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A toxoplasmose 
é uma doença 
de distribui-

ção mundial, que pode 
infectar uma grande 
variedade de espécies, 
sendo relatada com ín-
dices variando de 23 a 
83%. É causada pelo 
protozoário Toxoplas-
ma gondii que se apre-
senta como parasito in-
tracelular obrigatório, 
sendo considerado um 
dos parasitos mais fre-
qüentes no ser humano 
e sua ocorrência varia 
de acordo com fatores 
climáticos, culturais e 
socioeconômicos. 

A infecção de huma-
nos pelo Toxoplasma 
gondii é assintomática 
na maioria dos casos, 
podendo passar des-
percebida em pesso-
as que possuem a sua 
imunidade normal, não 
causando danos ao 
hospedeiro por muito 
tempo. Porém, quando 
ocorre algum fator que 
diminua a capacidade 
do hospedeiro em rea-
lizar a resposta imune, 
ou seja, de se defender 
do protozoário, os sin-
tomas podem se mani-
festar.

Os felinos constituem 
a única espécie que al-
berga o agente em sua 
forma adulta e em suas 
fases intermediárias de 
maturação, eliminando 
ovos do parasita com as 
fezes. Por isso, os gatos 
são considerados como 
os de maior importân-
cia quando ocorrem 

Toxoplasmose: 
o que é e como prevení-la
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infecções humanas por 
Toxoplasma sp. Estes 
se infectam por inges-
tão dos cistos de tecidos 
de roedores ou de carne 
crua de outras espécies 
animais, ou ainda pela 
ingestão de oocistos es-

porulados e trasmissão 
transplacentária. 

Outras espécies ani-
mais transmitem as 
formas intermediárias 
do agente, estando en-
volvidos: suínos, aves, 
bovinos, eqüinos e ou-

tros animais. Ainda, a 
toxoplasmose pode ser 
adquirida por água, 
alimentos contamina-
dos com oocistos, car-
nes cruas e mal pas-
sadas, principalmente 
de suínos e carneiros, 

ou congenitamente (de 
mãe para o feto).

Os sintomas que po-
dem ser observados 
nos humanos são al-
terações oculares, po-
dendo levar à cegueira, 
alterações reprodutivas 

como abortos, má for-
mações fetais, hidro-
cefalia, neuropatias e 
alterações neuromus-
culares. Nos animais 
podem ser observadas, 
em algumas espécies, 
alterações reprodutivas 
como abortos ou nati-
mortos (espécie ovina 
e caprina), alterações 
neuromusculares, e 
até cegueira.

Uma das formas de 
reduzir a infecção hu-
mana pelo protozoário 
T. gondii é destruindo 
os cistos das carnes, 
cozinhando-as a uma 
temperatura aproxi-
mada de 67º por 20 mi-
nutos, congelando as 
carnes à -13 ºC, e to-
mando medidas profi-
láticas como lavar bem 
as mãos e utensílios 
após mexer em carne 
crua para não ingerir 
formas infectantes, as-
sim como usar luvas 
ao manter contato com 
fezes de gatos, ou após 
mexer na terra, que 
também pode estar 
contaminada.

Ainda, devemos ali-
mentar gatos com 
rações comerciais, e 
combater roedores no 
ambiente, além de fa-
zer o controle da popu-
lação felina. Mulheres 
grávidas devem evitar 
o contato com fezes de 
gatos, não ingerir água 
de origem desconheci-
da e sem estar fervida, 
nem carne crua ou mal 
cozida durante a gravi-
dez.

Figura 1. Descrição do ciclo da toxoplasmose

1. acadêmicas do Curso de Zootecnia - CEo/uDEsC, 2. orientadora, bióloga, Professora do Curso de Zootecnia - CEo/uDEsC
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Mudanças para pior
De acordo com Joly, que é coordenador do Bio-

ta-FAPESP, caso a reformulação seja aprovada, 
o Código Florestal mudará para pior em vários 
aspectos. “Essas manifestações da comunidade 
científica vão continuar, porque a situação é mui-
to grave. Se essas mudanças forem aprovadas 
teremos um retrocesso de meio século na nossa 
legislação ambiental, com consequências profun-
damente negativas em diversas dimensões”, disse 
à Agência FAPESP.

Segundo ele, as mudanças terão impacto nega-
tivo sobre a conformação das Áreas de Proteção 
Permanente (APP) e Reservas Legais (RL) e sobre o 
funcionamento da regularização de propriedades 
em situação ilegal. Atualmente, explica, os proprie-
tários que não possuem RL ou APPs preservadas 
estão sujeitos a multas caso se recusem a recu-
perar as áreas degradadas, ou quando realizarem 
desmatamento ilegal. Nessas condições, podem 
até mesmo ter sua produção embargada.

“Mas se a proposta de mudança for aprovada, os 
Estados terão cinco anos, após a aprovação da lei, 
para criar programas de regularização. Nesse pe-
ríodo ninguém poderá ser multado e as multas já 

Código Florestal

Revisão sem sustentação científica
Revisão do Código Florestal motiva manifestações da comunidade científica. Pesquisadores 

explicam porque a proposta poderá levar a desastres ambientais de grandes proporções

Parte 2. Considerando a importância do as-
sunto e a extensão do texto, a matéria está 
sendo apresentada em partes. É possível 
acessar todas as edições anteriores no site: 
www.ceo.udesc.br (link - Sul Brasil Rural) 

aplicadas serão suspensas. Aqueles que aderirem 
à regularização poderão ser dispensados definiti-
vamente do pagamento de multas. Ficarão livres 
também da obrigação de recuperar as áreas ilegal-
mente desmatadas”, explicou.

Em relação às APPs, a legislação atual protege no 
mínimo 30 metros de extensão a partir das mar-
gens de rios, encostas íngremes, topos de morros e 
restingas. Quem desmatou é obrigado a recompor 
as matas.

Se a nova proposta for aprovada, a faixa mínima 
de proteção nas beiras de rios será reduzida a 15 
metros. Topos de morro e áreas acima de 1.800 
metros deixam de ser protegidas. As demais áreas, 
mesmo formalmente protegidas, poderão ser ocu-
padas por plantações, pastagens ou construções, 
caso tenham sido desmatadas até 2008 e forem 
consideradas “áreas consolidadas”.

“As principais candidatas a se tornar áreas con-
solidadas são justamente as áreas irregularmente 
ocupadas, que sofrem com enchentes, deslizamen-
tos, assoreamento e seca de rios. Como não haverá 
recuperação e as ocupações permanecerão, essas 
áreas serão condenadas a conviver eternamente 
com esses problemas, perpetuando tragédias como 
as de Angra dos Reis, do Vale do Itajaí e Alagoas”, 
disse Joly.

No que diz respeito à RL, a lei atual impõe um 
mínimo de vegetação nativa em todas as proprie-
dades: de 20% do tamanho dos imóveis situados 
em áreas de Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, 
Pantanal e Pampas e, na Amazônia Legal, 35% 
nas áreas de Cerrado e 80% nas de floresta. Quem 

não tem a área preservada precisa restaurar com 
espécies nativas ou compensar a falta de reserva 
no imóvel com o arrendamento de outra área pre-
servada situada no mesmo bioma.

Com a nova proposta, as propriedades com até 
quatro módulos fiscais (20 a 440 hectares, depen-
dendo da região do país) não precisam recuperar 
a área caso o desmatamento tenha ocorrido até a 
promulgação da lei. Nas demais propriedades será 
preciso recuperar a vegetação, mas o cálculo não 
será feito com base na área total do imóvel: a base 
de cálculo é a área que exceder quatro módulos 
fiscais.

Além disso, as compensações poderão ser feitas 
com áreas situadas a milhares de quilômetros da 
propriedade, desde que no mesmo bioma. O pro-
prietário terá também a opção de fazer a compen-
sação em dinheiro, com doação a um fundo para 
regularização de unidades de conservação.

“Como mais de 90% dos imóveis rurais têm até 
quatro módulos fiscais, boa parte deles concentra-
dos no Sul e Sudeste, teremos grandes áreas do 
país em que simplesmente não haverá mais vege-
tação nativa, pois também são essas regiões que 
abrigam as maiores áreas de APPs com ocupação 
‘consolidada’. Há ainda um grande risco de que 
propriedades maiores sejam artificialmente dividi-
das nos cartórios para serem isentas da obrigação 
de recuperação”, destacou Joly.

Fonte: Fábio de Castro
Agência FAPESP – Fundação de Amparo à Pes-

quisa do Estado de São Paulo 19/7/2010

A reciclagem de 
nutrientes com 
a utilização de 

resíduos orgânicos pode 
ser feita sem grandes 
problemas na proprie-
dade, através da con-
fecção de um bom com-
posto orgânico. Para 
tanto, podemos proce-
der da seguinte forma:

a) Materiais e propor-
ções:

• palhas ou outros 
restos – 1 m3 (um me-
tro cúbico)

• 100 a 150 Kg de es-
terco verde ou 20 a 30 
Kg de esterco seco

• calcário (mais ou 
menos 20 Kg)

• farinha de ossos ou 

fosfato natural (mais ou 
menos 20 Kg)

• pode-se usar tam-
bém um pouco de cin-
zas (4 a 5 Kg)

b) Como fazer:

• Escolher um local 
semi-sombreado, um 
pouco inclinado para 
não acumular água

• Não pode ser feito 
em buraco, porque há 
falta de ar e isso provo-
ca mau cheiro

• O tamanho dos 
montes deve ser aproxi-
madamente de 1 a 1,5m 
de altura, 1,5 a 2,0m de 
largura e comprimento 
indeterminado

• O ideal seria triturar 
a palha ou restos em 
pedaços de aproxima-

Como fazer um bom composto orgânico
Por ÉmErson nunEs HorostECki1

damente 2cm. Palhas de 
milho ou feijão trilhados 
ou capim não precisam 
ser moídos.

• Espalhar esses res-
tos em uma camada de 
15 a 20 cm de altura, 
sobre essa camada, co-
locar uma camada de 
esterco de aproxima-
damente 5cm. sobre o 
esterco espalha-se uma 
camada bem fina de 

calcário mais o fosfato 
natural ou farinha de 
ossos também em fina 
camada, uma pequena 
camada de cinzas tam-
bém pode ser adiciona-
da

• Coloca-se uma fina 
camada de terra de 
aproximadamente 2 cm

• Molha-se o material 
até o momento coloca-
do. Não “encharcar”

1. Engº agrº responsável técnico Viverde Floricultura e Paisagismo (49) 8833-1855

• Continuar fazendo 
camadas assim até atin-
gir a altura desejada;

• Cobre-se o monte 
com uma camada de 
palha (10cm) para pro-
teger do sol e da chuva;

• Se houver um outro 
composto em decom-
posição adicionar um 
pouco desse material 
no meio do monte para 
apressar a fermenta-
ção;

• Regar o material 
quando estiver muito 
seco. O excesso de água 
provoca mau cheiro e 
é prejudicial (perda de 
nutrientes);

• A cada 20 dias re-
volver o monte. Quando 
esquentar demais tam-
bém é preciso revolver, 
e regar;

• Para saber se está 

pronto, esfregá-lo nas 
mãos. Se sujar a mão de 
preto está pronto;

• Aos 90 a 120 dias o 
composto estará pron-
to. Este material não 
exalará mal cheiro; caso 
contrário ainda não está 
pronto. Nessa condição 
se aplicado no solo as 
plantas podem absorvê-
lo imediatamente;

• Para armazená-lo 
pode-se secá-lo a som-
bra, ensacando-o ou 
amontoando-o poste-
riormente;

• A quantidade a 
ser aplicada no solo é 
de aproximadamente 
uma lata em 6 a 8 m2 
de área, aplicando-se 
de preferência nas co-
vas ou linhas, quanto 
se quiser, sem risco de 
prejuízos.

Composto montado em fase de revolvimento
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Os enxames de Abelhas 
Sem Ferrão (ASF) podem 
passar por períodos críti-

cos durante o ano em todas as re-
giões do Brasil, seja pelo frio, perí-
odo de chuvas prolongado e secas 
intensas. Geralmente são enxames 
fracos, isto é, que foram atacados 
por algum predador, sofreram ma-
nejo de divisão artificial em época 
inadequada ou outro procedimento 
que fizeram com que este ficasse 
com poucas operárias e/ou pouca 

Manejo de Enxames de Abelhas Sem 
Ferrão em Períodos Críticos do Ano

Por GustaVo kraHL1, otaViano CarnEiro Da CunHa nEto2

reserva de alimento.
Detendo-se apenas ao forneci-

mento de alimentação artificial (ali-
mento utilizado para suprir as ne-
cessidades em período de carência), 
podemos abordá-la de duas manei-
ras: alimentação de subsistência e 
alimentação de estímulo. A primei-
ra é através do fornecimento de ali-
mentos energéticos, com objetivo de 
manter as operárias e a rainha vivas, 
pois não conseguem ir em busca de 
néctar e pólen em dias com baixa 
temperatura ou chuvosos. A segun-
da é o fornecimento de fontes pro-
téicas, com o objetivo de estimular 
a postura da rainha e conseqüente 
nascimento de mais operárias até a 
próxima primavera, podendo ser for-
necida em duas oportunidades: cer-
ca de trinta dias antes da primavera 

para enxames fracos e enxames que 
sofreram divisão artificial.

Como alimento de subsistência, 
isto é, fonte energética, pode-se ci-
tar o próprio mel de Apis mellifera 
ou xarope de água e açúcar nas 
proporções de 1:1, 1:1,5 ou 1:2. E 

como alimento de estímulo, isto é, 
fonte protéica pode-se citar ingre-
dientes a base de soja e cereais em 
forma de pó, que podem ser mistu-
rados com o próprio mel ou xaro-
pe, formando uma pasta com 25% a 
30% de Proteína Bruta.

Jataís se alimentando com mel fornecido em um 
bebedouro de pássaros

Jataís de alimentando de dieta pastosa dentro da 
colméia

1. acadêmico do Curso de Zootecnia – CEo/uDEsC
2. orientador: méd. Vet. otaviano Carneiro da Cunha neto - Doutorando em bioengenharia de biossistemas

Conheça 9 alimentos 
que ajudam a com-
bater o envelheci-

mento precoce:
1. Maçã
2. Aveia
3. Alho
4. Soja
5. Azeite de oliva extra
6. Tomate
7. Castanha-do-pará
8. Semente de linhaça
9. Uva

A cada edição do Sul Bra-
sil Rural, será descrito um 
destes alimentos por ordem 
numérica.

4.SOJA
A soja é reconhecidamen-

te o alimento que tem maior 
teor protéico.

Ajuda a reduzir o risco de 
doenças cardiovasculares, 
segundo a FDA. Seu consu-
mo regular pode diminuir 
os níveis de colesterol ruim 
em mais de 10%. Há indica-
ções de que também ajuda 

a amenizar os incômodos da 
menopausa e a prevenir o 
câncer de mama e de cólon.

Quantidade recomendada: 
150 gramas de grão de soja 
por dia, o equivalente a uma 
xícara de chá (para reduzir 
o colesterol). 

As substancias presentes 
na soja atuam devido ao fato 
de que a leguminosa é rica 
em isoflavonas. É um fitoes-
trôgenio, pois imita o estró-
geno (hormônio sexual femi-
nino). Quando elas entram 
no organismo da mulher 
na menopausa, são captu-
radas pela mesma proteína 
que carrega o hormônio es-
trógeno. Essa proteína leva 
as isoflavonas até o receptor 
do estrógeno, onde elas irão 
atuar como o hormônio, fa-
zendo o papel dele no corpo 
da mulher. Consumida três 
vezes por semana a partir 
dos 25 anos, ajuda as mu-
lheres a manterem os níveis 
de hormônios regulares de-
pois da menopausa.

Nove Alimentos que Combatem 
o Envelhecimento Precoce A EPAGRI, através do 

Escritório Municipal 
de Chapecó, concluiu 

no dia 27 de julho a realização 
de uma rodada de seis reuni-
ões nas comunidades rurais 
que estão trabalhando com o 
Projeto Microbacias 2 no mu-
nicípio de Chapecó. Segundo 
o Engº Agrº Léo Pedro Sch-
neider participaram em torno 
de 280 pessoas pertencentes 
as famílias de agricultores, 
além dos técnicos facilitado-
res das microbacias.

Os objetivos principais des-
tas reuniões foram de realizar 
eleições das novas diretorias 
das Associações Das Micro-
bacias - ADMs. Na ocasião 
houve a prestação de contas 
dos trabalhos realizados nas 
gestões anteriores. Outro as-
sunto de interesse foi a divul-
gação do futuro “Programa 
Santa Catarina Rural – Mi-
crobacias 3”, com expectativa 
de realização para o período 
de 2011 a 2016.

Principais objetivos do pro-
grama Microbacias 3:

1. Desenvolver mecanis-
mos de fortalecimento  ins-
titucional voltados à susten-
tabilidade socioeconômica e 
ambiental das microbacias 

Microbacias 3 - Programa Santa Catarina Rural

hidrográficas
2. Aperfeiçoar os processos 

de governança local e de par-
ticipação comunitária na to-
mada de decisões.

3. Implementar mecanis-
mos de conservação e gestão 
socioambiental.

4. Ampliar os processos de 
auto abastecimento da agri-
cultura familiar e melhorar 
os sistemas produtivos em 
bases agroecológicas. 

5. Consolidar as formas de 
organização em pequenas co-
operativas, redes de produ-
ção, de agregação de valores 
e de comercialização da agri-
cultura familiar. 

6. Fortalecer processos de 

desenvolvimento de identida-
des territoriais rurais. 

7. Aperfeiçoar e diversificar 
os sistemas, arranjos e ca-
deias produtivas.

8. Desenvolver estratégias 
inovadoras de qualificação 
de públicos específicos, es-
pecialmente os jovens rurais, 
para o desenvolvimento de 
novas atividades agrícolas e 
não-agrícolas.

9. Integrar as políticas e 
agências públicas para a me-
lhoria da infra-estrutura de  
apoio necessárias à competi-
tividade da agricultura fami-
liar.

Por Paulo Ricardo Ficagna

reunião de eleição da nova diretoria de uma associação de microbacia
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3 Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)
Obs.: todos os valores estão sujeitos a alterações.

05 a 08/08 - Mercoarte - Feira do Artesa-
nato Chapecoense em Comemoração do Dia 
do Município. Praça Coronel Ernesto Bertaso 
Horário: 10:00 as 20:00 h. Promotor: Forum Re-
gional de Economia solidária. Contato: Leila Di 
Domenico Telefone: (49) 3319-1216 

06/08 - UnoCultural apresenta: Show anos 
80 com:

- Gilmar Guerreiro e Banda; - Billy (Carlos Al-
berto Ficagna) e Banda; - Seno Moech.

Auditório do Sindicato dos Bancários, as 
19:30h, entrada gratuita

- 10 a 12/08 – III Simpósio Brasil Sul de Sui-
nocultura e II Brasil Sul Pig Fair

Local: Cento de Cultura e Eventos Plínio Ar-
lindo de Nês.

Responsável: Miguel Canal. Contato: (49) 3329 
– 1640 www.nucleovet.com.br 

20 a 24/09 – 13ª Semana Temática da Biolo-
gia. Instituto de Biociência – Universidade de 
São Paulo/SP. www.ib.usp.br/semanatematica 

22 a 24/09 – IV Congresso Sul Brasileiro de 
Qualidade do Leite. Florianópolis/SC.

Informações: (48) 3035-4388
www.cbql2010.com.br 

Tempo

Quinta-feira (05/08): Tempo instável em SC. 
No decorrer do dia predomínio de céu encoberto e 
chuva em todo em todo o estado, mais persistente 
da Serra ao Litoral. A temperatura segue baixa e a 
alta umidade elevada favorece a queda de neve e/
ou chuva congelada nas áreas mais altas de SC. 

Sexta-feira (06/08): O tempo segue frio e úmi-
do com a presença de muitas nuvens e condições 
de chuva fraca, especialmente na faixa litorânea, 
melhorando no decorrer do dia. Nas demais regiões, 
o tempo fica mais firme com predomínio de sol entre 
nuvens em todo o estado. Temperatura baixa.

Sábado (07/08): Ainda há mais nuvens no iní-
cio do dia no Litoral norte do estado, mas melhora 
no decorrer do dia e sol predomina em todas as re-
giões. Temperatura baixa. 

Domingo (08/08): O tempo estável continua pre-
dominando no estado. Durante o dia, sol entre algu-
mas nuvens e condições de chuva isolada no sul do 
estado no período noturno. Temperatura um pouco 
mais elevada em relação aos dias anteriores. 

TENDÊNCIA 09/08 a 19/08:
No início do período a chuva é mais frequente mas 

de intensidade fraca a isolada devido a presença 
de áreas de instabilidade. Entre os dias 12 e 13 
passa uma frente fria que provoca chuvas em todas 
as regiões. No período seguinte, sob a influência de 
uma massa de ar seco, que mantém o predomínio 
de sol e as temperaturas mais amenas em SC. 

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL
AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO:

A previsão para o trimestre é de chuva entre a mé-
dia e abaixo da média climatológica em Santa Ca-
tarina, sendo que a chuva abaixo da média devem 
ocorrer especialmente nas regiões do Oeste, Meio-
Oeste e Planalto.
A previsão é de temperaturas entre a média a 

abaixo da média climatológica, em todas as regiões.
www.ciram.epagri.sc.gov.br 

Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram

Ingredientes:
- 1.200 kg de batata doce 
- 3 gemas de ovos 
- 2 colheres (chá) de sal 
- 1 a 1 ½  xícara de farinha de trigo 

Modo de Fazer:
 Cozinhe a batata doce. Descasque, 
amasse e leve à geladeira por algumas 
horas  ou de uma dia para outro. Adicio-
ne as gemas e o sal. Misture bem e asse 
acrescentando farinha conforme necessá-
rio até obter uma massa lisa e maleável. 
Faça rolinhos com a massa e corte em 
pedaços. Cozinhe em água fervente, ligei-
ramente salgada por uns 3 a 5 minutos. 
Até que os nhoques subam a superfície. 
Sirva com manteiga ou margarina derre-
tida a queijo ralado ou molho de tomates. 

Maristela Moratelli 
Exensionisa Epagri

(49)3329-5939
Chapecó 

Agenda

IndicadoresReceita

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 04/08
1 Cooperativa Alfa/Chapecó
2 Ferticel/Coronel Freitas.
3 Feira Municipal de Chapecó (Preço médio)

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

R$
2,20 kg
2,18 kg

Frango de granja vivo 1,35 kg
Boi gordo - Chapecó

- Joaçaba
- Rio do Sul

80,00 ar
83,00 ar
81,75 ar

Feijão preto (novo) 70,00 sc
Trigo superior ph 78 23,00 sc
Milho amarelo 15,00 sc
Soja industrial 36,00 sc
Adubos NPK (3:18:18)1

(9:33:12)1
46,00 sc
50,40 sc

Fertilizante orgânico2

Granulado - saca 40 kg
Granulado - granel

14,00 sc
335,00 ton

Queijo colonial3 10,00 – 11,00 kg
Salame colonial3 10,00 – 12,00kg
Torresmo3 7,50 – 15,00 kg
Linguicinha 6,50 kg
Cortes de carne suína3 5,50 – 8,00 kg
Frango colonial3 6,75 – 7,50 kg
Pão Caseiro3 (600 gr) 2,50 uni
Pé de Moleque 8,00 kg
Mini pizza 2,50 uni
Batata doce assada 2,50 – 3,50 kg
Peixe limpo, fresco-congelado3

- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
- cascudo

15,00 kg
7,50 kg
9,00 kg
13,50 kg

Mel3 9,00 – 10:00 kg
Muda de flor – cxa com 15 uni 8,00 – 10,00 cxa
Suco laranja – copo 300 ml3 1,00 uni
Suco amora concentrado e
congelado – 300 ml3 2,50 uni

Caldo de cana – copo 300 ml3 1,00 uni
Banana prata agroecológica 2,00 – 3,00 kg

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

6,00 sc
4,80 sc

70,00 – 75,00 tn

Dólar comercial Compra: 1,758
Venda: 1,760

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

510,00
587,00 – 679,00

RECEITAS COM BATATA DOCE 

Mais um dia com muito frio em SC!

NHOQUE DE BATATA DOCE


