quando comparado ao
sistema convencional. A
utilização de homeopatia
(estimula o sistema imune
do animal) ou fitoterapia
(atuam contra o parasito)
também se torna importante no controle da infestação ou infecção na produção orgânica, por causa
da proibição de utilização
de produtos químicos convencionais.
Para diminuir essas perdas econômicas recorrentes da troca do sistema
convencional para o sistema orgânico, observa a
grande necessidade de repasse de informações aos
produtores, através de técnicos responsáveis e cientes dessa forma de produção, para que ocorra essa
inversão com menores
perdas. Nesse contexto, a
Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC)
possui um programa de
extensão
denominado:
Produção de leite orgânico: um mercado promissor, mas que precisa de
controle e sanidade em
propriedades
familiares.
Nesse programa, alguns
alunos, orientados por
professores, irão desenvolver algumas ações, como
orientar o produtor familiar de leite orgânico quanto ao controle sanitário
alternativo utilizando produtos naturais através de
palestras, dias de campo
e oficinas. Serão realiza-

das análises de qualidade
do leite orgânico produzido por esses produtores
familiares que aceitaram
a assistência oferecida e
serão realizadas análises
parasitológicas de fezes, a
fim de observar o controle
de endoparasitos dos animais domésticos nas propriedades vinculadas com
o programa.
O leite orgânico é um
produto favorável ao produtor, ao meio ambiente
e ao consumidor. A produção em si, apesar do
expressivo crescimento,
é muito recente, o que
necessita de assistência
técnica de qualidade ao
produtor rural, auxiliando na produção e também
no enquadramento a esse
tipo de produção, quando
possui interesse. Desta
forma, a UDESC está disponibilizando-se a prestação de assistência técnica gratuita. Contatos pelo
fone 49 3330-9440.

Figura 1: O sistema de produção orgânica de leite com objetivo produzir
um produto puro e livre de resíduos.

1. Acadêmico do curso Zootecnia, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Chapecó, Brasil.
2. Médico Veterinário, Professor Doutor do Departamento de Zootecnia, UDESC, Chapecó, Brasil
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PROGRAMAÇÃO
Dia 01/09/2015 – Terça-feira

17h30min – Cerimônia de abertura
18 horas –Coffee-break de abertura
19 horas – Sessão inaugural: “A produção animal e
o aquecimento global”
“Variabilidade e mudanças climáticas – impactos
antrópicos”
Dr. Augusto José Pereira Filho (USP – São Paulo, SP)
“Mudanças climáticas: mitigação e adaptação da
agropecuária brasileira”
Dr. Santiago Vianna Cuadra (EMBRAPA – Campinas, SP)
Moderador: Dr. Airton Kunz (EMBRAPA Suínos e
Aves – Concórdia, SC)

Dia 02/09/2015 – Quarta-feira

10h30min – “Produção sustentável de ovinos”
Dr. Ignacio De Barbieri (Instituto Nacional de InvestigaciónAgropecuaria, Uruguai)
12 horas – Intervalo
14 horas –“Tratamento de resíduos gerados pela avicultura”
Dr. Jorge de Lucas Junior (UNESP – Jaboticabal,
SP)
15h10min –Coffee-break
15h30min – “Bem-estar de suínos no transporte
pré-abate”
Dr. Luigi Falcitano (SwineandDairyResearch Center,
Sherbrooke, Quebec, Canadá)

Dia 03/09/2015 – Quinta-feira

9 horas – “Relação clima-planta-solo-animal-ser hu9 horas –“Desafios e oportunidades da produção mano na perspectiva da sustentabilidade”
sustentável de leite: o estudo de caso da Fazenda Dr. Carlos Nabinger (UFRGS – Porto Alegre, RS)
Nata da Serra”
10h10min –Coffee-break
Dr. André Luiz Monteiro Novo (EMBRAPA – São Car- 10h30min –“Sustentabilidade na aquicultura”
los, SP)
Dr. Laurindo André Rodrigues (EMBRAPA – Parnaí10h10min –Coffee-break
ba, PI)

CRÉDITO RURAL
SICOOB
A força que você precisa para vencer
os desafios.
Sul brasil

www.jornalsulbrasil.com.br

Maxicrédito
Ouvidoria - 0800 646 4001 | (49) 3361-7000
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Aplicação de Dejeto de Suínos no Solo: Uma
Alternativa ou Um Problema? - Parte 2
POR KAINE CRISTINE CUBAS DA SILVA¹; JULIA CORÁ SEGAT² & DILMAR BARETTA³

F

rente à produção
demasiada
de
dejeto de suínos,
este resíduopassou a ser
considerado, do ponto de
vista ambiental, um potencial poluidor para os
solos, ar e os recursos
hídricos.Atualmente, um
dos principais desafios
do setor está relacionado às questões ambientais e à sustentabilidade.
Entretanto,há uma controvérsia entre aumentar
a produção epreservar o
meio ambiente. Os relatos de poluiçãodos recursos naturais evidenciam a necessidade de
alternativas imediatase
cautelosas para que o
reaproveitamento desse
resíduo.
A incorporação ao solo
é a principal forma de
descarte desse materialpor causa da facilidade

de aplicação e pelos motivos econômicos, entretanto, quando doses excessivas são empregadas
a médio e longo prazo
em uma mesma área, ultrapassandoa capacidade de suporte do solo, a
contaminação ambiental
pode ser desencadeadae,
consequentemente, interferir diretamentenas
propriedades físicas, químicas e biológicas dos
solos,além de comprometer o desenvolvimento e a produtividade das
plantas cultivadas neste
local.
Outra relevante questão a ser consideradapara a utilização deste
material como fertilizante orgânico é a variabilidade na composição e no
volume. As propriedades
físico-químicas do dejeto
de suínossão dependen-

tes, principalmente, do
sistema de produção e
danutrição e, portanto,
passíveis de serem melhoradas com técnicas de
manejo. O uso contínuo
pode levarao aumento
dos níveis de nutrientes, desequilíbrios nutricionais das plantase ao
acúmulo de alguns compostos no solocomo o cobre, zinco, chumbo, cádmio, ferro e manganês.
Mas, dentre os nutrientes, o nitrogênio e o
fósforo apresentam grande relevância quanto aos
aspectos econômico e
ambiental. As perdas de
nitrogênio por volatilizaçãosão mais intensas
em regiões tropicais. A
contaminação dos lençóis freáticos por nitrato
é relativamente comum,
fato preocupante, visto
que este pode ser trans-

formado em nitrito, nocivo à saúde humana. Já
o fósforo é contribuinte
para a ocorrência da eutrofização dos recursos
hídricos,
especialmente em áreas pequenas e
declivosas, em que as
perdas por escoamento
superficial são substanciais.
Talvez o maior problema esteja relacionado
ao planejamento, tanto
na construção das instalações como no manejo dos dejetos, aliado
à baixa capacidade de
investimento de muitos
pequenos
produtores.
Além disso, a ineficiência
de tratamento do dejeto,
no cumprimento da recomendação de adubação,
bem como na fiscalização no cumprimento da
legislação baseada na
oferta do nutriente fós-

foro pelos dejetos segundo as determinações da
FATMA, são evidentes.
Contudo, amagnitude
do impacto ambiental,
as melhores doses para
cada tipo de solo, o efeito residual da aplicação
dos dejetos e asformas
para reduzir o volume de

matéria seca desse resíduo, são aspectos que
ainda precisam ser estudados em novas pesquisas, para que a utilização do dejeto de suínos
não seja um problema ao
meio ambiente.
A Parte 1 foi publicada
na edição 158 em 30/07.

¹Acadêmica do Curso de Zootecnia - CEO/UDESC. Chapecó/SC.
²Zootecnista, Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo - CAV/UDESC. Lages/SC.
³Professor Doutor do Departamento de Zootecnia - CEO/UDESC. E-mail: dilmar.baretta@udesc.br

Seleção de Abelhas-Rainhas Melhora Sanidade e Produção

A

abelha-rainha
é o elemento
mais
importante de uma colmeia,
afinal ela é a responsável pela reprodução
da espécie e depende
dela também a harmonia dos trabalhos da
colônia. Sem uma rainha saudável e fértil,
a colmeia enfraquece
e a produtividade de
mel cai. A abelha-rainha vive em torno de
cinco anos e quando
ela envelhece a colônia trata de criar uma
nova rainha. Mas esse
trabalho pode ter a
ajuda dos produtores
e pesquisadores. Por
isso, a Estação Experimental da Epagri de
Videira desenvolve o
projeto de seleção de
abelhas-rainhas.
A
pesquisa
teve
início em 2010 com
um projeto financiado pela Fundação de

Sul brasil

Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de
Santa Catarina (Fapesc). Oito apiários foram formados, abrangendo sete regiões do
Estado. Nessas regiões, apicultores de 12
municípios
doaram
as matrizes – aquelas
que eles julgavam ser
as mais produtivas e
mansas.
Durante dois anos,
as colônias foram
avaliadas quanto a
infestação pelo ácaro
varroa, comportamento higiênico e produtividade de mel. As
colônias que se destacaram forneceram
material para a produção de novas rainhas, que passaram a
fazer parte do apiário
de seleção estadual,
localizado na Estação
Experimental de Videira.
O processo de se-

leção
de
abelhas-rainhas inicia com a
identificação das colônias que apresentam
melhor comportamento higiênico, uma característica evidente
das abelhas africanizadas. “Nós realizamos testes para conhecer a capacidade
que as abelhas operárias têm em detectar,
desopercular e remover as crias mortas,
doentes ou com parasitas”, explica a pesquisadora Tânia Patrícia Schafaschek (foto).
Os estudos indicam
que as abelhas com
alto comportamento
higiênico podem diminuir a taxa de infestação de varroa em
abelhas adultas. O
ácaro varroa tem sido
o grande vilão responsável pelo desaparecimento de colônias no
mundo inteiro. Além

disso, a pesquisa avalia a produtividade de
mel em cada safra.
Com os dados nas
mãos, a pesquisadora inicia o trabalho de
produção das novas
abelhas-rainhas. Já
no Laboratório de Produção de Rainhas, ela
faz a transferência de
larvas de um dia para
cúpulas especiais. “É
importante manter a
temperatura acima de
25°C e a umidade do
ar em 70% para evitar
o resfriamento e desidratação das larvas”
ressalta Tânia. Os
caxilhos contendo as
cúpulas com as larvas
transferidas são levados ao apiário em uma
colônia denominada
recria ou mini-recria.
Para isso, em Videira,
a pesquisa utiliza uma
colmeia composta por
sete quadros e sem a
presença da rainha.

www.jornalsulbrasil.com.br

Depois de 10 dias
é chegado o momento de fazer a coleta
dos caxilhos com as
realeiras
fechadas.
O material é levado
novamente ao laboratório e as realeiras
são transferidas para
uma estufa com temperatura e umidade
controladas. Depois
de um a dois dias
as rainhas nascem.
Elas são anestesiadas para poderem ser
pesadas, medidas e
marcadas. Tânia des-

taca que a marcação é
necessária para saber
o ano de nascimento da rainha e para
poder acompanhar o
seu desenvolvimento.
As novas rainhas são
levadas ao apiário e
dentro de cinco a sete
dias elas vão realizar
o vôo de acasalamento. As rainhas melhoradas apresentam
maior capacidade de
postura, resultando,
assim, em colmeias
mais fortes e produtivas.

21 Anos
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Tempo
Semana ensolarada com tardes de temperatura mais elevada em SC
Quinta e sexta-feira (13 e 14/08): Persiste a condição de nevoeiro ao amanhecer e sol entre nuvens no
decorrer dos dias, sem condição de chuva. A temperatura segue elevada para época do ano, mais alta
no Oeste e Litoral Sul..
Sábado (15/08): Sol com muitas nuvens em SC.
Chuva fraca à noite no Litoral Sul. Temperatura amena em todas as regiões.
Domingo (16/08): Muitas nuvens. Condição para
pancadas de chuva à tarde em cidades próximas à
divisa com o RS. Nas demais regiões, o tempo seco
persiste. Temperatura amena..
TENDÊNCIA de 17 a 26 de agosto de 2015
A chuva volta a Santa Catarina no dia 19/08, com a
passagem de uma frente fria. A Temperatura tende
a ter uma leve queda no dia seguinte. Nos dias 21 e
24/08 há possibilidade de chuva em todas as regiões do Estado. Nos dias 25 e 26/06 a temperatura
deve sofrer queda devido à atuação de uma massa
de ar frio.
Agosto, Setembro e Outubro
Inverno com chuva e temperatura acima da média em SC
El Niño em curso com influência no Sul do Brasil
Fim do inverno e inicio a primavera: 23/09 às
05h21min
Para o trimestre julho/agosto/setembro a previsão é
de chuva acima da média em SC. Estudos científicos
apontam para aumento da chuva no Sul do Brasil,
em anos de El Niño.
No entanto, é importante lembrar que o El Niño norteia a previsão, mas o acompanhamento diário é que
é determinante para prever os eventos extremos.
Em relação à temperatura a previsão é de um inverno
mais ameno em SC, com temperatura acima a média
climatológica. Isso não significa que não chegarão ondas de frio ao Estado, mas neste ano devem ser mais
escassas e pouco duradouras, intercalando com períodos mais aquecidos.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram Site: ciram.epagri.sc.gov.br

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 – 27/08/2015
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Agenda
15/08 - Passeio - Roteiro Rural Tour
Este roteiro foi elaborado para você vivenciar uma
nova experiência.
Programação:Saída às 13h00
- Visita e degustação de queijos (bovino e ovino)
- Visita a Gruta de Sede Figueira
- Visita ao Museu da Colonização Italiana
- Visita e degustação Agroindústria de Embutidos
- Visita e degustação Cantina de Vinho Colonial
retornos previsto às 18h00
Valor: R$ 50,00 (inclui transporte, monitoria e todas
as taxas de visitação e degustações)
Organização e realização: Eco Eventos e Turismo
Informações: 49 9106 0035 com Levina
E-mail:ecoeventosturismo@gmail.com
Facebook: Eco Eventos e Turismo
21/08a 11/09 - Festival Oeste Gastronômico
O Festival Oeste Gastronômico acontecerá de 21 de
agosto a 11 de setembro, com o intuito de valorizar
a gastronomia regional.
Trinta e dois restaurantes de Chapecó participarão
de um Circuito Gastronômico,
no qual o consumidor terá acesso ao prato diretamente no estabelecimento.
Informações: (49) 3312 2312
21 a 23/08 - 7ª Exposição de Orquideas
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de
Nes
End: Rua Assis Brasil, 20D
Informações: 9983 3344 com Terezinha Bedin
22 a 23/08 - 8º Rodeio Artístico Nacionale 8ª
Etapa da 15º Festival Nacional da Cultura Gaúcha
Local: Parque da Efapi
Informações: 49 99871947 com Gelson Borsoi
E-mail:ctgherancagaucha@borsoi.com.br
Alojamento: 9987 5219 Patrão Eloir Kraker
Realização: CTG Herança Gaúcha

Receita

Torta de mousse de
maracujá fácil
Ingredientes
• Massa:
• 1 pacote de biscoito tipo maisena
• 100 g de margarina
• Recheio:
• Sumo de 4 maracujás grandes
• 1 lata de leite condensado
• 1 lata de creme de leite
Modo de Preparo
• Massa
• Triture os biscoitos no liquidificador (ou processador)
• Misture a margarina até obter uma massa homogênea
• Forre a forma no fundo e nas laterais e leve ao forno
por até 10 minutos
• Deixe esfriar
• Prepare o recheio
• Recheio
• Bata no liquidificador os ingredientes até ficar bem
cremoso
• Coloque o recheio na massa e leve à geladeira
• Pode fazer uma outra camada 3 claras em neve com
creme de leite

www.jornalsulbrasil.com.br

Indicadores
R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

3,19 kg
3,11 kg

Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.

2,02 kg
150,00 ar
144,00 ar
151,00 ar
80,00 sc
35,00 sc
23,50 sc
65,00 sc
1,07 lt

Adubos NPK (9:20:15+micro)1
(8:20:20)1
(9:33:12)1

79,00 sc
75,20 sc
83,00 sc

Fertilizante orgânico2
Farelado - saca 40 kg2
Granulado - saca 40 kg2
Granulado - granel2
Queijo colonial3
Salame colonial3
Torresmo3
Linguicinha
Cortes de carne suína3
Frango colonial3
Pão Caseiro3 (600 gr)
Cenoura agroecológica3
Ovos
Ovos de codorna 3
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
Mel3
Pólen de abelha3 (130 gr)
Muda de flor – cxa com 15 uni
Suco laranja3 (copo 300 ml)
Suco natural de uva3 (300 ml)
Caldo de cana3 (copo 300 ml)
Banana prata do rio Uruguai3
Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

12,80 sc
17,20 sc
430,00 ton
13,00 kg
13,00 – 17,00 kg
18,00 – 26,00 kg
11,00 kg
10,00 – 15,00 kg
9,75 – 10,75 kg
3,50 uni
2,00 maço
5,0 dz
3,50/30 uni
22,00 kg
11,00 – 14,00 kg
14,00 kg
15,00 kg
17,00
13,00 cxa
2,00 uni
2,00 uni
2,00 uni
2,50 kg
9,70 sc
8,00 sc
116,00 tn

Dólar comercial

Compra: 3,4820
Venda: 3,4826

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

788,00
908,00 / 943,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 12/08/2015
* 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.
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