Política
Juntamente com o aumento no consumo do leite e derivados, a exigência do mercado
consumidor pela aquisição de produtos de qualidade também cresceu consideravelmente. De
acordo com Ribeiro et al. (2000) leite de qualidade é “aquele cuja composição química
(gordura, proteína, lactose), microbiológica (contagem de bactérias), organoléptica (sabor,
aparência e odor) e número de células somáticas estão dentro dos parâmetros de qualidade
exigidos internacionalmente. Deve estar também, livre de antibióticos e outras substâncias
químicas não permitidas”.
Desta forma, a preocupação com a qualidade do leite é inevitável, uma vez que é um
alimento perecível e altamente susceptível ao desenvolvimento de microrganismos. Quando o
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produto in natura é submetido a más condições de higiene (equipamentos, transporte e
armazenamento) e fora da temperatura desejada, inicia-se um rápido crescimento microbiano.
Decorrentes disto, microrganismos existentes no leite acabam por degradar os principais
constituintes nutricionais (proteína, gordura e lactose). Neste contexto, a Instrução Normativa
62 de 29 de dezembro de 2011 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(MAPA) preconiza assegurar padrões mínimos de qualidade durante toda a cadeia por qual o
leite percorre, a qual é extensa. Alguns deles são: a refrigeração adequada imediatamente após
a ordenha e o transporte do leite sob temperatura desejada (máximo 10º C). Além disto,
fiscaliza parâmetros microbiológicos (CBT), nutricionais (Gorduras, Proteína, Sólidos não
gordurasos) e de Contagem de Células Somáticas (CCS), os quais estão descritos no Quadro
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Dentre os vários elos
da cadeia do leite, a
busca pelos padrões
da IN 62 começa ainda na propriedade
leiteira, sendo ela, o
elo mais importante
e onde mais devemos
dedicar esforços para
melhoria na qualidade do leite. Como
pode ser observado no
Quadro 1, os padrões
serão ainda mais rigorosos a partir de
2014 e mais ainda
em 2016. Portanto, é
PINHALZINHO - SCnecessário
assegurar
a qualidade do leite
ainda na propriedade,
propiciando a máxima
eficiência dos processos de industrialização, para aumentar a
qualidade do leite que

Dentre os vários elos da cadeia do leite, a busca pelos padrões da IN 62 começa ainda
chega
ao consumidor.
alizarmais
corretamente
a
na
propriedade
leiteira, sendo mamária
ela, o elo mais(mastites),
importante e onde
devemos dedicar
Na prática, medidas respeitar período de desinfecção dos equipreventivas devem ser carência dos antimi- pamentos, realizar pré
adotadas, como evi- crobianos, descartar o e pós dipping, refrigetar o surgimento de leite durante o trata- rar corretamente o leiinfecções na glândula mento de mastites, re- te, entre outras.

6° SEMINÁRIO
ESTADUAL DE
AGROECOLOGIA

Realização/apoio:

CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE

Colhendo novas realidades

23 e 24

2013

Fórum Parlamentar
da Agricultura
Agroecológica
e Sustentável

Semeando possibilidades,

DE MAIO

Parque da EFACIP
Pinhalzinho - SC

Reali

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
seagroecologia2013.blogspot.com
Tel: (49)9989-0744 /(49) 9135-8175

VALORES
R$ 20 - agricultores e estudantes
R$ 30 - técnicos e profissionais

(1) ACADÊMICO DO CURSO DE ZOOTECNIA, UDESC/CEO, CHAPECÓ/SC; (2) PROF. PHD CURSO DE ZOOTECNIA, UDESC/CEO, CHAPECÓ/SC
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UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO
Interessados em expor
PARA PRODUZIR ENERGIA
produtos ou divulgar
É PENSAR DIFERENTE.
experiências na Feira de

CAMPU

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE
OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.

Saberes e Sabores
Agroecológicos podem fazer
inscrição com os seguintes
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A Atuação do Profissional das Ciências Agrá

A

discussão
sobre
o tema bem-estar
animal vem alavancando grandes mudanças
nos sistemas produtivos
em todo mundo, por meio
de exigências impostas
pelo mercado consumidor,
principalmente o europeu. Determinados grupos
(ONG’s – Organizações Não
Governamentais) e parte da
sociedade civil defendem a
causa animal, alertando os
produtores e consumidores de proteína de origem
animal sobre o modo de
criação, muitas vezes não
condizente com preceitos
mínimos de bem-estar.
Profissionais ligados ao
setor da produção animal
devem destinar suas atenções (ou conhecimentos)
em prol da melhoria dos
sistemas de criação, considerando preceitos do bem-estar animal, sem deixar
de lado, claro, a produtividade do sistema, bem como
a viabilidade do mesmo.
Ou seja, é necessário continuar a produzir carne, e
outros produtos de origem
animal, de forma eficiente
e com segurança, porém, a
sociedade espera dos profissionais
agropecuários
mudança de conceitos e
quebra de paradigmas com
relação ao assunto bem-estar animal.
Esta percepção da sociedade é cada vez mais evidente e, ano após ano, se
transforma em exigência
para aquisição e consumo
dos produtos de origem
animal. De acordo com
Molento (2005), à medida
que a sociedade passa a
reconhecer o sofrimento
animal como um fator relevante, o bem-estar animal passa a ter valor econômico. Assim, pode ser
agregado valor ao produto que chega às gôndolas
dos supermercados. Sob o
ponto de vista zootécnico,
o fato do bem-estar animal
passar a ter “valor econô-

DANIELA FOLADOR(1) & MARIA

mico” por si só já justifica
ações neste sentido. Por
outro lado, a relação entre “bem-estar do animal”
e “produtividade do sistema” não é algo simples de
ser analisado e previsto.
Ou seja, não existe uma
relação positiva e linear
entre bem-estar animal e
produtividade.
Para ilustrar esta questão, citamos a teoria proposta
por
McInerney
(2004), aonde se estabelece a existência de uma
razão não-linear entre o
bem-estar animal e a produtividade. Esta teoria
pode ser melhor compreendida na Figura 1, onde
no eixo horizontal pode ser
observada a razão existente entre a produtividade
animal (que norteia o interesse humano – econômico) e, no eixo vertical, o
nível de bem-estar animal.
O ponto A é um ponto de
referência que representa
nenhum esforço direcionado à exploração animal
e, presume-se um tipo de
bem-estar
denominado
natural. A princípio, a criação de animais pelos seres
humanos tem um impacto positivo, tanto em seu
bem-estar como em sua
produtividade, justamente
em função do fornecimento de recursos alimentares, alojamento, proteção
contra predadores, etc..
(ponto A a B). No entanto, a partir do ponto B, as
melhorias na produtividade implicam em redução
do bem-estar animal, devido às altas demandas
metabólicas e restrições
ambientais impostas aos
animais, típicas do sistema intensivo de criação.
Se este processo persistir
de forma contínua, pode-se alcançar o ponto E,
onde os animais não poderão mais sustentar sua
“fitness”, e chegarão ao
seu limite biológico. Desta
forma, a produtividade do

sistema de produção entrará em colapso (McInerney, 2004).
Esta teoria é interessante para que façamos constantemente esta reflexão:
bem-estar abaixo de um
determinado nível (ilustrado na figura como D)
deve ser classificado como
crueldade. Mas, e o que o
ocorre no ponto C? Acreditamos que o ponto C
ajude a responder o título
deste artigo: “A atuação do
profissional das ciências
agrárias no Bem-estar de
animais de produção”.
Desta forma, devemos alcançar o ponto C, verificando em nossa atuação
quais são as práticas de
manejo e instalações que
devem ser adotadas para
que bem-estar animal e
a produtividade estejam
em equilíbrio. Assim, será
possível atender tanto aos
anseios da classe produtiva (viabilidade econômica), quanto daqueles
pertencentes à classe consumidora, que está preocupada com a forma pela
qual o animal foi criado.
O profissional que trabalha diretamente com
animais de produção tem
uma
responsabilidade
ética fundamental em capacitar e, sobretudo, sensibilizar pessoas em eliminar da realidade do campo
o manejo irracional, baseado em gritos e agressões,
bem como instalações
inadequadas. Os pontos
que devem ser enfatizados
neste trabalho devem primeiramente focar as perdas produtivas ocasionadas por este tipo de manejo
(danos à carcaça como modificação de pH, cor, tempo
de prateleira, contusões e
descarte de partes nobres
da carcaça). Porém, conforme vimos na teoria de
MCINERNEY apresentada
anteriormente, nem sempre o incremento em bem-estar animal resulta em

Figura 1 - Relação entre bem-estar animal e produtividade segundo a Teoria de
McInerney (2004). Fonte Molento (2005)

aumento de produtividade. Neste ponto, a qualidade ética passa a ser
algo a ser buscado e explorado comercialmente
pelos sistemas produtivos.
Quando um profissional quer trabalhar focando o bem-estar animal, alguns pontos são
fundamentais: 1) análise
preliminar e 2) tomadas
de decisão subsequentes, baseadas nos resultados da análise.
No que diz respeito ao
item 1, deve-se considerar que o bem-estar é
algo inerente ao animal,
ou seja, seu estado físico e psicológico deve ser
considerado em uma
análise deste tipo. Em
outras palavras, o foco
de análise deve ser o animal. A análise do bem-estar animal tem sido
realizada considerando
as cinco liberdades, sendo elas: a liberdade comportamental (expressão
do comportamento normal), liberdade sanitária
(livre de doenças e injúrias), liberdade fisiológica
(livre de sede e fome), liberdade ambiental (viver
com conforto) e a liberdade psicológica (estar livre
de estresse e/ou medo)
conforme
estabelecido
pelo Comitê Brambell
(FAWC, 2009). Porém,

para tornar operacional
a análise do bem-estar
animal, existem alguns
protocolos possíveis de
serem utilizados, como
o proposto pelo projeto
Welfare Quality®. É eminente a necessidade de
desenvolver protocolos
aplicáveis a realidade de
produção brasileira.
Passando para o item
2, as tomadas de decisão devem estar ligadas
a aspectos das instalações, das condições de
higiene, do manejo empregado pelos funcionários na transferência dos
animais, na dieta, no sistema de arraçoamento,
etc..
Recentemente, o zootecnista Matheus Paranhos da Costa, reconhecido especialista
na área de bem-estar
animal foi eleito uma
das 100 personalidades mais influentes do
agronegócio brasileiro,
segundo a Revista “Dinheiro Rural”. Há algum
tempo, estas discussões
sobre bem-estar animal
se restringiam a poucas
pessoas e iniciativas isoladas. Como se observa,
esta realidade mudou e
continua evoluindo para
um caminho sem volta
e, diga-se de passagem,
melhor para todos - animais e seres humanos.

(1) ACADÊMICA DO CURSO DE ZOOTECNIA, UDESC/CEO, CHAPECÓ/SC; (2) PROFESSORA DRA. CURSO DE ZOOTECNIA, UDESC/CEO, CHAPECÓ/SC

USAR O CARRO PARA PASSEAR
E A BICICLETA PARA TRABALHAR
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE
VOCÊ É QUEM DECIDE O CAMINHO TAMBÉM.
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árias no Bem-Estar de Animais de Produção

A LUÍSA APPENDINO NUNES(2)

Para ampliar as discussões sobre este
assunto, o Curso de
Zootecnia da UDESC
está promovendo o V
ConectaZOO que, nesta edição, foca o tema
“Bem-estar nas operações pré-abate de
frangos de corte”. O
evento dá sequência
ao ciclo de palestra
ConectaZOO, projeto
do Curso de Zootecnia
da UDESC coordenado
pelo Prof. Diego de C.
Cucco, que se baseia
em um ciclo de debates em regime contínuo
para suprir demandas
específicas da Produção Animal. Mais uma

vez, a proposta é reunir diferentes atores do
setor agropecuário, de
forma conectada à Universidade (Figura 2).
Esta edição do ConectaZOO é co-organizada
pelo GABA – Grupo de
estudos em ambiência
e bem-estar animal, do
Curso de Zootecnia da
UDESC, grupo composto por professores
e alunos do Curso de
Zootecnia (Figura 3).
O evento acontecerá no dia 23 de maio
de 2013, no Auditório
da Prefeitura Municipal de Chapecó, às
18:30h, composto por
uma palestra proferida

pelo Prof. Frederico M.
Vieira, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, seguida
por uma mesa redonda
composta pelos professores Dr. Marcel Boiago, Dra. Lenita Moura
Stefani e Dra. Maria
Luísa Appendino Nunes, do Curso de Zootecnia da UDESC, bem
como representantes
de agroindústrias da
região e entidades ligadas ao Setor da Avicultura. Mais informações
sobre o evento podem
ser obtidas pelo endereço conectazoo.ceo@
udesc.br ou pelo telefone (49) 3330-9422.

PROF. FREDERICO M. VIEIRA

A

B

C

D

Figura 2. Ilustração dos elementos a serem discutidos durante o V ConectaZOO envolvendo diferentes etapas dos procedimentos pré-abate de frangos de corte: A) apanha;
B) carregamento; C) transporte; D) espera

Figura 3. O V ConectaZOO é co-organizado pelo GABA – Grupo de Estudos em
Ambiência e bem-estar animal do Curso de Zootecnia da UDESC

TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.
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Você já pensou que pode salvar vidas?

Indicadores

PÂMELA SILVA(1), RAFAELA HERRMANN(1), THUISE SILVA(1), WANESSA FRITSCH(1), DANIELLE JUNGKLAUS(1), DAYANE DIEHL(1).
MARTA KOLHS(2), GRASIELE BUSNELLO(2)

Com o aumento na
expectativa de vida e
o consequente crescimento de doenças crônicas relacionadas ao
avanço da idade, acidentes, cirurgias, queimaduras
violentas,
portadores de leucemia e anemias exigem
transfusão de sangue
que vão além da oferta
existente. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomenda que
o percentual ideal de
doadores para um país
esteja entre 3,5% e 5%
de sua população; no
Brasil esse número é
preocupante, pois não
chega a 2%. Se cada
pessoa saudável doasse sangue espontaneamente pelo menos
duas vezes ao ano, os
Hemocentros
(local
onde se coleta e armazena o sangue) teriam
sangue suficiente para
atender toda população.
O sangue não tem
substituto, por isso a
doação espontânea e
periódica é fundamental. Este “liquido preciso” (sangue), funciona
como um transporta-

dor de substâncias de
extrema
importância
para o funcionamento
do corpo, além disso,
quase toda a defesa do
organismo está concentrada nele.
Não só de sangue
podemos ser doares,
podemos também ser
doadores de órgãos. O
Brasil é o segundo pais
do mundo em numero
de transplantes de órgãos; quantidade essa
irrelevante (pequena)
se considerada a grande fila de espera. Isto
ocorre devido a fatores
diversos que vai desde
a falta de consentimento da família, doenças
muito agravadas, preceitos religiosos até a

cultura da população.
Para ser doador de órgão ou tecido você deve
manifestar sua vontade
de forma seria e consciente aos amigos e familiares.
O que é que pode ser
doados do corpo humano?
- sangue
- medula óssea
- córneas
- fígado
- coração
- pâncreas
- rins
- pele
- ossos.
O que é necessário
para doar SANGUE:
- ter idade entre 18 e
67 anos

- estar em boas condições de saúde
- não estar fazendo
tratamento de saúde
- não ser portador de
doenças infecto contagiosas (exemplo: HIV/
aids, Hepatites)
- não estar menstruada no dia da doação
- pesar acima de 50
kg
- apresentar documento de identidade
com foto ( RG., carteira profissional, carteira
de motorista, etc)
- estar bem alimentado
- evitar uso de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.
O que é necessário
para doar ORGÃOS:
- Basta você ter vontade e manifestá-la a
seus familiares especialmente
Para maiores informações ou duvidas em
relação a doação de
Sangue e órgãos, procure os profissionais
da Unidade de Saúde
mais próxima de sua
casa.
Fazer o bem sem
olhar a quem!

(1) ACADÊMICAS DO CURSO DE ENFERMAGEM; (2) PROFESSORAS DO CURSO DE ENFERMAGEM, UDESC/CEO, CHAPECÓ/SC – BRASIL

Agenda
Feira da Indústria Latino-Americana de Aves e Suínos 14, 15 e 16 de Maio Florianópolis • SC • Brasil
http://www.avesui.com.br

Entrada Franca Informações: Celso Zarpellon Fone: 9105-5519
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2,53 kg
2,47 kg

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*.

4,50 kg
3,20 kg
140,00 sc
36,00 sc
22,00 sc
52,00 sc
0,93 lt

Adubos NPK (8:30:12+micro)1
(8:20:20)1
9:20:15 c/micronutrintes 1

68,30 sc
57,90 sc
58,90 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)
Queijo de Ovelha3
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

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 – 23/05/2013

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

1,89 kg
97,50 ar
96,00 ar
100,00 ar

10,80 sc
15,00 sc
355,00 ton
11,00 – 13,00 kg
12,00 – 17,00 kg
7,50 – 17,00 kg
6,50 – 9,00 kg
5,50 – 14,00 kg
8,80 – 9,60 kg
3,00 uni
35,00 kg
1,50 - 3,00 dz
1,20 dz
19,00 kg
10,00 – 11,00 kg
12,00 kg
10,00 kg
13,40
10,00 – 12,00 cxa
1,00 uni
2,00 uni
1,50 uni
2,00 kg
12,50 sc
6,85 sc
99,00 tn

Dólar comercial

Compra: 2,0023
Venda: 2,0033

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

678,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 08/05/2013
* 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.

O Jornal Sul Brasil e a UDESC, desejam um
Feliz dia das mães

COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.
www.maxicreditosc.com.br

Sul brasil
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