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Embora as do-
enças ocupa-
cionais ainda 

não tenham uma defi-
nição correta, as mes-
mas são citadas desde 
tempos remotos, quan-
do alguns pesquisado-
res citaram doenças 
que acometiam os tra-
balhadores, por conta 
da sua longa jornada 
de trabalho.

A partir da revolução 
industrial as condições 
para a saúde do tra-
balhador começou a 
mudar de foco, já que 
naquele tempo o mes-
mo sofria jornada de 
trabalhos de mais de 
12 horas, com uma re-
muneração muito pe-
quena e situações de 
trabalho precárias.

Foi a partir dos anos 
80 que a denominação 
sobre as doenças ocu-
pacionais foram modi-
ficadas que até então 
eram muito restritas a 
apenas alguns aconte-
cimentos. Eram vistas 
apenas como doenças 
que aconteciam no am-
biente físico, quando o 
trabalhador entrava em 
contato com substan-
cias físicas, químicas 
e biológicas. Hoje esta 
denominação passou 
para um âmbito mais 
amplo, sendo o traba-
lhador sujeito a vários 
condicionantes que 
podem levá-lo a uma 
patologia.

As condições de tra-
balho e as patologias 
geradas pelo mesmo 
estão relacionadas a 
outros fatores, como a 

Doenças Ocupacionais Relacionadas 
ao Avicultor e sua Prevenção
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organização do traba-
lho, a manutenção do 
trabalho, o ambiente, 
os quais refletem ati-
vamente na qualidade 
de vida deste trabalha-
dor, tanto de maneira 
positiva, quanto nega-
tiva.

As condições ambien-
tais do trabalho rural, 
em particular as poei-
ras de origem animal e 
vegetal, têm sido asso-
ciadas ao aumento de 
doenças respiratórias, 
como asma, bronquite 
crônica, pneumonites 
por hipersensibilidade, 
entre outras. Várias 
atividades agrícolas 
envolvem altos níveis 
de exposição a poeiras 
e substâncias como ga-
ses tóxicos, endotoxi-
nas e agrotóxicos. Além 
disso, os esporos de 
fungos que costumam 
ser contaminantes das 
poeiras orgânicas au-
mentam ainda mais os 
riscos da exposição a 
estas poeiras. Segun-
do estudos realizados, 
tais problemas respira-
tórios são acentuados 
nos avicultores, que 
trabalham constan-
temente com a poeira 
gerada pelos animais. 
Os aviários em questão 
são uns dos que mais 
soltam essa poeira por 
serem criados em con-
finamento em um am-
biente fechado. Esta 
poeira pode não ser 
visível, mas afeta pro-
fundamente o pulmão 
durante a respiração. 
Este caso pode ser ain-
da mais agravado se o 

Estas doenças po-
dem estar sendo pre-
venidas com cuidados 
muito simples, como 
por exemplo: o uso de 
máscaras filtradoras de 
ar, para que a poeira 
não seja inalada e o ar 
seja filtrado pela más-
cara antes da respira-

ção; a colocação destes 
animais do aviário em 
locais mais arejados e 
ventilados, para que a 
poeira não se concentre 
e se mantenha naquele 
local de trabalho. Esta 
ventilação também 
pode ser feita por gran-
des ventiladores e pelo 

uso de ar condicionado 
adequado.

Caso os avicultores 
apresente algum sinto-
ma ou tenham alguma 
duvida, procure a uni-
dade de saúde do seu 
município, que a equi-
pe de saúde deve estar 
apta a auxiliar.

avicultor for tabagis-
ta, sendo que o tabaco 
por si já é um agressor, 
não apenas do pulmão, 
mas da traquéia e todo 
trato respiratório. Esta 
agressão aumenta ain-
da mais quando em 
contato com a constan-
te poeira liberada pelos 
animais do aviários.

O avicultor que tra-
balha com aves em 
confinamento, ainda 
pode ter contato com 
várias poeiras, poden-
do agravar seu caso. 
Estas poeiras podem 
ser do próprio animal; 
a que levanta do chão 
do andar dos animais 
e do próprio avicultor; 
pode se encontrar na 
madeira, caso o local 
seja de madeira; entre 
outras.

A ação destes agentes 
irritantes ao sistema 
respiratório tem efeito 
cumulativo e nem sem-
pre as conseqüências 
aparecem de imediato. 
Aos poucos pode apre-
sentar indícios de que 
não está bem, como 
por exemplo: chiado 
pulmonar, falta de ar 
e/ou tosse com expec-
toração durante o tra-
balho. Como tais sinto-
mas aparecem alguns 
anos após o contato 
com este ambiente de 
trabalho, muitas vezes 
não relaciona-se a ver-
dadeira causa com os 
efeitos. Por isso é im-
portante estar atento a 
estas informações, pos-
sibilitando a prevenção 
antes mesmo que os 
sintomas apareçam. 

sistema de ventilação acionado através da abertura das cortinas e de ventiladores

máscara simples para filtragem da poeira
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Expediente

PAulo ricArdo ficAgnA1

Agroturismo em Chapecó Rota Vale do Rio Uruguai

O Agroturis-
mo é uma 
forma de 
divulgação 

e intercâmbio de expe-
riências entre as pes-
soas do meio rural e 
urbano que ocorre no 
espaço e em proprie-
dades rurais propor-
cionando bem estar e 
visual agradável aos 
olhos de quem bus-
ca prazer, descanso e 
novos conhecimentos. 

O Agroturismo é 
complementar às ati-
vidades agropecuárias 
desenvolvidas pelos 
agricultores familia-
res e contribui para 
dinamizar a economia 
local. Cria empregos 
através da oferta de 
produtos e serviços 
aos turistas como o 
artesanato, produ-
tos agropecuários, 
alimentação, hospe-
dagem, lazer, trilhas 
ecológicas com con-
servação ambiental, 
entre outros.

Para o verão, uma 
opção é a “Rota Vale 
do Rio Uruguai”, lo-

calizada no Distrito 
de Goio-En, acesso 
ao Rio Grande do Sul. 
São 17 km de asfalto 
e 5 km de estrada de 
terra. Nesta Rota en-
contram-se diversos 
pontos turísticos:

Quiosque Sabor Co-
lonial - Família Carva-
lho (Figura 1). Ao lado 
da rodovia, após o pos-
to de fiscalização da 
Cidasc. Encontram-
se diversos produtos 
coloniais como doces 
de frutas, panificados 
e mel. O destaque é o 
ótimo caldo de cana 
feito na hora.

Mirante da Ferra-
dura. Após passar 
pelo portal de en-
trada “Vale do Rio 
Uruguai”(Figura 2), 
encontra-se o mirante 
da Ferradura (Figu-
ra 3) com recuo para 
estacionar o carro e 
visualizar uma paisa-
gem panorâmica do 
vale do rio Uruguai, 
agora com a formação 
do lago da hidrelétrica 
Foz do Chapecó. 

Caldo de Cana – Fa-
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mília Fidelis (Figura 
4) Após o mirante, a 
caminho da Trilha do 
Pitoco, encontra-se a 
Família Fidelis. Neste 
local, abrigado por um 
quiosque, é possível 
consumir um caldo de 
cana e comprar outros 
produtos derivados na 
cana como o melado e 
açúcar mascavo. Um 
produto de destaque 
que a família produz é 
o queijo colonial.

Algo inusitado no ca-
minho é passar com o 
carro em um pequeno 
córrego de águas cris-
talinas que desce da 
montanha e atravessa 
por cima da estrada 
(Figura 5).

Trilha do Pitoco – 
Família Figueira – A 
Trilha do Pitoco é um 
atrativo natural com 
acesso pela proprieda-
de da Família Figueira 
(Figura 6) composto 
por belas paisagens 
e uma trilha com um 
conjunto de cinco ca-
choeiras sendo a pri-
meira, a menor delas 
(Figura 7). Na trilha 

e nas cachoeiras há 
piscinas naturais com 
águas próprias para 
um bom banho. São 
percorridos cerca de 5 
km de trilha entre ida 
e volta em um verda-
deiro recanto ecológi-
co. Segundo Simone, 
filha dos proprietários, 
“visando uma maior 
sustentabilidade am-
biental, qualidade e se-
gurança aos turistas, 
no local não é permi-
tido fazer fogo, acam-
par, nem consumir 
bebida alcoólica”. Para 
fazer a trilha, há um 
custo de R$ 15,00 por 
pessoa com desconto 
para grupo de estu-
dantes e a atividade 
tem acompanhamento 
de um monitor(a). Os 
horários para fazer a 
trilhas são as 9:00 e 
as 14:00 hs. É possí-
vel agendamento com 
horário especial pelo 
telefone 3319-9205.

 Neste verão, 
quem estiver em Cha-
pecó e região pode 
conferir esta opção de 
lazer. 

figura 1. Quiosque sabor colonial

figura 2. Portal de sinalização da rota vale do rio uruguai

figura 3. vista parcial do mirante da ferradura

figura 4. caldo de cana família fidelis

figura 5. córrego de passa por cima da estrada

figura 6. casal gomercindo e nelci figueira

figura 7. A primeira e menor das cinco cachoeiras ao longo da trilha

ficagna
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Manejo Integrado de Pragas – MIP
guilherme o. s. ferrAZ de ArrudA1
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Manejo Integrado 
de Pragas - MIP é 
conceituado como 

uma filosofia de controle de 
insetos em plantios agríco-
las e florestais, onde pode 
ser feito o uso integrado de 
alguns métodos de combate, 
baseado em parâmetros eco-
nômicos e ecológicos.

Na filosofia do MIP, um 
inseto é considerado praga 
quando sua população atin-
ge o nível de dano econômico 
- NDE, ou seja, quando cau-
sa prejuízos que justificam o 
seu controle.

Busca-se manter a densi-
dade populacional dos inse-
tos abaixo do nível de dano 
econômico, como “não pra-
ga”. Avalia-se a situação de 
forma holística, para ver a 
real necessidade de interven-
ções de controle e minimizar 
os impactos do uso irracional 
dos produtos químicos.

Etapas do MIP:
O Manejo Integrado de Pra-

gas é realizado em etapas, 
iniciando-se pela avaliação 
geral do ecossistema (culti-
vos, população do inseto pra-
ga e inimigos naturais, além 
dos fatores edafoclimáticos). 
Com tais informações, a eta-
pa seguinte é a tomada de 
decisão (controlar ou não). 
Se a decisão for controlar, 
realiza-se a etapa da escolha 
do(s) método(s) de controle.

Métodos de Controle:
Os principais métodos de 

controle de pragas agríco-
las e florestais utilizados no 
MIP são: Controle Cultural 
(rotação de espécies; revol-
vimento do solo; higiene flo-
restal; adubação; vegetais 
hospedeiros alternativos; 
plantios heterogêneos); Con-
trole Mecânico (catação ma-
nual; armadilhas); Controle 
Físico (fogo; temperatura; 

luz visível; radioatividade); 
Controle Legislativo (serviço 
quarentenário; leis obriga-
tórias de controle; fiscaliza-
ção de produtos químicos; 
certificação fitossanitária de 
origem); Controle Biológico 
(ação de agentes predadores, 
parasitóides e patógenos so-
bre as pragas); Controle por 
resistência de plantas; Con-
trole por comportamento dos 
insetos e Controle Químico 
(uso de produtos químicos).

O Controle Biológico no 
MIP:

Dentre os métodos, o Con-
trole Biológico é destaque em 
programas de Manejo Inte-
grado de Pragas agrícolas e 
florestais. É fundamental, 
pois regula a densidade po-
pulacional das pragas no 
meio ambiente pela ação dos 
predadores, parasitóides e 
patógenos.

Os predadores são inimi-
gos naturais que matam logo 
sua presa para se alimenta-
rem. Os insetos predadores 
mastigadores consomem to-
talmente sua presa, como é 
o caso de vários Coleópteros 
adultos, entre eles as “joa-
ninhas” (Coleoptera: Cocci-
nellidae), que se alimentam 
de pulgões, entre outras pra-
gas agrícolas. Já os insetos 
predadores sugadores inje-
tam toxinas que paralisam a 
presa e dissolvem tecidos in-
ternos, facilitando a posterior 
sucção dos fluidos corporais. 
É o caso do percevejo Podi-
sus nigrispinus (Hemiptera: 
Pentatomidae), que “suga” 
lagartas desfolhadoras de 
Eucalipto, pragas florestais.

Já os parasitóides não ma-
tam o hospedeiro no início, 
pois precisam do corpo des-
tes para se desenvolverem 
nele, consumindo-os ao lon-
go do seu ciclo de vida. No 
controle biológico florestal 
são utilizadas as vespinhas 
parasitóides Rhyssa persu-
asoria (Hymenoptera: Ich-
neumonidae), Megarhyssa 
nortoni (Hymenoptera: Ich-
neumonidae) e Ibalia leucos-
poides (Hymenoptera: Ibalii-
dae), que parasitam larvas 
de vespa da madeira - Sirex 
noctilio (Hymenoptera: Siri-
cidae), em Pinus. 

Os patógenos de insetos 
são agentes com alta espe-
cificidade, sendo chamados 
de entomopatogênicos, como 
fungos, bactérias e nematói-
des. Os fungos colonizam o 
corpo dos insetos, eliminan-
do-os, como fazem o Meta-
rhizium anisopliae e Beauve-
ria bassiana, preparados em 

formulação comercial pronta 
para aplicação no campo. Um 
dos vários usos é no controle 
de insetos desfolhadores e 
broqueadores de palmáceas. 
A bactéria entomopatogênica 
Bacillus thuringiensis é utili-
zada no controle de lagartas 
desfolhadoras de Eucalipto, 
entre outras. Ainda no cam-

po florestal, o melhor controle 
da vespa da madeira é com o 
nematóide Beddingia siricidi-
cola, que esteriliza larvas da 
praga no tronco de Pinus. 

Assim, pesquisas continu-
am sendo desenvolvidas para 
o controle biológico, um dos 
pilares do Manejo Integrado 
de Pragas.

Joaninha alimentando-se de pulgões. As joaninhas são insetos que se alimentam de pequenos insetos, ácaros, pólen e néctar e 
podem comer mais de 50 pulgões por dia. os pulgões são insetos que parasitam diversas espécies vegetais com seu aparelho 
bucal do tipo sugador, com o qual perfuram os tecidos vegetais sugando sua seiva.

ilustração da ação de um fungo entomopatogênico beauveria bassiana no controle biológico de um coleóptero que é uma 
praga da bananeira conhecido como broca do rizoma ou moleque da bananeira
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Tempo
Lombo trançado

1- lombo suíno com cerca de 3kg
1- xícara de vinho branco seco
2- folhas de louro
2 - colheres (sp) de molho shoyo
2 - colheres (sp) de mostarda
sal a gosto
 
Molho:
6 colheres (sp) de nata
6 colheres(sp) mostarda
4 colheres (sp) mel
 
Modo de fazer
Limpe o lombo retirando as aparas.
Corte em 3 partes sem separar 1 das extremida-
des, tempere com o vinho
branco,louro,mostarda sal e o molho shoyo, deixe 
tomar gosto por 2
horas.
Antes de levar ao forno trance o lombo e leve para 
assar com o tempero
onde ele ficou reservado.Leve ao forno coberto 
com papel aluminio por
40min, após retire o alumionio e deixe mais 15 
min ate dourar.
Para o molho misture os ingredientes e leve ao 
fogo por 5 min, mexendo sempre.
Sirva para regar o lombo.
Decore com rodelas de abacaxi grelhadas na 
manteiga e cerejas.

Eloá Ramos

IndicadoresReceita

Previsão de Tempo

Quinta-feira (22/12): O verão começa com tem-
po firme, predomínio de sol e muito calor em SC, 
devido a influência de uma massa de ar seco e 

quente. 

Sexta-feira (23/12): Sol e calor em SC. Da tarde 
para noite, aumento de nuvens e pancadas iso-
ladas de chuva com trovoadas, devido ao calor 
e aproximação de uma frente fria. Há risco de 

temporal e granizo isolado. Temperatura elevada 
com ar abafado. 

Sábado e Domingo (24 e 25/12): Um cavado, 
associado a frente fria no oceano, deixa o tempo 
instável com predomínio de nebulosidade e pan-
cadas de chuva, alternando com períodos de me-
lhoria. Risco de temporal isolado. A temperatura 

diminui especialmente do Planalto ao Litoral. 

TENDÊNCIA 26/12/11 a 06/01/12
Para este período persistem os indicativos de 

chuva mais frequente e mal distribuída entre o 
Planalto ao Litoral, concentradas especialmente 
entre a tarde e noite, e por vezes na madrugada. 

No Oeste e Meio Oeste, a condição é de tempo 
mais seco em boa parte desses dias. Temperatu-

ra em elevação no Estado.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL PARA 
JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2012 

Verão com estiagem no Oeste e Meio Oeste de 
SC, associado a La Niña!

Início do Verão: 22/12 às 02h e 30min.

A previsão é de tempo mais seco com chuva 
abaixo da média climatológica e mal distribuída, 
com períodos de estiagem no Oeste e Meio Oeste, 
devido à influência da La Niña. Nessas regiões, 
a chuva abaixo da média registrada nos últimos 
meses (outubro, novembro e primeiros 20 dias 
de dezembro) e o cenário previsto para o verão, 
terão impacto na agricultura e abastecimento de 

água. 

Setor de Previsão de Tempo e Clima 
Epagri/Ciram 

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
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Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 21/12/2011 
* 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$ 
2,64 kg 
2,48 kg 

Frango de granja vivo 1,61 kg 
Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

98,00 ar 
102,00 ar 
104,00 ar 

Ovinos – Peso Vivo4 
- Cordeiro (até dois dentes) 
- Ovelha e capão (adultos) 

 
4,00 kg 
3,00 kg 

Feijão preto (seminovo) 75,00 sc 
Trigo superior ph 78 21,00 sc 
Milho amarelo 24,50 sc 
Soja industrial 41,00 sc 
Leite–posto na plataforma ind*. 0,88 lt 
Adubos  NPK   (8:20:20)1 

(9:33:12)1 

(2:20:20)1 

59,00 sc 
64,90 sc 
51,90 sc 

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

 
10,00 sc 
14,00 sc 

335,00 ton 
Queijo colonial3 10,00 – 12,00 kg 
Salame colonial3 10,00 – 13,00kg 
Torresmo3 8,00 – 17,00 kg 
Linguicinha 6,80 – 8,00 kg 
Cortes de carne suína3 6,50 – 9,00 kg 
Frango colonial3 7,75 – 8,50 kg 
Pão Caseiro3 (600 gr) 2,75 uni 
Pé de Moleque 8,00 kg 
Ovos 2,50 dz 
Batata doce assada 2,50 – 3,50 kg 
Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
17,00 kg 
8,50 kg 

10,00 kg 
Mel3 9,00 – 10,00 kg 
Muda de flor – cxa com 15 uni 9,00 – 10,00 cxa 
Suco laranja – copo 300 ml3 1,00 uni 
Suco natural de uva – 300 ml3 1,50 uni 
Caldo de cana – copo 300 ml3 1,00 uni 
Cookies integrais 3,50  

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

 
8,50 sc 
5,45 sc 
91,00 tn 

Dólar comercial Compra: 1,8501 
Venda: 1,8508 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

545,00 
630,00 – 730,00 

A UDESC/CEO e o 
Jornal Sul 

Brasil, desejam 
a todos os 
leitores um 

FELIZ NATAL e 2012 com 
muita Saúde, Paz, Amor e 

Prosperidade.


