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Código Florestal (parte II) : Áreas de
Interesses Sociais – Públicos – Privados
Bruno Abdalla1, Vinícius Paulo Agostini1 & Luís Henrique Ebling Farinatti2

O

Código Florestal mostra várias alternativas conceituais para o
melhor aproveitamento
da propriedade, respeitando a estrutura ambiental existente.
Área de interesse
social
Território onde são
desenvolvidas atividades imprescindíveis à
proteção da integridade da vegetação nativa,
tais como: prevenção,
combate e controle do
fogo; controle de erosão; e proteção de plantios com espécies nativas, bem como obras,
planos, atividades ou
projetos definidos pelo
Conselho Nacional do
Meio Ambiente (Conama). Também se incluem na área de interesse social localidades
onde há atividades de
manejo
agroflorestal
sustentável, praticadas
em pequenas propriedades familiares que não
prejudiquem a cobertura vegetal nem a função
ambiental no local.
Área de utilidade
pública
É dividida em três modalidades: a primeira é
destinada às atividades
de segurança nacional
e proteção sanitária; a
segunda compreende
as obras essenciais de
infraestrutura para serviços públicos de transporte, saneamento e
energia, bem como serviços de telecomunicações e de radiodifusão;

a terceira engloba as
demais obras, planos,
atividades ou projetos
previstos em resolução
do Conselho Nacional
de Meio Ambiente (Conama).
Áreas rurais consolidadas
Tal classificação não
existe no atual Código Florestal. Pelo texto
aprovado na Câmara
que institui o novo Código Florestal, as atividades em áreas rurais
consolidadas anteriores
a 22 de julho de 2008
localizadas em Área de
Preservação Permanente (APP) poderão ser
mantidas se o proprietário aderir ao Programa de Regularização
Ambiental. A autorização será concedida em
caso de utilidade pública, interesse social ou
de baixo impacto. Pela
proposta, imóveis de até
quatro módulos fiscais
não precisam recompor a vegetação nativa.
Quem desmatou antes
da reserva legal ter percentual aumentado (a
partir do ano 2.000) não
precisa recompor além
do exigido na época.
ITR (Imposto Territorial Rural)
De competência exclusiva da União, sua
cobrança ocorre quando há o domínio útil ou
a posse de imóvel localizado fora do perímetro
urbano do município.
Os contribuintes do ITR
podem ser o proprietário do imóvel (pessoa

física ou jurídica), o titular do seu domínio
útil ou o seu possuidor
a qualquer título. A alíquota utilizada varia de
acordo com a área da
propriedade e seu grau
de utilização. A base
de cálculo é o valor da
terra sem qualquer tipo
de benfeitoria ou beneficiamento (inclusive
plantações), ou seja, o
chamado valor da terra
nua.
Unidades de Conservação (UCs)
Instituídas pelo poder público, nas suas
três esferas (municipal, estadual e federal),
são reguladas pela Lei
9.985/00, que institui
o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC). Estão divididas em dois grupos:
as de proteção integral
e as de uso sustentável. As primeiras não
podem ser habitadas
pelo homem, sendo
admitido apenas o uso
indireto dos seus recursos naturais em atividades como pesquisa científica e turismo
ecológico, por exemplo.
As de uso sustentável
admitem a presença
de moradores, tendo
como objetivo compatibilizar a conservação
da natureza com o uso
sustentável dos recursos naturais.
Através do conhecimento dos conceitos
existentes no Código
Florestal devemos saber usufrui-os da me-

Unidade de conservação – Floresta Amazônica

lhor forma possível.
Podemos considerar
nossas
propriedades
rurais como áreas de
interesse social, realizando produção e
atividades de manejo
agroflorestal
sustentável, principalmente
praticadas em pequenas propriedades familiares, independente da
região do Brasil. Também devemos aproveitar as áreas de preservação permanente e
unidades de conservação como áreas de valorização das propriedades, beneficiando-se na
contribuição rural.

Parque Nacional (Parna) de São Joaquim, Unidade de Conservação
gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da biodiversidade (ICMBio) em Santa Catarina.

O tema “Código Ambiental” está sendo apresentado em partes subsequentes de I a
V. É possível acessar todas as edições publicadas, através do Site: www.ceo.udesc.
br – Banner no lado direito “Acontecendo do CEO” clicando em “Sul Brasil Rural” ou
ainda em um site de pesquisa com o nome “Sul Brasil Rural”.

1 Acadêmicos de graduação do curso de Zootecnia. Ceo/Udesc - Chapecó/sc
2 Pesquisador Visitante. Bolsista Pós - Doutorado da Embrapa Acre/Cnpq. e-mail: lhefarinatti@gmail.com
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Zootecnia da UDESC presente na 49ª Reunião Anual da SBZ em Brasília-DF
Juliane Taiz Calgaro1, Elison Luciano Salles1, Diego de Córdova Cucco2

A

Sociedade Brasileira de Zootecnia
(SBZ), criada em
1951, é uma associação
científica sem fins lucrativos com mais de 4 mil
associados no Brasil e no
exterior. Conta com profissionais de excelência
que atuam promovendo
pesquisa e inovação na
área de Ciência Animal
nas mais diversas especialidades. Entre as contribuições dessa associação para a população
se destaca a publicação
mensal da Revista Brasileira de Zootecnia com o
objetivo de publicar artigos originais na área de
produção animal. Outra
importante contribuição
da SBZ é a realização da
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia a qual trata-se do
maior evento nacional
relacionado a produção
animal.
Reunidos sob o tema “A
produção animal em um
mundo em transformação”, a Reunião Anual da
SBZ deste ano foi realizada entre os dias 23 e 26
de julho de 2012 na capital federal, contou com a
participação de um grupo
da Zootecnia da UDESC
(Figuras 1 e 2). Trinta e
cinco acadêmicos e dois
professores partiram de
Chapecó, no dia 21 de
julho, para prestigiar o
evento no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília-DF.
Estiveram
presentes

Figura 2. Grupo da Zootecnia da UDESC na abertura da 49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia.

durante os quatro dias de
congresso mais de mil estudantes de graduação e pósgraduação em Zootecnia e
das diversas áreas da produção animal, além de muitos Zootecnistas e outros
profissionais que trabalham
em instituições públicas,
privadas, professores, técnicos e pesquisadores.
Foram mais de 60 palestras proferidas por cientistas
e
personalidades
reconhecidas nacional e
mundialmente na produção
animal, além de apresentação de trabalhos de pesquisa
com relevantes descobertas
científicas. Os acadêmicos
de Chapecó levaram 20 trabalhos científicos que foram
apresentados com o intuito
de divulgar o que é feito na
UDESC e contribuir com conhecimento científico no de-

Figura 1. Grupo da UDESC em frente ao Congresso Nacional.

senvolvimento sustentável
dos setores produtivos do
país, sustentabilidade essa
que é a ênfase do curso de
Zootecnia.
Entre as linhas de pesquisa que são desenvolvidas
no centro encontram-se as
relacionadas com a produção leiteira da região. Um
dos trabalhos apresentados
intitulado “Fatores determinantes da qualidade do leite
em diferentes níveis de especialização das unidades
produtoras”
apresentado
pela acadêmica da 8ª fase de
Zootecnia, Caroline Nienow,
foi embasado em estudo realizado no Oeste de Santa
Catarina. Com os resultados do estudo, constatou-se
que há redução nos níveis
de proteína e gordura do
leite à medida que aumenta o nível de especialização
produtiva da propriedade
rural. Porém, essa especialização encontra-se atrelada
à um leite de melhor qualidade devido à melhores práticas de higiene na ordenha
dessas propriedades, o que
reduz
significativamente
os índices de contagem de
células somáticas (CCS) e
contagem bacteriana total
(CBT).
Trabalhos como esse mostram a relevância do papel
da pesquisa e extensão universitárias no âmbito da co-

munidade; contribui para
o diagnóstico do perfil dos
produtores rurais da nossa
região. Assim, são ferramentas úteis para que sejam desenvolvidas novas tecnologias e aprimorados métodos
usuais na melhoria da vida
de quem trabalha direta e
arduamente com a produção animal.
Ocorreram
concomitantemente dez simpósios nos
quais foram abordados diferentes temas dentro das
áreas de abrangência da
Zootecnia - Pastagem e Forragicultura, Produção de
Ruminantes, Produção de
Suínos e Aves, Melhoramento Genético e Reprodução,
Aquicultura, Equideocultura, Animais de Companhia e
Silvestres, Sistemas de Produção e Gestão, Produção
de Ovinos e Caprinos e Tecnologia de Rações. Além dos
simpósios, foi realizado o
Seminário Brasileiro de Produção Animal, onde foram

dução de alimentos e a
redução da pobreza.
Dentre os temas abordados nas palestras
dentro de cada área
específica, era nítida
a preocupação com o
meio ambiente e com
a mitigação dos efeitos
do impacto ambiental
proveniente da produção animal brasileira e
mundial. Palestrantes
dos cinco continentes
apresentaram
novas
tecnologias que já são
utilizadas por eles em
outros países e que,
aliadas às nossas, podem alcançar grande
êxito no Brasil. Utilização de técnicas para
minimização da produção de dejetos e gases
poluentes pelos animais e alternativas sustentáveis para o destino
desses dejetos, ampliação do aproveitamento
dos nutrientes forne-

e economicamente no
atual mundo em transformação foram preocupações recorrentes
nas palestras.
Eventos dessa magnitude são importantes oportunidades para
expandir o conhecimento de acadêmicos,
professores,
técnicos
e pesquisadores das
diversas áreas da produção animal através
de debates, discussões
e procura por soluções
aos entraves pertinentes à esse meio para
que a sociedade como
um todo seja beneficiada.
Visitas técnicas a
Alta Genetics e ABCZ
em Uberaba – MG
Ao retornar do Congresso, sob orientação
do professor de Melhoramento
Genético
Animal do Departamento de Zootecnia da

Encerramento da 49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia.

tratados temas de extrema
importância e desafiadores
para os profissionais e órgãos governamentais ligados à produção animal brasileira, como perspectivas
do mercado de commodities
de origem animal; mudanças climáticas e a produção
animal nos trópicos; e pro-

cidos na alimentação
pelos animais para que
as fontes de alimento
sejam
eficientemente
utilizadas e diminua
assim a quantidade
fornecida. Alternativas
de sistemas produtivos
sustentáveis ambientalmente, socialmente

UDESC, Dr. Diego de
Córdova Cucco, os alunos fizeram duas visitas
em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A cidade
é conhecida como a capital mundial do gado
Zebu, polo na criação,
desenvolvimento
genético e comercializa-

Figura 3.Visita na Alta Genetics – Uberaba-MG.

ção desses animais, tendo
sido escolhido como sede
de grandes empresas relacionadas à disseminação de
genética deste gado. Abriga
também fazendas de renome na produção pecuária
nacional.
Na primeira visita, os acadêmicos foram recepcionados na Central de Produção e Tecnologia de Sêmen
da Alta Genetics do Brasil
(Figura 3) pelo funcionário
José Renato da Silva que
apresentou alguns dos animais disponíveis para coleta
de sêmen e a estrutura física da Central.
A Alta Genetics é uma das
maiores empresas de melhoramento genético bovino do mundo, com sede na
cidade de Calgary, província de Alberta, no Canadá.
No Brasil, a Central da Alta
conta com uma área de 110
hectares, onde estão construídos modernos laboratórios para execução de seus
programas de melhoramento genético e reúne o que
há de mais avançado em
técnicas e equipamentos.
O espaço foi projetado em
forma radial para facilitar
o manejo dos touros, com
capacidade para abrigar até
190 animais, confortável e
simultaneamente
(Figura
4). Como resultado de um
investimento em estrutura e
do padrão de qualidade reconhecido pelo mercado, a
empresa comercializou em

2008 mais de 2 milhões de
doses de sêmen, quebrando
todos os recordes e assumindo a ponta do mercado
brasileiro. Em 2009, 2010 e
em 2011 a Alta continua na
liderança do mercado nacional, comercializando no ano
passado mais de 3 milhões
de doses.
A Alta inaugurou em
2008, sua Central de Produção e Tecnologia de Sêmen de Caprinos e Ovinos,
com profissionais capacitados a atenderem os requisitos de manejo, nutrição e sanidade, além do
atendimento aos protocolos sanitários nacionais e
internacionais, permitindo
a exportação de sêmen.
A Alta é a primeira grande Central a comercializar
sêmen congelado dessas
espécies no país e foi parceira na criação do aplica-

dor expansor transcervical
para caprinos e ovinos.
Na segunda visita os acadêmicos foram recepcionados pela Gerente do Programa de Melhoramento
Genético Zebuíno (PMGZ)
(Figura 5) - Mariana Alencar, no auditório da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) onde
assistiram a uma apresentação sobre a associação e
seus programas de melhoramento genético.
A ABCZ representa cerca
de 18 mil associados, no
Brasil e no exterior, criadores dentre 6 raças zebuínas (Nelore, Guzerá, Gir,
Brahman, Sindi e Taba-

Parque Fernando Costa,
em Uberaba, que possui
34 pavilhões, além de
locais específicos para
realização de festas e
leilões, como o Centro
de Eventos Rômulo Kardec de Camargo e o Tatersal ABCZ. A cidade
também é sede de grandes exposições que proporcionam a ampliação
da visibilidade mundial
para a nossa pecuária
como a Expozebu, Expogenética,
Expoinel,
Expobrahman e a Mega
Leite.
Com a realização das
visitas, os alunos puderam conhecer grandes

Figura 5. Visita na Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) – UberabaMG.

puã). É uma entidade nacional que coordena e centraliza todas as atividades
relacionadas ao zebu nas
áreas técnica, política e
econômica. A sede da ABCZ
encontra-se no interior do

Figura 4. Vista aérea da Central da Alta Genetics – Uberaba-MG.

reprodutores e um pouco mais sobre o mercado
de sêmen, além de práticas de manejo com os
animais. Observaram de
perto a rotina da maior
associação de criadores
de zebuínos do mundo e
os seus programas para
desenvolvimento
de
toda a cadeia produtiva que envolve as raças
em questão. Esta viagem propiciou o encontro com outras realidades na área da produção
animal, despertando assim o interesse acerca
dessas atividades muitas vezes distantes da
rotina acadêmica usual.
Isto sem dúvida contribui na formação de profissionais de visão global e atuação dinâmica
no mercado de trabalho.

1- Acadêmicos do curso de Zootecnia UDESC – CEO. Chapecó/SC.
2- Professor de Genética e Melhoramento Animal e Coordenador do curso de Zootecnia UDESC – CEO. Chapecó/SC

Figura 2. Selo “Produto Orgânico Brasil”
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Indicadores

Agenda
Tempo
Previsão de Tempo
Sol e temperatura elevada para época do
ano!
Quinta e sexta-feira (23 e 24/08): A massa
de ar seco mantém o tempo estável com sol em
SC, com formação de nevoeiros entre a Serra e
o Litoral na madrugada e início desta manhã.
A temperatura segue elevada para época do
ano.
Sábado (25/08): Sol entre nuvens em SC,
com chance de chuva isolada à noite no Oeste
devido a aproximação de uma nova frente fria.
Temperatura elevada.
Domingo (26/08): Um cavado (área alongada
de baixa pressão) provoca aumento de nebulosidade em todas as regiões e chuva com trovoadas isoladas no Oeste, Meio Oeste, Planalto
Sul e Litoral Sul. Temperatura em declínio,
primeira onda de frio de agosto.
TENDÊNCIA de 27/08 a 06/09/2012
Nos dias 27 e 28 há previsão de chuva e temperatura baixa para SC, devido a influencia de
um cavado (área alongada de baixa pressão) e
de uma massa de ar mais frio. O mês termina
com tempo estável no Estado e temperatura
em elevação. Entre os dias 02 e 03/09, uma
nova frente fria deve trazer chuva para SC.
Previsão climática para 3 meses em Santa
Catarina
AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2012
(Atualizado: 02/08)
Fim do inverno e início da primavera com mais
chuva, e menos frio em Santa Catarina!
Os meses de agosto, setembro e outubro devem ser de chuva entre a normalidade e acima
da média em Santa Catarina, com pouco frio
no final do inverno. A chuva será bem distribuída no tempo e no espaço territorial catarinense.
Com relação à temperatura a expectativa é de
um final de inverno com pouco frio, com temperatura acima da média climatológica.
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

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 – 06/09/2012

Sul brasil

14/08 a 28/09 - Em Busca da Arte – “Artistas Pioneiros em Chapecó e Santa Catarina”
A mostra apresenta desenhos, croquis, pinturas e esculturas dos artistas Agostinho Duarte, Cyro Sosnoski,
Paulo de Siqueira, Dalme Rauen e Victor Meirelles
Local: Centro de Cultura e Eventos Plinio Arlindo de
Nes
Fone: 49 3319 1010
Ingressos: Entrada franca
23/08 - Cinema - “ O que é isso Companheiro?”
(Brasil, 1997)
Horário: 20h às 21h
Local: Teatro SESC Chapecó
End: Rua Brasília, 475-D
Telefone: (49) 3319-9100 / 3319-9124
Promotor: Sesc Chapecó.
Entrada Franca
Público Livre
24 a 26/08 – 4ª Exposição de Orquídeas de Chapecó
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de
Nes
Contato: (49) 9915-2775 Entrada Franca
24/08 – Espetáculo ““La Conspiración de Los Objetos” (Cia Periplo – Argentina)
Horário: 20h às 21h
Local: Teatro SESC Chapecó
End: Rua Brasília, 475-D
Telefone: (49) 3319-9100 / 3319-9124
Promotor: Sesc Chapecó.
Entrada Franca / Público Livre
25 e 26/08 – 10º Encontro Sul Brasileiro de Corais
Universitários e 4º Encantar - Encontro Municipal
de Corais
Horário: 25/08/2012 - 19h
26/08/2012 - 15h - Coro Infanto Juvenil
20h- Coro Adulto
Local: Teatro Municipal de Chapecó e Sala Branca
Contato: Telefone: (49) 3319-1010
Entrada Franca
27 a 31/08 Mercomóveis 2012
Parque de exposições Tancredo Neves – Efapi
Chapecó SC
www.mercomoveis.com.br
Visitação das 13h às 20h
28/08 - Cinema - “ Terra em Transe” (Brasil, 1967)
Horário: 20h às 21h
Local: Teatro SESC Chapecó
End: Rua Brasília, 475-D
Telefone: (49) 3319-9100 / 3319-9124
Promotor: Sesc Chapecó.
Entrada Franca
Público Livre
25/08 a 02/09 - Expointer 2012
Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários
Local: Parque de Exposições Assis Brasil
Esteio/RS

www.jornalsulbrasil.com.br

R$

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
Ovos
Batata doce assada
Peixe limpo, fresco-congelado3
- filé de tilápia
- carpa limpa com escama
- peixe de couro limpo
Mel3
Pólen de abelha3 (120 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)
Cookies integrais

2,77 kg
2,59 kg
1,69 kg
92,00 ar
96,00 ar
101,00 ar
4,50 kg
3,20 kg
110,00 sc
27,00 sc
28,50 sc
73,00 sc
0,83 lt
64,70 sc
69,50 sc
60,00 sc
10,00 sc
14,00 sc
335,00 ton
11,00 – 13,00 kg
11,00 – 13,00kg
7,50 – 17,00 kg
6,50 – 8,50 kg
5,50 – 8,00 kg
8,00 – 8,75 kg
2,50 – 3,00 uni
9,00 kg
2,75 dz
3,50 kg
17,00 kg
8,50 – 9,50 kg
10,00 kg – 11,00
9,00 – 10,00 kg
21,00
10,00 – 12,00 cxa
1,00 uni
1,50 uni
1,00 uni
3,50

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

10,00 sc
6,10 sc
91,00 tn

Dólar comercial

Compra: 2,0191
Venda: 2,0196

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

622,00
700,00 – 800,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 22/08/2012
* 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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