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Dia MunDial Da Água 
O Dia Mundial 

da Água foi 
criado pela 

ONU (Organização das 
Nações Unidas) no dia 
22 de março de 1992. 
O dia 22 de março, de 
cada ano, é destinado 
a discussão sobre os 
diversos temas rela-
cionadas a este impor-
tante bem natural.

No dia 22 de março 
de 1992, a ONU tam-
bém divulgou um im-
portante documento: a 
“Declaração Universal 
dos Direitos da Água”. 

Esta declaração é um 
texto que apresenta 
uma série de medidas, 
sugestões e informa-
ções que servem para 
despertar a consciên-
cia ecológica da popu-
lação e dos governan-
tes para a questão da 
água.

Mas como devemos 
comemorar esta im-
portante data? Não só 
neste dia, mas tam-
bém nos outros 364 
dias do ano, precisa-
mos tomar atitudes 
em nosso dia-a-dia 

que colaborem para 
a preservação e eco-
nomia deste bem na-
tural. Sugestões não 
faltam: não jogar lixo 
nos rios e lagos; eco-
nomizar água nas 
atividades cotidianas 
(banho, escovação de 
dentes, lavagem de 
louças etc); reutilizar 
a água em diversas si-
tuações; respeitar as 
regiões de mananciais 
e divulgar ideias eco-
lógicas para amigos, 
parentes e outras pes-
soas.

Declaração Universal dos Direitos da Água

Art. 1º - A água faz parte do patrimônio do planeta.Cada continente, cada povo, cada nação, cada 
região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos.

Art. 2º - A água é a seiva do nosso planeta.Ela é a condição essencial de vida de todo ser 
vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, 
a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser 
humano: o direito à vida, tal qual é estipulado do Art. 3 º da Declaração dos Direitos do Homem. 

Art. 3º - Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e 
muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e 
parcimônia.

Art. 4º - O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e de 
seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a 
continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos 
mares e oceanos, por onde os ciclos começam.

Art. 5º - A água não é somente uma herança dos nossos predecessores; ela é, sobretudo, um 
empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como 
uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras.

Art. 6º - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem um valor econômico: precisa-se 
saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer 
região do mundo.

Art. 7º - A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua 
utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação 
de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis.

Art. 8º - A utilização da água implica no respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação 
jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem 
pelo homem nem pelo Estado.

Art. 9º - A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as 
necessidades de ordem econômica, sanitária e social.

Art. 10º - O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso 
em razão de sua distribuição desigual sobre a Terra.
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COMO DESCOngElaR CaRnE SEM PERDER QualiDaDE?
DiEgO DE CórDOvA CUCCO3, JOCEliTA DE limA1, KArinA mATEUS2,JUlCEmAr DiAS KESSlEr3, mOiSéS rODrigUES DOS SAnTOS2, TAíS rEginA SCzESny1

Com a rotina cor-
rida de muitas 
pessoas, fica 

cada vez mais difícil pre-
parar no dia a dia uma 
comida fresca nas refei-
ções. Com isso nota-se a 
importância dos congela-
dos, que são uma opção 
para facilitar a conserva-
ção de carnes e outros 
derivados da produção 
animal.

Para conservação das 
carnes de maneira geral, 
por maior período de tem-
po, utiliza-se geralmente 
freezer com temperatura 
entre -18ºC e -23ºC. O 
congelamento de carnes 
consiste em uma condi-
ção negativa de tempera-
turaque faz com que as 
células do seu interior 
que possuem grande vo-
lume de água, formem 
cristais de gelo em sua 
estrutura ao longo do 
congelamento (figura 1). 
Quando a água solidi-
fica-se há expansão do 
volume, podendo ocorrer 
o rompimento das célu-

las estruturais da carne 
tornando-as propicia as 
perdas de exsudatos, ou 
seja, o líquido presente 
dentro das fibras mus-
culares extravasam para 
o meio externo e ocasio-
nam a perda de nutrien-
tes, além de tornar a car-
ne dura após o cozimento 
já que o líquido presente 
na carne é também res-
ponsável pela suculência 
e maciez. 

Algumas recomenda-
ções básicas podem au-
mentar a qualidade do 
produto conservado. Se-
gue abaixo alguns exem-
plos:

• Dividir a carne em 
porções suficientes para 
uma refeição antes do 
congelamento (figura 2), 
para evitar o recongela-
mento, pois isto reduz-
sua qualidade, princi-
palmente pelas perdas 
exsudativas que pos-
suem alto valor nutricio-
nal.

• Observar o prazo de 
validade na embalagem 

de cada produto, ou o 
tempo máximo de con-
servação relativo às es-
pécies animais e prever 
o consumo em tempo 
hábil;

• Ater-se na importân-
cia de seguir métodos 
eficientes de descongela-
mento.

A forma mais adequa-
da é o descongelamento 
lento dentro da geladei-
ra (4ºC) e consumir em 
até 24 horas, garantin-
do uma máxima maciez, 
sabor e suculência da 
carne, além de evitar a 
proliferação de bacté-
rias causadoras de in-
toxicações alimentares. 
O descongelamento no 
micro-ondas não é indi-
cado, devido ocorrer um 
descongelamento rápido 
dos cristais de gelo que 
estão entremeados nas 
fibras da carne, ocorren-
do a exsudação de líqui-
dos, além de em alguns 
casos provocar “queima” 
na parte superficial da 
carne que também resul-

tam em carne dura.
O descongelamento à 

temperatura ambiente 
deve ser evitado, devi-
do ao ambiente propício 
para a multiplicação de 
microrganismos. Além 
disso, exposta por um 
longo período poderão 
causar uma elevada con-
taminação que acarre-
tará em intoxicação ali-
mentar. A multiplicação 
dos microrganismos no 
processo de congelamen-
to é inibida, já em refri-
geraçãoretardado, mas 
jamais eliminada.

A importância de uma 
adequada prática de 
conservação, congela-
mento e descongelamen-
to, resultará na quali-
dade do produto final, 
e evitar uma possível 
intoxicação alimentar. 
Informações relevantes 
ao consumidor como as 
descritas anteriormente, 
buscamorientá-lo para 
minimizar perdas de 
produto e garantir aboa 
qualidade que se preza. 

1Acadêmicado curso de zootecnia da Universidade do Estado de Santa Catarina
2mestranda(o) em zootecnia da Universidade do Estado de Santa Catarina
3Professor do Departamento de zootecnia da Universidade do Estado de Santa Catarina

Figura 1. Carne congelada com formação de cristais de 
gelo em sua estrutura. Fonte:wisegeek.

Dictyocaulus viviparus: PaRaSiTO CauSaDOR Da VERMinOSE PulMOnaR EM BOVinOS

Dictyocaulus vi-
viparus é um 
parasito pul-

monar, causador de dic-
tyocaulos e que acomete 

tanto bezerros quanto 
animais adultos.Em ca-
sos crônicos,os animais 
acometidos apresentam 
tosse e emagrecimen-

¹ Acadêmica de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC
² Profª me. Docente do curso de Enfermagem da Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC

THAinã TOmASi1& AlEKSAnDrO SCHAFEr DA SilvA2

to lento, sem causas 
aparente. Já em casos 
agudos,os animais apre-
sentam dificuldade para 
respirar, tosse úmida e 
secreção nasal, além de 
edema pulmonar.

No ciclo biológico do 
parasito, as fêmeas de 
Dictyocaulus fazem a 
postura dos ovos nos brô-
nquios, quando eclodem 
estas larvas do estádio 1 
(L1)migram para a tra-
queia e posteriormente 
para a boca e assim sere-
mengolidos e eliminados 
nas fezes ou pela tosse. 
No bolo fecal as larvas 
atingem a forma infec-
tante, isto é, as larvas 
L3 deixam o bolo fecal e 
alcançam às folhas das 
pastagens, podendo en-

Figura 2. Porções de carne em embalagens plásticas. Fonte: missfit.

Figura 1: Bovino que provavelmente morreu devido a verminose 
pulmonar. na imagem é possível ver os helmintos no interior dos 
brônquios (seta). Fonte: desconhecida.

so, pode ser observadas 
alterações nos pulmões, 
tais como acumulo de li-
quido e espuma, edemas 
e enfisemas.

O tratamento pode ser 
feito utilizando ivermec-
tina e levimisol, benzi-
midazóis, acompanhada 
de mudanças no manejo 
da pastagem, o que pode 
contribuir para o con-
trole do parasito. Dentre 
esses manejos destaca-
-se o controle da lotação 
de animais nos piquetes, 
evitar o contado dos ani-
mais jovens com pasta-
gem em regiões de bas-
tante umidade, separar 
animais por faixa etária, 
não utilizando a mesma 
pastagem que os animais 
mais jovens. Porém, todas 
essas dicas são importan-
tes para regiões endêmi-
cas ou que tiveram algum 

surto de verminose pul-
monar nos últimos anos. 

Casos de dictyocaulose 
em bovinos têm ocorrido 
geralmente em forma de 
surto no Brasil, sendo 
que animais jovens são 
principalmente afetados. 
Recentemente, nos oeste 
catarinense foi diagnosti-
cado pelo Setor de Pato-
logia do Instituto Federal 
Catarinense de Concor-
dia um surto de vermi-
nose pulmonar em vacas 
leiteiras, que tiveram re-
dução de 50% de sua pro-
dução leiteira. Portanto, 
o parasito está presente 
na região Oeste de Santa 
Catarina, e veterinários 
precisam de atenção em 
novos casos que podem 
surgir, e assim evitar a 
morte de animais que 
afetamnegativamente a 
produção. 

tão os animais ingerirem 
junto com a pastagem, 
e infectam-se. Em vacas 
prenhas pode ocorrer à 
transmissão vertical para 
o feto, isto é, via circula-
ção placentária.  

Uma entrevista com 
proprietário é impor-
tante para o diagnósti-
co diferencial, e guiar o 
veterinário nos exames 
a serem solicitados.O 
diagnóstico pode ser feito 
com o exsudato coletado 
da traqueia do animal e 
observado em microscó-
pio a presença de ovos. 
O diagnóstico também 
pode ser realizado atra-
vés do exame parasitoló-
gico de fezes para identi-
ficar as larvas. Em caso 
de necropsia, o parasito 
é facilmente visualizado 
nos brônquios pulmona-
res (Figura 1), além dis-
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CRianÇaS DE PlanalTO alEgRE RECEBEM BananaS na MEREnDa 
ESCOlaR PRODuZiDaS POR agRiCulTORES DO MuniCÍPiO

A merenda esco-
lar, através do 
Programa Na-

cional de Alimentação 
Escolar – PNAE, é uma 
política pública que tem 
o objetivo de proporcio-
nar uma alimentação 
de qualidade para as 
crianças que frequen-
tam a escola (creches, 
pré-escola e ensino 
fundamental). Para es-
timular e garantir que 
produtos originários 
da agricultura familiar 
sejam oferecidos para 
este público, a legisla-
ção brasileira prevê que 
pelo menos 30% dos 
alimentos sejam produ-
zidos por estes agricul-
tores.

Desde 2006, a Epa-
gri iniciou um trabalho 
de desenvolvimento da 
fruticultura de clima 
tropical em regiões que 
tenham um microclima 
adaptado á espécies de 
frutas que necessitam 
temperaturas mais ele-
vadas para o seu de-
senvolvimento e baixa 
probabilidade de ocor-
rência de geadas.

No município de Pla-
nalto Alegre, em 2012, 

foi implantada uma 
Unidade de Referência 
Tecnológica de frutas 
de clima tropical – URT, 
que no seu percurso 
utilizou recursos do 
programa SCRural. O 
trabalho foi realizado 
na propriedade rural 
do Sr. Igelso Salvador e 
sua esposa Sra. Lucila 
na comunidade Tope 
da Serra (Figura 1). O 
objetivo foi de acompa-
nhar o desenvolvimento 
das culturas da bana-
na, abacaxi, maracujá 
e goiaba entre outras 
frutas e de servir de re-
ferência para famílias 
que queiram implantar 
um trabalho similar.

Entidades como, 
Epagri, cooperatica Co-
operare e Prefeitura de 
Planalto Alegre atra-
vés das Secretarias de 
Educação e da Agricul-
tura, tem incentivado 
a introdução de frutas 
produzidas no municí-
pio na merenda esco-
lar.

Decorridos 4 anos, as 
famílias de Igelso Sal-
vador (Figura 2) e seu 
vizinho Julsimar Sal-
vanho estão colhendo 

os frutos do trabalho. 
Além de comercializa-
rem as frutas direta-
mente aos consumi-
dores, também estão 
vendendo as bananas 
para a merenda escolar 
nas escolas do municí-
pio de Planalto Alegre. 
No dia 1º de março, 
foi realizada a primei-
ra entrega de bananas 
para as escolas no ano 
de 2016 (Figura 3); ao 
total são 120 quilos por 
mês que são oferecidas 
as crianças. 

As bananas foram 
produzidas de forma 
agroecológica e amadu-
recidas naturalmente, 
conferindo qualidade 
e sabor aos frutos. Se-
gundo a Nutricionista 
do município de Pla-
nalto Alegre, Priscila 
Cararo, “ter uma ali-
mentação saudável é 
fundamental para que 
as funções do organis-
mo funcionem de for-
ma equilibrada. O há-
bito alimentar se forma 
durante a infância. Por 
isso, a introdução de 
novos alimentos deve 
ser estimulada nessa 
fase, com adequação à 

Figura 1. início da implantação do pomar de banana com a participação de técnicos da Epagri – 
marlene Boniatti e gilberto E. Barella e o casal de agricultores igelso e lucila

Figura 2. A família de igelso e lucila no bananal implantado e em produção

1 Engº Agrº. Extensionista rural da Epagri-município de Planalto Alegre e professor colaborador da Udesc-curso de zootecnia

Figura 3. O agricultor Julsimar na entrega simbólica - a primeira no ano, com a professora marilce m. Felipi 
e a diretora valdézia m Chiarelo com a turma da 1ª série da Escola municipal Professora Cleusa guindani 
Huntman 

quantidade e qualida-
de da alimentação das 
crianças. Porém, fazer 
com que as crianças 
se alimentem de forma 
correta não é tarefa fá-
cil. Existe uma maior 
dificuldade no consu-
mo de frutas e vegetais. 
Desta forma, na escola, 
procuramos maneiras 
de introduzir estes ali-
mentos no cardápio, 

como é caso de receitas 
com a banana, onde 
usamos a fruta in natu-
ra e em novas prepara-
ções”, conclui Priscila.

Outro benefício é que 
os recursos da pre-
feitura destinados á 
aquisição das bananas, 
remuneram as famí-
lias dos agricultores do 
próprio município esti-
mulando e fortalecendo 

o mercado local.
Estas iniciativas, 

através de políticas 
públicas nas esferas 
federal, estadual e mu-
nicipal e das relações 
interinstitucionais, 
contribuem para o de-
senvolvimento da agri-
cultura familiar como 
também da sociedade 
que consomem seus 
alimentos.
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Previsão do Tempo
Quarta-feira (30/03/2016): 
Tempo: Sol e algumas nuvens durante o dia, na 
maioria das regiões. Na Grande Florianópolis, Vale 
do Itajaí e Litoral Norte, mais nuvens e chance de 
chuva fraca, especialmente no período noturno.
Temperatura: amena na madrugada e em elevação 
durante o dia.
Vento: sudeste a nordeste, fraco.
Sistema: alta pressão (massa de ar seco) no Sul do 
Brasil.

Quinta-feira (31/03/2016): 
Tempo: Presença de sol entre nuvens em SC. No Li-
toral e norte do Estado, condições de chuva espe-
cialmente no período noturno.  
Temperatura: amena na madrugada e em elevação 
durante o dia.
Vento: leste a nordeste, fraco.

Sexta-feira e Sábado (01 e 02/04/2016): 
Tempo: Presença de sol entre nuvens em SC. No pe-
ríodo da tarde e noite, condições de pancadas isola-
das de chuva do Meio Oeste ao Litoral. 
Temperatura: mais elevada.
Vento: nordeste, fraco a moderado.

Domingo (06/03):
Sol entre nuvens em boa parte do Estado, com chu-
va isolada na madrugada no Litoral. Entre a tarde e 
noite, condições de pancadas isoladas de chuva do 
Planalto ao Litoral.
Temperatura: em elevação.

TENDÊNCIA de 30 de março a 06 de abril
Os indicativos são que o mês de março termine com 
tempo mais seco com sol entre algumas nuvens e 
temperatura mais elevada em SC. Próximo aos dias 
03 e 04, a previsão de formação e deslocamento de 
uma nova frente fria, provoca chuva em todas as 
regiões do Estado.

Previsão do Tempo - 3 meses
Março, Abril e Maio de 2016

Março, Abril e Maio de 2016

Outono com chuva e temperatura próxima a acima 
da média em SC
El Niño enfraquece durante o outono

No trimestre, a previsão é de chuva próxima a acima 
da média para Santa Catarina, sendo mais favorá-
vel para a região Oeste a chuva acima da média. Dos 
meses em questão, março deve ser o mês com menos 
chuva na maioria das regiões, especialmente até o fim 
do verão.
Em relação à temperatura a previsão é de temperatu-
ra próxima a acima média climatológica, no trimestre. 
Em março e abril chegam às primeiras massas de ar 
frio com formação de geada em algumas localidades 
do Estado, sobretudo no Planalto Sul.

Espaço do leitor
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Fontes: 

Instituto Cepa/DC – dia 17/02/2015 

* 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. 

Suíno vivo  

- Produtor independente 

- Produtor integrado 

R$ 
3,35 kg 
3,22 kg 

Frango de granja vivo 1,67 kg 

Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  

- Sul Catarinense 

97,00 ar 

100,50 ar 

102,00 ar 

Feijão preto (novo) 90,00 sc 

Trigo superior ph 78 22,00 sc 

Milho amarelo 25,00 sc 

Soja industrial 46,00 sc 

Leite–posto na plataforma ind*. 0,86 lt 

Adubos NPK (9:20:15+micro)
1 

                       (8:20:20)
1 

                       (9:33:12)
1
 

 

59,00 sc 

55,20 sc 

61,00 sc 

 

Fertilizante orgânico
2
 

Farelado - saca 40 kg
2
 

Granulado - saca 40 kg
2
 

Granulado - granel
2
 

 

10,80 sc 

15,00 sc 

355,00 ton 

Queijo colonial
3
 15,30 kg 

Salame colonial
3
 15,00 – 20,00 kg 

Torresmo
3
 15,00 – 25,00 kg 

Linguicinha 11,00 kg 

Cortes de carne suína
3
 10,00 – 15,00 kg 

Frango colonial
3
 9,75 – 10,00 kg 

Pão Caseiro
3 
(600 gr) 6,90 uni 

Ovos  5,0 dz 

Ovos de codorna 
3
 3,50/30 uni  

Peixe limpo, fresco-congelado
3
 

- filé de tilápia 

- carpa limpa com escama 

- peixe de couro limpo 

 

23,00 kg 

12,00 – 14,00 kg 

14,00 kg 

Mel
3
 20,00 kg 

Pólen de abelha
3
 (130 gr) 24,00 

Muda de flor – cxa com 15 uni 13,00 cxa 

Suco laranja
3
 (copo 300 ml) 2,00 uni 

Suco natural de uva
3
 (300 ml) 2,00 uni 

Caldo de cana
3
 (copo 300 ml) 2,00 uni 

Banana prata do rio Uruguai
3
 2,75 kg 

Calcário 

- saca 50 kg
1 

unidade 

- saca 50 kg
1 
tonelada 

- granel – na propriedade  

 

12,50 sc 

8,00 sc 

116,00 tn 

Dólar comercial 
Compra: 4,0312 

Venda: 4,0318 

Salário Mínimo Nacional 

                      
880,00 

Receitas com Banana

Farofa de Banana Fácil
* 3 unidade(s) de banana prata
* 2 colher(es) (sopa) de manteiga
* 1/2 unidade(s) de cebola ralada(s)
* quanto baste de sal
* quanto baste de farinha de mandioca torrada
* quanto baste de salsinha picada(s)
Como fazer: Descasque as bananas e corte-as 

em pedaços pequenos. Leve a manteiga ao fogo, 
coloque a cebola e deixe-a dourar. Junte os pe-
dacinhos de banana e mexa ligeiramente com um 
garfo, até que fiquem corados. Tempere com salsa 
e sal a gosto e, vá adicionando a farinha, aos pou-
cos. Sirva em seguida.

Vitamina de banana
* 2 bananas
* 225 ml de leite semidesnatado
* 4 colheres (sopa) de água
* 2 colheres (sopa) de açúcar mascavo
* 8 cubos de gelo
Em um liquidificador, junte as bananas e o leite. 

Bata até as bananas ficarem picadas. Despeje a 
água e o açúcar mascavo. Bata até a mistura ficar 
homogênea. Acrescente os cubos de gelo. Volte a 
bater até a mistura ficar homogênea de novo. Sir-
va imediatamente.
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