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No complexo 
produtivo da 
cadeia suiní-

cola brasileira, gran-
de destaque deve ser 
atribuído ao estado de 
Santa Catarina, que 
atualmente é respon-
sável por 25% da pro-
dução de carne suína 
do país, representa-
tividade que é reflexo 
da intensificação da 
produção. No entan-
to essa intensificação 
produtiva ocorre na 
maioria dos casos em 
situação de pequena 
área territorial que é 
característica das pro-
priedades do estado, 
gerando, portanto, um 
grande aporte anual 
de dejetos de suínos 
por unidade de área 
agrícola, pois a princi-
pal forma de descarte 
deste material é sua 
utilização como ferti-
lizante agrícola, práti-
ca que tem gerado um 
dos maiores proble-
mas de poluição am-

biental, especialmente 
na região Oeste Cata-
rinense.

A escassez de es-
tudos desenvolvidos 
para avaliar o poten-
cial impactante dessa 
prática em organis-
mos do solo, no Brasil, 
motivou a zootecnista 
Julia Corá Segat, mes-
tranda do programa de 
Pós-graduação de So-
los e Nutrição de Plan-
tas da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz 
de Queiroz” (USP/
ESALQ), avaliar o po-
tencial toxicológico do 
uso de dejeto de suíno 
como fertilizante agrí-
cola em solos de Santa 
Catarina, na fauna do 
solo, utilizando como 
ferramenta a ecotoxi-
cologia terrestre.

A ecotoxicologia ter-
restre, portanto, tem 
o objetivo de quantifi-
car e de qualificar os 
efeitos de diferentes 
agentes químicos e 
compostos orgânicos 
sobre organismos do 
solo por meio de inte-
rações de substâncias 
tóxicas com organis-
mos, baseando-se em 
testes ecotoxicológi-
cos, os quais mensu-
ram as respostas de 
alterações na taxa de 
mortalidade, reprodu-
ção, desenvolvimento 
e comportamento de 
organismos edáficos 
padronizados.

No Brasil essa ferra-
menta ainda é nova e 

Avaliação ecotoxicológica de 
dejetos de suínos
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pouco utilizada, e aos 
poucos vem crescendo 
nos centros de pes-
quisa do país. Já na 
Europa é amplamente 
usada e até obrigató-
ria para indicar a to-
xicidade de resíduos 
que possam ter como 
destino final os solos.

O trabalho foi desen-
volvido sob orientação 
da professora Elke Ju-
randy Bran Nogueira 
Cardoso, do Departa-
mento de Ciência do 
Solo (LSO). Avaliou-se, 
por meio de testes eco-
toxicológicos os efeitos 
de doses de dejeto de 
suínos (0, 25, 50, 75 e 
100 m3 ha-1), que fo-
ram obtidas com base 
na recomendação da 
legislação catarinen-
se para esse resíduo 
(50 m3 ha-1). Em di-
ferentes tipos de solo 
(Argissolo Vermelho 
Eutrófico, Latossolo 
Vermelho Distrófico, 
Neossolo Quartzarê-
nico e Solo Artificial 
Tropical) foram feitas 
avaliações da sobrevi-
vência, da reprodução 
e do comportamento 
de minhocas (Eisenia 
andrei) e colêmbolos 
(Folsomia candida), a 
partir de metodologias 
padronizadas interna-
cionalmente. 

Os resultados das 
avaliações com minho-
cas mostraram que no 
Neossolo Quartzarêni-
co a toxicidade do de-
jeto causou letalidade 

a) detalhe da montagem do teste com eisenia andrei;  B) Minhocas da espécie eisenia andrei;  c) colêm-
bolos da espécie folsomia candida; d)detalhe dos quatro diferentes solos avaliados.

a 100% dos indivíduos 
nas duas maiores do-
ses testadas. Para os 
testes avaliando o po-
tencial reprodutivo, as 
doses testadas tiveram 
efeitos negativos em 
minhocas apenas no 
Neossolo Quartzarêni-
co. Os resultados ob-
tidos para testes com 
colêmbolos mostraram 
toxicidade em todas as 
doses testadas, cau-
sando letalidade signi-
ficativa dos indivíduos 
na dose e 25 m3 ha-1 
de dejeto aplicado e, a 
partir dessa resposta, 
doses menores foram 
usadas para avaliar o 

efeito na reprodução 
e no comportamento 
(0, 10, 15, 20 e 25 m3 
ha-1). Em todos os so-
los a aplicação de de-
jeto de suíno causou 
redução no potencial 
reprodutivo dos co-
lêmbolos. No teste de 
comportamento foi ob-
servada fuga dos orga-
nismos do solo tratado 
com as duas maiores 
doses de dejeto de su-
ínos.

Esse estudo nos 
mostra que a utiliza-
ção de dejeto de suíno 
como fertilizante agrí-
cola pode apresentar 
toxicidade à fauna do 

solo, assim como in-
dica a importância de 
utilizar solos naturais 
de diferentes classes 
texturais. É impor-
tante destacar a ne-
cessidade existente de 
desenvolver estudos 
utilizando a ecotoxico-
logia do solo como fer-
ramenta, já que esta 
apresenta respostas 
rápidas e confiáveis 
sobre substâncias adi-
cionadas aos solos. 
Resultados de traba-
lhos como este podem 
servir de subsídio para 
estabelecer valores li-
mites de aplicação de 
resíduos em solos.
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Atualmente a 
a q u i c u l t u r a 
vem se tor-

nando uma importan-
te fonte fornecedora 
de alimento de ori-
gem animal diante da 
intensa pressão nos 
estoques pesqueiros 
naturais que têm di-
minuído a oferta de 
animais direto do am-
biente. Atualmente a 
carpa é o peixe mais 
produzido no mundo, 
seguido pela tilápia 
que recentemente su-
plantou o salmão. 

A região Sul apre-
senta o maior núme-
ro de espécies cul-
tivadas, sendo os 
peixes de água doce 
os mais representa-
tivos. No Rio Grande 
do Sul, predominam 
os cultivos de carpa-
comum, carpa-capim, 
carpa-cabeça-grande 
e carpa-prateada. Em 
Santa Catarina, pre-
dominam as carpas e 
as tilápias, e, no Para-

ná, existe uma predo-
minância das tilápias. 
A análise da produção 
nacional de pescado 
por Unidade da Fede-
ração para o ano de 
2010 demonstrou que 
o Estado de Santa Ca-
tarina continua sendo 
o maior polo produtor 
de pescado do Brasil, 
seguido pelos estados 
do Pará e Bahia.

A expansão do cul-
tivo da tilápia deve-se 
ao ótimo desempenho, 
excelente conversão 
alimentar e conse-
quentemente custos 
de produção relati-
vamente baixos, alta 
rusticidade, facilidade 
de obtenção de alevi-
nos, adaptabilidade 
aos diversos sistemas 
de criação, tolerân-
cia a altas densidades 
de estocagem em sis-
temas intensivos de 
criação, como em tan-
ques tipo rede. E ain-
da deve-se a boa acei-
tação no mercado de 
lazer (“pesque-pague”) 
e alimentício, pelas 
qualidades nutritivas 
e organolépticas do 
seu filé.

O Brasil reúne con-
dições extremamente 
favoráveis à piscicul-
tura. Além do grande 
potencial de merca-
do, o país conta com 

Piscicultura no Brasil: porque não investir? 
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clima favorável, boa 
disponibilidade de 
áreas, grandes safras 
de grãos (soja, milho, 
trigo, entre outros que 
geram matérias pri-
mas para rações ani-
mais) e invejável po-
tencial hídrico.

O cultivo intensi-
vo de tilápias, assim 
como qualquer outro 
sistema de produção 
demanda o uso de ra-
ções nutricionalmente 
completas e balancea-
das que representam 
entre 80% dos custos 
totais de produção, 
nas quais o nutrien-
te mais importante é 
a proteína. O nível da 
proteína nas dietas, 
que resulta no cresci-
mento ótimo é influen-
ciado por uma série de 
fatores que inclui o ín-
dice de energia na die-
ta, o estado fisiológico 
do animal (idade, peso 
e maturidade) e variá-
veis ambientais rela-
cionadas a qualidade 
da água (temperatura, 
pH, salinidade, oxigê-
nio dissolvido e quan-
tidade de alimento) 
utilizada no sistema 
de criação. 

A criação de peixes 
apesar de integral-
mente dependente 
da utilização de água 
sem poluentes, é uma 

atividade que causa 
degradação da quali-
dade da água, sendo 
classificada, como fon-
te potencialmente sig-
nificativa de poluição 
das águas. O impacto 
causado no ambiente 
varia de acordo com o 
sistema de cultivo uti-
lizado e, certamente, 
com as características 
do corpo d’água que 
recebe o efluente. 

A incidência de do-
enças e parasitoses 
causa a redução na 
qualidade da água e 
podem causar perdas 
significativas durante 
o cultivo. Boa qualida-
de da água e manejo 
nutricional garantem a 

saúde e o desempenho 
produtivo dos peixes. 

A manutenção da 
qualidade de água em 
viveiros de piscicultura 
é requisito básico para 
o sucesso econômico 
do sistema produtivo e 
pode ser influenciada 
por vários fatores, den-
tre eles, a origem da 
fonte de abastecimen-
to de água e o manejo 
alimentar e a aeração 
da mesma. Condições 
inadequadas de quali-
dade de água resultam 
em prejuízo ao cres-
cimento, reprodução, 
saúde, sobrevivência, 
e qualidade dos pei-
xes, comprometendo o 
sucesso dos sistemas 

aquaculturais. 
O consumo de peixes 

no Brasil ainda é baixo, 
assim como a produti-
vidade, se comparada 
com a maioria das ou-
tras criações zootéc-
nicas, porém existem 
boas perspectivas de 
desenvolvimento nes-
ta área. Além disso, 
atualmente os futuros 
produtores de peixe 
estão recebendo apoio 
do governo, como um 
subsídio para ativi-
dades relacionadas à 
pesca e aquicultura, 
o crédito rural pode 
destinar-se a inves-
timento, custeio ou 
comercialização dos 
mesmos.

USP de Piracicaba mede impacto da pecuária para o 
aquecimento global

Um grupo de pesquisadores 
do Centro de Energia Nuclear 
na Agricultura (Cena) da Uni-
versidade de São Paulo (USP), 
em Piracicaba (SP), vai anali-
sar até 2014 a influência dos 
gases emitidos na pecuária e 
que contribuem para o efeito 
estufa. A equipe usa uma fa-
zenda em Ariquemes, em Ron-
dônia, como centro de coleta 
e pesquisa. Além de medir os 
níveis de emissão, está sendo 
elaborado um paralelo entre a 
produção de dejetos (urina e 

fezes) de gados de pasto e con-
finado.

Os três principais gases que 
provocam o efeito estufa são o 
dióxido de carbono, o gás me-
tano e o óxido nitroso. O que a 
pesquisa pretende indicar é a 
influência das criações de gado 
na emissão, quantificando-a e, 
depois, mostrando projeções 
de redução.

“Os pesquisadores extraem 
gases que são provenientes 
de urina e fezes depositados 
no solo por meio de câmaras 

estáticas instaladas no pasto. 
Esse material é todo acondi-
cionado em frascos de vidros 
com vácuo, que, em seguida, 
são enviados para o labora-
tório do Cena, em Piracicaba, 
onde serão analisados por cro-
matografia gasosa, que faz a 
separação dos componentes e 
identifica cada um dos gases”, 
explica o professor Carlos Cer-
ri, coordenador do estudo.

Confinamento e pastagem 
– O doutorando em química 
Ciniro Costa Júnior analisa a 

produção de gado de confina-
mento. Apesar de economizar 
em adubo químico, a modali-
dade produz maior quantidade 
de dejetos. “O armazenamento 
desses dejetos, em geral, dura 
90 dias e temos alternativas 
que podem reduzir a emissão 
de poluentes em até 40%. De-
pois de medir a produção des-
ses gases, vamos projetar as 
possíveis reduções”, disse.

O biólogo André Mazzetto e a 
agrônoma Arlete Simões Bar-
neze estão em Rondônia fazen-

do a coleta de dejetos bovinos 
que serão enviados para a USP 
em Piracicaba. Mazzetto expli-
ca que, com essa pesquisa, a 
ciência busca todos os meios 
para esclarecer questões rela-
cionadas a possíveis influên-
cias que a atividade pecuária 
pode causar. “A pesquisa ser-
virá para mostrar se a pecuá-
ria afeta ou não o aquecimento 
global. A gente quer determi-
nar os fatores de emissão na 
atividade pecuária”, resumiu.

( Fonte: G1)
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A produção de 
alimentos para 
o autoconsu-

mo doméstico é uma 
prática muito comum 
nas propriedades ru-
rais, principalmente 
quando se trata da 
agricultura familiar. O 

valor correspondente 
a estes alimentos nor-
malmente não é con-
tabilizado como renda 
para a família, porém 
teria que ser desem-
bolsado caso não es-
tivesse disponível na 
propriedade.

Importância do Autoconsumo para as 
Famílias do Meio Rural
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praticados na feira-li-
vre de Chapecó, cujos 
resultados podem ser 
observados na Tabe-
la1.

Os dados evidenciam 
que o consumo de 
alimentos de origem 
animal está acima da 
média nacional, ba-
sicamente em função 
de que estes produtos 
são produzidos para 
fins comerciais, faci-
litando seu aproveita- mento para o consumo 

doméstico. Outros pro-
dutos que não fazem 
parte das atividades 
comerciais das proprie-
dades são cultivados 
“pro gasto”, embora 
algumas propriedades 
rurais tenham relatado 
a aquisição de alguns 
produtos em super-
mercados. 

Em termos monetá-
rios, o autoconsumo 
contribui para a renda 
do produtor a valores 
próximos a um Salário 
Mínimo por família ao 
mês. Esta prática con-
tribui para a renda fa-
miliar, proporcionando 
também segurança ali-
mentar e melhor quali-
dade de vida. 

PORQUE CONSUMIR ALIMENTOS ORGÂNICOS?

O alimento so-
mente será 
considerado 

orgânico se produzido 
em um ambiente que 
utiliza os princípios 
agroecológicos para 
seu processo produ-
tivo e que contemple 
o uso responsável do 
solo, da água, do ar e 
dos demais recursos 
naturais. Deve respei-
tar também as relações 
sociais e culturais, 

além de uma forma 
diferenciada de comer-
cialização, incluindo 
armazenamento, ro-
tulagem, transporte e 
fiscalização resultan-
do em alimentos sau-
dáveis, de elevado va-
lor nutritivo e livre de 
resíduos tóxicos.

A produção orgânica 
deve evitar ou excluir 
amplamente o uso de 
fertilizantes, agrotó-
xicos, reguladores de 
crescimento e aditivos 
de ração animal, elabo-
rados sinteticamente e 
exige uma regulamen-
tação que assegura ao 
consumidor garantias 
de adquirir um item 
que obedece às normas 
legais estabelecidas. 
O produto orgânico, 
comumente vendido 
em feiras livres ou até 
mesmo em supermer-
cados, é identificado 
pelo consumidor atra-

vés do selo de certifi-
cação orgânica, conce-
dido por Organismos 
de Avaliação da Con-
formidade - (OAC) cre-
denciados pelo Minis-
tério da Agricultura, 
Pecuária e Abasteci-
mento. Este órgão ve-
rifica se as normas es-
tão sendo cumpridas, 
desde a produção ao 
preparo dos produtos, 
transporte e pontos 
de venda. Na Figura 1 
observa-se um exem-
plo de Selo de Certifi-
cação Participativa da 
Rede Ecovida. Com-
plementarmente, todo 
produto orgânico pro-
duzido no Brasil, deve 
conter no seu rótulo o 
selo “Produto Orgânico 
Brasil” (Figura 2). 

Os produtos orgâni-
cos, tanto de origem 
animal como vegetal, 
são nutricionalmente 
mais saudáveis apesar 

de não apresentar ne-
nhuma diferença visu-
al quando comparado 
ao produto convencio-
nal. O alimento orgâ-
nico apresenta mais 
sabor e maior concen-
tração de nutrientes e 
um menor teor de ni-
tratos e nitritos, subs-
tâncias que podem 
causar má formação 
genética e ser cancerí-
genas.

O Brasil está se con-
solidando como um 
grande produtor e ex-
portador de alimentos 
orgânicos, atualmente 
é o quinto maior pro-
dutor mundial com 
1,77 milhões de hecta-
res cultivados e é con-
siderado o maior con-
sumidor de alimentos 
orgânicos da América 
do Sul. Esse aumento 
no consumo se deve 
em partes, pela inclu-
são destes alimentos 

luciMara Priscila BuBlitZ¹; roseMario Barichello2

orgânicos em res-
taurantes, merendas 
escolares e demais 
entidades, associado 
ao aumento do poder 
aquisitivo dos consu-
midores. No estado 
de Santa Catarina, 
a produção de orgâ-
nicos fica próxima 
das 40 mil tonela-
das/ano, sendo aqui 
produzidos grãos, 
frutas, hortaliças, 
sucos, compotas, 
embutidos, frangos, 
queijo, leite e mel. 

¹acadêMica do curso de engenharia de aliMentos da udesc ²Professor do curso de engenharia de aliMentos da udesc 

figura 1. selo de certificação 
de produto ecológico da rede 
de certificação Participativa 
ecovida

figura 2. selo “Produto orgânico Brasil”

Importância do Autoconsumo para as Famílias do Meio Rural 
 

Rafael Alan Baggio1, João Pedro Pereira Winckler1, Joziane Battiston1, Teisonara 
Celine Ziliotto1, Alessandra Müller Gruhn1, Flávio José Simioni2 

 
A produção de alimentos para o autoconsumo doméstico é uma prática muito 

comum nas propriedades rurais, principalmente quando se trata da agricultura familiar. 
O valor correspondente a estes alimentos normalmente não é contabilizado como renda 
para a família, porém teria que ser desembolsado caso não estivesse disponível na 
propriedade. 

Objetivando identificar quanto representa o valor dos produtos produzidos para o 
autoconsumo familiar, realizou-se um estudo na região Oeste de Santa Catarina entre 
dezembro/2011 a março/2012, em 45 propriedades rurais familiares. A valoração destes 
produtos foi feita considerando os preços de abril/2012 praticados na feira-livre de 
Chapecó, cujos resultados podem ser observados na Tabela1. 
 
Tabela 1. Valor médio dos produtos produzidos e utilizados para o autoconsumo 
familiar. 

Produto Unidade 
de Medida 

Quantidade por 
Propriedade 

Consumo 
Per Capita 

Valor Médio 
(R$) 

Carne Bovina kg/mês 24,42 6,18 R$ 195,36 
Carne Suína kg/mês 17,14 4,38 R$ 85,68 
Carne de Frango kg/mês 15,71 3,95 R$ 39,28 
Carne de Peixe kg/mês 4,38 1,13 R$ 39,41 
Leite e Derivados litros/mês 40,28 10,56 R$ 30,21 
Ovos dúzias/mês 8,11 2,03 R$ 20,26 
Mandioca kg/mês 7,46 1,92 R$ 22,39 
Batata kg/mês 7,88 1,99 R$ 8,51 
Cebola kg/mês 3,54 0,91 R$ 7,08 
Alho kg/mês 1,07 0,27 R$ 4,83 
Abóbora/Moranga kg/mês 6,26 1,57 R$ 6,26 
Feijão kg/mês 5,04 1,26 R$ 15,13 
Frutas kg/mês 14,37 3,74 R$ 21,56 
Hortaliças valor/mês - - R$ 31,09 
Mel kg/mês 1,22 0,28 R$ 12,20 
Total - - - R$ 587,68 

 
Os dados evidenciam que o consumo de alimentos de origem animal está acima 

da média nacional, basicamente em função de que estes produtos são produzidos para 
fins comerciais, facilitando seu aproveitamento para o consumo doméstico. Outros 
produtos que não fazem parte das atividades comerciais das propriedades são cultivados 
“pro gasto”, embora algumas propriedades rurais tenham relatado a aquisição de alguns 
produtos em supermercados.  

Em termos monetários, o autoconsumo contribui para a renda do produtor a 
valores próximos a um Salário Mínimo por família ao mês. Esta prática contribui para a 
renda familiar, proporcionando também segurança alimentar e melhor qualidade de 
vida.  
 
1Acadêmicos do Curso de Zootecnia – CEO/UDESC 
2Professor do Departamento de Zootecnia – CEO/UDESC. E-mail: flavio.simioni@udesc.br 

Objetivando identifi-
car quanto representa 
o valor dos produtos 
produzidos para o au-
toconsumo familiar, 
realizou-se um estu-
do na região Oeste de 
Santa Catarina en-
tre dezembro/2011 a 
março/2012, em 45 
propriedades rurais 
familiares. A valoração 
destes produtos foi 
feita considerando os 
preços de abril/2012 

exemplo de alimentos produzidos pelos agricultores para o autoconsumo que também podem ser comercializados em feiras diretamente aos 
consumidores, como: mandioca, mel, iogurte, queijo, pão, vinho, salame, ovos, frutas, verduras, abobora, cebola, batata, feijão, peixe, entre 
outros.
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Tempo

Indicadores

Uma frente fria chega a SC! 

Quinta-feira(26/07): Muitas nuvens com aber-
turas de sol no Estado e chuva isolada especial-
mente no Planalto Norte e Litoral Norte devido 
a um cavado (área alongada de baixa pressão). 
Temperatura amena.
Sexta-feira a domingo (27 a 29/07): Persistem 
os nevoeiros no início do dia com muitas nuvens 
e aberturas de sol no Estado e chuva isolada no 
decorrer do dia, devido a um cavado (área alon-
gada de baixa pressão). Temperatura amena. 
Vento de nordeste a sudoeste/sudeste, fraco a 
moderado com rajadas.

TENDÊNCIA de 29/07 a 09/08/2012

O mês termina com tempo instável e condições 
de chuva em SC, com valores mensais próximos 
a média climatológica, especialmente no leste do 
Estado. No inicio do mês de agosto, uma nova 
frente fria deve passar pelo Estado, provocan-
do chuva entre os dias 03 e 04. O ar mais frio 
mantém as temperaturas amenas e baixas nesse 
período.

Previsão climática para 3 meses em 
Santa Catarina 

(Atualizado: 02/07)
Inverno com mais chuva e pouco frio em Santa 
Catarina!
A previsão para Julho/Agosto/Setembro é de 
chuva próxima e acima da média climatológica 
no Estado, devendo ser melhor distribuída no 
tempo e no espaço, em relação ao outono. Nos 
meses de Julho e Agosto, os valores esperados 
de chuva variam de 115 a 180mm nas regiões 
Oeste e Meio Oeste. Setembro marca a transição 
entre o inverno e a primavera, dando início a 
época de chuva em SC com totais de precipita-
ção mais elevados, variando entre 130 e 200mm.
Com relação à temperatura, a expectativa é de 
um inverno com pouco frio, com temperatura 
próxima a acima da média climatológica, lem-
brando que pela climatologia Julho é o mês mais 
frio do ano no Estado e que em Setembro, grada-
tivamente o frio começa a diminuir.

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 – 09/08/2012

Agenda

Setor de Previsão de Tempo e Clima 
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 25/07/2012 
* 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$ 
2,20 kg 
2,15 kg 

Frango de granja vivo 1,68 kg 
Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

92,00 ar 
96,00 ar 

101,00 ar 
Ovinos – Peso Vivo4 
- Cordeiro (até dois dentes) 
- Ovelha e capão (adultos) 

 
4,50 kg 
3,20 kg 

Feijão preto (novo) 110,00 sc 
Trigo superior ph 78 26,00 sc 
Milho amarelo 27,50 sc 
Soja industrial 68,00 sc 
Leite–posto na plataforma ind*. 0,81 lt 
Adubos  NPK   (8:20:20)1 

(9:33:12)1 

(2:20:20)1 

59,00 sc 
69,50 sc 
59,90 sc 

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

 
10,00 sc 
14,00 sc 

335,00 ton 
Queijo colonial3 11,00 – 13,00 kg 
Salame colonial3 11,00 – 13,00kg 
Torresmo3 7,50 – 17,00 kg 
Linguicinha 6,50 – 8,50 kg 
Cortes de carne suína3 5,50 – 8,00 kg 
Frango colonial3 8,00 – 8,75 kg 
Pão Caseiro3 (600 gr) 2,50 – 3,00 uni 
Pé de Moleque 9,00 kg 
Ovos 2,75 dz 
Batata doce assada 3,50 kg 
Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
17,00 kg 

8,50 – 9,50 kg 
10,00 kg – 11,00 

Mel3 9,00 – 10,00 kg 
Pólen de abelha3 (120 gr) 21,00 
Muda de flor – cxa com 15 uni 10,00 – 12,00 cxa 
Suco laranja3 (copo 300 ml) 1,00 uni 
Suco natural de uva3 (300 ml) 1,50 uni 
Caldo de cana3 (copo 300 ml) 1,00 uni 
Cookies integrais 3,50  

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

 
10,00 sc 
6,10 sc 
91,00 tn 

Dólar comercial Compra: 2,0363 
Venda: 2,0368 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

622,00 
700,00 – 800,00 

“A produção animal no mundo em transformação”
23 a 26 de julho
Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Brasília-DF
www.reuniao2012.sbz.org.br

30/07 - WORKSHOP: Aprimoramento da Trans-
missão do Conhecimento para o Público Adulto
Local: Auditório da Embrapa Suínos e Aves – Con-

córdia
Evento Gratuito
As vagas são limitadas. Para oficializar sua inscrição 

envie um e-mail para cnpsa.eventos@embrapa.br, com 
as seguintes informações:
Promoção: Embrapa Suínos e Aves e CNPQ 
No local do evento há disponibilidade de restaurante 

para almoço no valor de R$ 12,00.

XXIV CONGRESSO MUNDIAL DE AVICULTURA 
(WPC 2012)
Data: 05 a 09/08
Centro de Convenções da Bahia
Salvador - Bahia - Brasil
Site: www.wpc2012.com

V Simpósio Brasil Sul de Suinocultura e IV Pig Fair 
Data: 14 a 16 de agosto 
Local: Chapecó (SC)
Realização: Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e 

Zootecnistas
Tel: (49) 3328-4785
Site: www.nucleovet.com.br
E-mail: nucleovet@nucleovet.com.br 

Expointer 2012
Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Im-

plementos e Produtos Agropecuários
Data: 25/08 a 02/09
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio/RS


