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Alimentos Transgênicos no Enfoque da
Segurança Alimentar e Nutricional

O

s alimentos
transgênicos
são aqueles
originados através de
técnicas de laboratório capazes de modificar geneticamente
plantas e animais.
Na década de 80, os
organismos
geneticamente modificados
começaram a ser estudados e tiveram
um alto crescimento
na
comercialização
a partir de 1996, em
nível mundial. Os alimentos transgênicos
foram
introduzidos
no Brasil nos anos
90, porém somente
em 2003 foi legalizada a comercialização
de sementes transgênicas. Até o ano de
2012, o país estava
em 2º lugar na produção mundial de alimentos transgênicos,
existindo a liberação
da
comercialização
das variedades transgênicas da soja, milho, algodão e feijão.
Estão
disponíveis
para consumo alimentos 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 associado também ao uso
excessivo de agrotó-
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xicos. Tanto na agricultura, quanto na
ingestão de alimentos transgênicos, não
existem
comprovações científicas sobre
suas consequências
para o meio ambiente 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 existe uma preocupação
crescente quanto ao
crescimento da produção e consumo
destes alimentos, simultaneamente com
o aumento do uso de
agrotóxicos.
Os pontos de vista
sobre a utilização de
transgênicos na alimentação são contraditórios. Com a utilização de transgênicos
no ramo da alimentação,
estimam-se
ganhos como gerar
produtos mais seguros, com melhores aspectos nutricionais, e
aumentar a produção
com custos reduzidos. Estes aspectos
atendem prioridades
da segurança alimentar e nutricional,
como acesso ao alimento, melhoria da
nutrição e combate à
fome. Os benefícios
apresentados para os
transgênicos estão relacionados à: saúde,
com alimentos ricos
em nutrientes; eco-

nomia, com produção
desses produtos mais
resistentes às pragas;
preservação, por modificações genéticas
que podem estender a
vida útil do alimento.
Por outro lado, as
preocupações gerais
incluem poluição ambiental,
passagem
não proposital de genes de plantas silvestres, possível geração de novos vírus
e toxinas, aquisição
restringida de sementes, ameaça à variedade genética, cautelas éticas e o receio
no novo, do desconhecido. Além disso,
há desconfiança de
um possível dano na
qualidade nutricional
dos alimentos, desses produtos serem
ainda mais tóxicos,
das culturas geneticamente modificadas
possuírem resistência aos antibióticos,
bem como o potencial
de alergenicidade e
de carcinogenicidade
dos alimentos geneticamente modificados.
Uma revisão em estudos realizados no
Brasil indica controvérsias no que diz
respeito à utilização
da transgenia para
aumento e oferta de
alimentos, visto que
há problemas na distribuição desses à população. Outro ponto
observado foi em relação à ingestão de
alimentos
genetica-

mente modificados e
as chances de efeitos
indesejáveis ao organismo humano, inclusive alergias e a resistência de bactérias a
antibióticos, podendo
existir
futuramente
doenças mais perigosas. Destaca-se ainda
a falta de fiscalização
por parte de órgãos
responsáveis, já que
a presença de transgênico deve constar
no rótulo do produto
alimentício para informação do consumidor.
A manipulação de
genes de uma forma
impossível de acontecer na natureza, inse-

rindo genes estranhos
em outro organismo,
pode provocar efeitos
imprevisíveis. As pesquisas científicas sobre a segurança dos
alimentos transgênicos para o consumo
humano e para o meio
ambiente não são
conclusivas. Todos os
resultados, tanto os
que garantem a segurança dos organismos
geneticamente modificados como os que
apontam o contrário,
são sempre contestados pelo lado oposto.
A população provavelmente saberá o efeito
destes alimentos, sejam benéficos ou ma-

léficos, após alguns
anos de consumo. Até
lá precisará exigir seu
direito à informação,
tanto da segurança
alimentar e nutricional associada aos
transgênicos, quanto
da presença destes no
alimento destinado ao
consumidor.
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UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO
PARA PRODUZIR ENERGIA
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OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.

MaxiCrédito

2

Caderno Rural

Quinta-feira, 31 de Julho de 2014

A Disseminação da FASCIOLA HEPATICA, “Baratinha
do Fígado”, Em Todas as Mesorregiões Catarinenses1
Letícia Heloise Andreani2, Thaís Regina Lemfers2 & Carlos Eduardo Nogueira Martins3

A

Fasciola
hepática, conhecida
entre os produtores 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 bovinos de corte, pois a presençado verme é motivo
para a condenação do fígado do animal, além de
afetar o ganho de peso e
a taxa de fertilidade do
rebanho.
Em parceria com o Frigorífico São João, locali1
2
3

zado em São João do Itaperiú – SC, quatificou-se
o número de fígados descartados decorrentes da
Fasciola hepática no período de fevereiro de 2011
a dezembro de 2013, o
que possibilitou identificar 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%) tiveram seus fígados condenados pela fascíola.
Da Região Norte foram
recebidas 15.697 cabeças 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 recebeu 14.496 bovinos e
destes 365 (2,52%) apresentavam 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 cabeças de gado, com um
total de 1.802 (25,12%)
condenações por Fasciola
hepatica.
A relação mesorregião-fasciolose se dá principalmente devido à necessidade da presença do
caramujo do gênero Lymnaea para que o ciclo do
helminto seja completo. O
molusco habita principalmente áreas alagadas e
não sobrevive em temperaturas 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 todas as mesorregiões do
estado, inclusive naquelas mais frias e secas, nas

quais o caramujo não é
adaptado, como é o caso
da Região Oeste e da Região Serrana (Figura 2).
O controle deste parasita pode ser feito com a
redução da população de
caramujos, isolamento/
drenagem de áreas alagadiças e o uso de fasciolicidas. Recomenda-se
a aplicação de fasciolicidas nas estações de outono (maio) e primavera
(setembro). Um terceiro
tratamento entre dezembro e janeiro tem sido recomendado em áreas de
alto risco.
A grande questão agora
é definir de que maneira a
fascíola chegou até essas
localidades, descobrindo
se ela conseguiu ultrapassar as barreiras físicas e ambientais presentes nas regiões citadas,
ou se foi carreada por animais que saíram do vale e
seguiram com destino ao
oeste e a serra.

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.
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Redução do desperdício pode acabar com a fome, diz ONU

O

relatório “Perdas e desperdícios de
alimentos da América
Latina e no Caribe”,
realizado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação
e Agricultura (FAO),
demonstrou que seria
possível acabar com a
fome, apenas exterminando o desperdício.
A região é responsável por 6% da perda de
alimentos em todo o
mundo; chegam a ser
desperdiçados 15% de
tudo o que é produzido
nesta parte do continente. No entanto, os
especialistas explicam
que boa parte do que
vai para o lixo, ainda
poderia ser reaproveitado, contendo altos
valores nutricionais.
De acordo com a
FAO, o desperdício

acontece em diferentes etapas da cadeia. O
consumidor e a produção são os maiores responsáveis pelas perdas, com 28% cada.
Na sequência vêm
mercado e distribuição, com 17%, manuseio e armazenamento,
com 22% e o restante
do processamento com
6%.
As soluções para este
problema são bastante
plausíveis. A ONU informa que, se for aumentada a eficiência
somente no sistema
de venda e varejo, ou
seja, nos supermercados, feiras, armazéns e
demais pontos de venda, seria possível alimentar 30 milhões de
pessoas, o equivalente
a 64% da população
que passa fome.
Outra opção é a cria-

X
Figura. Desperdício X Fome

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

Guatemala,
Argentina, República Dominicana, Brasil e México,
sendo que este último
resgatou 56 mil toneladas de alimentos em
2013.
“Ainda que seja importante dizer que os
países da região pos-

suem as calorias mais
do que suficientes para
alimentar todos os
seus cidadãos, a enorme quantidade de alimentos que são perdidos ou que acabam na
lixeira é simplesmente
inaceitável enquanto a
fome continuar afetado

quase 8% da população regional”, desabafou o representante
regional da FAO, Raul
Benítez, em declaração
oficial.
(Fonte: Site Ambiente Brasil - CicloVivo/2014)
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Micose Equina
Gabriela Marin1, Dom Diego Dall’Agnol1, Moisés Muchinski1, Daniela Freitas2

A

micose eqüina é uma infecção fúngica na pele, pelo ou
cascos do cavalo, ou
seja, provocada por
fungos, que, dependendo do local em
que estão alojados
no organismo, são
classificados
como
micoses superficiais
(dermatomicoses),
micoses subcutâneas e micoses profundas (micoses dos sistemas).
As micoses superficiais ou dermatomicoses são caracterizadas como infecções
da pele ou das junções entre a pele e
regiões mucosas (pelos, cornos, unhas e
cascos).
As Micoses subcutâneas são resultantes de uma colonização de fungos que
se localizam na pele
e no tecido abaixo
da pele, subcutâneo, que geralmente aparecem após
o animal ter sido
perfurado por algum corpo estranho,
como pregos, madeira contaminada, etc.
Infecções causadas
por fungos pigmentados (que possuem
cor) causam uma
doença chamadafeo-hifomicoses. Já lesões semelhantes a
tumores são denominadas pseudomicetomas, causadas
1
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Manifestações da Micose Equina

por dermatófitos (que
atacam com preferência a queratina da
pele, pelo e unhas) e
micetomas, quando
causada por fungos
saprofíticos (que se
alimentam absorvendo material em decomposição).
Já as micoses sistêmicas geralmente são
originadas no trato
respiratório ou digestivo (portanto, órgãos internos), e geralmente acontecem
após infecções por
fungos saprofíticos.
Doenças contagiosas, as micoses são
provocadas por diversas espécies de fungos. Os fungos podem
ser transmitidos pelo
contato entre cavalo
e cavalo ou cavalo e
humano. A infecção
pode ser transmitida pelas baias do
celeiro e pela aparelhagem usada para
montar. Para prescrever o tratamento

correto, é necessário
fazer testes para detectar qual espécie de
fungo se trata, sendo
os mais comuns: Trichophytonequinum,
Trichophytonmentagrophytes,
Trichophytonverrucosum,
Microsporumgypseum, ou Microsporum canis.
A maioria dos fungos passa por duas
fases no ciclo de desenvolvimento, parasitária e saprófita. A
fase parasitária relaciona-se ao desenvolvimento e multiplicação no organismo do
hospedeiro (escamas
cutâneas e pelos infestados). Possuem
resistência à exposição por radiações
solares e a temperaturas negativas, sendo que as afecções se
caracterizam por intensas manifestações
inflamatórias
localizadas, com grande
evolução e duração,

pois inúmeras vezes os cavalos são
tratados com medicamentos antibióticos, que não atingem
os fungos, mas sim
bactérias. Já a fase
saprófita incide fora
do organismo do hospedeiro, sobre meios
nutritivos, por exemplo, no solo.
Os sintomas da doença são caracterizados por inchaços na
pele, lesões doloridas
e perda de pelo. São
encontrados
geralmente no lombo do
cavalo ou nas áreas
de contato da cintura.
Como outras infecções fúngicas, as micoses desaparecem
sozinhas. Os tratamentos servem para
aliviar os sintomas
que trazem desconforto e iniciam uma
cicatrização, evitando 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 compostos antifúngicos
que contenham miconazol ou clorexidina (com uma esponja), feito diariamente
na primeira semana,
se repetindo duas vezes por semana, perdurando mais sete
semanas. É importante 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 humano. Locais escuros
e úmidos são propícios a infestações
fúngicas, então é imprescindível manter
estes locais secos e
expô-los à luz solar.
Para descontaminar
os locais infestados
recomenda-se espalhar soluções de hipoclorito (alvejante)
de 5 a 10%, usando-a para limpar escovas, selas, entre
outros itens que são
usados em contato
com os animais, assim como o ambiente
num todo.
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Canela pode ser remédio
contra Parkinson, diz estudo

Tempo
Períodos de sol mais prolongados e
temperatura em elevação nos próximos dias
Quinta-feira a sábado (31/07 a 02/08): Tempo
seco com sol entre poucas nuvens em SC. Temperatura 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 avança pelo RS, provocando chuva isolada e passageira 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 Oceano Pacífico Equatorial

Na última semana de junho, assim como no
restante desse mês e em maio, a TSM (Temperatura da Superfície do Mar) no Oceano Pacífico 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-Oscilação Sul (ENOS) no decorrer dos próximos
meses, ainda durante o inverno de 2014. Entretanto, esse aquecimento deve causar alterações mais significativas nas condições de
tempo e clima em SC durante a primavera

Um estudo americano
descobriu
que canela pode
ser uma arma eficaz contra o Mal de
Parkinson. Os especialistas da Rush
University Medical
Centre de Chicago concluíram que o fígado transforma a especiaria em benzoato
de sódio, composto aprovado em remédios
usados no tratamento de problemas neurológicos.
O experimento feito em ratos concluiu
que o composto ajuda o cérebro contra a
perda das proteínas que ajudam a proteger as células, os neurônios e as funções
motoras.
“O tempero pode ser potencialmente
uma das soluções mais seguras para parar a evolução do Parkinson”, explica o
professor Kalipada Pahan, líder do estudo. 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 Industrial;
- Dia da Unidade Humana
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Anomalia da TSM no Oceano Atlântico e Pacífico, entre 22 a
28/06/2014.
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Indicadores
R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

3,45 kg
3,32 kg

Frango de granja vivo
Boi gordo - Chapecó
- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense
Feijão preto (novo)
Trigo superior ph 78
Milho amarelo
Soja industrial
Leite–posto na plataforma ind*.

1,91 kg
125,00 ar
120,00 ar
126,00 ar
90,00 sc
36,00 sc
21,00 sc
58,00 sc
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 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)
Cenoura agroecológica3
Ovos
Ovos de codorna 3
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
Mel3
Pólen de abelha3 (130 gr)
Muda de flor – cxa com 15 uni
Suco laranja3 (copo 300 ml)
Suco natural de uva3 (300 ml)
Caldo de cana3 (copo 300 ml)
Banana prata do rio Uruguai3
Calcário
- saca 50 kg1 unidade
- saca 50 kg1 tonelada
- granel – na propriedade

10,80 sc
15,00 sc
355,00 ton
13,00 kg
13,00 – 17,00 kg
16,00 – 19,00 kg
11,00 kg
5,50 – 14,00 kg
8,80 – 9,60 kg
3,50 uni
2,00 maço
3,75 dz
3,50 dz
22,00 kg
10,00 – 11,00 kg
12,00 kg
10,00 kg
13,40
10,00 – 12,00 cxa
1,50 uni
2,00 uni
1,50 uni
2,50 kg
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

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.
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