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Qualidade de Água
Natália Cristina Milani(1), Beatriz Danieli(2), Lenita Moura Stefani(3)

E

ntende-se como
água de qualidade aquela que
não apresenta características e substâncias
que possam trazer riscos
a saúde do consumidor,
sendo fundamental à
vida tanto como nutriente, ou como fator de produção.
Estima-se que 780
milhões de pessoas no
mundo vivem sem acesso
a água potável e 2,4 bilhões continuarão vivendo sem acesso ao saneamento básico em 2014.
A água contém diversos componentes que
podem ser oriundos do
ambiente e estarem naturalmente presentes ou
podem ser introduzidos
na água através da ação
humana. A poluição é o
principal problema que
afeta a potabilidade da
água sendo que na zona
urbana a falta de saneamento básico e tratamento adequado dos resíduos
domésticos e industriais
levam a contaminação
das águas superficiais e
subterrâneas. Na zona
rural, a lixiviação, a falta
de tratamento prévio dos
dejetos e a não adequação da capacidade de su-

porte do solo resulta na
contaminação das fontes
de água.
Diversos
parâmetros
são utilizados para determinar se a água a
ser consumida é de boa
ou má qualidade. Estes
parâmetros podem ser
químicos, físicos e biológicos. Os parâmetros físicos estão relacionados
ás características organolépticas da água como
cor, odor, sabor, turbidez
e temperatura, afinal, todos nós sabemos como
deve ser o aspecto da
água. Os parâmetros químicos por sua vez podem
ser definidos como os
componentes orgânicos e
inorgânicos presentes na
água e suas propriedades, como por exemplo, o
pH, alcalinidade e dureza
que não são tão facilmente vistos a menos que se
faça análise da água em
laboratório.
Os parâmetros biológicos também merecem
atenção, pois interferem
diretamente na saúde
humana e animal. Uma
fonte de água contaminada com micro-organismos indesejáveis pode
apresentar um sério
risco à saúde humana e

animal. Os patógenos de
maior importância que
contaminam as fontes
naturais de água (poços,
açudes, lagos, etc) são
comumente provenientes de resíduos humanos
e animais e são chamados de coliformes fecais.
As bactérias de maior
importância são as bactérias entéricas como a
Escherichia coli (E. coli)
a Salmonella e a Campylobacter jejuni. A presença de E. coli indica
contaminação da água
deixando-a
imprópria
para consumo humano.
Os danos a saúde mais
comuns
relacionados
a estas bactérias são
náuseas, vômitos, dores
abdominais e diarreias,
mas o quadro pode evoluir para infecções renais e intestinais, hemorragias, septicemias
podendo ocasionar até
a morte, principalmente
de indivíduos mais idosos, bebes, ou imunodeprimidos por razões
diversas.
Diante disso, é importante a avaliação microbiológica de forma
rotineira da qualidade
da água consumida pelo
homem e pelos animais.

Figura 1. Equipe de Bolsistas do LABMIM - Gabriella, Eduarda e Natália, durante trabalho de rotina do
laboratório.

LABMIM Realiza Análise da Água

O LABMIM é o Laboratório de Biologia Molecular, Imunologia e Microbiologia
do Curso de Zootecnia (DZO) do Centro de Educação Superior do Oeste (CEO) da
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) que realiza análises microbiológicas de água (Figura 1).
Os interessados em analisar a qualidade da água da propriedade, prédio, bairro,
etc, devem enviar email para: borrucia@hotmail.com.
Na próxima edição você encontrará o passo-a-passo para a coleta e envio de amostras
de água para análise. Na terceira edição serão apresentadas algumas sugestões de como
evitar problemas de contaminação das águas e garantir o consumo de água de qualidade.
E ainda na sequência, como tratar águas contaminadas permitindo o seu consumo seguro.

(1) Acadêmica do curso de Zootecnia e Monitora de Microbiologia e Imunologia do Departamento de Zootecnia, CEO
(2) Acadêmica do curso de Zootecnia e Bolsista do Laboratório de Microbiologia e Imunologia, Departamento de Zootecnia, UDESC/CEO
(3) Médica Veterinária, Professora Adjunta do Departamento de Zootecnia, UDESC/CEO. Email: borrucia@hotmail.com;
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Utilização dos Sistemas Agroflorestais na recuperação da Reserva Legal e Áreas de Preservação
Permanente em pequenas propriedades rurais
Daiane Fabris(1) & Guilherme O. S. Ferraz de Arruda(2)

O

s Sistemas Agroflorestais (SAFs)
são combinações
entre diferentes elementos vegetais (arbóreos e
agrícolas) e animais, que
possibilitam otimizar a
produção por unidade de
área, aumentar a diversificação de produtos dentro da propriedade rural,
melhorar as características ambientais e garantir
renda ao produtor. Estes
sistemas possuem diferentes formas de implantação e de arranjos entre
os componentes, podendo
ser manejados de acordo
com a região e com a necessidade e interesse do
produtor rural.
Os SAFs são práticas
milenares na Ásia e América Latina mas surgiram
como ciência na década de
1970 e desenvolveram-se
nos anos 80 e 90, com os
estudos sobre a importância das árvores nos solos
tropicais. No Brasil, em
1983, o pesquisador suíço Ernst Gotsch iniciou
práticas agroflorestais na
Bahia e em 1990 foi criada
a Rede Brasileira Agroflorestal (REBRAF) no Rio de
Janeiro para promover os
SAFs no país. Na pesquisa, em 2009 foi criada a
Embrapa Agrossilvipastoril, um centro de excelência em Sinop-MT, região
de transição dos biomas
Cerrado e Amazônia, para
viabilizar tecnologias sustentáveis à produção integrada.
Os SAFs são grande
aliados da agricultura fa-

miliar, podendo ser implantados em qualquer
área da pequena propriedade rural, até mesmo
nas Áreas de Preservação
Permanente (APP) consolidadas até 22 de julho
de 2008 e Reserva Legal,
devido às boas práticas de
manejo ecológico e sustentável. Nesta situação, o
uso de espécies nativas ou
comprovadamente úteis à
região é prioridade, mantendo ou recuperando as
características da biota
regional e cumprindo funções ambientais e de geração sustentável de renda.
As diferentes combinações dos sistemas são formadas pelo consórcio entre os componentes. Antes
da implantação, deve-se
analisar as características
ecológicas das espécies,
para aproveitar melhor a
área e incrementar a produtividade, visando renda
em diferentes épocas do
ano.
Conforme seus componentes, um SAF pode
ser denominado de Agrofloresta (agrícolas + florestais),
Silvipastoril
(florestais + animais) e
Agrossilvipastoril (agrícolas + florestais + animais)
(Figuras 1, 2 e 3). Mais
recentemente surgiu a nomenclatura “ILPF”, para a
forma integrada de produção de lavoura, pecuária e
floresta.
Na escolha da espécie
florestal é importante observar aspectos como:
tipo de produto de interesse, densidade da copa,

Figura 1. Agrofloresta – espécies agrícolas e florestais.

Figura 2. Silvipastoril - espécies florestais e animais.

Figura 3. Agrossilvipastoril - espécies agrícolas, florestais e animais

qualidade do tronco, velocidade de crescimento, capacidade de fixação
de nitrogênio, alelopatia,
sistema radicular, entre
outros. Também deve ser
analisado o atendimento
às demandas da região,
pelos diferentes produtos
gerados no SAF.
Um SAF bem planejado e conduzido pode
gerar renda já no primeiro ano de sua implanta-

ção, oriunda das culturais
anuais ou dos animais,
dependendo do arranjo criado. Ao produzir de
forma integrada em um
Sistema, o produtor rural estará também reduzindo custos, garantindo
a segurança alimentar e
trabalhando em conformidade com a legislação ambiental, além dos benefícios aos recursos hídricos,
ao solo, ao ar e à fauna.

Desta forma, estes Sistemas com suas diversas
possibilidades de consorciação entre espécies
florestais,
agrícolas
e
animais, apresentam-se
como uma excelente opção sustentável (econômica e ecológica) para as
diversas regiões do Brasil, inclusive às pequenas
propriedades rurais familiares características do
Oeste Catarinense.

1Acadêmica de Eng.Florestal na Universidade do Oeste de Santa Catarina – Xanxerê SC, estagiária na Embrapa Agrossilvipastoril – Sinop MT;
2 Eng. Florestal, Docente da Universidade do Oeste de Santa Catarina – Xanxerê SC.
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Manejo Pré-abate e Qualidade da Carne Suína
Kaine Cristine Cubas Da Silva(¹); Marcel Manente Boiago(²) ; Diovani Paiano(²)

O

mercado consumidor
da
carne suína é
um dos mais exigentes
no ramo dos produtos
de origem animal, e a
qualidade deste produto, fundamental para
a expansão e abertura de novos mercados
como o japonês, que
recentemente passou a
ser importador da carne suína brasileira.
O manejo pré-abate
incorreto, além de interferir negativamente no bem estar dos

animais,
influencia
diretamente na qualidade da carne e seus
subprodutos, gerando
queda de qualidade
e prejuízos para a indústria. Uma das principais alterações provocadas pelo estresse
pré-abate em suínos é
uma síndrome metabólica denominada de
carne PSE (do inglês,
pálida, mole e exsudativa), caracterizada
pela maior perda de
água e flacidez acentuada. Tais alterações

se devem à aceleração
de processos bioquímicos que levam à uma
queda excessiva de pH
muscular durante o
processo de transformação do músculo em
carne, denominado de
"Rigor mortis".
Assim como a carne PSE, existe outro
distúrbio
metabólico
denominado DFD (do
inglês, seca, dura e escura), geralmente encontrada em animais
que não tiveram um
tempo mínimo de des-

canso na planta frigorífica. Nesses casos, as
reservas de glicogênio
muscular no momento do abate são insuficientes e o pH final da
carne fica acima do desejado.
Para minimizar esses
problemas é fundamental que exista um
treinamento eficiente
dos trabalhadores envolvidos para os procedimentos
simples
tomados no manejo
pré-abate.

Osmar Dalla Costa - Embrapa Suínos e Aves

Figura 1. Retirada dos animais das baias com a condução pelo corredor até o embarque no caminhão com inclinação adequada.

Principais procedimentos no manejo pré-abate:

- Separação dos suínos debilitados e a antecipação do seu abate;
- correção da inclinação das rampas de embarque desembarque, que não deve ser maior do que 15º
(Figuras 1 e 2);
- evitar conduzir os animais em lotes grandes ou pequenos;
- evitar misturar animais que não se conhecem para evitar disputas;
- não movimentar os animais sem jejum prévio de pelo menos 6 horas;
- priorizar o abater os animais entre 12 e 18 horas após o início do jejum;
- permitir descanso de pelo menos seis horas e fornecer condições ambientais favoráveis aos suínos.
Estes fatores somados minimizam os problemas
metabólicos,
melhoram o bem estar
animal e reduzem as
contaminações no frigorífico.

Além
disso,
uma
grande atenção deve ser
dada à etapa de transporte, pois é quando
ocorrem as maiores perdas e estresse aos animais. Esta etapa deve

ocorrer em condições de
conforto térmico, em caminhões com condições
de manutenção adequada, no menor tempo
possível, e em distâncias curtas, pois distân-

cias longas ou estradas
em condições inadequadas aumentam as perdas.
Em síntese, uma vez
quefalhas relacionadas
ao menejo pré-abate in-

Figura 2. Desembarque dos animais do caminhão de forma adequada. Fonte: http://www.advancedlivestocktransport.com/history.html

fluenciam diretamente
na qualidade da carne
suína, cabe a todos os
profissionais envolvidos
na cadeia produtivatrabalharem de forma
conjunta e responsá-

vel, visando o bem estar
animal, a lucratividade
e principalmente a satisfação do consumidor
com uma carne de ótima qualidade e excelente valor nutricional.

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

Fatores Ambientais e os Riscos para o Câncer

S

Caroline Torteli(1), Jéssica Alberton(1), Maiara Nichel(1), Morgana Stumpf(1), Bruna Valmorbida(1), Grasiele Busnello(2), Marta Kolhs(2), Rita Oltramari(2)

egundo o INCA
(Instituto Nacional do Câncer)
câncer é o nome dado
a um conjunto de mais
de 100 doenças que têm
como característica o
crescimento desordenado de células que invadem os tecidos e órgãos,
podendo
espalhar-se
(metástase) para outras
regiões do corpo.
As neoplasias (cânceres) podem ser divididas
em malignas e benignas.
Um câncer maligno tende a ser muito agressivo
e incontrolável e forma
tumores. Já o câncer

benigno representa uma
massa localizada de células que tendem a se multiplicar vagarosamente e
se assemelham ao tecido
original, raramente constituindo um risco à vida.
Duas características que
diferenciam os diversos
tipos de câncer entre si
são a velocidade de multiplicação das células e
a capacidade de invadir
tecidos e órgãos vizinhos
ou distantes (metástases).
O câncer pode ser causado por vários fatores,
podendo estes ser externos ou internos ao or-

ganismo. As causas externas relacionam-se ao
meio ambiente e aos hábitos de vida de cada um.
As causas internas estão
relacionadas a fatores
genéticos e à capacidade do organismo de se
defender das agressões
externas.
São exemplos de fatores externos, ou seja,
ambientais, que influenciam no surgimento de
câncer: o tabagismo e a
exposição à fumaça do
cigarro, o alcoolismo,
alimentação rica em gordura e pobre em fibras,
alguns medicamentos,

fatores ocupacionais (relacionados às condições
de trabalho), estresse e
a radiação solar. Sabe-se hoje que o fumo e os
maus hábitos alimentares respondem por 60%
das mortes por câncer.
Já os fatores internos
estão relacionados à genética e a hereditariedade, além do próprio envelhecimento humano, que
traz mudanças na estrutura celular pelo aumento do tempo de exposição
a fatores de risco. Esses
fatores são oriundos da
comida, do ar, da água e
de produtos de consumo.

A prevenção do câncer baseia-se em
diminuir à exposição aos fatores de
risco. Dessa forma deve-se:
• Parar de fumar;
• Ter uma alimentação saudável: comer mais frutas, legumes, verduras, cereais emenos alimentos
gordurosos, salgados e enlatados;
• Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas;
• Praticar atividades físicas;
• Evitar a exposição prolongada à radiação solar e
fazer uso do protetor;
• Realizar consultas periodicamente além de
exames preventivos;
• Ter uma vida mais tranqüila, evitando o estresse.

(1) Acadêmicas do curso de Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC
(2) Enfermeiras e Professoras do curso do Enfermagem. CEO/UDESC. Chapecó/SC
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Indicadores

Agenda
Tempo
Sol entre nuvens e temperatura em elevação
em SC
Quinta e sexta-feira (31/10 e 01/11): O ar seco
mantém tempo firme com predomínio de sol e
algumas nuvens em SC. Temperatura em elevação,
calor à tarde no estado.
Sábado (02/11): Predomínio de sol em SC, com
aumento de nuvens a partir da tarde e pancadas
de chuva com trovoadas no fim do dia especialmente no Oeste, devido à aproximação de uma
frente fria. Temperatura elevada, com sensação de
ar abafado.
Domingo (03/11): Céu encoberto com chuva do
Oeste ao Litoral Sul, devido ao avanço da frente
fria. Nas demais regiões a chuva deve ocorrer entre
a tarde e noite. Risco de temporal com ventania e
granizo isolado. A temperatura não sobe muito em
função da cobertura de nuvens, mas com sensação
de ar abafado.

01 a 10/11 - Mãos da Terra
Feira internacional de Cultura e Artesanato
60 expositores de 15 países e vários estados
brasileiros, além da 3ª Mostra do Artesanato Chapecoense.
Horário: 14h às 22h
Local: Centro de Eventos Plínio Arlindo de
Nes - Informações: 47 3361 7959

Outubro, Novembro e Dezembro

5 a 8/11 - VIII Semana da Filosofia
O tema central será Os Ideais de Roma, tendo em vista, seja a fundação e desenvolvimento de uma nova Civilização, seja a da
definição dos papéis da Arte, da Política, da
Religião e da Filosofia enquanto fundamentos culturais e civilizatórios
Obs.: Entrada Franca para todas as atividades
Programação:
05/11 - Palestra “Mitos e lendas da Roma
Antiga”
Horário - 20h
Abertura da Exposição de Mitos, às 21h
06/11 - Palestra “Filósofos romanos”,
Horário - 20h
Recital de poesias latinas, às 21h
07/11 - Palestra “O ideal da arte na cultura romana”
Horário - 20h
Apresentação de Canto Secular - às 21h
08/11 - Palestra “A política e a construção do cidadão romano”
Horário - 20h
Apresentação de peça teatral - às 21h
Endereço: Rua Pará, 343-D, Bairro maria
Goretti, Chapecó/SC
Fone: (49) 3328.8903

Para o trimestre outubro, novembro e dezembro
a previsão é de chuva próxima a acima da média
climatológica em SC, bem distribuída no tempo e
no espaço. A primavera é conhecida pelo aumento
de eventos de temporais com ventania e granizo
no estado, por vezes com acumulados significativos de chuva em curto espaço de tempo, resultando em totais de chuva superiores à média climática mensal, o que, dependendo da vulnerabilidade
da região, pode colocar a mesma em estado de
atenção e/ou alerta.

09 a 17/11 - 17° Festival Catarinense de
Teatro
Programação www.17fecate.blogspot.com
Contatos
Produção:47 9914 4508 com Cassio Correia
Secretaria de Cultura:49 3319 1012 com
Camila Miotto
Agendamento de Escolas:49 9923 3471/49
8818 5335 com Tarcísio Brighenti

TENDÊNCIA de 04 a 11/11 de 2013
Na segunda e terça-feira (04 e 05) ocorre chuva
no Litoral e áreas próximas, devido a um sistema
de baixa pressão próximo a costa de SC. Depois
disso a condição é de tempo mais seco com sol
em todo o estado. A partir do dia 09 há previsão
de mudança no tempo com chuva e temporal isolado, devido a uma nova frente fria. Temperatura
mais amena no período noturno e mais elevada
durante o dia, típica de primavera.
PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL

Gilsânia Cruz - Meteorologista
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 – 14/11/2013

15 a 17/11 - 7º Rodeio Nacional Crioulo e
Artístico
Local: Parque da Efapi
E-mail:acctgchapecosc@hotmail.com
www.acctg.com.br
Informações:
Coordenação Geral: Juliana Miranda 49
9923 0620
Coordenador Artístico: Waldir Borille 49
8411 4846
Coordenador Campeiro: Pompílio da Silva
49 8414 3217

R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

3,50 kg
3,24 kg

Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense
Feijão preto (semi novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.

1,82 kg
108,00 ar
102,00 ar
106,00 ar
140,00 sc
45,00 sc
22,50sc
65,00 sc
1,10 lt

Adubos NPK (8:30:12+micro)1
(8:20:20)1
(9:33:12)1

69,70 sc
63,00 sc
70,00 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)
Cenoura agroecológica3
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

10,80 sc
15,00 sc
355,00 ton
13,00 kg
12,00 – 17,00 kg
12,00 – 18,00 kg
8,00 kg
5,50 – 14,00 kg
8,80 – 9,60 kg
3,00 uni
2,00 maço
3,75 dz
1,30 dz
20,00 kg
10,00 – 11,00 kg
12,00 kg
10,00 kg
13,40
10,00 – 12,00 cxa
1,50 uni
2,00 uni
1,50 uni
2,00 kg

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

12,50 sc
6,85 sc
99,00 tn

Dólar comercial

Compra: 2,1882
Venda: 2,1888

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

678,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 30/10/2013
* 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.

COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.
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