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UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO 
PARA PRODUZIR ENERGIA
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE 
OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.

Os alimentos 
transgênicos 
são aqueles 

originados através de 
técnicas de laborató-
rio capazes de modi-
ficar geneticamente 
plantas e animais. 
Na década de 80, os 
organismos geneti-
camente modificados 
começaram a ser es-
tudados e tiveram 
um alto crescimento 
na comercialização 
a partir de 1996, em 
nível mundial. Os ali-
mentos transgênicos 
foram introduzidos 
no Brasil nos anos 
90, porém somente 
em 2003 foi legaliza-
da a comercialização 
de sementes trans-
gênicas. Até o ano de 
2012, o país estava 
em 2º lugar na pro-
dução mundial de ali-
mentos transgênicos, 
existindo a liberação 
da comercialização 
das variedades trans-
gênicas da soja, mi-
lho, algodão e feijão. 

Estão disponíveis 
para consumo ali-
mentos vegetais que 
foram modificados 
para ter resistência 
a herbicidas e/ou 
transformados com o 
intuito de criar uma 
proteína inseticida, 
protegendo a própria 
planta contra pragas. 
Além da modificação 
genética, o cultivo de 
plantas transgênicas 
pode estar associa-
do também ao uso 
excessivo de agrotó-

mente modificados e 
as chances de efeitos 
indesejáveis ao orga-
nismo humano, inclu-
sive alergias e a resis-
tência de bactérias a 
antibióticos, podendo 
existir futuramente 
doenças mais perigo-
sas. Destaca-se ainda 
a falta de fiscalização 
por parte de órgãos 
responsáveis, já que 
a presença de trans-
gênico deve constar 
no rótulo do produto 
alimentício para in-
formação do consu-
midor. 

A manipulação de 
genes de uma forma 
impossível de aconte-
cer na natureza, inse-

rindo genes estranhos 
em outro organismo, 
pode provocar efeitos 
imprevisíveis. As pes-
quisas científicas so-
bre a segurança dos 
alimentos transgêni-
cos para o consumo 
humano e para o meio 
ambiente não são 
conclusivas. Todos os 
resultados, tanto os 
que garantem a segu-
rança dos organismos 
geneticamente modi-
ficados como os que 
apontam o contrário, 
são sempre contesta-
dos pelo lado oposto. 
A população provavel-
mente saberá o efeito 
destes alimentos, se-
jam benéficos ou ma-

léficos, após alguns 
anos de consumo. Até 
lá precisará exigir seu 
direito à informação, 
tanto da segurança 
alimentar e nutri-
cional associada aos 
transgênicos, quanto 
da presença destes no 
alimento destinado ao 
consumidor.
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xicos. Tanto na agri-
cultura, quanto na 
ingestão de alimen-
tos transgênicos, não 
existem comprova-
ções científicas sobre 
suas consequências 
para o meio ambien-
te e para a saúde da 
população, portanto 
há muitos conflitos a 
respeito deste tipo de 
alimento. Há poucos 
estudos referentes à 
segurança alimentar 
e nutricional e exis-
te uma preocupação 
crescente quanto ao 
crescimento da pro-
dução e consumo 
destes alimentos, si-
multaneamente com 
o aumento do uso de 
agrotóxicos. 

Os pontos de vista 
sobre a utilização de 
transgênicos na ali-
mentação são contra-
ditórios. Com a utili-
zação de transgênicos 
no ramo da alimen-
tação, estimam-se 
ganhos como gerar 
produtos mais segu-
ros, com melhores as-
pectos nutricionais, e 
aumentar a produção 
com custos reduzi-
dos. Estes aspectos 
atendem prioridades 
da segurança ali-
mentar e nutricional, 
como acesso ao ali-
mento, melhoria da 
nutrição e combate à 
fome. Os benefícios 
apresentados para os 
transgênicos estão re-
lacionados à: saúde, 
com alimentos ricos 
em nutrientes; eco-

nomia, com produção 
desses produtos mais 
resistentes às pragas; 
preservação, por mo-
dificações genéticas 
que podem estender a 
vida útil do alimento.

Por outro lado, as 
preocupações gerais 
incluem poluição am-
biental, passagem 
não proposital de ge-
nes de plantas sil-
vestres, possível ge-
ração de novos vírus 
e toxinas, aquisição 
restringida de semen-
tes, ameaça à varie-
dade genética, caute-
las éticas e o receio 
no novo, do desco-
nhecido. Além disso, 
há desconfiança de 
um possível dano na 
qualidade nutricional 
dos alimentos, des-
ses produtos serem 
ainda mais tóxicos, 
das culturas geneti-
camente modificadas 
possuírem resistên-
cia aos antibióticos, 
bem como o potencial 
de alergenicidade e 
de carcinogenicidade 
dos alimentos geneti-
camente modificados.

Uma revisão em es-
tudos realizados no 
Brasil indica contro-
vérsias no que diz 
respeito à utilização 
da transgenia para 
aumento e oferta de 
alimentos, visto que 
há problemas na dis-
tribuição desses à po-
pulação. Outro ponto 
observado foi em re-
lação à ingestão de 
alimentos genetica-

1Conselheira titular do Consea de Caxias do sul, professora da Faculdade da serra gaúcha (Fsg), Caxias do sul, Rs;
2acadêmicas do Curso de nutrição, Faculdade da serra gaúcha.
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USAR O CARRO PARA PASSEAR
E A BICICLETA PARA TRABALHAR
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE 
VOCÊ É QUEM DECIDE O CAMINHO TAMBÉM.

A Disseminação da FASCIOLA HEPATICA, “Baratinha 
do Fígado”, Em Todas as Mesorregiões Catarinenses1

letíCia Heloise andReani2, tHaís Regina lemFeRs2  & CaRlos eduaRdo nogueiRa maRtins3

zado em São João do Ita-
periú – SC, quatificou-se 
o número de fígados des-
cartados decorrentes da 
Fasciola hepática no perí-
odo de fevereiro de 2011 
a dezembro de 2013, o 
que possibilitou identi-
ficar as mesorregiões do 
estado de Santa Catarina 
que são mais prevalentes 
para a doença.

A Região da Grande 
Florianópolis enviou ao 
frigorífico 3145 animais 
e destes 576 (18,31%) ti-
veram seus fígados con-
denados pela fascíola. 
Da Região Norte foram 
recebidas 15.697 cabe-
ças de gado e 673 (4,29%) 
apresentaram o parasita. 
Da Região Oeste vieram 
34.023 animais com 961 
(2,82%) condenações 
pelo helminto. Da Região 
Serrana o abatedouro re-
cebeu 14.496 bovinos e 
destes 365 (2,52%) apre-
sentavam fasciolose. A 
Região Sul enviou 816 

bois e em 197 (24,14%) 
fígados foi identificado o 
parasita. Por último, da 
Região do Vale do Itajaí, 
foram enviadas 7.172 ca-
beças de gado, com um 
total de 1.802 (25,12%) 
condenações por Fasciola 
hepatica.

A relação mesorregião-
-fasciolose se dá princi-
palmente devido à neces-
sidade da presença do 
caramujo do gênero Lym-
naea para que o ciclo do 
helminto seja completo. O 
molusco habita principal-
mente áreas alagadas e 
não sobrevive em tempe-
raturas baixas, o que faz 
com que o Vale do Itajaí 
seja o local mais propício 
para a sua proliferação.

Entretanto, observou-
-se que não é somente na 
mesorregião do Vale do 
Itajaí que a doença está 
presente, mas sim em to-
das as mesorregiões do 
estado, inclusive naque-
las mais frias e secas, nas 

quais o caramujo não é 
adaptado, como é o caso 
da Região Oeste e da Re-
gião Serrana (Figura 2).

O controle deste para-
sita pode ser feito com a 
redução da população de 
caramujos, isolamento/
drenagem de áreas ala-
gadiças e o uso de fas-
ciolicidas. Recomenda-se 
a aplicação de fasciolici-
das nas estações de ou-
tono (maio) e primavera 
(setembro). Um terceiro 
tratamento entre dezem-
bro e janeiro tem sido re-
comendado em áreas de 
alto risco.

A grande questão agora 
é definir de que maneira a 
fascíola chegou até essas 
localidades, descobrindo 
se ela conseguiu ultra-
passar as barreiras físi-
cas e ambientais presen-
tes nas regiões citadas, 
ou se foi carreada por ani-
mais que saíram do vale e 
seguiram com destino ao 
oeste e a serra.

Redução do desperdício pode acabar com a fome, diz ONU

1 trabalho realizado com apoio do Conselhonacional de desenvolvimentoCientífico e tecnológico(Cnpq).
2 acadêmicas de graduação do curso de medicina Veterinária do instituto Federal Catarinense – Campus araquari.
3 dr. em zootecnia, docente do curso de medicina Veterinária do iFC – Campus araquari. e-mail: carlos.martins@ifc-araquari.edu.br

O relatório “Per-
das e des-
perdícios de 

alimentos da América 
Latina e no Caribe”, 
realizado pela Organi-
zação das Nações Uni-
das para Alimentação 
e Agricultura (FAO), 
demonstrou que seria 
possível acabar com a 
fome, apenas extermi-
nando o desperdício.

A região é responsá-
vel por 6% da perda de 
alimentos em todo o 
mundo; chegam a ser 
desperdiçados 15% de 
tudo o que é produzido 
nesta parte do conti-
nente. No entanto, os 
especialistas explicam 
que boa parte do que 
vai para o lixo, ainda 
poderia ser reaprovei-
tado, contendo altos 
valores nutricionais.

De acordo com a 
FAO, o desperdício 

acontece em diferen-
tes etapas da cadeia. O 
consumidor e a produ-
ção são os maiores res-
ponsáveis pelas per-
das, com 28% cada. 
Na sequência vêm 
mercado e distribui-
ção, com 17%, manu-
seio e armazenamento, 
com 22% e o restante 
do processamento com 
6%.

As soluções para este 
problema são bastante 
plausíveis. A ONU in-
forma que, se for au-
mentada a eficiência 
somente no sistema 
de venda e varejo, ou 
seja, nos supermerca-
dos, feiras, armazéns e 
demais pontos de ven-
da, seria possível ali-
mentar 30 milhões de 
pessoas, o equivalente 
a 64% da população 
que passa fome.

Outra opção é a cria-

ção de bancos de ali-
mento, que recolham 
a comida que seria 
descartada mesmo es-
tando em bom estado 
para o consumo e a 
redistribui para quem 
necessita. Já existem 
sistemas deste tipo 
na Costa Rica, Chile, 

Guatemala, Argenti-
na, República Domini-
cana, Brasil e México, 
sendo que este último 
resgatou 56 mil tone-
ladas de alimentos em 
2013.

“Ainda que seja im-
portante dizer que os 
países da região pos-

suem as calorias mais 
do que suficientes para 
alimentar todos os 
seus cidadãos, a enor-
me quantidade de ali-
mentos que são perdi-
dos ou que acabam na 
lixeira é simplesmente 
inaceitável enquanto a 
fome continuar afetado 

quase 8% da popula-
ção regional”, desa-
bafou o representante 
regional da FAO, Raul 
Benítez, em declaração 
oficial.

(Fonte: Site Ambien-
te Brasil - CicloVi-
vo/2014)

A Fasciola hepá-
tica, conhecida 
entre os produ-

tores como “baratinha do 
fígado”, é um helminto 
(Figura 1) que parasita as 
vias biliares de diferentes 
espécies de mamíferos, 
inclusive do homem. As 
principais perdas estão 
relacionadas com bovi-
nos de corte, pois a pre-
sençado verme é motivo 
para a condenação do fí-
gado do animal, além de 
afetar o ganho de peso e 
a taxa de fertilidade do 
rebanho.

Em parceria com o Fri-
gorífico São João, locali-

Figura 1. imagem da Fasciola hepática. (foto: Walker, alan R. 2012)

Figura 2. mapa geográfico de santa Catarina destacando todos os 
municípios registrados com casos de fasciolose hepática a partir dos 
dados de origem dos animais abatidos no frigorífico estudado.

X
Figura. desperdício x Fome 
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TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA 
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.

Micose Equina

A micose eqüi-
na é uma in-
fecção fúngi-

ca na pele, pelo ou 
cascos do cavalo, ou 
seja, provocada por 
fungos, que, depen-
dendo do local em 
que estão alojados 
no organismo, são 
classificados como 
micoses superficiais 
(dermatomicoses), 
micoses subcutâne-
as e micoses profun-
das (micoses dos sis-
temas).

As micoses superfi-
ciais ou dermatomi-
coses são caracteri-
zadas como infecções 
da pele ou das jun-
ções entre a pele e 
regiões mucosas (pe-
los, cornos, unhas e 
cascos).

As Micoses subcu-
tâneas são resultan-
tes de uma coloni-
zação de fungos que 
se localizam na pele 
e no tecido abaixo 
da pele, subcutâ-
neo, que geralmen-
te aparecem após 
o animal ter sido 
perfurado por al-
gum corpo estranho, 
como pregos, madei-
ra contaminada, etc. 
Infecções causadas 
por fungos pigmen-
tados (que possuem 
cor) causam uma 
doença chamadafeo-
-hifomicoses. Já le-
sões semelhantes a 
tumores são deno-
minadas pseudomi-
cetomas, causadas 
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gabRiela maRin1, dom diego dall’agnol1, moisés muCHinsKi1, daniela FReitas2

manifestações da micose equina

1 acadêmico(a) de zootecnia, unoesC xanxeRÊ;
2 professora do departamento de Ciências biológicas, agronomia e zootecnia

por dermatófitos (que 
atacam com prefe-
rência a queratina da 
pele, pelo e unhas) e 
micetomas, quando 
causada por fungos 
saprofíticos (que se 
alimentam absorven-
do material em de-
composição).

Já as micoses sistê-
micas geralmente são 
originadas no trato 
respiratório ou di-
gestivo (portanto, ór-
gãos internos), e ge-
ralmente acontecem 
após infecções por 
fungos saprofíticos.

Doenças contagio-
sas, as micoses são 
provocadas por diver-
sas espécies de fun-
gos. Os fungos podem 
ser transmitidos pelo 
contato entre cavalo 
e cavalo ou cavalo e 
humano. A infecção 
pode ser transmi-
tida pelas baias do 
celeiro e pela apare-
lhagem usada para 
montar. Para pres-
crever o tratamento 

correto, é necessário 
fazer testes para de-
tectar qual espécie de 
fungo se trata, sendo 
os mais comuns: Tri-
chophytonequinum, 
Trichophytonmenta-
grophytes, Tricho-
phytonverrucosum, 
M i c r o s p o r u m g y p -
seum, ou Microspo-
rum canis.

A maioria dos fun-
gos passa por duas 
fases no ciclo de de-
senvolvimento, para-
sitária e saprófita. A 
fase parasitária rela-
ciona-se ao desenvol-
vimento e multiplica-
ção no organismo do 
hospedeiro (escamas 
cutâneas e pelos in-
festados). Possuem 
resistência à expo-
sição por radiações 
solares e a tempera-
turas negativas, sen-
do que as afecções se 
caracterizam por in-
tensas manifestações 
inflamatórias loca-
lizadas, com grande 
evolução e duração, 

pois inúmeras ve-
zes os cavalos são 
tratados com medi-
camentos antibióti-
cos, que não atingem 
os fungos, mas sim 
bactérias. Já a fase 
saprófita incide fora 
do organismo do hos-
pedeiro, sobre meios 
nutritivos, por exem-
plo, no solo.

Os sintomas da do-
ença são caracteriza-
dos por inchaços na 
pele, lesões doloridas 
e perda de pelo. São 
encontrados geral-
mente no lombo do 
cavalo ou nas áreas 
de contato da cintu-
ra. 

Como outras infec-
ções fúngicas, as mi-
coses desaparecem 
sozinhas. Os trata-
mentos servem para 
aliviar os sintomas 
que trazem descon-
forto e iniciam uma 
cicatrização, evitan-
do que a doença se 
espalhe no animal 
e seja transmitida 

a outros cavalos e a 
pessoas saudáveis. 
As principais formas 
de tratamento é a 
aplicação de com-
postos antifúngicos 
que contenham mi-
conazol ou clorexidi-
na (com uma espon-
ja), feito diariamente 
na primeira semana, 
se repetindo duas ve-
zes por semana, per-
durando mais sete 
semanas. É impor-
tante ao manejar o 
animal doente usar 
luvas de borracha ou 
lavar bem as mãos 
após o manejo, pois 
é uma doença con-

tagiosa ao ser huma-
no. Locais escuros 
e úmidos são pro-
pícios a infestações 
fúngicas, então é im-
prescindível manter 
estes locais secos e 
expô-los à luz solar. 
Para descontaminar 
os locais infestados 
recomenda-se espa-
lhar soluções de hi-
poclorito (alvejante) 
de 5 a 10%, usando-
-a para limpar es-
covas, selas, entre 
outros itens que são 
usados em contato 
com os animais, as-
sim como o ambiente 
num todo.



Quinta-feira, 31 de Julho de 20144

Sul brasil                                                                www.jornalsulbrasil.com.br                                                     19 Anos

Caderno Rural

Indicadores

espaço do leitor
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-sC

Cep.: 89.802-200
prficagna@hotmail.com

publicação quinzenal
próxima edição – 14/08/2014

MaxiCrédito
www .max i c r ed i t o s c . c om .b r

COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.

Tempo

Períodos de sol mais prolongados e 
temperatura em elevação nos próxi-
mos dias

Quinta-feira a sábado (31/07 a 02/08): Tempo 
seco com sol entre poucas nuvens em SC. Tempe-
ratura em elevação, mais alta para época do ano 
a partir de sábado. Vento de nordeste a noroeste, 
fraco a moderado com rajadas.

TENDÊNCIA de 03 a 13 de agosto de 
2014
O mês inicia com tempo seco em SC, sol entre 
algumas nuvens e temperatura elevada para 
época do ano. No dia 04, uma frente fria avan-
ça pelo RS, provocando chuva isolada e pas-
sageira no Planalto Sul e Litoral Sul. No dia 
05 a temperatura diminui um pouco no estado 
com a chegada de uma massa de ar frio. A 
partir do dia 06, a temperatura volta a subir. 
Para o restante do período não há indicativo 
de chuva significativa em SC.

El Niño em desenvolvimento no Ocea-
no Pacífico Equatorial
Na última semana de junho, assim como no 
restante desse mês e em maio, a TSM (Tempe-
ratura da Superfície do Mar) no Oceano Pací-
fico Equatorial, região de monitoramento do 
El Niño, ficou acima da média climatológica. 
Esse aquecimento em torno de 0,5ºC a 1,5ºC, 
em destaque na Figura 1, indica evolução 
para a fase quente do fenômeno El Niño-Os-
cilação Sul (ENOS) no decorrer dos próximos 
meses, ainda durante o inverno de 2014. En-
tretanto, esse aquecimento deve causar alte-
rações mais significativas nas condições de 
tempo e clima em SC durante a primavera

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima

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

 

Fontes: 

Instituto Cepa/DC – dia 03/09/2013 

* 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$ 
3,45 kg 
3,32 kg 

Frango de granja vivo 1,91 kg 

Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  

- Sul Catarinense 

125,00 ar 

120,00 ar 

126,00 ar 

Feijão preto (novo) 90,00 sc 

Trigo superior ph 78 36,00 sc 

Milho amarelo 21,00 sc 

Soja industrial 58,00 sc 

Leite–posto na plataforma ind*. 1,09 lt 

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

                       (8:20:20)
1 

                       (9:33:12)
1
 

 

74,70 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: 2,2441 

Venda: 2,2447 

Salário Mínimo Nacional 

                          Regional (SC) 

724,00 

835,00 – 957,00 

anomalia da tsm no oceano atlântico e pacífico, entre 22 a 
28/06/2014.

Canela pode ser remédio 
contra Parkinson, diz estudo

Um estudo ame-
ricano descobriu 
que canela pode 
ser uma arma efi-
caz contra o Mal de 
Parkinson. Os es-
pecialistas da Rush 
University Medical 
Centre de Chicago concluíram que o fíga-
do transforma a especiaria em benzoato 
de sódio, composto aprovado em remédios 
usados no tratamento de problemas neu-
rológicos.

O experimento feito em ratos concluiu 
que o composto ajuda o cérebro contra a 
perda das proteínas que ajudam a prote-
ger as células, os neurônios e as funções 
motoras.

“O tempero pode ser potencialmente 
uma das soluções mais seguras para pa-
rar a evolução do Parkinson”, explica o 
professor Kalipada Pahan, líder do estu-
do. Ele diz ainda que a canela em pau, por 
ser mais pura, é mais valiosa do que a em 
pó. O próximo passo é comprovar o efeito 
da canela em humanos. (Fonte: Terra)

Datas comemorativas
Agosto

1º - Dia Nacional do Selo
03 - Dia do Capoeirista
      - Dia do Tintureiro
04 - Dia do Padre
05 - Dia Nacional da Saúde
09 - Dia Internacional dos Povos Indígenas
10 - Dia dos Pais
11 - Dia do Estudante;
      - do Garçom;
      - do Advogado;
      - Dia Internacional da Logosofia.
12 - Dia Nacional das Artes; 
13 – Dia do Economista
14 – Dia do Controle da Poluição Indus-
trial;
     - Dia da Unidade Humana


