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VIVÊNCIA EM AGROPECUÁRIA
Diogo Luiz de Alcantara Lopes1

N

ovamente, o
município de
Águas Frias/
SC sediou a realização
da etapa a campo da
disciplina de Vivência em Agropecuária
do Curso de Zootecnia. O compromisso
foi firmado, no dia 17
março de 2016, entre
a Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC OESTE
eaPrefeitura do município, esta representada peloPrefeito
Danilo Daga e através
do Secretário da Agricultura Francisco Loeri Sabino.
A etapa a campo
realizada na sema-

na passada, entre os
dias 14 a 21 de maio,
consiste na permanência dos alunos de
Zootecnia nas propriedades rurais por
um período ininterrupto de 7 dias. Esta
disciplina é realizada
semestralmente pelos alunos e é parte obrigatória para a
obtenção do título de
Bacharel em Zootecnia. Nesta etapa, os
alunos convivem com
os produtores rurais,
seus familiares e colaboradores
vivenciando as diferentes
tarefas, dificuldades
e entraves observadas nas propriedades.

Este é um período de
troca mútua entre
produtores rurais e
acadêmicos, que contribui
amplamente
para o crescimento e
aprimoramento dos
alunos em sua jornada dentro da universidade e projetando seu
futuro profissional.
Ao término do período de vivência, o veterinário Clério Antônio Hoefle ministrou
a palestra “Alternativas para melhorar a
reprodução em bovinos leiteiros”,além do
almoço de integração
entre todos os envolvidos nesta etapa. O
evento contou ainda

Assinatura de compromisso firmado entre universidade e prefeitura do município de Águas Frias

com a participação
de 11 famílias de produtores rurais, 11
acadêmicos, três professores do Departamento de Zootecnia

e o Engenheiro Agrônomo do município,
Sr. Carlos Baldissera.
Em nome da UDESC
OESTE, agradeço o
empenho da prefei-

tura e dos produtores
pela recepção, acolhida e contribuição
com a aprendizagem
dos alunos de Zootecnia.

1Prof. Doutor do Curso de Zootecnia/UDESC OESTE, responsável pela disciplina de Vivência em Agropecuária.

CORANTES NATURAIS UTILIZADOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

A

Luiz Torres1, Emiliane Rodrigues Gavião1, Paula Araújo Ribeiro2, Cássia Regina Nespolo2

coloração
dos
alimentos está
diretamente ligada a sua aceitabilidade, sendo a primeira
qualidade a ser notada e
levada em consideração
pelo consumidor. Para
atender as expectativas
dos mesmos, os corantes
são amplamente utilizados pelas indústrias. O
setor alimentício preocupa-se muito com a aplicação de cores e usa os
corantes para obtenção
de alimentos que agradem ao consumidor, pois
além de necessária para

sobrevivência, a alimentação também é fonte de
prazer. O uso de corantes pode restaurar possíveis perdas de coloração
decorrente do processamento e armazenamento, manter a uniformidade do produto e tornar os
produtos mais atrativos.
Por serem considerados
aditivos, os corantes são
adicionados aos alimentos
intencionalmente,
sem o propósito de nutrir, para modificar suas
características
físicas,
químicas, biológicas ou
sensoriais. São utilizados

apenas com a finalidade
de intensificar ou conferir coloração ao produto,
porém devem-se levar
em consideração os riscos toxicológicos destes
aditivos. O uso indiscriminado dos aditivos
sintéticos aumentou as
intoxicações por metais
pesados, além do risco
de desenvolver câncer. O
FDA (Food and Drug Administration), órgão americano responsável pelo
controle dos alimentos,
permite o uso de apenas
sete corantes artificiais
na indústria alimentícia

e de cosméticos. Assim,
o consumo de corantes
naturais tem aumentado
nos últimos anos, já que
vêm sendo utilizados há
anos sem evidências de
danos à saúde. Entretanto, não devem ser
considerados absolutamente seguros somente
por serem naturais, pois
a forma de obtenção pode
afetar estes compostos,
em função dos solventes
empregados na extração, da possibilidade de
presença de impurezas e
da contaminação microbiológica. Do ponto de

vista tecnológico, os corantes naturais apresentam desvantagens como
baixa estabilidade e alto
custo, mas conferem ao
produto aspecto natural,
o que aumenta sua aceitação e torna gradativa
a substituição por esses
corantes na indústria
alimentícia.
Além de
atribuir cor aos alimentos, muitos corantes naturais têm propriedades
benéficas à saúde, como
propriedades
antioxidantes, efeitos anti-inflamatórios, proteção contra oxidação e prevenção

de doenças crônicas.
Dentre as substâncias
bioativas
encontradas
em alimentos e relacionadas à nutrição e saúde, estão as clorofilas,
carotenoides,
antocianinas, betalaínas, entre
outros. Portanto, a aplicação de corantes naturais está em ascendência
na indústria alimentícia,
adaptando-se aos novos
hábitos e estilos de vida
dos consumidores, com
uma alimentação mais
adequada e benéfica
para sua saúde.

1Acadêmico do Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, UNIPAMPA, Itaqui, RS; 2Professora Adjunta, Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Itaqui, RS.
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TECNOLOGIAS VOLTADAS AO BEM-ESTAR DE MATRIZES
SUÍNAS FOI ASSUNTO DO XXIV - ConectaZOO
KAINE CRISTINE CUBAS DA SILVA¹; DIEGO DE CÓRDOVA CUCCO²; MARIA LUÍSA APPENDINO NUNES ZOTTI²

A

s exigências em
prol do bem-estar animal
impulsionaram recentemente o aumento
do número de porcas
gestantes alojadas em
sistemas de baias coletivas, emsubstituiçãoàs
celas individuais. Esta
tendência foi recentemente confirmada pelo
anúncio da BRF de que
irá abolir, em um prazo de 12 anos, o uso de
gaiolas de gestação em
seus sistemas produtivos.
No entanto, a transformação destes sistemas origina problemas
importantes, especialmente relacionados à
alimentação das matrizes. Em resposta à
necessidade de aperfeiçoar a alimentação
individual em porcas
alojadas em grupos, os
alimentadores eletrônicos individuais (do inglês, ElectronicSowFeeding – ESF) começaram
a surgir na década de
80. Nesse sistema, as
porcas são alimentadas uma de cada vez,
isoladas do grupo em
uma estação,que possui uma gaiola de alimentação. As fêmeas
são individualmente reconhecidas pelo sistema, pois possuem uma
identificação por rádio
frequência na orelha,
responsável por emitir
um sinal a ser lido pela
antena receptora existente nas centrais de
alimentação. A quantidade de alimento para
cada porca pode ser
determinada, entregue
quando esta entra na
estação de alimentação e é identificada pelo
controle
computacional.
O XXIV ConectaZoo

foi realizado no dia 27
de abril de 2016 em
Chapecó/SC, organizado pelos grupos GABA
(Grupo de Ambiência
e Bem-estar Animal),
GMG (Grupo de Melhoramento Genético)
e PET (Programa de
Educação Tutorial) da
Universidade do Estado de Santa Catarina/UDESC, com fins
de discutir sobre esse
tema. O público do
evento foi de 158 pessoas (Figura 1), desde
acadêmicos até profissionais envolvidos na
cadeia suinícola.
Michel Lermen, técnico da BRF, apresentou
a palestra “Experiências da BRF na implantação dos projetos ESF
com matrizes suínas
gestantes em grupos”.A
empresa anunciou que
implantará o sistema
de gestação de matrizes suínas em grupos
até 2026, com base na
legislação europeia. As
metas para 2020 são
que 50% das fêmeas sejam alojadas em grupos
em Campos Novos/SC
e Marau/RS e 100% em
Toledo/PR, Lajeado/RS
e Concórdia/SC.
Com a implantação
do ESF, houve mudanças nos padrões de
construção das granjas, especialmente na
climatização dos galpões. O administrador
e extensionista relatou
que os problemas iniciais contemplaram o
alto custo de implantação e importação e
que, por isso, um dos
desafios é a manutenção do preço normal
dos produtos finais ao
consumidor. Em contrapartida, a inovação,
o controle no fornecimento de ração, a oti-

mização e a redução da
mão de obra, foram as
principais
vantagens
resultantes da utilização desta tecnologia.
O Dr. Rubens Valentini, suinocultor e diretor
da Infoporc BRASIL explanou a palestra “Sustentabilidade e Mudanças Tecnológicas”, na
qual elucidou que, para
se entender o conceito
de granjas sustentáveis, há a necessidade da compreensãodo
mundo em que vivemos, já que as mudanças são rápidas.
O conceito de sustentabilidade foi explicado eressaltou-se que
esta deve ser praticada
com seriedade, técnica
e ciência. “Hoje é unânime a importância
da sanidade, mas ainda existem discussões
quanto às questões
ambientais, à rastreabilidade, à saudabilidade dos produtos e
ao bem-estar animal”,
afirma Rubens. A apresentação foi concluída
com a reflexão de que
a inovação deve trazer
vantagens econômicas
mensuráveis e ser rentável e, ainda, que ser
sustentável é sobreviver, atender o consumidor e reconhecer a cadeia de valor, pois não
se podem transferir os
custos.
Após, houve a realização da mesa redonda,
mediada pelo professor
Dr. Diovani Paiano da
UDESC e com a participaçãodos palestrantes e do produtor Sidney Vilani (Figura 2),
proprietário da Granja
Pevi, a primeira a adotar o sistema ESF em
Santa Catarina.
Rubens explicou que
na utilização do mane-

¹Acadêmica do Curso de Zootecnia - CEO/UDESC. Chapecó/SC. E-mail: kainecubas@hotmail.com
²Professores Doutores do Departamento de Zootecnia – CEO/UDESC.

Figura 1 – Público que presenciou o evento.

Figura 2 – Mesa redonda. Da esquerda para a direita: Michel Lermen, Sidney Vilani, Rubens Valentini e
Diovani Paiano.

jo dinâmico, em que as
fêmeas são adicionadas
e removidas da baia em
intervalos durante a
gestação, é importante
que não haja a mistura
de leitoas e porcas, por
causa da hierarquia e,
além disso, porque a
estação de alimentação
deve ser ajustada para
a largura do corpo do
animal, diferente para
estas duas categorias.
Ainda, devem ser introduzidos grupos de
oito a dez animais, para
que possam formar um
sub-grupo. Rubens relata que o manejo dinâmico é realizado principalmente em pequenas
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granjas, ao passo que o
manejo estático, em que
o grupo é formado e não
há a adição ou retirada
de fêmeas, em granjas a
nível internacional.
Outro ponto tratado
foi a diferença de custos
entre o sistema de alojamento convencional e
o alojamento em grupos
com ESF. A conclusão
entre os participantes
foi que há um aumento
de 10-15% dos custos
em relação ao sistema
convencional, valor variável de acordo com a
cotação do euro. Todos
afirmaram que os custos são diluídos com
a redução da mão de

obra utilizada e que o
trabalho é facilitado e
desenvolvido com maior
qualidade. A nutrição é
de precisão, pois podem
ser feitosajustes nas
curvas de alimentação
e, com a utilização de
dosadores, é possível
adicionar quantidades
pequenas de produtos
específicos, como aminoácidos, em determinado período escolhido.
Aliado a isso, a conversão de ração em quilo
de leitão nascido pode
ser calculada, o que auxilia no melhoramento
genético, já que é uma
característica transmissível.

Maxicrédito
Ouvidoria - 0800 646 4001 | (49) 3361-7000
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CUIDADOS COM A PELE DO IDOSO: RELAÇÃO COM
ATIVIDADES DE TRABALHO NO MEIO RURAL
Gabriela Vicari1, Raquel Ribeiro Nogueira1, Bruna Claudia Sczesny1, Aline Oliveira1Marta Kohls2, Carla Argenta2

O

s idosos que
vivem no meio
rural têm uma
melhor qualidade de vidacomparados aos que
vivem na área urbana,
isto se justifica pela liberdade e autonomia
que estes têm em relação
a seus afazeres diários e
a manutenção e garantia
de suas crenças e costumes.
No Brasil, é considerado idoso, toda pessoa
com 60 anos ou mais.
Os idosos atualmente
compõem uma grande
parcela da população
brasileira, sendo um
grupo que necessita de
cuidados
específicos,
poiso envelhecimento é
um processo fisiológico, gradual e universal,
ou seja, todos os seres
humanos passarão por
este processo. Sua evo-

lução dependerá de fatores genéticos, estilo de
vida de cada indivíduo,
fatores
socioeconômicos, escolaridade, entre
outros. Neste processo,
a pele é um dos órgãos
em que essas mudanças
tornam-se bastante perceptíveis pela sua exteriorização/exposição.
Com o avançar da
idade, a pele dos idosos sofre diminuição da
espessura, redução da
elasticidade
apresentando maior fragilidade e menor capacidade
de atuar como barreira
contra fatores externos,
precisando de cuidado e
maior atenção para evitar agravos à saúde.
Os idosos que trabalham no meio rural
necessitam de cuidados especiais com a
pele, pois se expõem a

maiores fatores de riscos. Entre estes fatores
pode-secitar: trabalhos
manuais, manuseio de
venenos e agrotóxicos e
principalmente exposição ao sol,este ultimo os
deixam mais propensos
à queimadura solar e
desenvolvimento de cânceres de pele.
É aconselhável que o
idoso que atua no ambiente rural restrinja
sua exposição ao sol
e quando o fizer, esteja utilizando filtro solar, roupas de mangas
compridas(cubram braços e pernas) e chapéus.
Estas medidas ajudarão
a minimizar os efeitos
nocivos do sol, já que o
meio rural as atividades
de trabalho são realizadas em lugares de grande exposição.
Em casos de manuseio

de venenos e agrotóxicos, é importante utilizar os equipamentos de
proteção individual, que
incluem: calça, avental
impermeável, luvas de
borracha, botas, viseira,
respirador e touca árabe. Lembrando que ao
terminar a atividade, deve-se retirar todo equipamento com cuidado e
separá-lo para higienizar
individualmente, evitando o contato direto com
os agrotóxicos.
Diariamente o idoso
deve ingerir bastante líquido,
principalmente
água e manter uma alimentação rica em frutas
e verduras, promovendo
a hidratação da pele e
consequentemente um
envelhecimento saudável. É recomendado tomar banhos mornos ou
frios, usar sabonetes e

hidratantes com vitamina E, glicerina, ácidos
graxos, aveia, entre outros que ajudam na hidratação da pele.

Se precisar de orientações ou frente a dúvidas
procure a unidade de
saúde mais próxima.

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

Epagri reúne 380 pessoas para difundir tecnologia
do SPDH – Sistema Plantio Direto em Hortaliça

O

Sistema Plantio
Direto emHortaliças – SPDH, é
capaz de atender a grande maioria dos agricultores catarinenses que trabalham com agricultura
convencional e que, cada
vez mais, são chamados
a produzir alimentos
mais seguros, que atendam as demandas e necessidades dos consumidores.
O SPDH tem como
princípios centrais a
promoção da saúde das
plantas e maior autonomia das famílias agricultoras. Através de suas
práticas, constrói ambientes de produção resilientes, capazes de oferecer condições de cultivo
adequadas para obtenção de alimentos limpos,
com alto valor biológico,
respeitando o ambiente,
a saúde de produtores e

Sul brasil

consumidores e a qualidade de vida das famílias
rurais.
É inovador em tecnologias e métodos de trabalho, privilegiando o diálogo e a cooperação entre
as famílias rurais, extensionistas,
pesquisadores e instituições, todos
comprometidos com uma
nova forma de fazer agricultura, aprimorando e
evoluindo conhecimentos agronômicos. Oferece
ainda a possibilidade de
integrar as diferentes atividades da propriedade
em um sistema de rotação da produção, tanto
vegetal quanto animal.
A Epagri vem trabalhando há anos para
a disseminação dessa
tecnologia no Estado,
dadas suas vantagens
econômicas, ambientais
e também sociais. Recentemente, entre os dias 13

e 15 de abril a empresa
reuniu em Lages, 380
pessoas para o I Encontro Estadual do Sistema
Plantio Direto em Hortaliças. O encontro teve
por objetivo apresentar
resultados de pesquisa e
extensão sobre o SPDH,
seus métodos de trabalho, tecnologias e práticas aplicadas na transição e efetivação de uma
agricultura limpa.
Foram
apresentados
trabalhos técnicos e científicos voltados ao conhecimento sobre o SPDH e
ao aprofundamento na
discussão sobre promoção da saúde de plantas
no cultivo de hortaliças.
O evento contou com sete
palestras sobre temas diversos e com um painel
de depoimentos e troca
de experiências entre
agricultores e técnicos,
uma excursão ao muni-

cípio de Ituporanga,além
de oficinas com máquinas, equipamentos apropriados ao plantio direto
e sementes tradicionais
de hortaliças.
Na noite do dia 13 de
abril foi realizada a cerimônia de lançamento
dos boletins didáticos
com tecnologia de SPDH
para o cultivo de brássicas (couve flor, brócolis e
repolho) e de tomate. São
materiais que vêm complementar uma série já
iniciada com os boletins
didáticos sobre cultivo do
chuchu e da moranga híbrida tetsukabuto. Todos
os materiais apresentam
tecnologias inéditas desenvolvidas pela Epagri e
seus parceiros: a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e a
Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC).
Conforme o Diretor de

www.jornalsulbrasil.com.br

Extensão Rural da Epagri,
engenheiro-agrônomo Paulo Arruda,
o evento foi excelente,
demonstrando a importância das parcerias
na construção do saber
entre técnicos, pesquisadores e agricultores,
tendo como resultado
uma proposta sustentável de transição do plantio convencional para o
agroecológico. A comissão organizadora ava-

liou que o evento foi um
marco para a agricultura
catarinense, no sentido
de viabilizar a busca por
um sistema que atenda
aos princípios técnicos,
ambientais, econômicos
e éticos.
O Encontro Estadual
de SPDH foi uma iniciativa do grupo de trabalho
da Epagri, UFSC, Udesc
e teve apoio do programa
SC Rural, CNPq e Fapesc.

21 Anos
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Tempo
Convite

Feriado começa com sol na maior parte do Estado
Chuva no final de semana
Quinta-feira (26/05):
Tempo: sol com aumento de nuvens em todo o Estado. Na Grande Florianópolis e Litoral Norte, chuva
fraca e isolada no início e final do dia. No Oeste e
Meio-Oeste, pancadas de chuva isolada à tarde. Nas
demais regiões, chuva isolada à noite.

O Magnífico Reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, Prof. Marcus Tomasi, e o Diretor
Geral Pró-Tempore do Centro de Educação Superior do Oeste – CEO, Prof. Marcel Manente Boiago, têm a
honra de convidar Vossa Senhoria para a solenidade de posse do Diretor Geral, Prof. Dilmar Baretta, para
mandato 2016-2020.
Data: 03/06/2016
Horário: 19 horas
Local: Centro de Cultura e Eventos – Sala Cyro Sosnosky - R. Assis Brasil, 20 D - Centro, Chapecó/SC.

Sexta-feira (27/05):
Tempo: no Oeste, Meio-Oeste, Planalto Norte e Litoral Norte, céu encoberto com chuva, devido à atuação
de áreas de baixa pressão no oeste e norte de SC.
Nas demais regiões, muitas nuvens com períodos de
abertura de sol.

Favor confirmar presença até 01/06 pelo telefone (49) 2049-9532.

Sábado (28/05):
Tempo: no Oeste e Meio-Oeste, permanece encoberto com chuva e trovoada, devido à atuação de áreas
de baixa pressão em superfície e perturbações entre
médios e altos níveis se aproximando de SC. Nas demais regiões, o sol aparece com muitas nuvens. No
final do dia, a chuva atinge as áreas do Planalto catarinense, e a nebulosidade aumenta no litoral. Condição de chuva mais intensa no Oeste e Meio-Oeste.
Domingo (29/05):
Tempo: no Oeste e Meio-Oeste, encoberto com chuva
e trovoada na madrugada e manhã, melhorando no
decorrer do dia. Nas demais regiões, encoberto com
chuva, devido à formação de uma frente fria no Sul
do Brasil e perturbação em médios níveis da atmosfera. Permanece a condição de chuva mais elevada no
Oeste e Meio-Oeste.
TENDÊNCIA de 30 de maio a 08 de junho de
2016
Em torno do dia 31/05, condição de chuva em SC, especialmente no norte e litoral. A primeira semana de
junho será marcada por um período com dias de sol
e poucas chances de chuva em SC. As temperaturas
ficam mais baixas entre os dias 01 e 02/06, e entre
06 e 08/06.
Previsão do Tempo - 3 meses
Maio, Junho e Julho de 2016
El Niño enfraquece com previsão de neutralidade no
inverno
No trimestre, a previsão é de chuva próxima a acima
da média para Santa Catarina, sendo os valores acima da média mais prováveis de ocorrer no Oeste. A
chuva deve continuar ocorrendo de forma irregular,
mais concentrada em alguns eventos do que frequente. Nesta época do ano são comuns períodos de tempo mais seco.
Em relação à temperatura a previsão é de valores
próximos à média climatológica, no trimestre.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram Site: ciram.epagri.sc.gov.br

CONVITE
Em comemoração ao “Dia Mundial do Leite”, a Epagri por meio do Centro de
Pesquisa para Agricultura Familiar - Cepaf, Chapecó-SC, convida para:

I Seminário do Leite no Oeste Catarinense
Data: 01 de junho de 2016.
Local: Auditório do Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar – Epagri/ Cepaf.
Servidão Ferdinando Tusset, S/N – Bairro São Cristóvão – Chapecó-SC.
Evento gratuito.

Programação
Horário
13:30
14:00

Palestra
Recebimento convidados
Importância da cadeia leiteira no Oeste
Catarinense

15:30

Sistemas produtivos de leite com ênfase em
produção à pasto
Intervalo

15:45

Pastagens preconizadas para o Oeste Catarinense

14:45

16:00
16:15
17:00

Variedades de milho de polinização aberta como
opção para silagem
Segurança e qualidade do leite: a credibilidade que
vem do campo
Encerramento

Palestrante
Clovis Dorigon
Carlos Otávio Mader
Fernandes
Felipe Jochims
Alberto Höfs
Vagner Miranda Portes

Interessados devem fazer sua inscrição antecipada através do Extensionista Rural
da Epagri de seu município ou pelo telefone 2049-7510
Contamos com sua presença

Sul brasil
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