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Alimentos transgênicos: onde estamos 16 anos depois?
Ederson A. de Andrade1; Deives Girardi2 & Dilmar Baretta3

A

presente matéria tem o
objetivo
de
esclarecer ao leitor
do encarte Sul Brasil Rural um pouco
mais sobre o uso dos
alimentos geneticamente
modificados
16 anos depois de
sua primeira comercialização.
Desde 1995 se comercializam produtos que apresentam
dentre seus componentes, os ditos “geneticamente
modificados”. O primeiro
alimento com estas
características foi o
tomate norte-americano modificado com

objetivo de retardar o
seu amadurecimento.
As culturas transgênicas autorizadas
ocuparam em 2009
uma área total de 134
milhões de hectares,
correspondendo por
9% da área total cultivada, sendo o Brasil o segundo maior
produtor, com 21,4
milhões de hectares,
ficando atrás apenas
dos EUA (Figura 2).
Atualmente variedades de milho, soja e
algodão vem sendo
utilizadas de forma
autorizada com recurso da modificação
genética, tendo como

Rótulo do primeiro alimento transgênico comercializado, tomate
Sainsbury´S® (1995). Fonte: National Centre for Biotechnology
Education (2006).

Figura 2. Participação dos maiores produtores em relação à área total
cultivada com trangênicos.

objetivo, por exemplo, a resistência a
herbicidas, insetos e
vírus.
Muitas são as discussões sobre os benefícios e os possíveis
riscos do uso de alimentos transgênicos
na nutrição humana
e animal. Alimentos transgênicos são
produtos de variedades vegetais que são
geneticamente
modificados utilizando
a tecnologia do DNA
recombinante. Essa
tecnologia
permite
que se modifique o
genoma da planta de
forma a introduzir
novas
características à mesma. Muitas plantas, ainda
em fase de estudos e
não autorizadas para
serem cultivadas, tiveram alterações na

sua qualidade (teores
de vitaminas, ácidos
graxos etc). Outras
que se encontram em
fase de estudo são
variedades de plantas
com capacidade para
tolerar menores teores de água ou para
serem
produzidas
em condições de solo
mais salino.
Conforme dados da
FAO anualmente se
perde, a nível mundial, entre 40 a 60%
da produção agrícola
por problemas relacionados a doenças,
pragas e condições
ambientais adversas.
Todavia, se a área
agricultável futuramente for escassa
devido ao crescimento exponencial da
população, teremos
que melhorar os índices produtivos dos
alimentos para que

consigamos alimentar todas as pessoas.
Tecnologias seguras
e produtivas deverão ser incorporadas
para combater esse
problema futuro.
Algumas desvantagens da utilização de
trangênicos
podem
ser apontadas, como
a maior vulnerabilidade a invasão de
pragas, doenças e ervas daninhas, devido
a maior uniformidade genética. Quanto
maior a variabilidade
genética no sistema
da agricultura, mais
este sistema estará
apto a enfrentar pragas, doenças e mudanças
climáticas
que tendem a afetar
apenas algumas variedades. Outro grave
problema está relacionado a contaminação genética, que é a

polinização cruzada
entre variedades de
mesma espécie, na
qual lavouras trangênicas acabam contaminando lavouras
convencionais.
Há
registros de contaminação genética mesmo respeitando-se a
legislação ambiental
cabível, o que acaba impossibilitando
a produção e comercialização de produtos com selo orgânico
próximo a áreas de
cultivo de transgênicos.
Vale ressaltar que
os testes efetuados
nos alimentos geneticamente modificados são certificados
pela Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento Econômico (OCDE) que é
reconhecida pela comunidade científica
e em particular pelos especialistas em
toxicologia. Segundo
a Organização Mundial da Saúde (OMS)
os produtos geneticamente
modificados atualmente presentes no mercado
passaram por testes
de avaliação de risco e não apresentam
qualquer risco à saúde humana.

1 Graduando em Zootecnia, Bolsista do Programa de Mobilidade Acadêmica da UDESC.
2 Graduando em Zootecnia, Monitor de Solos do Programa de Apoio ao Ensino e Graduação (PRAPEG/UDESC).
3 Professor orientador, Departamento de Zootecnia do Centro de Educação Superior do Oeste (CEO/UDESC). E-mail: dilmar.baretta@udesc.br
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UDESC parabeniza os formandos de Zootecnia,
Enfermagem e Engenharia de Alimentos

A

UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina, através do CEO – Centro de Educação Superior do Oeste, parabeniza os 79 formandos do primeiro semestre de 2011, sendo 31 do curso de Enfermagem, 26 do curso de Zootecnia e 22
do curso de Engenharia de Alimentos. As formaturas ocorreram neste Sábado (27), sendo as de Enfermagem e Zootecnia
no Centro de Cultura e Eventos de Chapecó e a de Engenharia de Alimentos no Grêmio Recreativo Pinhalense.

Engenharia de Alimentos

Zootecnia

Anielle Conte Scalco
Ana Paula Spezia Darif
Anneline Perin
Cleonir Gubert
Cristiane Betiolo
Daiane Perondi
Daniel Luiz Utzig Tasca
Dulcinéia Cristina da Silva
Evandro Travessini
Fabricio Demarco
Giovanni Adorian Valcareggi
Gisele Caroline Machado
Idyanara Wisniewski
Jacson Adriano Sichelero Gois
Jessica Machado Borges
Letícia Poletto
Letícia Urnau
Marcelo Antonio Anzolin
Maria Carolina Barreiros Joaquim
Paloma Souza Cabral
Shana Kimi Farias Yamaguchi
Solange Dreher

Adriano Andrade Lemos
Alexandre Bartsch
Ana Claúdia Moretti
Anderson Alex Panzera
Anderson Elias Bianchi
Arlindo Rama Júnior
Cassiano César Christmann
Débora Eva Bertollo
Ederson Américo de Andrade
Fernando Sbaraini
Francieli Sordi Lovatto
Gabriela Pagnussat
Gustavo Krahl
Jonas de Souza
Luan Ricardo Sturmer Patussi
Lucas Brezolin
Mariele Christine Scandolara
Maristela Bombana
Pedro Augusto Tirandelli
Pedro Filipe de Souza Teles
Rodrigo Guilherme Backes
Rodrigo Kichel
Sandro Luiz Benkendorf
Taline Francieli Rukel
Valdéria Biazus
Yohanne Larissa Rita

Formandos dos cursos de Enfermagem (esquerda) e Zootecnia (direita)

Enfermagem
Aline Fagundes da Cunha
Amadio Vettoretti Filho
Andrielli Cristina Andrioli
Camila Andressa de Souza Bello
Carla Rafaela D. Fuzinatto
Carlise Krein
Cristiane Camila de Lima Bagatini
Daiana Andréia Stoffel
Daiana Ortolan
Débora Elisabete Schütz Riese
Diânata Simone Welter
Eduardo Gasparin
Emanuele Sandrin
Fabiele Farina
Fernanda de Almeida Alexi
Francine Bárbara de Paula
Janicler Guarda Filimberti
Júlia Andreza Seabra
Juliana Campagnoni
Laís Olivo Alberton
Maiara Tosatti
Márcia Scheid
Marcos Osterlein
Marjorie Cristine Callai Schuh
Mayara Cristina Coelho
Mayara Wrubel Bressan
Michele Cristine Lüdke
Roberto Lavarda
Rosemeri Both Basso
Simone Sasso
Suzanne Cristina Abido

Laticínios efetuam pagamento do leite aos produtores
segundo parâmetros de qualidade do produto
Por Anderson Elias Bianchi1

A

atividade leiteira, como as demais atividades
agropecuárias,
passa
por mudanças e adequações no sistema de
produção,
mudanças
essas necessárias para
que se tenha o aumento da produtividade,

produção de alimentos de qualidade e que
atendam a demanda do
mercado consumidor.
Um dos aspectos atuais mais relevantes na
atividade leiteira e que
vários laticínios adotaram é o pagamento do
leite por qualidade, sen-
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do ele tabelado segundo
parâmetros bacteriológicos (CBT e CCS) e físico/químico (% de gordura e proteína).
Um dos parâmetros
bacteriológicos, a Contagem Bacteriana Total
- CBT, diz respeito à
contaminação do leite
por bactérias patogênicas encontradas no
ambiente de produção
e sua proliferação após
a ordenha. Para a redução da CBT, deve-se
evitar áreas alagadas e
com acúmulo de lama,
fazer a correta higienização dos tetos, higiene
adequada dos equipamentos de ordenha e
resfriador, uso de água

de qualidade e certificar-se que o leite está
sendo resfriado o mais
rápido possível, sendo
o ideal que esteja entre
2ºC e 4ºC após 2 horas
do término da ordenha.
Outro parâmetro bacteriológico é a Contagem
de Células Somáticas CCS, indicativo de contaminação da glândula
mamária. A CCS além
de reduzir a qualidade
do leite, indica presença
de mastite nos animais.
Estudos têm demonstrado que animais com
úbere doente diminuem
drasticamente a produção leiteira, comprometendo a vida produtiva
do animal. Como me-

didas para minimizar
essa
contaminação,
deve-se zelar pela saúde dos animais, higiene
no momento da ordenha e fazer o controle e
tratamento correto dos
animais infectados, não
fazendo o uso indiscriminado de antibióticos.
No que se refere aos
fatores físico/químicos,
a % de gordura e proteína vem sendo avaliada, isso porque quanto maior seus teores,
maior é o rendimento
na industrialização dos
produtos. Esses teores
de sólidos são influenciados por três fatores
básicos: genética, aspectos ambientais, ma-

nejo e alimentação dos
animais.
De maneira geral, a
remuneração paga aos
produtores varia de R$
0,22 por litro de leite
de bonificação ou de
penalização, conforme
os fatores explicados
acima.
Portanto,
pode-se
perceber que, com boas
práticas de manejo dos
animais, podemos aumentar não apenas a
produção, mas também
a qualidade do produto.
Desta forma aumentase a produtividade e a
lucratividade da atividade, garantindo maior
qualidade de vida as famílias rurais.

Veja na próxima edição as estratégias nutricionais para aumentar os teores de sólidos do leite
1 Zootecnista, graduado no CEO/UDESC. Chapecó/SC. E-mail: bianchi_anderson@hotmail.com
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Ovos Vermelhos X Ovos Brancos
Por Karlize Prigol1 & Lenita Moura Stefani2

O

consumo de
ovos in natura passou por crises na
década de 80 com
marcado em declínio
motivado por campanhas médicas contra
o colesterol na gema
do ovo, e também a
preocupações com a
bactéria patogênica
Salmonella. Já nos
anos 90, nos países cuja economia
encontrava-se
em
desenvolvimento, o

consumo de ovos
aumentou. Recuperação esta, influenciada pela industrialização dos ovos,
mudanças sociais e
de hábitos, além de
novos conhecimentos sobre os verdadeiros efeitos do ovo
na saúde humana.
As partes mais
importantes do ovo
são: a gema, a clara
(também
chamada
de albúmen), casca,
e câmara de ar. A
gema tem cor amarelo-alaranjada e é o
local onde as vitaminas e os minerais se
encontram em maior

quantidade. A clara,
que é transparente,
é formada por proteínas e água. A casca,
que protege o ovo, é
formada por minerais que lhe dão cor
e dureza. O ovo tem
uma grande quantidade de vitaminas
(A, B2, B12, D, E
entre outras), e também minerais (principalmente fósforo,
selênio, ferro). Sobretudo, o ovo tem
proteínas de alto valor biológico que nos
auxiliam no crescimento e desenvolvimento. Tudo isso faz
com que o ovo seja

um alimento muito importante para
a nossa alimentação.
A diferença entre
um ovo de coloração branca e o de
coloração vermelha
é apenas a raça da
galinha e o custo de
produção. As poedeiras da raça Leghorn
branca dão origem
aos ovos de casca
branca, já as aves
de origem das raças
Rhode Island Red,
New Hampshire e Leghorn vermelha, produzem ovos de casca
marrom. Análises físico-químicas execu-

tadas
mostram
q u e
as
diferenças
entre ovo castanho
e branco são mínimas, pois a cor da
casca dos mesmos
não influencia na
qualidade
interior
dos ovos. Normalmente o consumidor paga mais caro
pelo ovo castanho já
que o consumo de
ração (responsável
por 65% do custo de
produção) por ave é
maior. O fator preço
contribui para que o

consumidor tenha a
falsa idéia de que o
ovo castanho é mais
saudável e de maior
qualidade.
Importante salientar que o ovo é um
alimento seguro, de
grande valor nutricional, barato, de fácil aquisição e conservação. Porém, é
um alimento perecível e deve ser mantido sob refrigeração.
Prática comum em
países desenvolvidos
mas ainda pouco disseminada no Brasil.
Fica o alerta: mantenha os ovos sempre
refrigerados.

1 Acadêmica do curso de Zootecnia - CEO/UDESC. Chapecó/SC
2 Professora Orientadora PhD. Curso de Zootecnia - CEO/UDESC. Chapecó/SC. E-mail: lenita-moura@hotmail.com

Série - Plantas Medicinais

Quebra Pedra (Phyllanthus urinaria L.)
Por Marta Kolhs1 & Grasiela Busnello1

O

nome popular “quebrapedra”,
em
espanhol “chanca piedra” surgiu porque esta
planta costuma sair de
fendas de pedras ou
frestas e crescer normalmente.
Também
é conhecida por ervapombinha ou erva de S.
Lourenço.
Phyllanthus, a popular Quebra Pedra é
Utilizada na medicina
no tratamento de problemas estomacais e
urinários.
Inibe a formação de
cálculos renais e facilita a sua expulsão. A
comprovação da eficácia do chá pode repre-

sentar uma alternativa
aos atuais tratamentos
para retirada de cálculos, como cirurgias e
ondas de choque.
Phyllanthus vem do
grego phyllon (folha) e
anthos (flor), em referência às flores produzidas em ramos que se
assemelham a folhas
compostas. A maior
parte do gênero é de origem paleotropical, com
cerca de 200 espécies
distribuídas pelas Américas, principalmente
Brasil na região Sul é
muito comum as pessoas conhecer esta planta,
que esta catalogada nas
“ Plantas Medicinais
dentro do Ministério da

Saúde/SUS”.
Ao contrário do que o
nome popular diz, o chá
de quebra-pedra não
funciona
exatamente
quebrando as pedras
nos rins. Na verdade
o Phyllantus urinaria
evita que os cálculos se
formem e relaxa o sistema urinário, o que ajuda a expeli-los. Isso foi
comprovado no estudo
realizado pela química
Ana Maria Freitas, do
departamento de Nefrologia da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp). Segundo
a pesquisa, constatou
que o chá de quebrapedra reduz a adesão
de cristais de oxalato de
cálcio às paredes do túbulo renal.

Por se tratar de uma
planta campestre, seu
cultivo é muito fácil. Ela
se produz e reproduz
melhor em locais em
meia-sombra, sem muita luz solar direta. Não
é muito exigente quanto
ao tipo de solo, mas tem
tendência maior para
solo arenoso do que
para o argiloso, por isso,
no cultivo em vasos ou
jardineiras é preciso ter
muito cuidado com o
exagero de água.

Exemplar da planta Quebra Pedra

Modo de utilizar:
Juntar aproximadamente 10 grs. de chá a 1/2 litro de água, deixar ferver por
3 a 5 minutos e coar. Tomar quente ou frio.
É importante salientar aqui, que não se aconselha a troca ou abandono do
tratamento convencional indicado pelo seu médico.
O que se pretende é mostrar que se pode encontrar alternativas terapêuticas
de auxilio, prevenção e promoção a sua saúde.
Qualquer duvida, procure a Unidade de Saúde.

1 Enfermeiras. Professoras do curso de Enfermagem Palmitos - CEO/UDESC. E-mail: martakolhs@yahoo.com.br
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Indicadores

Receita
BOLO DE VERDURAS

Tempo
Quinta-feira (28/07): O tempo volta ficar instável em SC com muitas nuvens e chuva a qualquer
hora do dia em todas as regiões. Temperatura em
elevação.
Sexta-feira (29/07): Uma nova frente fria avança pelo Sul do Brasil provocando pancadas de
chuva com trovoadas ao longo do dia em SC. Há
risco de temporal isolado. Temperatura em elevação.
Sábado (30/07): O tempo começa a melhora um
pouco a partir do Oeste do estado. Temperatura
com pouca variação.
TENDÊNCIA 31/07 à 10/08
O final do mês de julho ainda apresenta condições de chuva no estado catarinense, devido a
passagem de uma frente fria, por outro lado para
o mês de agosto, os indicativos são de um início
de mês mais seco e frio no estado.
PREVISÃO CLIMÁTICA PARA AGOSTO,
SETEMBRO e OUTUBRO em SANTA CATARINA
Trimestre normal com relação a chuva
e temperatura em SC!
O volume de chuva esperado para agosto fica
em torno de 100mm em boa parte do estado. Em
setembro e outubro inicia a época das chuvas de
primavera, resultando em totais mensais de precipitação mais elevados. Em boa parte dos municípios catarinenses a maior precipitação do trimestre ocorre em outubro, com totais acumulados de
210 a 280mm no Oeste e Meio-Oeste.
A previsão é de temperaturas próxima a média
climatológica em todas as regiões no trimestre
AGO/SET/OUT. Neste período algumas ondas de
frio ainda vão provocar declínio acentuado das
temperaturas, de curta duração, em média de 3
dias, com formação de geada ampla no estado,
especialmente até o mês de agosto
Setor de Previsão de Tempo e Clima Epagri/Ciram

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 - CEP.: 89802-200
prficagna@hotmail.com
Publicação quinzenal - Próxima Edição – 11/08/2011

Sul brasil

5 tomates maduros
2 pimentões
2 cebolas
1 xícara (chá) de óleo
3 tabletes de caldo de
carne
4 ovos
4 xícaras (chá) de farinha de trigo
4 colheres (sopa) de leite
em pó
4 salsichas
Modo de Fazer:
- Bata no liquidificador os tomates, os pimentões, as
cebolas, o óleo, os ovos e os tabletes de caldo de carne
, bata bem.
- Em uma vasilha misture o leite em pó com a farinha
de trigo, acrescente a mistura do liquidificador.
-Misture bem e acrescente as salsichas cortadinhas em
cubinhos.
- Coloque em uma forma untada e enfarinhada.
- Asse em forno médio, pré-aquecido.
Fonte: http://tudogostoso.uol.com.br/receita/69231bolo-de-verduras.html

Agenda
09 a 11/08 - IV Simposio Brasil Sul de Suinocultura III Brasil Sul Pig Fair
Evento tecnico para Medicos Veterinarios, Zootecnistas, Produtores Rurais e Empresarios do Setor.
Local: Centro de Cultura e Eventos Plinio Arlindo de
Nes
Contato: Solange Kirschner
Telefone: (49) 3329-1640
Site: www.nucleovet.com.br
VIII CONVIBRA – Congresso Virtual Brasileiro de
Administração
Será realizado de 2 a 4 de dezembro de 2011.
Data limite para submissão de trabalhos - 12 de
agosto de 2011.
Para obter mais informações, acesse o site www.
convibra.com.br

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado
Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense
Ovinos – Peso Vivo4
- Cordeiro (até dois dentes)
- Ovelha e capão (adultos)
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.
Adubos NPK (8:20:20)1
(9:33:12)1
(2:20:20)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)
Pé de Moleque
Mini pizza
Batata doce assada
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
- cascudo
Mel3
Muda de flor – cxa com 15 uni
Suco laranja – copo 300 ml3
Suco amora concentrado e
congelado – 300 ml3
Caldo de cana – copo 300 ml3
Banana prata agroecológica3

R$

2,40 kg
2,27 kg
1,57 kg
90,00 ar
96,00 ar
100,00 ar
3,80 kg
3,00 kg
70,00 sc
25,00 sc
24,50 sc
41,00 sc
0,87 lt
54,00 sc
63,00 sc
51,50 sc
10,00 sc
14,00 sc
335,00 ton
10,00 – 11,00 kg
10,00 – 12,00kg
7,50 – 15,00 kg
6,50 kg
5,50 – 8,00 kg
6,75 – 7,50 kg
2,50 uni
8,00 kg
2,50 uni
2,50 – 3,50 kg
15,00 kg
7,50 kg
9,00 kg
13,50 kg
9,00 – 10,00 kg
8,00 – 10,00 cxa
1,00 uni
2,50 uni
1,00 uni
2,00 – 3,00 kg

29 a 31/08 - IV Sustentar - Fórum sobre Energias
Renováveis e Consumo Responsável.
Centro de Eventos de Chapecó.
Inscrições gratuitas: www.alesc.gov.br/escola
Informações: (48) 3221-2828 / (49)3323-9933

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

Compra: 1,5376
Venda: 1,5382

29/09 a 01/10 - I Encontro Pan-Americano Sobre
Manejo Agroecológico de Pastagens - PRV nas
Américas
Local: Centro de Cultura e Eventos Plinio Arlindo de
Nês.
Contato: Instituto SAGA - (49) 3322-8006 / APACO
(49) 3322-0154
Núcleo de PRV - (48) 3721-5356
E-mail: prv_americas@cca.ufsc.br
Site: www.prv.ufsc.br
Inscrições através do Site: www.prv.ufsc.br

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

545,00
630,00 – 730,00

www.jornalsulbrasil.com.br

6,00 sc
4,80 sc
70,00 – 75,00 tn

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 28/07
* 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.
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