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O ZOOTECNISTA DIALÓGICO
Luís Fernando Soares Zuin(1)

“

Eu escolhi fazer
ZOOTECNIA porque eu não gosto
de lidar com gente”.
Essa é uma frase muito comum, não apenas
dita por estudantes
que escolheram fazer
Zootecnia, mas também de outras profissões
relacionadas
a ciências agrárias.
Quando observamos o
significado dessa frase
chegamos a conclusão que nada poderia
ser menos real. Todas
as profissões ocorrem
pelas inúmeras interações que ocorrem
entre os sujeitos. O
filósofo da linguagem
russo Mikhail Bakhtin
possui como seu preceito mais importante

que “eu me constituo
e sou constituído pelo
outro”. Mas o que isso
significa? Simples, há
aproximadamente oito
meses eu e minha esposa Poliana tivemos a
nossa filha, Ana Flor.
Antes do nascimento
dela eu não era pai.
Somente depois que
ela nasceu que eu me
tornei pai. Logo, quem
me define como pai é a
minha filha, ou seja, o
outro. Sem ela eu ainda
não seria pai. Quando
pensamos desta forma
o Zootecnista, nos territórios rurais, vai se
constituir nos mais variados sujeitos, como,
por exemplo: outros
profissionais das ciências agrárias; produto-

Figura 1. Luís Fernando Soares Zuin. Palestrante, Prof. Dr. do
Departamento de Engenharia de Biossistemas, da Faculdade
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de
São Paulo.

res; funcionários das
propriedades
rurais;
os familiares dos produtores; entre outros.
A frase que abre este
artigo também pode
nos levar a uma extensão rural onde as
relações entre os sujeitos são verticais e
hierárquicas, ou seja,
apresentando um viés
difusionista, descrito
nos trabalhos de Everett Rogers. Em muitas ocasiões o modo de
pensar do difusionismo
faz com que os sujeitos
assumam uma postura autoritária (ou monológica) nas relações
que se apresentam
nos territórios rurais.
Paulo Freire descreve
em suas obras a diferença entre autoritário e autoridade. Para
o autor, o autoritário
seria o sujeito que não
se apresenta ao outro
aberto ao embate, que
ocorre
naturalmente durante o diálogo.
Esse sujeito costuma
impor o seu ponto de
vista persuadindo o
outro sobre os conteúdos tratados nas atividades que envolvem
a extensão rural. Já o
extensionista dialógico observa no embate
dos variados pontos de
vistas, presentes nos
sujeitos, uma oportunidade para gerar
novos sentidos, sobre
os conteúdos trabalhados nas atividades
presentes no desenvolvimento dos territórios
rurais. O extensionista
dialógico irá planejar e
conduzir os processos
de assistência técnica

Figura 2. Acadêmicos e professores participantes da Aula Inaugural com o tema da “O zootecnista dialógico”

e extensão nos territórios, ele neste momento é a autoridade.
Entretanto, não é solitário o ato de conduzir
de forma dialógica essas atividades, como
ocorre com o autoritário. As atividades são
realizadas junto com
todos os sujeitos que
compõem um território rural de forma não-hierárquica, por meio
de muito diálogo entre
os sujeitos. Pois como
Bakhtin nos diz “eu me
constituo e sou cons-

tituído pelo outro”, o
extensionista tem que
entender que o produtor rural possui um
conjunto de conhecimentos historicamente construídos, sendo
esses conhecimentos
imprescindíveis para
o desenvolvimento dos
programas de inovação
nos territórios rurais.
O principal objetivo
da comunicação dialógica nos territórios
rurais é proporcionar
um contexto produtivo onde a inovação,

de origem gerencial ou
tecnológica, seja realizada de forma conjunta
entre os extensionistas
e produtores rurais.
Neste contexto produtivo o papel do Zootecnista Dialógico, que se
constitui pelo produtor
rural como um profissional da extensão rural, se mostra imprescindível para que os
processos de inovação
sejam
desenvolvidos
de forma sustentável e
socialmente justos nos
territórios rurais.

Para ampliar este tema, o Departamento de Zootecnia e o Centro acadêmico de
Zootecnia, com apoio da Direção do CEO, realizou no dia 08 de agosto a Aula
Inaugural do semestre 2013/2. O evento teve a participação do Prof. Luis Zuin
(Figura 1), da USP de Pirassununga que proferiu a palestra intitulada "O zootecnista dialógico". O evento que teve aproximadamente 130 participantes entre
acadêmicos e professores (Figura 2) contou também com uma mesa redonda
com a participação de ex alunos da Zootecnia UDESC, professores e alunos que
participaram do programa Ciência Sem Fronteiras.

(1) Prof. Dr. do Departamento de Engenharia de Biossistemas, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São
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Aveia Branca Cultivar Iapar 126

D

esenvolvida em 2005
pelo Instituto
Agronômico do Paraná – IAPAR – a Aveia
Branca Cultivar Iapar
126 vem conquistando espaço no cenário
leiteiro (Figura 1). A
nova variedade despertou o interesse de
muitos
produtores,
que estão satisfeitos
uma vez que a variedade apresenta alta
produção e qualidade,
assegurando que não
falte alimento durante
o vazio forrageiro de
inverno.
Dentre as principais
características da cultivar, está a maior

Joziane Battiston(1)

relação folha colmo,
o que propicia maior
digestibilidade da forrageira e maior produção de leite, além
do maior número de
pastejos observados.
Enquanto a variedade comum persiste até junho, a Iapar
126 prolonga-se até
setembro. Apresenta
ótima resposta a adubação nitrogenada e
maiores produções de
matéria seca, além da
possibilidade de redução do custo com
concentrados proteicos, uma vez que esta
cultivar oferece de 18
a 24 % de proteína.
De acordo com os dados do Instituto Agronômico do Paraná,
enquanto a relação
folha colmo da aveia
comum é de 1,4:1, na
aveia Iapar 126 essa
relação é de 4,4:1.
Considerada
como

uma forragem de dupla aptidão, a cultivar
pode ser utilizada tanto para pastejo quanto para cobertura de
solo.
O plantio é recomendado de março a abril
na quantidade de 50
kg de sementes por
hectare. É imprescindível após a correção
do solo, a aplicação
de 40 kg de nitrogênio no momento da
semeadura ou 15 dias
após plantio e, posteriormente, 30 kg/ha
após cada corte. Além
disso, são necessários
cuidados com o manejo de entrada e saída
dos animais deixando
um resíduo suficiente para que a planta possa ser eficiente
fotossinteticamente e
proporcionar um novo
pastejo dentro de 20
dias.
Assim o custo maior

Figura 1. Área cultivada com Aveia Branca Cultivar Iapar 126

de implantação de
uma variedade com
características superiores é superado pelo
maior valor nutricio-

nal e capacidade de
produção, chegando
até 12 ton/MS/ha durante o ciclo, além da
maior qualidade nu-

tricional e do prolongamento do período
de utilização quando
adequadamente manejada.

Irrigação em Pequenas Propriedades Rurais

A

irrigação de pequenas áreas
de
pastagem
em pequenas propriedades rurais mostra-se uma alternativa
eficaz na manutenção
da produção forrageira
em períodos de estresse
hídrico, evitando perdas de produção através do fornecimento de
alimentação constante
em quantidade e qualidade aos animais.
O sistema de irrigação de pastagens mais
difundido para pequenas propriedades é o de
aspersão em malha (Figura 1). Este sistema,
em decorrência das facilidades e adequações
à capacidade de investimento de cada proprietário, tem tido uma
crescente expansão no
Brasil. As características principais são a

Joziane Battiston(1)

utilização de tubos de
PVC e a adaptação a
diversos tipos de terreno. Nesse sistema o
principal custo é com
a bomba de irrigação,
tubulações e aspersores. Entretanto, para
se investir em um sistema de irrigação é imprescindível
verificar
a disponibilidade de
água da propriedade e
quantos hectares são
possíveis irrigar. Além
disso, pode-se investir
em reservatórios como
açudes e cisternas.
As melhorias observadas estão relacionadas ao aumento da
oferta de forragem e da
melhor qualidade, assim, há uma relação direta com o aumento da
produção de leite, além
do preenchimento dos
vazios anuais, principalmente nas épocas
de veranico.

O estresse hídrico é
um dos principais fatores que ocasiona menor
potencial de produção
de forragem, além da
redução da qualidade
e menor digestibilidade da planta. Áreas irrigadas normalmente
apresentam pastagens
de melhor qualidade
nas épocas secas do
ano se comparadas
com áreas não irrigadas, justamente por
não ocorrer estresse
hídrico.
A produção forrageira é fundamental para
o suporte da atividade
leiteira e a intensificação do uso das pastagens é o fator mais
importante para a viabilidade técnico-econômica da produção
de leite, pois a alimentação é o item de maior
custo nos sistemas de
produção animal.

Figura 1. Exemplo de um sistema de irrigação de aspersão em malha em área de pastagem.

Entretanto, é fundamental que o produtor
simultaneamente a irrigação, realize o manejo
adequado da pastagem.
Além da adubação,

deve-se considerar o
controle do número de
animais por unidade de
área, a altura ideal da
pastagem para entrada e saída dos animais

dos piquetes; estas são
questões que refletem
diretamente na qualidade da forrageira e na
capacidade de produção.

(1) Zootecnista (jozianebattiston@hotmail.com)
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Quais os Riscos de Uma Pressão Arterial Não Controlada?
Eluani Rigon(1), Jéssica Dalazen(1), Mariana Mendes(1), Miriam Carniel(1), Mauricio Kirchner(1).
Marta Kolhs(2), Grasiela Busnello(2)

A

hipertensão
arterial é a pressão do
sangue dentro dos
vasos sanguíneos, assim,
quanto mais sangue for
bombeado do coração por
minuto, maior será este valor, que tem dois números:
um máximo de 140 e um mínimo de 90 (140/90), sendo
que os níveis ótimos são de
120/80, ou popularmente,
12 por 8. A pressão arterial
varia com a idade; é mais
baixa em crianças e mais

alta nos adultos. Também
varia dependendo do estado da pessoa no momento
- se está em repouso ou em
atividade, nervosa ou com
dor, entre outros. No entanto, o efeito contrário ao
da hipertensão chama-se
de hipotensão ou pressão
baixa (quando a pressão
está 9/5). Neste caso, pode
causar mal-estar, tonturas,
náuseas, vômitos e até desmaios.
As causas da hiperten-
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Saiba o que a Pressão Arterial descontrolada ocasiona em seu corpo:
- Cabeça: as artérias que irrigam as membranas que recobrem o cérebro
e a medula espinhal são prejudicas pelas pressão alta, favorecendo a dor
de cabeça;
- Cérebro: derrame que é provocado pelo entupimento das artérias cerebrais;
- Olhos: pode haver hemorragias na microcirculação da retina;
- Ouvidos: A pressão elevada pode inflamar o labirinto, estrutura do ouvindo responsável pelo equilíbrio, podendo causar labirintite;
- Coração: A hipertensão acelera cerca de cinco vezes o processo de entupimento das artérias, resultado na dor conhecida como angina (dor no
peito), e dependendo da gravidade do bloqueio nas artérias pode levar
ao infarto.
- Rins: aumenta os níveis de uréia no sangue, problema provocado pelo
acúmulo de toxinas, ocorre devido deficiência na filtragem do sangue.
Considerando que a hipertensão não controlada destrói as células renais,
pode levar a pessoa a fazer diálise e transplante.
são pode ser o excesso de
ingestão de café, consumo
de bebidas alcoólicas, tabagismo, distúrbios emocionais como o estresse, obesidade, genética familiar e
idade acima de 60 anos. O
tratamento é realizado com
anti-hipertensivos e diuréticos que tem a função de
manter os níveis da pressão do sangue normais.
Acrescentam-se os cuidados nutricionais no controle da pressão arterial além
do acompanhamento por
profissionais de saúde. Pacientes descuidados e mal
orientados podem vir sofrer
com acidente vascular cerebral (AVC), ou seja, os famosos derrames cerebrais
que podem levar a incapacidades fisicas, mentais e
até a morte.

Mudanças no estilo de vida são fundamentais para prevenir ou auxiliar no tratamento/controle da hipertensão, como:
- realizar atividades físicas leve ou moderada de forma continua;
- redução de peso se necessário; redução de ingestão de sal (recomenda-se ingerir 6g de sal por dia, isso corresponde
a 2 colheres rasas de café - as colheres
bem pequenas);
- evitar o consumo de alimentos industrializados;
- reduzir o consumo de bebidas alcoólicas;
- diminuir o tabagismo;
- verifique sua pressão semanalmente.

(1) Academicas(o) do curso de Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC
(2) Enfermeiras e Professoras do curso do Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC
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Agenda
Tempo
Frio intenso em SC com geada a partir de quinta-feira
Quinta e sexta-feira (15 e 16/08): A instabilidade se
afasta do estado, passando a predominar o ar polar, seco
e frio, com sol e poucas nuvens em SC. Temperatura baixa,
com geada ao amanhecer nas áreas altas do estado, com
mínimas próximas de 0°C e negativas.
Sábado (17/08): Nevoeiros ao amanhecer com sol entre
algumas nuvens em SC no decorrer do dia. Temperatura
ainda baixa na madrugada, com chance de geada especialmente no Planalto Sul e Norte, porém em elevação no
decorrer do dia devido ao deslocamento da massa de ar
frio para o oceano.
Domingo (18/08): Sol entre algumas nuvens. Temperatura
em elevação.
Atenção: O frio dos próximos dias pode causar mais
prejuízos para a agricultura catarinense.
TENDÊNCIA de 19 a 29/08/2013
O período inicia com tempo seco e temperatura em
elevação. Em boa parte do período, o tempo será mais
seco com sol. Entre os dias 20 e 21, uma nova frente fria
provoca chuva no Estado. Outra frente está prevista para
o dia 27. Após a passagem dessas frentes frias, as temperaturas diminuem.
PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL

Curso Gratuito de “Astronomia e Astronáutica Para a
Comunidade” na UDESC/CEO

E

stão abertas as
inscrições para
o curso de extensão em Astronomia
e Astronáutica para
a comunidade 2013,
para pessoas interessadas em conhecer essas ciências, que procuram entender o céu
e o espaço.
É um curso gratuito, presencial, aberto
a comunidade e certificado pela UDESC.
Terá carga horária de
40 aulas-hora efetivadas através de encontros semanais, às
quintas-feiras a noite (das 19h30min às
22h30min), com início
no dia 29 de AGOSTO
e término previsto para
28 de novembro. Será
ministrado pelo Profes-

sor Daniel Iunes Raimann – UDESC/CEO
Local do Curso:
CEO - Centro de
Educação Superior do
Oeste.
Rua Benjamin Constant, 164-D, Centro.
Chapecó.
Assuntos abordados:
Sistema solar, estrelas, galáxias, universo,
exploração do espaço, programa espacial
brasileiro,
satélites,
plataformas espaciais,
veículos lançadores de
satélites, sensoriamento remoto e meteorologia. Também serão
realizadas atividades
práticas, como a observação do céu com o telescópio e a construção
de foguetes didáticos.
Inscrições:

Nesta imagem pode-se ver a cúpula do telescópio Blanco e o céu
visto do Observatório de Cerro Tololo (Chile). No céu, à esquerda da
cúpula, as Nuvens de Magalhães e à direita, a Via Láctea.

Até o dia 16 de
AGOSTO, via e-mail,
para:
espaco_astro_
udesc@yahoo.com.br,
com o nome, idade,
profissão, telefone e

endereço. Outras informações podem ser
obtidas em: astronomia.ceo.udesc.br
ou
espacoastronomiaudesc.blogspot.com.br.

Agosto, Setembro e Outubro
Transição inverno/primavera com pouca chuva em
Santa Catarina
Nos meses de agosto, setembro e outubro a previsão é de
chuva próxima a abaixo da média climatológica em todas
as regiões catarinenses. A chuva deve continuar ocorrendo de forma mal distribuída especialmente no espaço. O
risco de temporal com ventania e granizo aumenta nos
meses de setembro e outubro, mas eventos extremos
podem ocorrer em qualquer época do ano, por vezes com
acumulados significativos de chuva em curto espaço de
tempo, bem como períodos de estiagem.
Com relação à temperatura a expectativa é de um final de
inverno com temperatura próxima a média climatológica,
mas o mês de agosto ainda promete incursões de massa
de ar Polar, com possibilidade de geada e até episódios de
neve. Em setembro o frio começa a diminuir gradativamente e em outubro já se espera períodos mais aquecidos

Informações:
Idione Cardoso
8863 - 0179

Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram (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
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