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UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO 
PARA PRODUZIR ENERGIA
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE 
OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.

Água - Conscientização Para o
Uso Mais Racional

GABRIELLA BASSI DAS NEVES(1), NATÁLIA CRISTINA MILANI(2), LENITA MOURA STEFANI(3)

Como vimos na 
matéria ante-
rior (4), alguns 

procedimentos básicos 
devem ser seguidos 
para evitar a contami-
nação da água duran-
te a coleta e garantir 
a identificação do seu 
ponto de origem, per-
mitindo então uma in-
tervenção específica e 
eficaz. Nesta matéria 
iremos abordar algu-
mas maneiras de ga-
rantir o consumo de 
água de qualidade que 
está diretamente re-
lacionado com a con-
servação dos recursos 
hídricos e também al-
guns pontos que auxi-
liarão para reduzir os 
problemas de contami-
nação das águas.

É plausível afirmar 
que a água não está 
se tornando escassa 
porém, a qualidade já 
não é a mesma devi-
do a poluição dos re-
cursos hídricos, visto 
que a quantidade de 
água é a mesma desde 
a antiguidade. Como 
agravante, há o fato da 
população estar cres-
cendo constantemen-
te e se concentrar em 
locais onde as reser-
vas de água são insu-
ficientes. Concomitan-
temente, o crescente 
uso de irrigação nas 
lavouras é outro fator 
que diminui a disponi-
bilidade de água.

A redução da água 

potável é cada vez mais 
preocupante, pois pode 
comprometer direta-
mente a sobrevivência 
da espécie humana e 
dos animais. Segundo 
o Programa das Nações 
Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA), do 
volume total de água 
na terra aproximada-
mente 2,5% é de água 
doce e destes, apenas 
uma pequena parte 
(0,3%) está disponível 
superficialmente em 
lagos e rios (Figura 1). 
Ainda, de acordo com 
dados da Organiza-
ção das Nações Uni-
das para Alimentação 
e Agricultura (FAO), 
quase todos os conti-
nentes e mais de 40% 
das pessoas são afeta-
dos pela falta de água 
potável. A tendência é 
que em 2025, 1,8 bi-
lhão de pessoas esta-
rão vivendo em regiões 
com escassez absoluta 
de água. 

A irrigação é uma 
técnica utilizada na 
agricultura que visa o 
fornecimento contro-
lado de água, quando 
as chuvas não são su-
ficientes para suprir a 
umidade necessária 
para a produção agrí-
cola. Entretanto, está 
técnica consome mais 
de dois terços da água 
doce utilizada no pla-
neta. Outro fator im-
portante é quanto ao 
uso de agrotóxicos e 

fertilizantes que podem 
ser carregados para os 
corpos d’água, cau-
sando a contaminação 
destes, não apenas da 
água superficial, mas 
também da subterrâ-
nea. Uma maneira de 
reduzir a poluição de-
corrente das atividades 
agrícolas é diminuir o 
desperdício de água, 
introduzindo técnicas 
para reaproveitá-la e 
utilizando equipamen-
tos e métodos de irri-
gação que visem a sua 
economia. Outro pro-
blema ambiental gra-
ve é quanto ao despejo 
direto de esgotos nos 
rios, sem passar por 
um processo de trata-
mento. Em muitas re-
giões o tratamento de 
esgotos é precário ou 
até mesmo inexisten-
te, não havendo nem a 
simples separação dos 
dejetos. Além disso, 
muitas indústrias não 
realizam o tratamento 
de seus resíduos para 
evitar gastos. Desse 
modo, para reduzir a 
contaminação da água 
é preciso apoiar inicia-
tivas que visem à im-
plantação de sistemas 
de tratamento de es-
gotos, exigindo maior 
investimento governa-
mental em saneamento 
básico. Cabe ao gover-
no ainda reduzir o des-
perdício de água após 
o seu tratamento nos 
sistemas de abasteci-

mento e distribuição 
que chegam ao alar-
mante índice de 40%. 
Entretanto não é ape-
nas o governo que deve 
agir, mas também a 
própria indústria deve 
diminuir o desperdício 
de água, a partir do 
controle dos volumes 
de água utilizados nos 
processos industriais e 
também buscando no-
vas técnicas de reapro-
veitamento da água. 

A maior parte da po-
pulação não é cons-
ciente do problema, 
desperdiçando água 
com banhos demora-
dos, lavando carros e 
calçadas. Uma tarefa 
simples do dia a dia 
como lavar o carro por 

10 minutos, despende 
500 litros de água o 
suficiente para aten-
der a muitas pessoas. 
Jogar lixo nos rios, 
praias e lagos também 
acarreta contaminação 
das águas e é resulta-
do da falta de consci-
ência das pessoas. O 
lixo deve ser acondi-
cionado em local ade-
quado e seguro para 
que não tenha contato 
com a água que iremos 
consumir. Isso faz com 
que todos tenham uma 
parcela de responsa-
bilidade, tornando a 
educação fator impres-
cindível neste quesito.

A princípio deve-se 
incorporar o conceito 
de consumo sustentá-

vel no nosso dia a dia, 
reduzindo seu consu-
mo. Segundo estudio-
sos do assunto, a única 
maneira de combater 
a escassez é através 
da educação e da con-
servação dos recursos 
naturais. Diante dis-
so, precisamos rever 
nossa crença de que 
a água é abundante e 
que estará sempre dis-
ponível porque isto de-
pende estritamente de 
como utilizamos e con-
servamos este recurso. 
A água é um bem pre-
cioso e indispensável, 
portanto cabe a cada 
um de nós refletirmos 
e pensarmos a respei-
to, afinal não vivemos 
sem ela! 

(1) Zootecnista, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, UDESC/CAV
(2) Acadêmica do Curso de Zootecnia e Monitora de Microbiologia e Imunologia do Departamento de Zootecnia, UDESC/CEO 
(3) Professora Adjunta do Departamento de Zootecnia, UDESC/CEO. Email:borrucia@hotmail.com
(4) Edição do Sul Brasil Rural nº 121 de 14/11/2013, disponível em www.ceo.udesc.br “Janela” Acontecendo do CEO – Sul Brasil Rural

Figura 1 - Distribuição da água no planeta em percentagem
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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.

Integração Lavoura – Pecuária - Floresta
Sistemas de Produção Agropecuária Sustentável

KARINA MATEUS(1), JULCEMAR DIAS KESSLER(2), JAMIR LUIS SILVA E SILVA(3), MOISÉS RODRIGUES DOS SANTOS(4)

A possibilidade de 
abertura de novas 
áreas para o plantio 

e produção de mais alimen-
tos, não é a melhor maneira 
de reduzir a falta do mesmo 
em nível mundial. A fome e a 
desnutrição da humanidade 
ainda são sérios problemas 
a serem combatidos, pois o 
número crescente de pesso-
as no mundo pode gerar a 
escassez de alimentos. O que 
se busca são sistemas capa-
zes de obter maior produção 
com menor impacto ambien-
tal.

Os sistemas de produ-
ção agropecuários utilizam 
tecnologias que se comple-
mentam, gerando renda aos 
produtores e mais alimen-
to para a humanidade, nos 
quais, os manejos propostos 
visam proteger os recursos 
naturais. Sendo assim, a in-
tegração lavoura - pecuária - 
floresta, também conhecida 
como iLPF, busca de forma 
sistemática a possibilidade 
de produzir alimentos, ener-
gia e conforto. E minimizan-
do os impactos ambientais 
mantém ativos os elos da 
sustentabilidade, visando 
que a agropecuária não seja 
considerada como a princi-

pal causa de problemas am-
bientais.

O Brasil enfrenta o gra-
ve problema de degradação 
dos recursos naturais, o que 
impulsiona as pesquisas a 
confrontar esta realidade e 
assim tornar a agropecuária 
mais sustentável, a qual as 
perdas são menores ou ne-
nhuma em relação à cadeia 
produtiva, principalmente 
para o produtor. Para que 
isto ocorra, necessitamos 
incorporar boas práticas 
agropecuárias de manejo no 
sistema produtivo a fim de 
aumentar a produção sem 
prejudicar os recursos natu-
rais.

O monocultivo, a degrada-
ção das pastagens, a conta-
minação da água, a ausência 
de reposição de nutrientes 
do solo, a faltade rotação de 
culturas, as altas taxas de 
lotação animal nas pasta-
gens, o uso inadequado dos 
recursos naturais, dos agro-
químicos levam ao abandono 
das terras e abertura de no-
vas áreas por erro de manejo. 
Esse quadro pode ser reverti-
do através do uso de práticas 
orientadas que visam melho-
rar o sistema como um todo, 
proporcionando rentabilida-

de ao produtor e maior pro-
dução de alimentos, mesmo 
em pequenas propriedades.

A iLPF é um sistema de 
produção agrícola onde há a 
possibilidade de se produzir 
grãos e proteína animal em 
uma mesma área de manei-
ra harmoniosa, aumentando 
a produtividade com o uso 
de esquemas de rotação, a 
qual há alternância de anos 
ou períodos de pecuária com 
a produção de grãos ou fi-
bras, possibilita a utilização 
de produtos e subprodu-
tos na alimentação animal, 
ocorrendo interações entre 
os componentes do sistema 
sem a necessidade de aber-
tura de novas áreas, além de 
reduzir o uso de agroquími-
cos nas lavouras. Por meio 
do manejo de rotação das 
culturas, observa-se redução 
de pragas e a possibilidade 
de recuperar áreas degrada-
das com um correto manejo 
evitando a degradação dos 
recursos naturais.

Este sistema permite ao 
produtor o uso racional de 
insumos, máquinas e mão 
de obra na propriedade, além 
da possibilidade de diversifi-
car a produção e a adminis-
tração do fluxo de caixa.

A combinação da iLPF quando bem manejada traz vantagens ao produtor como: diversificação da 
produção, maior competitividade no mercado agropecuário, renda extra na agricultura familiar, 
reduz o desmatamento, melhora reaproveitamento das áreas, melhoria na qualidade física, química 
e biológica do solo através da permanência da resteva após a colheita e a ausência de revolvimento 
do solo via do plantio direto, permitindo uma maior proteção do solo resultando em maior ciclagem 
de nutrientes e melhora a atividade dos microrganismos benéficos do solo basicamente.

A geração de renda extra 
ao produtor diminui a neces-
sidade de abertura de novas 
áreas, pois com a intensifica-
ção tecnológica há possibili-
dade de colher mais em áreas 
menores, reduzindo os im-
pactos ambientais, proporcio-
nando bem estar aos animais, 
através de sombreamento de 
árvores como (eucalipto, fru-
tíferas entre outras), o que 
conduz a maior produção de 
leite, lã ou carne consequen-
temente.

A implantação desse siste-
ma necessita previamente de 
referencias atualizadas da si-

tuação da propriedade. Sendo 
realizado através de análises 
da qualidade do solo, água e 
registros da produção como, 
por exemplo, a quantidade de 
leite produzido por unidade 
de área na propriedade.

O planejamento do sistema 
deve considerar os aspectos 
legais, econômicos, ambien-
tas e sociais. O produtor deve 
ficar atento a todos os fatores 
de produção visando obter 
resultados satisfatórios, pois 
em função das tecnologias 
utilizadas e o planejamento 
corretoas respostas na pro-
dução podem ser positivas, 

em relação aos investimentos 
alocados na propriedade.

A iLPF pode ser dividida em 
quatro categorias de acordo 
com a natureza dos compo-
nentes envolvidos: Agrosilvi-
pastoril, Agropastoril, Silvi-
pastoril e Silviagrícola. Sendo 
o Agrosilvipastoril (Figura 
1) o sistema mais completo, 
o qual busca trabalhar com 
a integração de lavoura, flo-
resta e pecuária nas épocas 
adequadas para plantio de 
culturas de milho, sorgo, ar-
roz, dentre outras. Além de 
pastagens como milheto, aze-
vém, leguminosas e outras 

forrageiras. Rotacionando as 
culturas para não ocorrer re-
sistência de pragas e manten-
do os animais em pastejo com 
carga ajustada à capacidade 
de suporte dos pastos. Já no 
sistema Agropastoril (Figura 
2) é realizada a complemen-
tação entre lavoura/fruticul-
tura com pecuária, deixando 
a resteva sobre o solo para o 
melhor condicionamento do 
solo e assim, melhorar a su-
cessão das pastagens. No sis-
tema Silvipastoril (Figura 3) 
recorre-se ao uso de florestas 
consorciada com a pecuária, 
melhorando o bem estar ani-

mal através do sombreamen-
to que diminui a temperatura 
no verão, além de diminuir a 
velocidade dos ventos.

Na integração Silviagrícola 
busca-se intercalar lavoura 
com floresta para aumentar 
a rentabilidade, podendo ser 
utilizado, por exemplo, plan-
tação de milho e pomares de 
frutas.

Todas as possibilidades de 
integração agropecuária vi-
sam basicamente à sustenta-
bilidade e a geração de mais 
alimento sem desvincular o 
elo do produtor rural com o 
campo.

(1,4) Zootecnistas – Universidade do Estado de Santa Catarina
(2) Professor do Departamento de Zootecnia da Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC/ Chapecó-SC
(3) Pesquisador da Embrapa Clima Temperado/ Pelotas-RS / Informações: Karinamateus@zootecnista.com.br 

Produção Agropecuária Sustentável

Figura 1. Sistema Agrosilvipastoril: Integração Lavoura Pecuária Floresta

Figura 2. Sistema Agropastoril: Produção integrada de uvas e ovinocultura

Figura 3. Sistema Silvipastoril: Pecuária de corte integrada com eucalipto 
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TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA 
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.

A Carne de Búfalo
AMANDA CRISTINA WARKEN(1) & JULCEMAR DIAS KESSLER(2)

A criação de bu-
balinos no 
Brasil é anti-

ga, sendo que os pri-
meiros bubalinos fo-
ram introduzidos em 
1885. A criação ainda 
apresenta pouca ex-
pressão em relação 
à bovina, segundo o 
IBGE (2012), o Brasil 
possui um rebanho de 
1,15 milhões de ca-
beças, onde a maio-
ria dos rebanhos está 
principalmente no 
Pará. Na região Sul o 
rebanho é de aproxi-
madamente 102 mil 
cabeças, sendo que o 
maior rebanho está no 
Rio Grande de Sul. 

Os búfalos domésti-
cos são poucos cria-
dos, pela questão 
cultural e devido às 
pessoas ter uma fal-
sa ideia sobre esses 
animais dizendo ser 
mais perigosos, mas 

ao contrario, são ani-
mais muito dóceis se 
forem bem manejados. 
Os Bubalinos podem 
ser utilizados para a 
produção de leite e 
carne, onde existem 
raças específicas para 
cada aptidão. As raças 
mais criadas no Brasil 
são a Murrah e a Me-
diterrâneo (Bubalus-
bubalis), são animais 
muito dóceis e rústi-
cos podendo se adap-
ta em qualquer região, 
são mais resistentes 
a doenças, tem maior 
longevidade, ou seja, 
maior vida útil. O que 
faz com que o rebanho 
vem aumentando ao 
passar dos anos.

Em comparação ao 
bovino tem outras 
vantagens, que é a 
alta conversão dos ali-
mentos fornecidos em 
carne e leite, seja em 
pastagem cultivada, 

campo nativo ou con-
finamento, são ani-
mais mais precoces, 
com crescimento rápi-
do e melhor ganho de 
peso, podendo chegar 
ao peso de abate em 
menos tempo e com 
rendimento de carca-
ça similar aos bovi-
nos, assim o produtor 
tem um giro de capital 
mais rápido em rela-
ção à criação de bovi-
nos. Outra vantagem 
é a qualidade da car-
ne que tem 12 vezes 
menos gordura, 40% 
menos colesterol, 55% 
menos caloria e tem 
11% a mais de prote-
ína, vitaminas e mine-
rais, apresenta menor 
gordura de marmoreio 
e maior maciez do que 
a carne bovina. Nos 
últimos tempos foi 
criada uma marca es-
pecial para a carne de 
búfalos jovens, com o 

nome de “baby búfalo” 
que tem como carac-
terísticas o abate dos 
animais jovens antes 
dos 24 meses de vida, 
e peso vivo 450 kg. Se-
gundo estudos o ani-
mal jovem apresenta 
maior maciez e ótima 
qualidade nutricional 
na carne. 

O consumo da car-
ne de búfalo é baixo 
devido à falta de in-
formações e incentivo 
ao consumidor, pois 
é uma carne de ótima 
qualidade sensorial e 
nutricional é necessá-
rio maior atenção por 
parte política e da in-
dústria a esse tipo de 
criação, porque além 
de ser mais um atra-
tivo de criação aos 
produtores para gerar 
mais renda é também 
uma fonte importante 
para a alimentação e 
saúde da população.

Dia da Uva
No dia 12 de no-

vembro foi re-
alizado o “DIA 

da UVA”. O evento foi 
organizado pelos res-
ponsáveis da área de 
Fruticultura da região 
de Videira. Os objeti-
vos principais da reu-

nião foram o de conhe-
cer e dar sugestões as 
questões mais urgen-
tes e atuais da cultura 
da uva. Participaram 
57 pessoas entre agri-
cultores e técnicos (Fi-
gura 1)

Os assuntos debati-

dos no evento:
Declínio da Videira; 

Pragas; Doenças; Mé-
todos alternativos de 
manejo do solo; Pragas 
da parte Aérea; Doen-
ças Fúngicas; FUTU-
RO DA VITIVINICUL-
TURA NA REGIÃO

Algumas tendências:
- Argentina vai predominar na produção do vinho. É mais competitiva em 
qualidade e preço. 
- Uva de mesa é ainda bom negócio, inclusive para exportação e deve ser o 
foco;
- Vinhos de altitude vão dominar;
- O mercado de suco de uva está em expansão e o plantio de variedades 
com este objetivo é mais acertado.

 Figura 1 - Participantes da reunião “Dia da Uva”

Rebanho de búfalos. Fonte: Embrapa

Carne de Búfalo
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COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.

Tempo
Sol, calor e pancadas isoladas de chuva 

em SC
 

Quinta-feira (28/11): Nebulosidade variável com 
sol e pancadas isoladas de chuva em SC, na maio-
ria das regiões especialmente entre a tarde e noite, 
devido ao deslocamento de uma frente fria pelo 
litoral catarinense. Não se descarta a possibilidade 
de temporais isolados.

Sexta-feira a Domingo (29/11 a 01/12): Sol com 
variação de nebulosidade e pancadas isoladas de 
chuva, com característica de verão, ou seja, passa-
geiras e por vezes com intensidade moderada a for-
te, acompanhadas de trovoadas e temporal isolado, 
especialmente entre a tarde e noite. Temperatura 
amena no período noturno e mais elevada durante 
o dia.

TENDÊNCIA de 02 a 11/12 de 2013
A previsão é de tempo mais seco com presença de 
sol na maior parte do estado no início do período. 
Entre os dias 05 e 08, a passagem de uma nova 
frente fria e a influência de um sistema de baixa 
pressão, provocam chuva na maioria das regiões. 
Temperatura mais elevada na maior parte do perí-
odo.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL 

Novembro e Dezembro de 2013, e Janeiro de 
2014
Fim de primavera e início de verão mais seco e 
quente em SC

Para o trimestre novembro, dezembro e janeiro a 
previsão é de chuva abaixo da média climatoló-
gica em SC, especialmente no Oeste e Meio Oes-
te. A chuva deve ser mal distribuída no espaço e 
no tempo, com períodos prolongados sem chuva, 
favorecendo o turismo e podendo comprometer o 
abastecimento de água e atividade agropecuária 
no estado. Porém não se descarta a ocorrência de 
eventos extremos com chuva forte, temporais com 
ventania e granizo, mas devem ser menos frequen-
tes neste trimestre.

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima

Epagri/Ciram
Site: ciram.epagri.sc.gov.br




















 









 
 
 
 
 





















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 
 
 
 











 








28/11 a 01/12 – Projeto Panorama Sesc de Música 
2013
Local: SESC - Chapecó 
Entrada Franca / Horário: 20 hs
Shows gratuitos com os músicos Alberto Heller, Fran-
çois Muleka, Ricardo Pauletti e o grupo Sociedade So-
nora de Chapecó. O público poderá apreciar as várias 
formas, tendências e correntes da linguagem musical, 
englobando desde a moda de viola até a música eletrô-
nica e música experimental. Informações: 3319-9100

13/12 - I Workshop de Práticas em Educação Am-
biental
Lançamento do livro Práticas em Educação Ambiental
Carga horária: 4h
Número de vagas: 300
Professor Ministrante: Cherlei Marcia Coan e Rosane 
Menna Barreto Peluso.
Horário:
- 18h as 19:30 Apresentação dos Banners
- 19:45 as 21h: A diversidade na educação ambiental 
brasileira e Experiência do Projeto Revitalização dos 
Rios de Erechim
- 21has 21:30 Mesa Debatedora;
- 21:30 Lançamento do livro Práticas em Educação Am-
biental
Após - Coquetel de Lançamento.
Atenção - Os resumos devem ser enviados para o e-
-mail: praticasemeda@gmail.com até dia 08 de dezem-
bro, de acordo com as Normas de publicação em anexo.
Promoção: UDESC, UNOESC e SENAI:
Coordenação: Manuela Gazzoni dos Passos
Informações: manuela.passos@unoesc.edu.br

Receita
Xarope de mel, própolis, gengibre, 

canela e copaíba.

Ingredientes:
- 500 Gr de mel (nativas ou apís)
- 200 Ml de própolis (solução a 50%) (nativas ou 
de apís)
- 20 Gr de gengibre
- 1 colher de sopa de canela (em pó)
- 1 colher de café de óleo de copaíba

Modo de preparo:
- liquidificar o própolis (solução a 50%) com o gen-
gibre - coar ;
- juntar o mel a canela e a copaíba e bater nova-
mente; está pronto.
- armazenar em recipientes adequados.

Modo de uso e indicação:
- tomar uma colher de café três vezes ao dia sempre 
após a higienização bucal - age diretamente nas en-
fermidades bucais e respiratórias - agitar a solução 
antes de usar.

Obs.: caso enconte dificuldades no preparo ou pre-
fira comodidade é possível encomendar o  produto 
pronto (3627-0202 – paganini@epagri.sc.gov.br)

CONSULTE REGULARMENTE SEU MÉDICO

“Compartilhar experiências e conhecimentos digni-
fica o corpo e a alma”
Fonte: PAGANINI - EPAGRI-PARAÍSO/SC
(3627-0202 – paganini@epagri.sc.gov.br)


