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O Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de
Controle (APPCC) aplicado a propriedades leiteiras

O leite é considera-
do um alimento de 
importante valor 

nutritivo, fonte de minerais, 
proteínas, lipídios, carboi-
dratos e vitaminas. Em fun-
ção de sua composição, alia-
da a um alto teor de umidade 
e pH próximo à neutralidade, 
torna-se um alimento propí-
cio à contaminação por mi-
crorganismos. O leite passa 
por diversos processos até 
chegar ao seu consumidor 
final e um sistema de pro-
dução de alimentos eficiente 
pode impedir ou reduzir ao 
mínimo as perdas por mani-
pulação incorreta ou deterio-
ração. O sistema de Análise 
de Perigos e Pontos Críticos 
de Controle (APPCC) assegu-
ra o controle e a produção de 
alimentos adequados para o 
consumo. Segundo a Orga-
nização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricul-

tura (FAO), o APPCC é um 
“sistema de abordagem pre-
ventiva e sistemática direcio-
nada a perigos biológicos ou 
microbiológicos, químicos e 
físicos, através de antecipa-
ção e prevenção, ao invés de 
apenas a inspeção e teste em 
produtos finais”. Tem sido 
bastante empregado na in-
dustrialização de laticínios, 
mas sua aplicação também 
em propriedades leiteiras 
pode favorecer a qualidade 
do leite, já que os perigos po-
dem ser previstos e preveni-
dos e o risco de contamina-
ção minimizado. Um estudo 
científico demonstrou a exis-
tência de vários problemas 
que variam desde manejo 
deficiente do rebanho, refri-
geração inadequada e falta 
de qualidade da água utili-
zada na propriedade. Os pro-
blemasrelacionados à água 
foram o uso de água prove-

niente de poços artesianos 
sem tratamento prévio com 
cloro, a proximidade dos po-
ços artesianos dos dejetos 
residenciais das proprieda-
des e a própria composição 
mineral da água, que pode 
interferir com a efetividade 
de detergentes e sanitizantes 
empregados na higienização 
de equipamentos e utensí-
lios utilizados na ordenha. 
Outros problemas foram a 
falta de tanques refrigera-
dores para leitee ouso de re-
frigeradores domésticos, as 
instalações impróprias para 
ordenha e a falta de preven-
ção e controle da mastite, 
muitas vezes por deficiência 
nos procedimentos de higie-
ne. A aplicação da Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de 
Controle pelos autores indi-
cou o resfriamento do leite, 
a ordenha e o tratamento da 
água como pontos críticos 

de controle nos sistemas de 
produção de leite. O contro-
le destas etapas poderia mi-
nimizar ou reduzir os riscos 
de contaminação, melhorar 

a qualidade da matéria-pri-
ma para o laticínio e, con-
sequentemente, garantir a 
segurança alimentar e nutri-
cional para o consumidor. 

Referenciais: 
ALMEIDA, C.R. et al. HACCP: Ferramenta Essencial para a Inocuidade dos Alimentos. 
Buenos Aires, Argentina: OPAS/INPPAZ, 2005.
ROSA, L.S.; QUEIROZ, M.I. Avaliação da qualidade do leite cru e resfriado mediante a 
aplicação de princípios do APPCC. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas, 27(2): 422-430, abr.-
-jun. 2007.

Uso do Silício para Controle de Doenças em Plantas

O engenheiro agrô-
nomo Fabrício de 
Ávila Rodrigues, 

professor associado do 
Departamento de Fitopa-
tologia da Universidade 
Federal de Viçosa (MG) mi-
nistrou a palestra sobre o 
uso do silício para contro-
le de doenças em plantas, 
no dia 24 de novembro, 
no auditório do Centro de 
Pesquisas para Agricultura 
Familiar (Cepaf) da Epagri 
de Chapecó. O público de 
aproximadamente 70 parti-
cipantes, foi composto por 
pesquisadores do Cepaf, 
professores e acadêmicos 
dos Cursos de Agronomia 

da UFFS, UNOCHAPECÓ e 
UNOESC/Xanxerê, acadê-
micos do curso de Zootec-
nica da UDESC/Chapecó 
e profissionais liberais da 
área agronômica.

O professor Fabrício, que 
também é orientador dos 
programas de pós-gradu-
ação em fitopatologia e 
fisiologia da UFV, veio a 
Chapecó a convite do en-
genheiro agrônomo José 
Américo Wordell, pesqui-
sador do Cepaf na área de 
fitopatologia.

Em sua palestra, o pro-
fessor Fabrício abordou as 
alterações na fotossíntese 
e no metabolismo anti-oxi-

dativo das plantas quando 
infectadas por patógenos 
e o efeito da nutrição mi-
neral, principal do silício, 
como potencializador da 
resistência em diferentes 
patossistemas. Um pro-
duto à base de silício que 
já está à disposição dos 
agricultores no mercado 
é o silicato de potássio. 
Este produto além de for-
necer silício e potássio, 
pode constituir-se em uma 
parte importante para o 
manejo integrado de do-
enças, especialmente pela 
indução de resistência às 
plantas ao ataque de fito-
patógenos.

Mais informações: José américo Wordell - epagri/Cepaf/Chapecó, e-mail cepaf@
epagri.sc.gov.br
este post foi publicado em unidade estadual em 9 de dezembro de 2014 por Mar-
cia sampaio (www.epagri.sc.gov.br)
Figura. professor Fabrício de ávila rodrigues, em palestra no Cepaf
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Bovinocultura de leite em
Sistema Silvipastoril

Claudir gilioli1& paulo riCardo FiCagna1,2

O Brasil tem gran-
de potencial 
para ser o maior 

produtor de alimentos do 
mundo.Em âmbito na-
cional, Santa Catarina 
destaca-se em diversas 
atividades agropecuá-
rias, dentre elas: cebola, 
maçã, arroz, mel, alho, 
banana, batata, proteí-
na animal (aves, suínos, 
ostras e mexilhões). Uma 
atividade de grande ex-
pressividade no estado, 
em especial no grande 
oeste, é a bovinocultura 
de leite; isto ocorre de-
vido ás características 
naturais como o clima, 
solo, localização geográfi-
ca, associada ámarcante 
presença da Agricultura 
Familiar que é a grande 
responsável pela produ-

ção de leite no estado.
Comparativamente 

com a lógica de “diversifi-
car para buscar a susten-
tabilidade” e “não colocar 
todos os ovos na mesma 
cesta”, surge o conceito 
dos sistemas silvipasto-
ril. Resumidamente, sis-
temas silvipastoris que 
pertencem aos SAFs – 
Sistemas Agroflorestais, 
são sistemas nos quais 
forrageiras, animais e 
árvores são cultivados si-
multaneamente na mes-
ma unidade de área. Se-
gundo a EMBRAPA Gado 
de leite, “são Sistemas 
diversificadosde uso da 
terra nos quais cultivos 
arbóreos são explorados 
em integração com pas-
tagem/gado”.

Neste sistema inclui-se 

• Conforto térmico para os animais;
• Conservação de solo e água;
• Melhoria propriedades químicas do solo;
• Aumento da atividade microbiana do solo;
• Melhoria valor nutricional da forragem;
• Maior retenção de carbono;
• Suplementação alimentar com arbustivas/arbó-
reas forrageiras;
• Diversificação de produtos comercializáveis e in-
cremento da renda da propriedade – “poupança 
verde”;
• Pagamento por serviços ambientais;
• Eventual uso como quebra-vento;
• Embelezamento e valorização da propriedade;
• Produção de pólen e néctar para as abelhas/pro-
dução de mel;
• favorece o deslocamento e dispersão da fauna 
nativa (corredor ecológico)

possíveis benefícios dos
sistemas silvipastoris:

Figura 4a. Como era a área antes da implantação do sistema Silvipas-
toril

FOTOS: CLAUDIR GILIOLI FOTO: FICAGNA

Figura 4b. Como está a mesma área após 1 ano e 3 meses de implan-
tação Figura 4c. Realização de “Reunião Técnica” com agricultores e técni-

cos para observar o desenvolvimento do sistema 

1.extensionista rural da epagri / 2.professor Colaborador da udesc/Ceo

Figura 1. Animais na sombra das árvores desfrutando do conforte 
térmico em pastagem perene de verão 

o conceito de “bem es-
tar animal” que, através 
da sombra proporciona-
da pelas árvores (Figura 
1), acrescido da oferta 
de água permanente em 
quantidade e qualidade 
(Figura 2), tem impli-
cações importantes em 
relação ao respeito aos 
próprios animais, como 
também, na melhoria da 
produção e reprodução 
do rebanho. 

Há muitas possibilida-
des de combinações nos 
sistemas silvipastoris, 
como por exemplo: pro-
dução de ovinos em pas-
tagens com a presença 
de árvores de erva mate 
e nogueira.Na Bovinocul-
tura de leite, uma com-
posição e princípio que 
vem ganhando espaço 
junto aos agricultores, é 
a associação de árvores 
de eucalipto cultivados 
em linha, com a implan-

tação de pastagens pere-
nes de verão com sobre 
semeadura com espécies 
anuais de inverno, mane-
jadas com a implantação 
de piquetes com cerca 
elétrica e oferta de água 
através de bebedouros 
individuais nos piquetes.

Um dos muitos exem-
plos da implantação des-
tes sistemas que estão 
acontecendo no oeste ca-
tarinense é o da Família 
Berlanda (Figura 3), pro-
priedade rural localizada 
na Linha São Sebastião, 
município de Quilombo. 
Através do serviço de ex-
tensão rural da Epagri 
e do programa SC Ru-
ral, foi implantado uma 
URT – Unidade de Refe-
rência Tecnológica nes-
ta propriedade, que tem 
na produção de leite sua 
base produtiva e econô-
mica. O objetivo da URT 
é de servir como base de 

referência para que ou-
tras famílias de agricul-
tores possam observar 
e adotar este sistema de 
produção (Figuras 4a, 4b 
e 4c).

Relatos de agriculto-
res que trabalham com 
a produção de leite e 
implantaram nas suas 
propriedades pastagens 
perenes de verão com 
sobre semeadura com 

pastagens anuais de 
inverno; piqueteamen-
to com cerca elétrica e 
água disponível através 
de bebedouros e sombra 
com árvores afirmam 
que estão trabalhando 
menos, com menor cus-
to de produção, maior 
produtividade de leite 
por unidade de área e 
com maior retorno eco-
nômico.

Figura 2. água disponibilizada individualmente em cada piquete 

FOTO: FICAGNA

Figura 3. Família Berlanda. Sr. Maurie o filho Thiago. Ao fundo, o 
sistema em fase de implantação 
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Brasileiro consome 5,2 litros 
de agrotóxico por ano,

alertam ambientalistas

O Brasil é campeão mundial no uso de 
agrotóxicos, cabendo a cada brasileiro o 
consumo médio de 5,2 litros de veneno 
agrícola por ano. O dado foi divulgado por 
ambientalistas, quando é celebrado o Dia 
Internacional da Luta contra os Agrotóxi-
cos – 3 de dezembro. A data lembra a tra-
gédia ocorrida há 30 anos, na cidade de 
Bhopal, na Índia, quando uma fábrica da 
Union Carbide, atual Dow Chemical, ex-
plodiu, matando nas primeiras horas 2 mil 
pessoas e vitimando de forma fatal outras 
milhares nos dias seguintes.

O integrante da coordenação nacional da 
Campanha Permanente Contra os Agro-
tóxicos e Pela Vida, Alan Tygel, criticou o 
modelo agrícola brasileiro, dirigido à ex-
portação, sem nenhum valor agregado e 
altamente dependente de agrotóxicos.

Segundo ele, os ambientalistas querem 
o fim da pulverização aérea – método pra-
ticamente banido em toda Europa; ressal-
tou que o meio ambiente é fortemente im-
pactado por este modelo, com diminuição 
em massa de diversas espécies de insetos, 
como abelhas, repercutindo na baixa poli-
nização das plantas e na produção de mel. 
Também as águas são contaminadas com 
moléculas absorvidas pelos animais e pelo 
ser humano, levando a uma série de do-
enças, que muitas vezes são passadas das 
mães para os filhos.

Mais informações sobre o assunto podem 
ser obtidas na página www.contraosagro-
toxicos.org

Fonte Agência Brasil: site - WWW.ambien-
tebrasil.com.br (04/12/2014)

Preparo de Adesivo de 
Figo Da Índia para pul-

verização de caldas:
Para quem for pulverizar caldas e tem interesse que 

o produto tenha maior aderência pode utilizar um 
adesivo produzido com folhas de Figo da Índia.

Preparo:
- 1,0 Kg de folhas de Figo da Índia picadas (1cm x 

1cm);
- colocar em 10 litros de água;
- Deixar de molho por 2 dias e retirar as folhas 

(coar);
Uso:
- Usar 1 litro deste produto para cada 100 litros de 

calda;
- Colocar como último ingrediente no tanque de 

pulverização;
Obs.: O adesivo pode ser armazenado por até 20 

dias, desde que em recipiente fechado e na sombra.

Receitas caseiras para 
controle de formiga

(vermelhinha)
1.Macerado de arruda
Repelente de inseto e formigas
Preparo:
- Triturar 10 gramas de folhas de arruda em 1,0 

litro de água;
- macerar (deixar de molho) por 24 horas;
- coar em pano fino;
Uso:
- diluir em 20 litros de água para pulverização.

2. Solução de Creolina
Preparo:
- Misturar um copo médio de creolina em 10 li-

tros de água.
Uso:
- pulverizar no ninho ou nos arredores do can-

teiro.

Caixas para abelhas nativas
Interessados em adquirir caixas para abelhas nativas - no município de PA-

RAÍSO há dois agricultores que se especializaram em fabricar caixas de abe-
lhas nativas com excelente padrão para diferentes espécies de abelhas nativas 
com um preço em conta,  utilizando sua própria madeira( canelas, cedrilho, 
eucalipto) e mão de obra familiar.

- caixa para jataí,iraí e mirins: R$ 25,00
- caixa para mandaçaia, manduri: R$ 30,00
- caixa para tubuna, borá: R$ 40,00.
Interessados podem encomendar com antecedência pelo telefone: (49) 

36270202.

Possíveis causadores de 
danos na Uva -

Controles alternativos: 

- morcego: constatou-se ocorrência no ano 
passado; a alternativa natural foi iluminar o po-
mar à noite com lâmpada ultravioleta. 

- pássaros:
- tiro de foguete pode ser interessante;
- outra prática que a agricultura orgânica utili-

za é: um poste com uma haste giratória forman-
do um T, tendo numa das pontas um pano preto 
pendurado e na outra um espelho de 30 x 25 
cm (mais ou menos); este poste deve ficar a uma 
altura que pegue o vento e tanto o espelho como 
o pano se movimentem; os pássaros vêem o mo-
vimento do pano preto e seu reflexo no espelho 
e pensam que é o ataque de um gavião; tem de 
fazer mais de um engenho destes conforme o ta-
manho do parreiral; 

- CDs velhos que servem como espelhos repe-
lem os pássaros. Como eles podem se acostu-
mar. é importante localizá-los em ponto diferen-
tes a cada semana.

- Vespas, Abelhas e Mariposas:
- usar Salamargo pulverizando o parreiral ou 

pomar; quando chover deve-se aplicar novamen-
te. Pode-se usar o adesivo a base figo da índia ou 
leite a 5%;

-Lâmpadas especiais econômicas durante a 
noite e fora do pomar; em cima de açudes ou 
com bacias com água dentro para captar a ves-
pa ou borboleta pode ser uma boa isca; bacias 
amarelas, alaranjadas cheia de água são boas 
atrativas para os insetos.

-Ensacar com papel manteiga ou TNT.
 Primeiro vem os pássaros, depois a vespa, 

após a borboleta noturna e por fim a abelha que 
continua o estrago.

Fonte: Gilberto Barella/Epagri-Cepaf (barella@
epagri.sc.gov.br) 2049-7510
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Quinta-feira (18/12):O tempo segue instá-
vel com céu encoberto e chuva ao longo do 
dia no Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Lito-
ral Sul, devido a um sistema de baixa pres-
são. Temperatura elevada com sensação de 
ar abafado. Ventos de sudoeste a sudeste, 
fraco a moderado com rajadas.
Sexta-feira e sábado (19 e 20/12):Tempo 
instável com muitas nuvens, algumas aber-
turas de sol e pancadas de chuva no decor-
rer do dia em SC. Não se descarta o risco de 
temporais isolados. Temperatura sem gran-
de elevação devido à nebulosidade. Vento 
de noroeste a sudoeste, fraco a moderado, 
com rajadas.
Domingo (21/12): Chove mais forte na ma-
drugada e manhã em boa parte do Estado 
com risco de temporais isolados. No decorrer 
do dia, o tempo melhora a partir da divisa 
com o RS. Temperatura elevada. Ventos de 
noroeste a sudoeste, fraco a moderado com 
rajadas.

TENDÊNCIA de 22 de dezembro de 2014 
a 1° de janeiro de 2015
Há condição de pancadas de chuva em SC 
entre os dias 24 e 27, devido ao calor e à 
passagem de uma frente fria. Nos dias se-
guintes, condição de tempo mais estável. As 
temperaturas seguem elevadas, principal-
mente à tarde, característica desta época do 
ano.

Previsão do Tempo - 3 meses
Dezembro de 2014 e Janeiro/Fevereiro 
de 2015

Início do verão: 21 de dezembro 
às 20h03min

A previsão para o trimestre é de chuva próxima 
a abaixo da média climatológica em SC, com pe-
ríodos de escassez de chuva e/ou estiagem, que 
podem comprometer a agricultura e pecuária, e 
o abastecimento de água especialmente das re-
giões Oeste, Meio Oeste, Vale do Itajaí e Litoral.  
Porém, eventos de chuva intensa podem ocorrer 
no verão e em qualquer outra época do ano, com 
acumulados significativos de chuva em curto es-
paço de tempo, resultando em totais de chuva 
superiores à média climática mensal, o que, de-
pendendo da vulnerabilidade da região, pode co-
locar a mesma em estado de atenção e/ou alerta.
As temperaturas devem manter a tendência dos 
últimos meses, acima da média climatológica no 
trimestre, com pelo menos duas a três ondas de 
calor mais intenso no verão, normal para época 
do ano.

IndicadoresTempo

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima

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

 

Fontes: 

Instituto Cepa/DC – dia 17/12/2014 

* 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$ 
3,98 kg 
3,86 kg 

Frango de granja vivo 1,88 kg 

Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  

- Sul Catarinense 

138,00 ar 

129,00 ar 

138,00 ar 

Feijão preto (novo) 90,00 sc 

Trigo superior ph 78 29,00 sc 

Milho amarelo 23,00 sc 

Soja industrial 61,00 sc 

Leite–posto na plataforma ind*. 0,88 lt 

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

                       (8:20:20)
1 

                       (9:33:12)
1
 

 

59,00 sc 

55,20 sc 

61,00 sc 

 

Fertilizante orgânico
2
 

Farelado - saca 40 kg
2
 

Granulado - saca 40 kg
2
 

Granulado - granel
2
 

 

10,80 sc 

15,00 sc 

355,00 ton 

Queijo colonial
3
 13,00 kg 

Salame colonial
3
 13,00 – 17,00 kg 

Torresmo
3
 16,00 – 19,00 kg 

Linguicinha 11,00 kg 

Cortes de carne suína
3
 5,50 – 14,00 kg 

Frango colonial
3
 8,80 – 9,60 kg 

Pão Caseiro
3 
(600 gr) 3,50 uni 

Cenoura agroecológica
3
 2,00 maço 

Ovos  3,75 dz 

Ovos de codorna 
3
 3,50 dz  

Peixe limpo, fresco-congelado
3
 

- filé de tilápia 

- carpa limpa com escama 

- peixe de couro limpo 

 

22,00 kg 

10,00 – 11,00 kg 

12,00 kg 

Mel
3
 10,00 kg 

Pólen de abelha
3
 (130 gr) 13,40 

Muda de flor – cxa com 15 uni 10,00 – 12,00 cxa 

Suco laranja
3
 (copo 300 ml) 1,50 uni 

Suco natural de uva
3
 (300 ml) 2,00 uni 

Caldo de cana
3
 (copo 300 ml) 1,50 uni 

Banana prata do rio Uruguai
3
 2,50 kg 

Calcário 

- saca 50 kg
1 

unidade 

- saca 50 kg
1 
tonelada 

- granel – na propriedade  

 

12,50 sc 

8,00 sc 

116,00 tn 

Dólar comercial 
Compra: 2,7240 

Venda: 2,7246 

Salário Mínimo Nacional 

                          Regional (SC) 

744,00 

810,00 – 960,00 

Receitas de mãe para filha 
Bolo de Fubá Cremoso da 

Vovó Neide

- 4 ovos;
- 2 xícaras de açúcar;
- ½ xícara de óleo;
- ½ xícara de farinha de fubá;
- ½ xícara de farinha de trigo;
- 1 xícara de coco ralado;
- 1 xícara de leite quente;
- 1 colher (de sopa) de fermento em pó.

Modo de preparo:
Bata os ovos, o óleo e o açúcar. Peneire as fa-

rinhas e acrescente o leite quente. Bata bem até 
formar uma massa consistente e, por último, co-
loque o fermento.

Leve para assar em forma untada e polvilhada 
com farinha de trigo. Asse em forno a 250º por 
35 minutos.

Cobertura:
- 3 colheres (sopa) de nata ou creme de leite;
- 6 colheres (sopa) de chocolate em pó;
- 6 colheres (sopa) de açúcar;
Passar no bolo frio

Fonte: Epagri – Boletim Didático n 110

Receita

SEMINÁRIO DO LEITE
Cenário Atual e Perspectivas na Produção de 
Leite para Região Oeste Catarinense
DATA: 19/12
HORÁRIO: 14h00min
LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal de Chapecó /
SC – Altos da Avenida Getúlio Vargas/Centro

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambien-
te, Epagri e Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural de Chapecó, convidam sua família para participar 
deste seminário onde serão debatidos os últimos acon-
tecimentos que envolveram a cadeia produtiva do leite.

Programação:
14h00min – Abertura 
14h10min – Palestra: A Competitividade do Leite, sua 
Evolução Recente e os Desafios Futuros. Palestrante 
Selvino Giesel – Médico Veterinário/Assessor de Lácte-
os/Cooperativa Central Oeste Catarinense – Aurora.
Debatedores: Everton Josué Poletto – Médico Veteriná-
rio/Epagri – Chapecó e José Carlos Araújo – Presidente 
do CONDERC e membro do CONSELEITE
16h00min – lanche de encerramento com produtos lác-
teos 

Agenda

Feliz Natal
A Epagri e o Jornal Sul Brasil desejam 
a todos os leitores um Feliz Natal e um 

próspero ano novo!


