ISSN 1647-6719 | JUL. 201 1 | N.º07

_______________________________________________________

DESTAQUE

Com o ano lectivo quase a terminar, o ritmo de frequência da Biblioteca da
ESACB/ESART abranda também. Tal significa que as férias estão a chegar e com
elas, também, o merecido descanso.
A INFOBIB – Folha Informativa da Biblioteca vai também de férias, mas regressará
em Setembro, com os seus destaques e novidades.
Desejamos a todos os nossos leitores umas excelentes férias e sugerimos-lhe,
como não podia deixar de ser, a leitura de um bom livro, porque Ler um Livro, é
sempre uma boa ideia!
Até Setembro!
M.E.R.
__________________________________________________________

MONOGRAFIAS E OUTROS DOCUMENTOS
MCDONALD, P….[et
P….[et al.] (2011) – Animal nutrition. Harlow :
Pearson.
Resumo: Edição actualizada de um documento considerado como
obra de referência para a área da Nutrição Animal

ORPET, Hilary, WELSH, Perdi
Perdi (2011) – Handbook of veterinary
nursing. Oxford ; Ames: Wiley Blackwell.
Blackwell.
Resumo: Este manual apresenta orientações úteis para o
desenvolvimento e prestação de cuidados de enfermagem em
veterinária. Totalmente actualizado, reflecte as alterações
recentes nos fármacos e na respectiva terminologia.

HADDOW, George D., BULLOCK, Jane A., COPPOLA, Damon P.
(2011) – Introduction to emergency management. Amsterdam :
Elsevier.
Resumo: Apresenta os mais recentes métodos de apoio às vítimas
de desastres, incluindo a utilização das tecnologias de redes
sociais. Incorpora material documental sobre gestão de riscos,
mitigação, bem como os mitos que afectam o comportamento
durante as crises, e no período que se segue aos desastres.

FALCONER, D. S.., MACKAY, Trudy F. C.
C. (1996) – Introduction to
quantitative genetics. Harlow:
Harlow: Pearson.
Resumo: Texto clássico sobre genética quantitativa mantém a
tradição, contribuindo para a compreensão dos fundamentos da
genética quantitativa.

BÉATA, Claude…
Claude… [et al.] (2009) – Detecção e maneio da
ansiedade no gato. Aimargues: Royal Canin.
Canin.
Resumo: A presente edição da Focus Auxiliar foi elaborada com
base em trabalhos de veterinários comportamentalistas europeus,
e constitui uma síntese dos mais recentes conhecimentos sobre a
acção do stress no gato, assim como diversas recomendações
práticas para a sua prevenção.

CARVALHO, Luna de ed. (1987) – Essai monographique des
coléoptères protopaussines et paussines : contenant des
déscriptions et iconographie des taxa actuelles et fossiles avec des
clefs dichotomiques de toutes les espèces.
espèces. Lisboa : IICT.

NATIONAL WILDFIRE COORDINATING GROUP (1994) – Fire
effects guide. Boise : National Wilfire Coordinating Group.
Resumo: Apresenta de forma sintética os princípios relativos ao
fogo, seus efeitos e processos, na perspectiva da melhorar a
gestão do fogo e seus efeitos.

GRAÇA, Eduardo Manuel Fernandes dir. (2009
(2009)
09) – As 100 maiores
empresas cooperativas. Lisboa : Instituto António Sérgio do Sector
Cooperativo
Resumo: Apresenta dados sobre as 100 maiores empresas no ano
de 2009.

KEMP,
KEMP, Sarah E.,
E., HOLLOWOOD, Tracey, HORT, Joanne (2009) –
Sensory evaluation: a practical handbook.
handbook. West Sussex : WileyWileyBlackwell.
Resumo: Manual sobre os métodos de análise sensorial nas
indústrias de produtos cosméticos, alimentares e domésticos.
Explica a adequação de diferentes métodos de ensaio para
diferentes situações e oferece intruções sobre como realizar os
vários tipos de testes.

AMAT, Vicent,
Vicent, dir. (2010
(2010)
10) – Las aves rojas : francolines: los
colores de África : los animales
animales negros: ñu negro, springbuck
negro y niala. Madrid: Trofeo (DVD).
Resumo: O DVD apresenta um documentário sobre a adaptação e
expansão das espécies a diferentes ecossistemas e sobre os seus
hábitos.

LYNCH, Michael, WALSH, Bruce (1998) – Genetics
Genetics and analysis of
quantitative traits. Sunderland : Sinauer Associates
Resumo: Reúne uma gama diversificada de aplicações teóricas e
empíricas da genética quantitativa.

INSTITUTO GEOGRÀFICO DO EXÉRCITO
EXÉRCITO (2008) Manual de
leitura de cartas. Lisboa
Lisboa : Instituto Geográfico do Exército
Resumo: Este manual destina-se a servir de guia a todos os que
precisem de conhecer, utilizar, ou sejam responsáveis pela
elaboração de cartas topográficas e documentos afins.

INSTITUTO GEOGRÁFICO DO EXÉRCITO (2004) – Sistemas de
referenciação. Lisboa Instituto Geográfico do Exército.
Resumo: Esta obra foca a importância vital que os rios
portugueses tiveram no passado na delimitação e consolidação da
fronteira nacional, bem como no desenvolvimento das actividades
económicas e na fixação da população ao longo das margens.

BUCHO, Domingos (2010) – Métodos e escolas de fortificação
abaluartada em Elvas = Systems and schools of bulwarked
fortification adopted in Elvas. Lisboa : Colibri.
Resumo: A presente obra é o resultado de uma investigação
tecnicamente aprofundada sobre os sistemas e escolas de
fortificação abaluartada adoptados em Elvas (sécs. XVII-XIX). O
autor extrai, a partir daí, os valores patrimoniais essenciais com
que justifica a candidatura desta cidade a Património Mundial
(UNESCO).

PANTFOEDER, Dorman (2000) – Tratado completo del
adiestramiento del perro. Barcelona : Editorial Hispano Europea.
Europea.
Resumo: Um guia que apresenta informação prática sobre os
cuidados a ter com os cães, nomeadamente alimentação, higiene,
e educação.

SERRANO JIMÉNEZ, Pilar García… [et al.] (2009) – Guia prática de
la fertilizacíon racional de los cultivos en España.
spaña. Madrid :
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Y Marino.
Resumo: Aborda aspectos relacionados com a nutrição vegetal,
nomeadamente relativos à das culturas mais representativas da
agricultura espanhola. Está estruturado em 30 capítulos e
distribuídos
por
partes
e
um
apêndice.

AMAT, Vicent,
Vicent, dir. (2010
(2010)
10) – Las aves rojas : la perdiz moruna :
caza en el volcán : los animales negros: rececho de cabra montés,
gredos,
redos, viento y nieve.. Madrid: Trofeo (DVD).
Resumo: O DVD apresenta um documentário sobre a adaptação e
expansão das espécies a diferentes ecossistemas e sobre os seus
hábitos.

Trabalho de Fim de Curso – Relatórios
LOPES, Marília Pascoal (2010) – Implementação do sistema HACCP numa peixaria. Relatório
de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior
Agrária
Agrária de Castelo Branco
Branco (CD(CD-ROM).
Resumo:
Resumo: O presente trabalho aborda a implementação de um sistema de HACCP num
armazém de produtos pesqueiros localizada no concelho de Ourém. O objectivo inicial do
estudo constituiu na abordagem dos pré-requisitos de modo a facilitar o controlo dos perigos
associados aos produtos pesqueiros.
SILVA, Pedro Cunha da (2010) – Enfermagem clínica de espécies pecuárias. Relatório de
Estágio de Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de
Castelo Branco (CD(CD-ROM).
ROM).
Resumo: O presente estágio foi realizado no distrito de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila
Velha de Ródão, e consistiu no acompanhamento das actividades de um médico veterinário,
no âmbito da clínica de espécies pecuárias. Visou contribuir para a identificação das funções
que podem ser desempenhadas por um enfermeiro veterinário que trabalhe na área das
espécies pecuárias.
BERGMANN, Inês das Neves (2010) – Práticas de enfermagem aplicadas a animais em regime
de internamento. Relatório de Estágio de Enfermagem
Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido
na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo:: O objectivo deste trabalho foi o acompanhamento de 38 bovinos de leite, durante a
Resumo
fase final do período de gestação e no pós-parto, com a finalidade de identificar possíveis
patologias e aferir a influência destas na produção de leite.

BARATA, Mónica Sofia Gonçalves (2010) – Cuidados de enfermagem veterinária em
porquinhosorquinhos-dada-Índia. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária, apresentado e
discutido
discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo:
Resumo: Os cuidados referenciados neste trabalho pretendem alertar os enfermeiros
veterinários e os donos dos animais, para a correcta manipulação e tratamento de
porquinhos-da-índia, no sentido da promoção do bem-estar do animal, mediante
acompanhamento fornecido pelo hospital veterinário.
REIS, Gonçalo José Antunes (2010) – Controlo do processo produtivo na Frulact. Relatório
de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido
discutido na Escola Superior
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: O presente trabalho teve como objectivo estudar os tratamentos térmicos
aplicados, nomeadamente a pasteurização de frutas, numa das linhas contínuas de
embalamento asséptico. Analisou-se o funcionamento do pasteurizador, um permutador de
calor vertical de superfície raspada. Também se descreve a zona CIP/SIP dado que esta tem
um papel fundamental na segurança do produto.
GINJA, Alexandra Ferreira da Silva (2010) – Application of two extraction
extraction methods: SPME
and SAFE for identification of volatile compounds and key odorants in Tempeh. Relatório de

Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: O objectivo deste trabalho foi estimar as mudanças no perfil dos compostos
aromáticos durante a fermentação e a fritura do tempeh.

BENTO, Célia Figueiredo (2010) – Avaliação do volume de produtos alimentares obtidos nas
explorações pecuárias do Distrito de Castelo
Castelo Branco licenciadas ao abrigo do REAP. Relatório
de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior
Agrária
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: No presente trabalho aborda-se o procedimento de licenciamento das actividades
pecuárias e estima-se o volume de produtos alimentares obtidos a partir das explorações
pecuárias existentes no distrito de Castelo Branco e licenciadas ao abrigo do REAP.

Luís, Ana Catarina Pedroso Matias das Neves (2010) – Doseamento de alguns
alguns compostos
voláteis em aguardentes de origem vínicavínica-avaliação de metodologias. Relatório de Estágio de
Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária
Agrária de
Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo:
Resumo: O objectivo deste trabalho foii avaliar, intralaboratorialmente, o método de
quantificação do metanol, acetato de etilo, acetaldeído e álcoois superiores em aguardentes,
realizado por cromatografia gás-líquido de alta resolução (CGLAR), de acordo com a NP 3263
e comparar os resultados com os obtidos pela técnica de espectroscopia de infravermelho
com transformadas de Fourier (FT-IR), do mesmo laboratório, para avaliar se esta técnica
poderá ser usada em aguardentes.
PATRÍCIO, Maria Eseleita de (2010) – Avaliação da eficiência do processo
processo “Cook“Cook-Chill”
numa unidade hoteleira. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo:
Resumo: Avaliar a eficiência do processo “Cook-chill” desenvolvido pela empresa, através do
seu acompanhamento desde a recepção das matérias-primas até ao consumidor, foi o
objectivo que presidiu à realização deste trabalho.
VALADARES, Sara Anacleto (2010) – Papel do enfermeiro veterinário nos actos cirúrgicos.
Relatório de Estágio
Estágio de Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido na Escola Superior
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo:: O presente relatório procura ajudar a compreender em que consiste o papel do
Resumo
enfermeiro veterinário nas três etapas que integram os actos cirúrgicos.
MARCELINO, Inês Sofia Gaspar (2010) – Enfermagem veterinária em clínica de animais de
companhia. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária, apresentado e discutido na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo:
Resumo: Este trabalho visa realçar o trabalho desempenhado ao longo dos três meses de
aprendizagem contínua, dando ênfase à casuística registada, aos conhecimentos adquiridos
na prática, bem como às principais patologias encontradas no decorrer do estágio: Coriza,
Leishmaniose e Erlichiose.

CAETANO, Rúben José Robalo (2010) – Avaliação do desempenho de sistemas de frio na
refrigeração de fruta. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado
e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD
(CDCD-ROM).
Resumo: Pretendeu-se com este trabalho mostrar como o tempo de vida pós-colheita de
frutas está directamente relacionado com a temperatura de armazenamento do produto. Em
condições controladas de temperatura e humidade relativa do ar, as reacções metabólicas
podem ser retardadas, garantindo uma melhor conservação do produto.
PINTO, Sara Filipa Nascimento (2010) – Implementação de prépré-requisitos ao sistema HACCP
em estabelecimentos de restauração e bebidas. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica
Biológica
e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CDROM).
Resumo:
Resumo O objectivo deste trabalho foi a formação dos manipuladores de alimentos de
acordo com as boas práticas desejadas na implementação de um sistema HACCP.
SANTOS, Susana Maria Nisa João dos (2010) – Estimativa dos produtos obtidos nas
explorações pecuárias do distrito de Viseu licenciados ao abrigo do Regime de Exercício da
Actividade Pecuária (REAP). Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar,
Alimentar,
apresentado e discutido na Escola Superior Agrária
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: Os objectivos principais do trabalho foram a introdução dos dados das explorações
pecuárias na plataforma do Regime do Exercício da Actividade Pecuária (REAP) e a estimativa
dos produtos obtidos nas explorações pecuárias do distrito de Viseu licenciadas ao abrigo do
REAP.
VIEIRA, Ana Margarida dos Santos (2010) – Cuidados de enfermagem veterinária em animais
de companhia. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária,
Veterinária, apresentado e discutido na
Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo:
Resumo: Este documento visa atestar sobre a importância do papel do enfermeiro
veterinário nas diferentes actividades desenvolvidas numa instituição dedicada à saúde e ao
comportamento dos animais de companhia, dando maior ênfase ao trabalho desenvolvido no
serviço de urgência, especialmente em casos de Torção Gástrica.
DOMINGUES, Joana Lopes (2010) – Controlo químico e microbiológico em farinhas para
alimentação infantil.
infantil. Relatório de Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e
discutido na Escola Superior Agrária
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: O objectivo deste trabalho consistiu na realização de análises químicas e
microbiológicas a farinhas para alimentação infantil, tendo em vista o controlo da respectiva
qualidade.

SEQUEIRA, Sandro Filipe Clemente (2010) – Acompanhamento da evolução entre ordenhas
de algumas características microbiológicas e físicofísico-químicas de leite da ESACB. Relatório de
Estágio
Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: O objectivo deste trabalho foi o de verificar a qualidade a nível físico-químico e
microbiano e também detectar a presença ou não, de Listeria monocytogenes, no leite cru
de vaca da exploração leiteira da Escola Superior Agrária de Castelo Branco (ESACB), entre
ordenhas.

OLEA ROMÁN, Luís (2010) – Propostas de melhoria de processos industriais. Relatório de
Estágio de Engenharia Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior
Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo: Simplificar as tarefas, os fluxos de informação, documentação e outras actividades
bem como desenvolver e apresentar propostas de melhoria e respectiva implementação na
Empresa Danone foram os objectivos principais do presente estudo.
VALENTE, Cláudia Isabel Fernandes (2010) – Cuidados de enfermagem pré e póspós-cirúrgicos
em animais de companhia. Relatório de Estágio de Enfermagem Veterinária, apresentado
apresentado e
discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco (CD(CD-ROM).
Resumo:
Resumo: Este estudo colocou a ênfase nas capacidades que o enfermeiro veterinário deve
possuir para desempenhar de forma competente as tarefas ao nível da cirurgia de pequenos
animais, mais concretamente nos momentos pré e pós-cirúrgicos e no aconselhamento do
cliente.
BARROS, Verónica Alexandra Alves de (2010) – Avaliação físicofísico-química da qualidade da
água distribuída nos Concelhos de Oeiras e Amadora. Relatório de Estágio de Engenharia
Engenharia
Biológica e Alimentar, apresentado e discutido na Escola Superior Agrária de Castelo Branco
(CD(CD-ROM).
Resumo:: Este trabalho teve como objectivo avaliar a qualidade da água fornecida nos
Resumo
concelhos de Oeiras e Amadora, de Junho a Agosto de 2010, a fim de verificar a não
existência de riscos para a saúde pública.

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
Título
Agenda Cultural

Periodicidade Itens recebidos
Mensal

(Jun. 2011)

Espaço rural

Bimestral

Nº81 (Mai-Jun. 2011)

Forêt méditerranéenne

Trimestral

Nº1 (Mar. 2011)

Jovens agricultores

Trimestral

Nº86 (Abr-Jun. 2011)

Lacticoop
Newsletter da Fundação Calouste Gulbenkian
Pâtre

Mensal

Nº241 (Mai. 2011)

Bimestral

Nº124 (Jun. 2011)

Mensal

Nº580 (Jan. 2011)
Nº581 (Fev. 2011)
Nº582 (Mar. 2011)
Nº583 (Abr. 2011)
Nº584 (Mai. 2011)
Nº 585 (Jun-Jul. 2011)

PROCIV

Mensal

Nº39 (Jun. 2011)

Quercus: naturaleza y medio ambiente

Mensal

Nº301 (Mar. 2011)
Nº302 (Abr. 2011)
Nº303 (Mai. 2011)
Nº304 (Jun. 2011)

Revista do agricultor

Bimestral

Nº213 (Fev.-Mar. 2011)
Nº214 (Abr.-Mai. 2011)

Suinicultura

Trimestral

Nº91 (Abr. -Jun. 2011)
Nº92 (Especial Oiporc. 11)

Trofeo

Mensal

Nº492 (Mai. 11)
Nº493 (Jun. 11)

Vida rural

Mensal

Nº1768 (Jun. 2011)

Voz do campo

Bimestral

Nº142 (Mai.-Jun. 2011)
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OUTRAS NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA
Como é habitual, nesta época do ano, a Biblioteca está a realizar as actividades de
inventário. É a altura em que se efectua a verificação do estado das colecções em termos de
existências, grau de desgaste, necessidade de recuperação, entre outros aspectos. É também
a altura do ano em que se promove a arrumação das colecções com o consequente expurgo,
ainda que incipiente, face aos meios. Após esta operação realiza-se o confronto com os
dados obtidos relativamente ao ano anterior, o que permite avaliar a integridade das
colecções.
Em Setembro, após o estudo comparado dos resultados, face ao ano anterior, a INFOBIB –
Folha Informativa da Biblioteca, dará nota do estado das colecções respeitantes ao acervo da
ESACB.
M.E.R.
______________________________________________________________

