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Seleção Artificial e o
Bem-Estar de Cães
Vanessa Souza Soriano (1)

C

om poucas
exceções, o
cão doméstico gradativamente
perdeu a aparência
de lobo tornando-se menor em diferentes tamanhos e a
região facial tornou-se mais achatada.
A aparência importa na indústria dos
cães de raça, portanto, comercialmente
são priorizados os
acasalamentos consanguíneos
como
forma de manutenção do padrão racial
de animais de raças
puras, o que, segundo Egenvall et al.
(2000), pode acarretar a diminuição da
expectativa de vida
do animal. Os acasalamentos
foram
realizados por muito
tempo de uma maneira indiscriminada. Rooney (2009)
relata que este processo
teve
como
consequências anormalidades anatômicas que reduziram

a qualidade de vida
dos animais, aumento da prevalência de
doenças
genéticas,
além da valorização
excessiva pelas características de beleza ao invés das relacionadas a saúde,
comportamento e ao
bem-estar
animal.
Muitos destes problemas foram exibidos pelo documentário da BBC, em 2008,
intitulado “Pedigree
Dogs Exposed”. Entre as perturbações
relacionadas à alteração morfológica/
anatômica dos animais pode-se citar a
dermatite devido às
dobras cutâneas, entrópio (Asher et al.,
2009),
problemas
gástricos em raças
gigantes, problemas
ósseos em raças muito pequenas e problemas respiratórios
em raças braquicefálicas (Rooney, 2009).
O efeito da menor
diversidade genética
também ocasionou
maior suscetibilidade a uma série de
doenças
genéticas,
o que culminou com
problemas
cardíacos, problemas de
visão que podem
ocasionar
cegueira, diabetes e glaucoma, por exemplo
(Rooney, 2009). De
acordo com Collins

et al. (2011), a prevalência de uma doença genética pode
ser superior a 50%,
e as consequências
para a saúde canina
está na dependência da gravidade e
frequência da doença (Leroy e Rognon,
2012). Cabe ressaltar que as consequências negativas da
seleção artificial não
ficaram restritas aos
problemas
físicos,
mas o comportamento de alguns animais
também foi afetado.
Rooney (2009) menciona a dificultade
de cães pequenos
em correr devido ao
tamanho dos membros e a dificuldade
de cães braquicefálicos se exercitarem e
desenvolverem comportamentos exploratórios devido aos
problemas respiratórios. A dificuldade
em se exercitar pode
interferir no comportamento natural do
cão, limitar a interação social e diminuir
a satisfação comportamental do animal.
Ao se alterar o papel 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 função (King,Marston e
Bennett, 2012), por
outro lado, talvez a
ênfase na morfologia fez com que poucas pessoas interessadas em cães de
companhia tivessem
interesse em reproduzi-los e por isso
castravam seus animais, atitude considerada como de
guarda responsável
(Rohlf et al., 2010),
já que diminui a probabilidade de futuros animais abandonados. Outro reflexo
do uso de cães para
companhia foi a forma de convívio com
esses animais. Apesar de estar relacionada com a causa
de alguns problemas
comportamentais
dos cães, a crescente antropomorfização
que é característica
das relações atuais
entre cães de companhia e seus proprietários, também
acarretou melhorias
do ponto de vista nutricional e sanitário.
Se o bem-estar animal é o estado 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 processo de seleção dos
cães. Como as predisposições comportamentais
também
são hereditárias, é
possível
identificar
características comportamentais específicas consideradas
desejáveis em ambientes modernos, e
o uso desta informação pode servir para
direcionar a seleção
destes animais (King,
Marston e Bennett,
2012). Apesar do
número de profissionais e geneticistas
que trabalham com
cães ser muito baixo
quando comparados
com os que trabalham com bovinos,
suínos e aves, Fraser
et al (2013) ressaltam que pesquisas
na área de bem-es-

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

(1) Mestre em Zootecnia. Professora do Departamento de Zootecnia – UDESC/CEO. Chapecó/SC
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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).

N

o artigo anterior
(SBRural
- edição 122 de
28/11/2013) foram mostradas algumas maneiras
de garantir o consumo de
água de qualidade e também como evitar sua contaminação decorrente da
poluição causada por resíduos das atividades domésticas, industriais e do
escoamento superficial
dos resíduos urbanos.
Nesta matéria o assunto abordado trata-se dos
impactos
provenientes
das atividades agropecuárias e possíveis práticas
afim de associar a produção agropecuária com a
qualidade ambiental.
A água doce é um recurso natural finito, cuja
qualidade ao longo dos
últimos anos vem sendo
comprometida pelo mau
manejo de resíduos e
também pelo crescimento desordenado da população 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 sistemas de produção e da
ocupação de terras com
objetivo de ampliar a escala de produção e melhorar a produtividade,
tanto na pecuária como
na agricultura.
A agropecuária é uma
das principais atividades
responsáveis pela contaminação das águas superficiais e subterrâneas,
e quando mal conduzida
apresenta um alto potencial 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,
assistência 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 contaminação causada pela criação
de animais em sistemas
de confinamento que são
responsáveis pela produção de grandes quantidades de dejetos exemplifica
a poluição pontual. Já a
poluição difusa é aquela
causada principalmente
pelo escoamento superficial da água o chamado
deflúvio superficial que é
o principal responsável
pelo arraste de nutrientes para os cursos hídricos. Além disso, o fluxo
de macroporos também
interfere na poluição difusa e na lixiviação estando relacionado com
as propriedades do solo,
como a infiltração e a porosidade.
Os processos biológicos, físicos e químicos
dos sistemas naturais
são alterados pela ocupação e uso dos recursos terrestres e aquáticos
através das atividades
agropecuárias. A aceleração do escoamento
superficial e a erosão
hídrica são consequências 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 insuficiente aporte de biomassa,
poderá ocorrer a degradação de sua estrutura,
favorecendo, então, o deflúvio superficial. Entre
os vários danos causados
pela erosão destacam-se
a perda da capacidade
produtiva, a redução da
quantidade de água disponível na superfície, a
contaminação da água e
o assoreamento de rios e
reservatórios.
A suinocultura é a
atividade que pode representar maior risco à
contaminação das águas.

Há grande produção de
efluentes altamente poluentes que quando lançados diretamente ao
solo sem tratamento prévio podem contaminar os
cursos d’água. O resíduo
produzido por este sistema de criação é rico em
nitrogênio, fósforo e potássio e apresenta grande
potencial para eutrofização das águas.
O processo de eutrofização ocorre quando excesso de nutrientes provenientes deste resíduo
serve de fonte de nutrientes para o desenvolvimento 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 comprometendo a sobrevivência
de outros organismos
que vivem neste ecossistema. Além disso, a utilização da água para o
abastecimento doméstico
também é comprometida
pelo aumento dos níveis
de nutrientes que promove alterações no sabor e
odor da água, possivelmente devido à presença
de toxinas liberadas pela
floração de alguns tipos
de algas.
A utilização dos diferentes dejetos como
fertilizantes
orgânicos

também pode contribuir
para a contaminação dos
recursos hídricos se as
quantidades
aplicadas
forem superiores à capacidade de suporte do
solo e da absorção pelas
plantas.
Além das implicações
causadas pelo excesso
de nutrientes aos recursos hídricos, é necessário
considerar, também, a
contribuição dos agroquímicos e dos metais pesados. Estes podem ser carregados para os corpos
d’água causando a contaminação da água superficial e subterrânea. Estes
compostos permanecem
durante longo tempo no
ecossistema aquático e

podem contaminar toda
a cadeia alimentar nele
envolvido. Poucos agrotóxicos são considerados
atóxicos e quase todos
apresentam algum índice de toxicidade que pode
aumentar com as reações
sofridas no ambiente.
Várias ações promovidas pelo homem podem
levar ao desequilíbrio
ecológico e prejudicar
tanto os recursos hídricos como os recursos terrestres. Em função disso
deve-se buscar alternativas produtivas e propor
soluções efetivas dando
atenção primeiramente
às causas e não aos efeitos da degradação dos
agroecossistemas.

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 escoamento 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 avaliar 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.
SBRural 120ª edição

Figura 1. Sistema Agrossilvipastoril - espécies agrícolas, florestais e animais em um mesmo ambiente.

(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
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Que a Vida Ali Recomece
Fernanda Marques de Oliveira1& Paulo Ricardo Ficagna2

D

esde que o
homem apareceu no planeta, ele vem desequilibrando o seu ambiente
com o principal objetivo de atender as suas
“necessidades”.
Este
desequilíbrio manifesta-se através do uso
de agrotóxicos, lixo
doméstico, hospitalar
e industrial jogados a
céu aberto, entre outras atividades produtores de resíduos contaminantes.
As queimadas agrícolas também participam
do rol das atividades
impactantes ao meio
ambiente. Estas são
denominadas de “fogo
controlado”, pois há
hora e local para ocorrer, e são utilizadas
por agricultores com a
finalidade de resolver
problemas enfrentados
em suas propriedades
como o controle de
pragas e plantas invasoras ou como parte da
técnica de cultivo com
o objetivo de renovar
pastagens e preparar
áreas para colheitas e
plantio.

A princípio parece
haver apenas benefícios neste método agrícola por tratar-se de
uma prática rápida, de
baixo custo comparado
a outras e relativamente eficiente. Porém, as
queimadas vêm de desencontro ao que se
chama de equilíbrio
ambiental. Inicialmente, por reduzir a fertilidade do solo, alterando
seus aspectos físicos,
químicos e biológicos,
reduzindo a fauna e
microbiologia do solo
bem como a disponibilidade de nutrientes
e de plantas benéficas.
A prática da queimada
também reduz a umidade do solo, favorece a compactação e a
ocorrência de processos erosivos. Porém é
justamente no solo que
esta alicerçada a base
dos sistemas agrícolas e sua degradação
geram prejuízos na
estabilidade e produtividade das culturas e
aumento dos custos de
produção.
Este método arcaico
é responsável por outras inúmeras degenerações ao meio, pois
destrói a biodiversidade, elimina predadores
naturais de pragas que
anteriormente
eram
apenas insetos; contribui para o aumento
do efeito estufa pela
emissão de dióxido de
carbono, monóxido de
carbono e óxido de ni-

trogênio. Também interfere 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 agravantes gerados, o governo federal, associado
a instituições públicas e privadas e com o
apoio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA),
desenvolvem
ações
para minimizar consequências pelo uso
de queimadas. Entre
elas, uma campanha
que oferece através da
Embrapa, tecnologias
alternativas às comunidades, para subtituir o uso do fogo nos
sistemas de produção
(BRASILIA, 2000).
Algumas
alternativas eficientes incluem
a consorciação de espécies de plantas das
famílias das gramíneas
com leguminosas, rotação de cultura com
adubação verde, cobrir
o solo para evitar erosão (Figura 2), respeitar
o número de animais
por hectare no caso da
pecuária, fazer uso de
adubação orgânica e
utilização de sistemas
de produção: agropastoril, silvipastoril, agroflorestal, agrossilvipastoril. Porém, antes que
qualquer atitude seja
tomada, que qualquer

Figura 1. Incêndio descontrolado – impacto ao meio ambiente

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

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 culturais dos produtores.
Para que uma comu-

nidade rural obtenha
êxito, faz-se necessário
que antes seja resolvida a questão da informação e conhecimento.

(1) Acadêmica da 2ª fase do curso de Zootecnia. CEO/UDESC. Chapecó/SC
(2) Professor orientador. Departamento de Zootecnia. CEO/UDESC. Chapecó/SC
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Receita à Base
de Mel
SUCO PARA A PELE

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 aumento 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 temporais.
Sábado e domingo (25 e 26/01): Muitas nuvens em SC
com chuva moderada a forte na madrugada e manhã. Entre a tarde e noite novamente ocorrem pancadas isoladas de chuva, com risco de temporal isolado, devido a áreas de instabilidade deixadas pela
passagem da frente fria. Temperatura em elevação.
Vento de sudeste, com variações de noroeste na manha 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 isoladas de chuva durante a tarde e a partir do dia 29 há indicativo 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 média climatológica em boa parte do Estado, podendo ficar 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 semanas. Em fevereiro e março a chuva deve ficar mais
esparsa e mal distribuída, ou seja, com dias mais secos e ensolarados, beneficiando o turismo.
A atenção persiste para as regiões Oeste e Meio Oeste, 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 trimestre com temperatura próxima à média climatológica (máximas médias entre 27ºC e 32ºC na maioria
das regiões), ou seja, um verão quente, típico da estação. Pelo menos duas a três ondas de calor (período
prolongado com dias ensolarados e consecutivos de
calor intenso, inclusive no período noturno) são esperadas 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
Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br

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 aparência da sua pele.
MEL PARA TOSSE E IRRITAÇÃO NA GARGANTA
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 ENVELHECIMENTO PRECOCE
Ingredientes
15 folhas de hortelã
2 limões
1 medida de cascas de frutas cítricas frescas (limão, 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 liqüidificador. Adoce com bastante mel.
Este coquetel é antioxidante, mantêm a elasticidade dos tecidos, por isso mesmo evita o envelhecimento. Mantém as gengivas fortes e irrigadas,
além de proteger a garganta.
ENERGÉTICO E REVIGORANTE PARA O CORPO
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 planta 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

Indicadores
R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

S/inf.
S/inf.

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

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

Adubos NPK (9:20:15+micro)1
(8:20:20)1
(9:33:12)1
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

S/inf.
S/inf.
S/inf.
S/inf.
S/inf.
S/inf.
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
Dólar comercial
Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

12,50 sc
6,85 sc
99,00 tn
Compra: 1,7308
Venda: 1,7314
R$ 724,00

R$ 765,00 / 957,00

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.

COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.

ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.
www.maxicreditosc.com.br

Sul brasil

www.jornalsulbrasil.com.br

MaxiCrédito

19 Anos

