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

Seleção Artificial e o
Bem-Estar de Cães

Vanessa souza soriano (1)

Com poucas 
exceções, o 
cão domés-

tico gradativamente 
perdeu a aparência 
de lobo tornando-
-se menor em dife-
rentes tamanhos e a 
região facial tornou-
-se mais achatada. 
A aparência impor-
ta na indústria dos 
cães de raça, portan-
to, comercialmente 
são priorizados os 
acasalamentos con-
sanguíneos como 
forma de manuten-
ção do padrão racial 
de animais de raças 
puras, o que, segun-
do Egenvall et al. 
(2000), pode acarre-
tar a diminuição da 
expectativa de vida 
do animal. Os aca-
salamentos foram 
realizados por muito 
tempo de uma ma-
neira indiscrimina-
da. Rooney (2009) 
relata que este pro-
cesso teve como 
consequências anor-
malidades anatômi-
cas que reduziram 

(1) Mestre em zootecnia. Professora do Departamento de zootecnia – uDesC/Ceo. Chapecó/sC

a qualidade de vida 
dos animais, aumen-
to da prevalência de 
doenças genéticas, 
além da valorização 
excessiva pelas ca-
racterísticas de be-
leza ao invés das re-
lacionadas a saúde, 
comportamento e ao 
bem-estar animal. 
Muitos destes pro-
blemas foram exibi-
dos pelo documentá-
rio da BBC, em 2008, 
intitulado “Pedigree 
Dogs Exposed”. En-
tre as perturbações 
relacionadas à alte-
ração morfológica/
anatômica dos ani-
mais pode-se citar a 
dermatite devido às 
dobras cutâneas, en-
trópio (Asher et al., 
2009), problemas 
gástricos em raças 
gigantes, problemas 
ósseos em raças mui-
to pequenas e pro-
blemas respiratórios 
em raças braquicefá-
licas (Rooney, 2009). 
O efeito da menor 
diversidade genética 
também ocasionou 
maior suscetibilida-
de a uma série de 
doenças genéticas, 
o que culminou com 
problemas cardía-
cos, problemas de 
visão que podem 
ocasionar ceguei-
ra, diabetes e glau-
coma, por exemplo 
(Rooney, 2009). De 
acordo com Collins 

et al. (2011), a pre-
valência de uma do-
ença genética pode 
ser superior a 50%, 
e as consequências 
para a saúde canina 
está na dependên-
cia da gravidade e 
frequência da doen-
ça (Leroy e Rognon, 
2012). Cabe ressal-
tar que as consequ-
ências negativas da 
seleção artificial não 
ficaram restritas aos 
problemas físicos, 
mas o comportamen-
to de alguns animais 
também foi afetado. 
Rooney (2009) men-
ciona a dificultade 
de cães pequenos 
em correr devido ao 
tamanho dos mem-
bros e a dificuldade 
de cães braquicefáli-
cos se exercitarem e 
desenvolverem com-
portamentos explo-
ratórios devido aos 
problemas respira-
tórios. A dificuldade 
em se exercitar pode 
interferir no compor-
tamento natural do 
cão, limitar a intera-
ção social e diminuir 
a satisfação compor-
tamental do animal. 

Ao se alterar o pa-
pel dos cães para a 
companhia dos seus 
proprietários, King, 
Marston e Bennett 
(2012) ressaltam 
que aumentaram os 
índices de animais 
castrados em muitos 

países. Se por um 
lado foi dada maior 
ênfase a aparência 
física do que a fun-
ção (King,Marston e 
Bennett, 2012), por 
outro lado, talvez a 
ênfase na morfolo-
gia fez com que pou-
cas pessoas interes-
sadas em cães de 
companhia tivessem 
interesse em repro-
duzi-los e por isso 
castravam seus ani-
mais, atitude con-
siderada como de 
guarda responsável 
(Rohlf et al., 2010), 
já que diminui a pro-
babilidade de futu-
ros animais abando-
nados. Outro reflexo 
do uso de cães para 
companhia foi a for-
ma de convívio com 
esses animais. Ape-
sar de estar relacio-
nada com a causa 
de alguns problemas 
c ompor t amen ta i s 
dos cães, a crescen-
te antropomorfização 
que é característica 
das relações atuais 
entre cães de com-
panhia e seus pro-
prietários, também 
acarretou melhorias 
do ponto de vista nu-
tricional e sanitário. 

 Se o bem-es-
tar animal é o esta-
do deste em relação 
as suas tentativas 
em se adaptar ao 
ambiente (Broom, 
1986), a adaptação 

estilo de vida do lar 
onde o animal será 
inserido deveria ser 
considerada no pro-
cesso de seleção dos 
cães. Como as pre-
disposições compor-
tamentais também 
são hereditárias, é 
possível identificar 
características com-
portamentais espe-
cíficas consideradas 
desejáveis em am-
bientes modernos, e 
o uso desta informa-
ção pode servir para 
direcionar a seleção 
destes animais (King, 
Marston e Bennett, 
2012). Apesar do 
número de profissio-
nais e geneticistas 
que trabalham com 
cães ser muito baixo 
quando comparados 
com os que traba-
lham com bovinos, 
suínos e aves, Fraser 
et al (2013) ressal-
tam que pesquisas 
na área de bem-es-

tar animal podem 
ser aliadas a seleção 
genética através da 
identificação e re-
dução dos impactos 
não intencionais a 
saúde dos animais e 
demais consequên-
cias decorrentes da 
alteração genética, e 
através da identifica-
ção de meios através 
dos quais a seleção 
poderia promover 
bem-estar animal. 
As aptidões raciais 
podem direcionar 
a escolha daqueles 
cães que se adap-
tem melhor ao estilo 
de vida do seu dono. 
Ao se estabelecerem 
critérios de seleção 
que considerem a 
sanidade, satisfação 
do comportamen-
to natural e estado 
psicológico dos cães, 
é possível utilizar a 
genética como aliada 
do bem-estar destes 
animais.
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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.

Produção Agropecuária: Impactos aos recursos 
hídricos e medidas preventivas
Gabriella bassi Das neVes (1), natália Cristina Milani (2), Paulo riCarDo FiCaGna (3), lenita Moura steFani (4).

No artigo ante-
rior (SBRural 
- edição 122 de 

28/11/2013) foram mos-
tradas algumas maneiras 
de garantir o consumo de 
água de qualidade e tam-
bém como evitar sua con-
taminação decorrente da 
poluição causada por re-
síduos das atividades do-
mésticas, industriais e do 
escoamento superficial 
dos resíduos urbanos. 
Nesta matéria o assun-
to abordado trata-se dos 
impactos provenientes 
das atividades agropecu-
árias e possíveis práticas 
afim de associar a produ-
ção agropecuária com a 
qualidade ambiental.

A água doce é um re-
curso natural finito, cuja 
qualidade ao longo dos 
últimos anos vem sendo 
comprometida pelo mau 
manejo de resíduos e 
também pelo crescimen-
to desordenado da popu-
lação mundial que exigiu 
medidas que visam à 
produção de alimento em 
quantidade e qualidade 
para atender a demanda 
populacional, o que levou 
a intensificação dos sis-
temas de produção e da 
ocupação de terras com 
objetivo de ampliar a es-
cala de produção e me-
lhorar a produtividade, 
tanto na pecuária como 
na agricultura. 

A agropecuária é uma 
das principais atividades 
responsáveis pela conta-
minação das águas su-
perficiais e subterrâneas, 
e quando mal conduzida 
apresenta um alto poten-
cial degradador. 

A qualidade da água 
é um reflexo do uso e 
manejo adotado no solo 
onde a bacia hidrográfica 
se encontra, e depende, 
portanto, de uma série de 
fatores do sistema, como 
por exemplo, dimensão, 
aplicação de recursos, 
sistema de produção 
utilizado e seu grau de 
tecnificação, assistên-
cia técnica de órgãos 
responsáveis, condições 
ambientais e manejo dos 
resíduos oriundos da 

produção.
A poluição causada 

pela agropecuária pode 
ocorrer de forma pontual 
ou difusa. A contamina-
ção causada pela criação 
de animais em sistemas 
de confinamento que são 
responsáveis pela produ-
ção de grandes quantida-
des de dejetos exemplifica 
a poluição pontual. Já a 
poluição difusa é aquela 
causada principalmente 
pelo escoamento super-
ficial da água o chamado 
deflúvio superficial que é 
o principal responsável 
pelo arraste de nutrien-
tes para os cursos hídri-
cos. Além disso, o fluxo 
de macroporos também 
interfere na poluição di-
fusa e na lixiviação es-
tando relacionado com 
as propriedades do solo, 
como a infiltração e a po-
rosidade. 

Os processos biológi-
cos, físicos e químicos 
dos sistemas naturais 
são alterados pela ocu-
pação e uso dos recur-
sos terrestres e aquáticos 
através das atividades 
agropecuárias. A ace-
leração do escoamento 
superficial e a erosão 
hídrica são consequên-
cias da transformação 
de ambientes naturais 
equilibrados em áreas 
agriculturáveis, levando 
a uma rápida e intensa 
degradação do solo. Em 
situações onde os solos 
são manejados de forma 
incorreta, em função do 
preparo excessivo do solo 
associado ao insuficien-
te aporte de biomassa, 
poderá ocorrer a degra-
dação de sua estrutura, 
favorecendo, então, o de-
flúvio superficial. Entre 
os vários danos causados 
pela erosão destacam-se 
a perda da capacidade 
produtiva, a redução da 
quantidade de água dis-
ponível na superfície, a 
contaminação da água e 
o assoreamento de rios e 
reservatórios.

A suinocultura é a 
atividade que pode re-
presentar maior risco à 
contaminação das águas. 

Medidas preventivas para minimizar os impactos sobre os recursos hídricos
a conscientização dos agricultores e pecuaristas é o primeiro passo para evitar a contaminação da água. Para 
tanto se faz necessário que a pesquisa, ensino e extensão tenham a concepção de aliar a produção de alimentos 
com a qualidade e estabilidade ambiental. É preciso adotar ações capazes de trazer benefícios e que garantam a 
melhoria da qualidade da água, tais como a redução do uso de agroquímicos, a redução do deflúvio superficial e 
da erosão, o manejo adequado dos efluentes produzidos pelos sistemas de criação de animais, evitar desperdícios 
na higienização das instalações e equipamentos e principalmente utilizar sistemas produtivos que respeitem os 
diversos componentes dos agroecossistemas, como por exemplo, o agrosilvipastoril (Figura 1). 
a construção de barreiras físicas que cortam a direção de fluxo do deflúvio através da implantação de terraços, 
cordões vegetados ou a própria manutenção constante de cobertura do solo são maneiras de reduzir o escoa-
mento superficial da água e a erosão do solo e consequentemente o carregamento de cargas potencialmente 
poluidoras para os mananciais. a manutenção ou recomposição da mata ciliar é um bom exemplo de filtro de 
partículas poluentes transportadas pelo escoamento superficial.
Deve-se também assegurar um tempo mínimo de retenção de 30 dias para a decomposição dos dejetos em 
sistemas anaeróbios ativos antes de utilizá-los como fertilizantes. e sempre antes de utilizar estes resíduos como 
adubo realizar análise do solo, seguir recomendações de segurança sanitária, não ultrapassar a capacidade de 
absorção do sistema solo-planta e procurar utilizar para plantio espécies exigentes em nitrogênio e fósforo. 
Cabe também aos órgãos ambientais realizarem fiscalizações periódicas a fim de combater práticas errôneas de 
produção. 
o monitoramento da qualidade da água é uma prática que deve ser realizada periodicamente com intuito de ava-
liar a sustentabilidade ambiental e econômica do sistema produtivo e serve de base para a tomada de decisões 
quanto a necessidade ou não de adaptações e alterações nas práticas de manejo empregadas na propriedade.

(1) zootecnista, Mestranda do Programa de Pós-Graduação emCiência animal, uDesC /CaV. lages/sC 
(2) acadêmica do Curso de zootecnia e Monitora de Microbiologia e imunologia do Departamento de zootecnia, uDesC/Ceo. Chapecó/sC 
(3) engº agrº, Professor Colaborador do departamento de zootecnia. uDesC/Ceo. Chapecó/sC
(4) Médica Veterinária, Professora adjunta do Departamento De zootecnia, uDesC/Ceo. e-mail: borrucia@ hotmail.com

Há grande produção de 
efluentes altamente po-
luentes que quando lan-
çados diretamente ao 
solo sem tratamento pré-
vio podem contaminar os 
cursos d’água. O resíduo 
produzido por este siste-
ma de criação é rico em 
nitrogênio, fósforo e po-
tássio e apresenta grande 
potencial para eutrofiza-
ção das águas.

O processo de eutrofi-
zação ocorre quando ex-
cesso de nutrientes pro-
venientes deste resíduo 
serve de fonte de nutrien-
tes para o desenvolvi-
mento excessivo de algas 
e plantas aquáticas que 
ocasionam a degradação 
dos mananciais princi-

palmente pelo consumo 
do oxigênio e aumento 
dos níveis de dióxido de 
carbono provenientes da 
sua respiração compro-
metendo a sobrevivência 
de outros organismos 
que vivem neste ecossis-
tema. Além disso, a uti-
lização da água para o 
abastecimento doméstico 
também é comprometida 
pelo aumento dos níveis 
de nutrientes que promo-
ve alterações no sabor e 
odor da água, possivel-
mente devido à presença 
de toxinas liberadas pela 
floração de alguns tipos 
de algas. 

A utilização dos di-
ferentes dejetos como 
fertilizantes orgânicos 

também pode contribuir 
para a contaminação dos 
recursos hídricos se as 
quantidades aplicadas 
forem superiores à ca-
pacidade de suporte do 
solo e da absorção pelas 
plantas.

Além das implicações 
causadas pelo excesso 
de nutrientes aos recur-
sos hídricos, é necessário 
considerar, também, a 
contribuição dos agroquí-
micos e dos metais pesa-
dos. Estes podem ser car-
regados para os corpos 
d’água causando a conta-
minação da água superfi-
cial e subterrânea. Estes 
compostos permanecem 
durante longo tempo no 
ecossistema aquático e 

podem contaminar toda 
a cadeia alimentar nele 
envolvido. Poucos agro-
tóxicos são considerados 
atóxicos e quase todos 
apresentam algum índi-
ce de toxicidade que pode 
aumentar com as reações 
sofridas no ambiente. 

Várias ações promovi-
das pelo homem podem 
levar ao desequilíbrio 
ecológico e prejudicar 
tanto os recursos hídri-
cos como os recursos ter-
restres. Em função disso 
deve-se buscar alternati-
vas produtivas e propor 
soluções efetivas dando 
atenção primeiramente 
às causas e não aos efei-
tos da degradação dos 
agroecossistemas.

Figura 1. sistema agrossilvipastoril - espécies agrícolas, florestais e animais em um mesmo ambiente. 

SBRuRal 120ª edição
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TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA 
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.

Que a Vida Ali Recomece
FernanDa Marques De oliVeira1& Paulo riCarDo FiCaGna2

Desde que o 
homem apa-
receu no pla-

neta, ele vem desequili-
brando o seu ambiente 
com o principal objeti-
vo de atender as suas 
“necessidades”. Este 
desequilíbrio manifes-
ta-se através do uso 
de agrotóxicos, lixo 
doméstico, hospitalar 
e industrial jogados a 
céu aberto, entre ou-
tras atividades produ-
tores de resíduos con-
taminantes.

As queimadas agríco-
las também participam 
do rol das atividades 
impactantes ao meio 
ambiente. Estas são 
denominadas de “fogo 
controlado”, pois há 
hora e local para ocor-
rer, e são utilizadas 
por agricultores com a 
finalidade de resolver 
problemas enfrentados 
em suas propriedades 
como o controle de 
pragas e plantas inva-
soras ou como parte da 
técnica de cultivo com 
o objetivo de renovar 
pastagens e preparar 
áreas para colheitas e 
plantio.

(1) acadêmica da 2ª fase do curso de zootecnia. Ceo/uDesC. Chapecó/sC
(2) Professor orientador. Departamento de zootecnia. Ceo/uDesC. Chapecó/sC

Figura 2. Produção vegetal em solo protegido com cobertura (palhada)

Figura 1. incêndio descontrolado – impacto ao meio ambiente

A princípio parece 
haver apenas benefí-
cios neste método agrí-
cola por tratar-se de 
uma prática rápida, de 
baixo custo comparado 
a outras e relativamen-
te eficiente. Porém, as 
queimadas vêm de de-
sencontro ao que se 
chama de equilíbrio 
ambiental. Inicialmen-
te, por reduzir a fertili-
dade do solo, alterando 
seus aspectos físicos, 
químicos e biológicos, 
reduzindo a fauna e 
microbiologia do solo 
bem como a disponi-
bilidade de nutrientes 
e de plantas benéficas. 
A prática da queimada 
também reduz a umi-
dade do solo, favore-
ce a compactação e a 
ocorrência de proces-
sos erosivos. Porém é 
justamente no solo que 
esta alicerçada a base 
dos sistemas agríco-
las e sua degradação 
geram prejuízos na 
estabilidade e produti-
vidade das culturas e 
aumento dos custos de 
produção. 

Este método arcaico 
é responsável por ou-
tras inúmeras degene-
rações ao meio, pois 
destrói a biodiversida-
de, elimina predadores 
naturais de pragas que 
anteriormente eram 
apenas insetos; con-
tribui para o aumento 
do efeito estufa pela 
emissão de dióxido de 
carbono, monóxido de 
carbono e óxido de ni-

trogênio. Também in-
terfere na qualidade 
do ar, além do fato de 
que o vento associado 
a baixa umidade da 
ar, pode alastrar o fogo 
e provocar incêndios 
descontrolados (Figura 
1).

Ciente dos agravan-
tes gerados, o gover-
no federal, associado 
a instituições públi-
cas e privadas e com o 
apoio do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), 
desenvolvem ações 
para minimizar con-
sequências pelo uso 
de queimadas. Entre 
elas, uma campanha 
que oferece através da 
Embrapa, tecnologias 
alternativas às comu-
nidades, para subti-
tuir o uso do fogo nos 
sistemas de produção 
(BRASILIA, 2000).

Algumas alternati-
vas eficientes incluem 
a consorciação de es-
pécies de plantas das 
famílias das gramíneas 
com leguminosas, ro-
tação de cultura com 
adubação verde, cobrir 
o solo para evitar ero-
são (Figura 2), respeitar 
o número de animais 
por hectare no caso da 
pecuária, fazer uso de 
adubação orgânica e 
utilização de sistemas 
de produção: agropas-
toril, silvipastoril, agro-
florestal, agrossilvipas-
toril. Porém, antes que 
qualquer atitude seja 
tomada, que qualquer 

órgão levante-se para 
reduzir as queimadas, 
faz-se necessário a 
educação ambiental. A 
prática inadequada da 

queimada persiste pela 
deficiência educacional 
e por aspectos cultu-
rais dos produtores. 
Para que uma comu-

nidade rural obtenha 
êxito, faz-se necessário 
que antes seja resolvi-
da a questão da infor-
mação e conhecimento.
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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
Quinta-feira (23/01): Sol e forte calor em SC. Durante 
a tarde mais nuvens do Meio Oeste ao Litoral, com 
chance de temporais isolados com descarga elétrica 
(raios) e pancadas de chuva rápida e bem isolada 
devido ao calor, típicas de verão, no Planalto Sul e 
Litoral Sul. Temperatura alta, acima de 33°C em boa 
parte de SC. Vento de nordeste, fraco a moderado.
Sexta-feira (24/01): Sol e calor pela manhã, com au-
mento de nuvens no decorrer do dia. Entre a tarde e 
noite uma frente fria avança pelo RS, intensifica a 
instabilidade e causa chuva com temporais em SC. 
Há risco de queda de granizo isolado. Temperatura 
elevada. Vento de nordeste a noroeste na maior parte 
do Estado, passando a sul do Oeste ao Litoral Sul, 
fraco a moderado com rajadas associadas aos tem-
porais.
Sábado e domingo (25 e 26/01): Muitas nuvens em SC 
com chuva moderada a forte na madrugada e ma-
nhã. Entre a tarde e noite novamente ocorrem pan-
cadas isoladas de chuva, com risco de temporal iso-
lado, devido a áreas de instabilidade deixadas pela 
passagem da frente fria. Temperatura em elevação. 
Vento de sudeste, com variações de noroeste na ma-
nha de sábado, fraco a moderado com rajadas mais 
intensas e persistente no sábado no Litoral.

TENDÊNCIA de 27/1 a 05/02 de 2014

Entre os dias 27 e 28 aberturas de sol com pancadas iso-
ladas de chuva durante a tarde e a partir do dia 29 há in-
dicativo de chuva melhor distribuída pelo Estado, devido 
a frentes frias que passam pelo RS e SC. Temperatura e 
umidade altas nesse período.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL  

Janeiro, Fevereiro e Março de 2014

A previsão para o trimestre é de chuva próxima à mé-
dia climatológica em boa parte do Estado, podendo fi-
car ligeiramente abaixo  o Oeste e Meio-Oeste. No mês 
de janeiro, a chuva deve ser melhor distribuída no 
tempo e no espaço, especialmente nas primeiras se-
manas. Em fevereiro e março a chuva deve ficar mais 
esparsa e mal distribuída, ou seja, com dias mais se-
cos e ensolarados, beneficiando o turismo.
A atenção persiste para as regiões Oeste e Meio Oes-
te, onde podem ocorrer períodos mais prologados sem 
chuva, o que pode prejudicar o abastecimento de 
água e atividades de agricultura e pecuária.
Com relação à temperatura a previsão é de um tri-
mestre com temperatura próxima à média climatoló-
gica (máximas médias entre 27ºC e 32ºC na maioria 
das regiões), ou seja, um verão quente, típico da esta-
ção. Pelo menos duas a três ondas de calor (período 
prolongado com dias ensolarados e consecutivos de 
calor intenso, inclusive no período noturno) são es-
peradas no trimestre, podendo igualar e/ou superar 
recordes de temperatura mínima e mais facilmente o 
de máxima.

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
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Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 22/01/2014 
* 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. 

Suíno vivo  
- Produtor independente 
- Produtor integrado 

R$ 
S/inf. 
S/inf. 

Frango de granja vivo S/inf. 
Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

S/inf. 
S/inf. 
S/inf. 

Feijão preto (novo) S/inf. 
Trigo superior ph 78 S/inf. 
Milho amarelo S/inf. 
Soja industrial S/inf. 
Leite–posto na plataforma ind*. S/inf. 

Adubos NPK (9:20:15+micro)1 

                       (8:20:20)1 

                       (9:33:12)1 

 
S/inf. 
S/inf. 
S/inf. 

Fertilizante orgânico2 
Farelado - saca 40 kg2 
Granulado - saca 40 kg2 
Granulado - granel2 

 
S/inf. 
S/inf. 
S/inf. 

Queijo colonial3 13,00 kg 
Salame colonial3 12,00 – 17,00 kg 
Torresmo3 12,00 – 18,00 kg 
Linguicinha 8,00 kg 
Cortes de carne suína3 5,50 – 14,00 kg 
Frango colonial3 8,80 – 9,60 kg 
Pão Caseiro3 (600 gr) 3,00 uni 
Cenoura agroecológica3 2,00 maço 
Ovos  3,75 dz 
Ovos de codorna 3 1,30 dz  
Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
20,00 kg 

10,00 – 11,00 kg 
12,00 kg 

Mel3 10,00 kg 
Pólen de abelha3 (130 gr) 13,40 
Muda de flor – cxa com 15 uni 10,00 – 12,00 cxa 
Suco laranja3 (copo 300 ml) 1,50 uni 
Suco natural de uva3 (300 ml) 2,00 uni 
Caldo de cana3 (copo 300 ml) 1,50 uni 
Banana prata do rio Uruguai3 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: 1,7308 
Venda: 1,7314 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

R$ 724,00 
R$ 765,00 / 957,00 

Receita à Base 
de Mel

SUCO PARA A PELE

Ingredientes
1 colher (sopa) de mel 
1 copo d’água
1 xícara de framboesa
1 xícara de morango
2 folhas de alface lisa

Modo de Fazer
Bata tudo no liqüidificador e beba
Em poucos dias notará uma melhora na aparên-
cia da sua pele.

MEL PARA TOSSE E IRRITAÇÃO NA GARGAN-
TA

Ingredientes
2 colheres de sopa de mel 
1 colher de suco de limão

Modo de Fazer
Misture e tome 3 vezes ao dia

COQUETEL ANTIOXIDANTE - EVITA O ENVE-
LHECIMENTO PRECOCE

Ingredientes
15 folhas de hortelã
2 limões
1 medida de cascas de frutas cítricas frescas (li-
mão, laranja...)
1 copo d’água
Mel a gosto

Modo de Fazer
Descasque as frutas (laranja ou limão) e deixe-as 
secando ao ar livre, na sombra.
Depois de secas, corte-as em pedacinhos com a 
ajuda de uma tesoura.
Misture todos os ingredientes e bata no liqüidifi-
cador. Adoce com bastante mel.
Este coquetel é antioxidante, mantêm a elastici-
dade dos tecidos, por isso mesmo evita o envelhe-
cimento. Mantém as gengivas fortes e irrigadas, 
além de proteger a garganta.

ENERGÉTICO E REVIGORANTE PARA O COR-
PO

Ingredientes
Mel
2 colheres de chá de Guaraná em pó
Suco de limão
40 ml de água

Modo de Fazer
Misture uma colher de chá rasa de guaraná em pó 
a duas colheres de sopa de mel 
Não tem contra indicação, podendo ser usado 
várias vezes ao dia, conforme a conveniência de 
cada pessoa.
O Guaraná originário da Amazônia é uma plan-
ta afrodisíaca, fortificante, combate a enxaqueca, 
estimulante dos movimentos cardíacos e arteriais, 
combate a prisão de ventre, é anti-hemorrágico, 
anti-espasmódico, diurético, anti-febril, combate 
o nervosismo, previne a arteriosclerose, etc. Ele, 
uma vez consorciado com o mel, transforma-se 
num potente alimento fortificante para o corpo 
humano.

Fonte: PAGANINI - EPAGRI-PARAÍSO/SC
(49) 3627-0202 – paganini@epagri.sc.gov.br


