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Fique atento: a qualidade dos ovos
incubáveis define a qualidade dos pintinhos!

O

Brasil
está
cada vez mais
inserido
na
cadeia avícola mundial,
sendo o terceiro maior
produtor de carne de
frango do mundo, atrás
somente dos Estados
Unidos e China, e ainda o maior exportador
mundial do produto.
Para manter esse nível
de produção o país precisa investir cada vez
mais na qualidade dos
ovos incubáveis, que
originarão
pintinhos
de um dia saudáveis e
consequentemente carne de frango de qualidade ao consumidor. O
produtor rural, criador
de matrizes para as
empresas integradoras,
deverá estar atento aos
muitos fatores envolvidos para que se obtenham ovos incubáveis
com excelente qualidade:
-Ambiente do aviário:
deve ser agradável, com
boas condições de temperatura e ventilação,
para que as aves não
sintam frio ou calor;
-Nutrição das aves: é
indispensável que seja
corretamente
balanceada, fornecendo às
aves todas as vitaminas e minerais necessários para o seu bom
desenvolvimento;
-Sanidade dos animais: as aves devem
ser livres de doenças,
para isso são monitoradas frequentemente
garantindo seu status
sanitário;
-Linhagem adequada:
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deverão ser utilizadas
linhagens que propiciam um crescimento
rápido e com bom ganho de peso;
-Idade das matrizes:
é importante que não
sejam muito jovens ou
velhas, pois poderão
interferir na qualidade
e no tamanho do ovo,
e
consequentemente
na qualidade dos pintinhos eclodidos;
-Higiene geral: os
ovos deverão ser coletados o mais rápido
possível, não deverão
ter material fecal, e o
uso de desinfetantes é
recomendado;
-Manejo de recria das
matrizes: durante essa
fase as aves passam
pelo processo de maturação sexual, que é
feito através de estímulos luminosos. Problemas nesta fase poderão
ocasionar comprometimento na produção de
ovos;
-Manejo da produção
de ovos: as aves devem
ser condicionadas a colocarem seus ovos nos
ninhos e não na cama
do aviário. O ninho
deve ser limpo, pois se
a presença de fezes for
grande, contaminará
os ovos.
-Procedimentos
de
biosseguridade em todas as fases da cadeia
avícola, garantindo dessa forma que as aves
estejam protegidas e livres de enfermidades.
Além destes cuidados
é necessária a realização de monitorias nos

Figura 1. Aspectos necessários a serem observados na realização do monitoramento dos ovos produzidos para verificar a presença de alterações
que interferem na qualidade e eclosão dos pintinhos:

Comparativo entre ovo de boa qualidade e ovo deformado

Ovo com casca trincada

Ovo com sujidades de origem fecal

Ovo trincado

Técnica de ovoscopia utilizada para avaliar qualidade física dos ovos
incubáveis através do contraste da casca com luz externa (ovoscópio)

Ovo de boa qualidade

ovos produzidos para
verificar a presença de
algumas alterações que
interferem na qualidade
e eclosão dos pintinhos

cessárias, pois podem
detectar problemas no
manejo ou na sanidade
que possam estar ocorrendo na granja de ma-

como: ovos trincados,
deformados, sujos e
com câmara de ar deslocada (Figura 1). Estas monitorias são ne-

1Médica Veterinária – Mestranda em Ciência Animal – CAV/UDESC – Lages/SC
2Aluna do curso de Medicina Veterinária – CAV/UDESC – Lages/SC
3Professora de Sanidade Animal do curso de Zootecnia CEO/UDESC, Chapecó/SC e do Programa de Pós-graduação CAV/UDESC, Lages/SC

trizes. Monitoramento
e prevenção continuam
sendo a melhor maneira de manter a saúde
do plantel.
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Departamento de Zootecnia do CEO/
UDESC Recebe Pesquisador da França
Dilmar Baretta1

E

ntre os dias 25
de Fevereiro a
10 de Março de
2012 o Laboratório de
Solos e Sustentabilidade do Departamento de
Zootecnia da UDESC/
CEO recebeu a presença do Prof. Dr. Thibaud
Decaëns (Université de
Rouen, France). Além
de Professor, Thibaud
é Diretor do Mestrado
em Ecologia e Biologia da Conservação da
Universidade de Rouen
na França.
Prof. Decaëns é uma
referência Internacional em estudos relacionados com Ecologia
e Biodiversidade do
Solo,
especialmente
usando a ferramenta
DNA barcold e veio ao
Brasil por meio do projeto SisBIOTA em que
o Professor Dilmar Baretta do Departamento
de Zootecnia é o coordenador geral em Santa Catarina. Esse pro-

jeto é financiado pelo
Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
(CNPq) e pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina
(FAPESC) e intitula-se
“Biodiversidade do solo
e outros atributos edáficos no estado de Santa Catarina”.
Destaca-se que a presença do Prof. Thibaud
em Santa Catarina é
muito importante para
a Ciência do Solo, especialmente para o Departamento de Zootecnia do CEO, pois foram
firmadas parcerias em
futuros trabalhos de
pesquisa com o grupo
de pesquisa em Solos
e Sustentabilidade da
UDESC e com o projeto
SisBIOTA Santa Catarina, onde participam
outras
Instituições
Brasileiras (CAV, EMBRAPA, USP e FURB).

Dentre os benefícios
para o CEO/UDESC
estão à participação de
Pesquisadores Franceses em projetos de
pesquisa
aprovados
pelo CNPq e FAPESC
e a cooperação Internacional voltada para
projetos com ênfase
em sustentabilidade e
biodiversidade do solo,
além da nova oportunidade oferecida pelo
Prof. Decaëns em parcerias envolvendo o
projeto DNA barcold
com o Canadá. A esse
respeito, o Laboratório de Solos do CEO
está fazendo parceira
via SisBIOTA (CNPq e
FAPESC) com o Canadá nas análises moleculares de organismos
edáficos coletados em
Santa Catarina, conforme sugerido pelo
Prof. Decaëns.
Entre as diversas
atividades que o pesquisador francês de-

Pós-Doutoranda Dra. Marie Bartz ao lado do pesquisador francês Thibaud Decaëns acompanhados pelo
Prof. Dilmar Baretta junto ao prédio do Curso de Zootecnia - Chapecó/SC.

senvolveu, destaca-se
o treinamento de pessoas no Laboratório de
Solos do Departamento de Zootecnia para o
preparo de amostras e
da metodologia que os

Canadenses utilizam
em seus protocolos. O
Prof. Thibaud Decaëns
realizou também uma
palestra para os alunos de Fertilidade do
Solo da 4ª fase e para o

Grupo de Solos e Sustentabilidade do Curso
de Zootecnia, além de
reuniões com o grupo
de pesquisa e outras
atividades ligadas ao
projeto SisBIOTA.

1Professor Efetivo na Área de Solos e Sustentabilidade do Departamento de Zootecnia do CEO/UDESC. E-mail: dilmar.baretta@udesc.br

Nutracêuticos: alimentos que podem auxiliar na saúde humana

O

Alexandre Maslinkiewicz1, Daniela R. J. de Freitas2

s nutracêuticos são amplamente conhecidos como alimentos
funcionais, pois apresentam a função de
proporcionar benefício
à saúde, repor micro
componentes necessários ao correto funcionamento do organismo,
melhorar o bem-estar
ou diminuir o risco de

doenças. A ação dos
nutracêuticos varia de
uma simples reposição
de sais minerais, da
correta ingestão de gorduras e de vitaminas,
até substâncias ativas
que venham trazer um
benefício fisiológico ou
prevenção de doenças.
Os primeiros estudos a respeito dos nutracêuticos
estavam
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relacionados às dietas
para o controle de peso.
Hoje, porém, vários alimentos são prescritos
como dietas especiais
para pessoas que convivem com doenças do
metabolismo congênitas, como por exemplo
diabetes Tipo 1.
Alimentos que possuam minerais como
zinco (encontrado em
carne e fígado animal e
legumes), cobre (encontrado em fígado, frutas
secas e legumes) e manganês (encontrado na
aveia, no damasco e no
feijão, entre outros) são
fundamentais às linhas
de defesa antioxidante das células da pele;
o silício (encontrado
na vagem e no pepino)
auxilia na constituição
do cabelo e das unhas,

e na produção de colágeno. Alguns alimentos
podem ser usados para
fortalecimento do sistema imunológico, como
o camu-camu, um fruto
amazônico que possui
30 vezes mais vitamina
C que a laranja, ou yogurtes, que funcionam
como probióticos, fortalecendo a produção
de anticorpos e antivirais. Para prevenção
e tratamento de doenças cardiovasculares,
são indicados alimentos que possuam, entre
outros componentes,
ômega 3 como óleo de
peixe (principalmente
salmão), ácidos graxos
insaturados como oleaginosas (castanha, nozes, amêndoas, etc.) e
fibras como a aveia. Há
ainda formulações far-

macêuticas baseadas
em nutracêuticos que
funcionam como suplementos alimentares.
Estes podem ser receitados para reposição de
substâncias ou prevenção de doenças.
Vale lembrar, porém,
que todo e qualquer
produto industrializado
e comercializado deve
ter seu registro junto aos órgãos compe-

tentes de fiscalização,
como o Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e principalmente, àqueles comercializados em farmácias devem ter seu
registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
para garantia de não
produzir efeitos indesejados ou prejudiciais à
saúde humana.

1 Farmacêutico bioquímico de alimentos, TAE-UFFS
2 Dr. Bióloga. Professora Orientadora. UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina. E-mail: danielarjfreitas@yahoo.com.br Professora da UDESC e UNOESC
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Caruncho do Milho: Saiba mais sobre esta
praga agrícola e como combatê-la

O

caruncho do
milho (Sitophilus zeamais) é
reconhecido por grandes danos causados
nos grãos de milho
estocado. Esse inseto
coleóptero (um tipo de
besouro) além de infestar o milho armazenado também infesta
produtos
industrializados, tais como como
massas,
rações
de
animais e biscoitos. A
ação desses insetos nos
produtos armazenados
deprecia o produto de
forma qualitativa e e
quantitativa, causando
perda de peso, depreciação do produto para
consumo e perda do valor comercial. Esses insetos possuem elevado
potencial reprodutivo e
alta capacidade adaptativa, o que os torna
uma praga difícil de ser
manejada. Além disso,
têm sido bastante estudado por responder
a testes de resistência a
inseticidas, dificultando o controle da praga.
O caruncho do milho,
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é
reconhecidamente
uma praga cosmopolita, com ampla ocorrência de danos nos
grãos armazenados do
silos do Sul do Brasil;
este caruncho pode ser
chamado de praga primária (o adulto rompe
a película protetora do
grão e deposita um ovo
no interior do mesmo;
a larva então eclode e
se alimenta do interior
do grão e só o deixa
quando atinge a fase
adulta). Os danos causados por ele em grãos
armazenados de milho
em sacarias ou a granel
podem atingir índices
superiores a 60% em
um período de 6 meses,
dependendo do clima.
No armazenamento de
milho espiga, os danos
atingem até 35% em
um mesmo período de
tempo.
Ciclo de vida
A fêmea do caruncho deposita seus ovos
nos grãos (em torno de
300 a 400 ovos durante toda sua vida; com
as peças bucais ela faz

um orifício no grão,
onde deposita apenas
um ovo por vez, fechando em seguida o furo,
com uma secreção gelatinosa que endurece
em contato com o ar,
dissimulando assim a
cavidade) e então estes
eclodem em larvas, de
coloração creme, com
a cabeça escura, sem
patas e que se desenvolvem
internamente
no grão e se alimentam
dele. Passam pelo estágio de larva, pupa e
depois saem do grão, já
adultos. Em condições
propícias de temperatura e umidade ( 28° C
e 70% de U.R. ) o ciclo
evolutivo destas espécies se realiza, do ovo
ao adulto, em 28 dias,
com uma produção de
6 a 8 gerações por ano
O adulto vive cerca de 4
a 5 meses.
Métodos de controle
da praga
Os métodos mais utilizados na armazenagem de milho para evitar caruchos são:
1 - Expurgo do milho:

consiste na utilização
de produto químico,
sendo o princípio ativo
mais utilizado o fosfeto
de alumínio para combater os carunchos.
Este produto é comercializado na forma de
pastilhas ou comprimidos, que sob a ação da
umidade do ar libera
gases venenosos, matando os mesmos.
2 - Tratamento do
milho com inseticida,
deltamethrin,
pertencente ao grupo químico
piretróide: espalha-se o
produto no piso e nas
camadas de milho em
espiga a cada 30 cm do
piso até a altura máxima desejada de milho.
3 - Método natural:
utiliza-se folhas de eucalipto e espalha-se as
mesmas sobre o milho a cada 30 – 40 cm
de camadas de milho.
Esse método baseia-se
na liberação de essências pelas folhas de eucalipto para combater o
caruncho.
4 - Medidas preventivas para controle do

Caruncho do milho (Sitophilus zeamais) - reconhecido por causar
danos aos grãos de milho estocado.

caruncho: separar no
milho a ser armazenado em espigas, aquelas
que estão sem palhas e
as que têm palha, consumindo primeiramente as espigas que não
tiverem palha, as espigas abertas.
Quando se tratar de produtos químicos para o controle dos
carunchos, deve-se utilizar práticas especiais
no manuseio, pois estes
produtos exalam gases
prejudiciais à saúde. O

expurgo, por exemplo,
deve ser realizado sempre ao ar livre, afastado
de residências, crianças e animais, sendo
que após o mesmo é
necessário facilitar a
ventilação do local, a
fim de retirar possíveis
gases. Após o manejo
correto realizado no expurgo, o milho pode ser
utilizado para consumo
humano e animal, sem
deixar resíduos tóxicos,
cheiro ou gosto desagradável nos grãos.

1 Acadêmicos do curso de Ciências Biológicas – UNOESC - Universidade do Oeste de Santa Catarina
2 Dr. Bióloga. Professora Orientadora. UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina. E-mail: danielarjfreitas@yahoo.com.br

Comitiva portuguesa visita Chapecó através da Fundação Científica e Tecnológica
em Energias Renováveis - FCTER

N

os dias 28 e
29.02.2012,
a
Fundação
Científica e Tecnológica
em Energias Renováveis
- FCTER recebeu a visita de uma comitiva portuguesa, com o objetivo
de dar continuidade ao
cumprimento do Protocolo de Intenções assinado com a Logica-Em
- Portugal, especificamente no que se refere
às tratativas de instalação do laboratório de
certificação de painéis
fotovoltaicos em Chapecó; ao desenvolvimento
conjunto de um programa de formação na área
da micro e minigeração

Floriano Kupske1

fotovoltaica e à organização de seminários
destinados a estudantes
do ensino superior, empresas e profissionais
que pretendam atuar
neste setor.
A programação constituiu-se em reuniões
direcionadas a diversos
segmentos tanto empresarial como educacionais. A comitiva realizou encontros com as
diretorias da Associação
Comercial e Industrial
de Chapecó - ACIC (Figura 1) e a Associação
do Engenheiros e Arquitetos do Oeste - AEAO,
Reitorias de Unochapeco, UFFS, bem como

reuniões com todas as
Universidades e empresários ligados a FCTER.
Resultados dos encontros:
O laboratório será instalado em duas etapas:
- a primeira até o final
de 2012 que consiste na
instalação de equipamentos mínimos, com
os quais já se possa
prestar serviços a empresas e universidades,
análise da qualidade do
material/equipamento
usado na microgeração
fotovoltaica, prestação
de consultoria e formação e qualificação de
mão-de-obra na área da
energia solar; - a segun-

da
etapa
até o final
de
2013,
onde será
concluída a
instalação
dos equipamentos
com plenas
condições
para a realização de
certificações de painéis
fotovoltaicos.
Será realizado em
parceria com a FCTER
e Logica-Portugal com o
apoio das universidades
que participam da FCTER, um curso de PósGraduação em Energias
Renováveis com Ênfase

em Energia Solar Fotovoltaica (Figura 2). O
curso de Pós-Graduação tem seu inicio previsto para Agosto de
2013.
No inicio de 2013 serão promovidos cursos
de formação na área da
micro e minigeração fo-

tovoltaica direcionada a
profissionais e empresas que pretendem atuar nesta área.
Vitor Silva Administrador da Lógica - Portugal, estará novamente
em Chapecó no dia 2 de
maio para dar continuidade às tratativas.

1 Coordenador Geral da Fundação Científica e Tecnológica em Energias Renováveis – FCTER Fone: (49) 3323-9933. fundacao@fcter.com.br
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Indicadores

Agenda
Tempo
Quinta-feira (22/03): O tempo muda em SC
com a chegada de uma frente fria. Do Oeste ao
Litoral Sul, mais nuvens e condição de pancadas de chuva com trovoadas a partir da manhã,
atingindo as demais regiões a partir da tarde.
Risco de temporal e granizo isolado. Temperatura elevada, diminuindo no fim do dia.
Sexta-feira e sábado (23 e 24/03): O tempo
fica instável com mais nuvens do Planalto ao
Litoral, com chance de chuva isolada especialmente no Litoral e áreas próximas. No Oeste
e Meio Oeste, sol entre nuvens. Temperatura
mais baixa.
Atenção: A chuva prevista na passagem da frente fria deve ocorrer de forma mal distribuída e
com valores poucos significativos no Estado.
TENDÊNCIA 25/03 a 04/04/2012
Março termina e abril inicia sem mudança
significativa no padrão atmosférico, mantendo a
situação de estiagem no Extremo Oeste e Oeste
de SC. Nesse período há indicativo de mais
chuva na faixa leste do Estado, do Planalto ao
Litoral. A temperatura segue elevada em boa
parte do período, diminuindo um pouco após a
passagem de cada frente fria.
PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL PARA
MARÇO, ABRIL e MAIO
Enfraquecimento da La Ninã e aumento gradativo da chuva no decorrer do trimestre!
O mês de Março vai começando com um padrão atmosférico seco e as chuvas ainda devem
ficar abaixo da média climatológica no Oeste e
Meio Oeste. Para Abril e Maio, a previsão é mais
otimista com aumento gradativo dos eventos de
chuva, com valores esperados mais próximos
da média climatológica em todo o Estado. Vale
lembrar que os acumulados de chuva são menores nesse trimestre em relação à primavera e
verão, com valores mensais de 100 a 180mm.
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 – 05/04/2012

Sul brasil

23/03 - Show - Capital Inicial
Local: Parque de Exposições Tancredo de Almeida
Neves (EFAPI)
Telefone: (47)3029-1546
Ingressos: www.viaingressos.com.br
23/03 - Espetáculo - “Imagens de Ópera” (Florianópolis/SC)
Horário: 20h às 21h
Local: Teatro do Sesc Chapecó
Fone: (49) 3319-9100 | 3319-9124
Entrada Franca - Público Livre
Obs: Retirada de ingressos a partir de uma hora antes
do evento. Ingressos limitados. Capacidade máxima do
teatro: 95 lugares.
29/03 - Cinema - “Onde Estás Felicidade? (Brasil,
1939)
Horário: 20h às 21h30
Local: Sesc Chapecó
Fone: (49) 3319-9100 | 3319-9124
Entrada Franca - Público Livre
02 a 04/04 – AVESUI 2012 – Feira da Indústria
Latino-Americana de Aves e Suínos
São Paulo - SP
www.avesui.com.br
03 a 05/04 - InterLeite Sul 2012
Centro de Cultura e Eventos de Chapecó
www.interleite.com.br

Receita
Faça você mesmo

SABÃO DE ÁLCOOL

IIngredientes:
- 06 kg de gordura (sebo ou sebo e banha);
- 04 litros de álcool (não utilizar o álcool de posto
de combustível);
- 01 kg de soda;
- 02 litros de água.
Modo de Fazer:
- Derreter a gordura, deixar esfriar um pouco e
misturar o álcool (fazer esta mistura longe do
fogo) e reservar;
- Misturar a água com a soda em um balde plástico;
Obs.: tem que ser em um balde de plático
- Por último misturar esses ingredientes com a
gordura, lentamente e mexer por alguns minutos;
- Despejar em caixas ou bandejas de plástico;
- Após 3 horas, pode cortar em barras.
Obs: Se quiser colocar alguma essência pode ser
feito antes de colocar nas caixas.
Escritório Municipal da Epagri - Chapecó/SC
Fone: 2043-9116 - emchapeco@epagri.sc.gov.br

www.jornalsulbrasil.com.br

R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado
Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense
Ovinos – Peso Vivo4
- Cordeiro (até dois dentes)
- Ovelha e capão (adultos)
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.
Adubos NPK (8:20:20)1
(9:33:12)1
(2:20:20)1
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)
Pé de Moleque
Ovos
Batata doce assada
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
- cascudo
Mel3
Muda de flor – cxa com 15 uni
Suco laranja – copo 300 ml3
Suco natural de uva – 300 ml3
Caldo de cana – copo 300 ml3
Cookies integrais

2,30 kg
2,25 kg
1,69 kg
95,00 ar
102,00 ar
103,00 ar
4,00 kg
3,00 kg
85,00 sc
22,00 sc
24,00 sc
50,00 sc
0,84 lt
54,00 sc
59,00 sc
48,40 sc
10,00 sc
14,00 sc
335,00 ton
10,00 – 12,00 kg
10,00 – 13,00kg
7,50 – 15,00 kg
6,50 – 8,00 kg
5,50 – 8,00 kg
7,75 – 8,50 kg
2,75 uni
8,00 kg
2,50 dz
2,50 – 3,50 kg
16,00 kg
8,50 kg
10,00 kg
16,00 kg
9,00 – 10,00 kg
9,00 – 10,00 cxa
1,00 uni
1,50 uni
1,00 uni
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: 1,818
Venda: 1,820

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

622,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 21/03/2012
* 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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