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A leptospirose 
é uma doen-
ça infecciosa 

aguda, causada por 
uma bactéria do gê-
nero Leptospira, que 
ocorre no mundo todo, 
exceto nas regiões po-
lares. Ela é classifica-
da como uma zoonose, 
ou seja, acomete a ho-
mens e animais de vá-
rias espécies (bovinos, 
ovinos, cães, gatos, 
equinos, ratos). Esses 
animais, mesmo quan-
do vacinados, podem 
tornar-se portadores 
assintomáticos e eli-
minar a bactéria junto 
com a urina. 

Em 2010 em todo o 
Brasil foram registra-
dos 3.083 casos. Os 
surtos são favorecidos 
pela ingestão de ali-
mentos e água, contato 
da pele (principalmente 
das mucosas, olhos ou 

ferimentos), com águas 
superficiais, lixo, lama, 
contaminados pela 
urina de animais que 
sejam reservatórios da 
doença. A leptospiro-
se não é disseminada 
de pessoa a pessoa, 
sempre há um animal 
– preferencialmente o 
rato de esgoto (Rattus 
novergicus) – é que irá 
transmiti-la. A Lep-
tospira interrogans, 
bactéria causadora da 
leptospirose multipli-
ca-se nos rins desses 
animais sem causar 
danos e é eliminada 
pela urina, às vezes por 
toda a vida do animal. 
A bactéria sobrevive no 
solo úmido ou na água, 
que tenham pH neutro 
ou alcalino. Não sobre-
vive em águas com alto 
teor salino. 

Em seres humanos 
infectados a leptos-

Rato de esgoto (Rattus nover-
gicus)
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Cuidados para se evitar a leptospirose
POR VAnESSA J. GROkAliSki1 & DAniElA R.J. FREitAS2

pirose pode ou não 
apresentar sintomas. 
Quando apresenta, os 
sintomas são: febre 
alta, dor de cabeça se-
vera, tremores, dores 
musculares e podem 
incluir olhos e pele 
amarelada, dor abdo-
minal, vômito e diar-
reia. Causa também 
problemas hepáticos e 
renais. É de extrema 
importância buscar 
auxílio médico no caso 
de mínima suspeita de 
infecção para se evitar 
complicações da doen-
ça.

Nos animais os sinais 
clínicos de infecção 
são: febre, anorexia, 

depressão, problemas 
reprodutivos, abortos 
e, no caso de bovinos, 
causa ainda paralisia 
do rúmen, entre ou-
tros sintomas que se-
rão descritos abaixo. 
Muitas vezes a doença 
é subclínica e o animal 
se torna portador e dis-
seminador do agente.

A leptospirose bovi-
na é endêmica no Bra-
sil, podendo ocasionar 
nos bovinos alterações 
congênitas, abortos, 
distúrbios reprodutivos 
(retenção de placenta 
e natimortos), com in-
fecções subclínicas ca-
pazes de prejudicar a 
eficiência reprodutiva 

do animal, levando-o 
à subfertilidade. Leva 
também a perdas na 
produção de leite de-
vido a problemas com 
mastites. São acometi-
dos bovinos de ambos 
os sexos, porém com 
perdas mais significa-
tivas em fêmeas. 

A forma aguda da 
leptospirose é relacio-
nada à fase inicial da 
doença, que coincide 
com a bacteremia, e 
geralmente é de difícil 
visualização. Entre-
tanto, é possível com o 
desenrolar do quadro 
clínico observar nos 
bovinos sinais de febre 
alta (40,5 a 41,5 oC), 

hemoglobinúria, icte-
rícia, anorexia, aborto 
em animais prenhes 
e queda na produção 
do leite devido a uma 
mastite atípica, com o 
úbere podendo apre-
sentar-se edematoso 
e flácido à palpação e 
o leite amarelado ou 
tingindo de sangue. 
Nesta fase, a taxa de 
mortalidade é alta, 
principalmente em be-
zerros, ou quando so-
brevivem, a convales-
cência é prolongada. 

O diagnóstico em bo-
vinos baseia-se prin-
cipalmente em testes 
sorológicos, com pes-
quisa de anticorpos 
por aglutinação, fixa-
ção de complemento, 
fluorescência indireta 
e Elisa. O tratamen-
to é feito basicamente 
com o uso de antibió-
ticos.

O controle deve ser 
feito através do diag-
nóstico, com trata-
mento e isolamento 
dos animais doentes. 
Os animais devem ser 
retirados de áreas ala-
gadas, mantidos dis-
tantes dos depósitos de 
alimentos e, em casos 
de abortos, o feto e res-
tos placentários, devem 
ser enterrados. Em ca-
sos de surtos, deve tra-
tar preventivamente os 
animais sadios, evitan-
do colocá-los em pastos 
alagados, ou mesmo 
agrupá-los. - bactéria causadora da leptospirose

Possíveis rotas de disseminação da doença



Quinta-feira, 10 de Março de 2011�

Sul brasil                                                                www.jornalsulbrasil.com.br                                                     16 Anos

Caderno Rural

Na produção animal 
ocorre grande osci-
lação na oferta de 

volumosos ao longo do ano, 
fato este atribuído a fatores 
como condições climáticas 
e estação do ano. Uma das 
alternativas para minimizar 
essa problemática é a con-
servação de forragens na 
forma de silagens. Dentre as 
diversas culturas utilizadas 
para este fim a cana-de-açú-
car demonstra-se viável, por 
apresentar facilidade e tra-
dição de cultivo e, sobretu-
do pela competitividade em 
relação às outras culturas, 
uma vez que apresenta alto 
rendimento de produção (80 
a 120 toneladas/ha/ano). 
Além disso, a colheita é reali-
zada no período mais seco do 
ano, o que facilita a logística 
na propriedade. Entretanto, 
a cana-de-açúcar por apre-

Silagem de cana-de-açúcar na alimentação animal
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A silagem de cana-de-açú-
car se coloca como alternativa 
de conservação de forragem 
para suplementação volumo-
sa para ruminantes. Entre-
tanto deve ser confeccionada 
de acordo como as práticas 
recomendadas considerando 
a época da colheita, tamanho 
de partículas, compactação e 

vedação do silo. Vale ressal-
tar, que a utilização de aditi-
vos deve ser realizada com o 
propósito de controlar perdas 
inerentes ao processo de fer-
mentação e não para corrigir 
ou eliminar erros de manejo 
cometidos durante o proces-
so de ensilagem da cana-de-
açúcar.

Silagem de cana-de-açúcar na alimentação animal
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Na produção animal ocorre grande oscilação na oferta de volumosos ao longo do

ano, fato este atribuído a fatores como condições climáticas e estação do ano. Uma das

alternativas para minimizar essa problemática é a conservação de forragens na forma de

silagens. Dentre as diversas culturas utilizadas para este fim a cana-de-açúcar demonstra-

se viável, por apresentar facilidade e tradição de cultivo e, sobretudo pela

competitividade em relação às outras culturas, uma vez que apresenta alto rendimento de

produção (80 a 120 toneladas/ha/ano). Além disso, a colheita é realizada no período mais

seco do ano, o que facilita a logística na propriedade. Entretanto, a cana-de-açúcar por

apresentar baixo teor de proteína e alto teor de açúcar pode ocasionar queda no consumo

e não atender as necessidades nutricionais do animal quando fornecida como único

componente da dieta.

Quando conservada na forma de silagem a cana-de-açúcar apresenta fermentação

alcoólica predominante, sendo que os carboidratos são transformados em etanol e gás

carbônico. Esses fatores resultam em uma silagem de baixa qualidade, ocasionando

redução no consumo e queda no desempenho animal. Para solucionar este problema a

alternativa é a utilização de aditivos químicos como a uréia, calcário calcítico ou cal

virgem ou ainda aditivos microbianos, os quais agem para melhorar e reduzir as perdas

decorrentes do processo fermentativo que ocorre no material ensilado. Dados de pesquisa

(Quadro 1) apresentam a comparação entre a cana-de-açúcar fresca picada e a silagem

produzida sem ou com aditivo microbiano e demonstram a variação na composição

devido à fermentação alcoólica.
Quadro 1 - Composição da cana-de-açúcar in natura e das silagens experimentais (%MS)

Componentes
(% da MS)

Cana-de-açúcar
fresca picada

Silagem de cana-de-
açúcar sem aditivo

Silagem de cana-de-açúcar
contendo aditivo microbiano*

Proteína bruta 4,09 3,93 4,07

Carboidratos solúveis 50,1 4,50 4,00

Etanol ----- 3,20 2,80

Ácido acético ----- 4,10 5,70

*Aditivo contendo Lactobacillus buchneri
Fonte: Mendes et al. (2008) – Revista Brasileira de Zootecnia, v.37, n.2, p.2191-2198, 2008.

sentar baixo teor de proteína 
e alto teor de açúcar pode 
ocasionar queda no consumo 
e não atender as necessida-
des nutricionais do animal 
quando fornecida como úni-
co componente da dieta. 

Quando conservada na 
forma de silagem a cana-de-
açúcar apresenta fermenta-
ção alcoólica predominante, 
sendo que os carboidratos 
são transformados em eta-
nol e gás carbônico. Esses 
fatores resultam em uma 
silagem de baixa qualida-
de, ocasionando redução 
no consumo e queda no 
desempenho animal. Para 

solucionar este problema a 
alternativa é a utilização de 
aditivos químicos como a 
uréia, calcário calcítico ou 
cal virgem ou ainda aditi-
vos microbianos, os quais 
agem para melhorar e redu-
zir as perdas decorrentes do 
processo fermentativo que 
ocorre no material ensilado. 
Dados de pesquisa (Quadro 
1) apresentam a compara-
ção entre a cana-de-açúcar 
fresca picada e a silagem 
produzida sem ou com adi-
tivo microbiano e demons-
tram a variação na compo-
sição devido à fermentação 
alcoólica.

Informações complementares: 
clayton.mendes@udesc.br

Colheita e fracionamento da cana para produção de silagem

A mastite, infla-
mação da glân-
dula mamária, 

é caracterizada por 
infiltração de microor-
ganismos patogênicos 
- psicrotróficos: que 
crescem em temperatu-
ra de refrigeração me-
nor ou igual a 7ºC - no 
tecido epitelial secre-
tor. Na sua presença, 
ocorrem modificações 
no epitélio que permite 
a passagem de outros 
componentes (proteínas 
e enzimas microbianas 
e sanguíneas) para o lú-
men alveolar (cisterna 
do teto e úbere). Duran-
te a produção, o bene-
ficiamento e a armaze-
nagem ocorrem à ação 
de enzimas (proteases) 
que promovem a hidró-
lise (fragmentação) da 

proteína (caseína) com 
surgimento de odores 
e sabores estranhos no 
leite e seus derivados. 

Níveis elevados de 
bactérias psicrotrófi-
cas (maior ou igual 105 
ufc/mL.) e CCS (en-
tre 200.000 e 400.000 
céls/mL.) na matéria 
prima inicial predis-
põem ao surgimento 
de defeitos durante a 
fabricação, defeitos de 
textura e alterações 
nas propriedades orga-
nolépticas. Adicional-
mente, estima-se que 
reduções no rendimen-
to industrial de queijos 
semiduros (Provolone. e 
Gouda) possam alcan-
çar valores de até 4%, 
ou seja, uma perda final 
de 400kg de queijo para 
cada 100.000 litros de 

leite processado.
A INSTRUÇÃO NOR-

MATIVA Nº 51 (IN 51) 
melhorou a qualidade 
da matéria prima inicial 
(leite cru), utilizada na 
fabricação de derivados 
lácteos. Contudo, ain-
da existem condições 
inadequadas por toda 
a cadeia produtiva lác-
tea, abrangendo des-
de as boas práticas de 
produção (ordenha) e 
transporte (caminhões 
refrigerados), ao bene-
ficiamento (pasteuriza-
ção), até o acondicio-
namento nos mercados 
varejistas (com o desli-
gamento das câmaras 
de refrigeração duran-
te a noite).

Embora a implan-
tação da IN 51 tenha 
inserido melhorias em 

Influência das bactérias psicrotróficas nas 
características sensoriais em leites e derivados

POR OtAViAnO CARnEiRO DA CUnhA nEtO1

1 Médico Veterinário, Doutorando em Bioengenharia de Sistemas, Universidade Federal de São João Del Rei/MG. E-mail: otavianoneto@hotmail.com

toda a cadeia láctea, 
o modelo técnico de 
extensão existente e a 
forma de captação de 
leite, em algumas re-
giões do Brasil, ainda 

são insatisfatórios. A 
ausência de progra-
mas de pagamento por 
qualidade e bonifica-
ção dificulta a inserção 
de pequenos e médios 

produtores e permite 
que existam falhas na 
produção que refletem 
diretamente na quali-
dade dos produtos fi-
nais.

A figura demonstra a importância em manter o controle sanitário dos animais e sempre buscar a qualida-
de da matéria prima inicial (leite cru)
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O consumo de lei-
te de vaca ini-
ciou há 11.000 

anos com a domestica-
ção de bovinos leiteiros, 
sendo este um dos pro-
dutos mais consumidos 
atualmente. Recente-
mente, um “novo” leite 
vem ganhando desta-
que no mercado consu-
midor, o chamado “leite 
de soja”. 

O “leite de soja” é uma 
bebida de origem vege-
tal elaborada a partir 
dos grãos de soja, onde 
depois de descasca-
dos são macerados. Os 
grãos permanecem de 
molho em água quen-
te por algumas horas, 
e após são triturados 
junto com a água até 
que se forme uma pas-

1 Zootecnista, formada pelo CEO/UDESC. Chapecó/SC E-mail: camila_ducati@zootecnista.com.br
2 Orientadora, professora do curso de Zootecnia - CEO/UDESC. Chapecó/SC

Parece leite, mas é soja
POR CAMilA DUCAti1 & CáSSiA nESPOlO2 

Tabela 1 – Composição nutricional do leite de vaca integral e “leite de soja”.

Componentes Leite de vaca “Leite de soja”

Calorias (kcal/100g) 67 39

Proteína (g/100g) 3,3 2,4

Carboidratos (g/100g) 4,9 4,3

Lipídios (g/100g) 3,8 1,6

Colesterol (mg/100g) 10 0

Cálcio (mg/100g) 123 17

Lactose (%) 5 0

Sódio (mg/100g) 64 57
Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos – TACO (2006).

Tanto o leite de vaca, quanto o “leite de soja” são benéficos à saúde humana, no

entanto o de soja pode ser utilizado como substituto ao leite convencional por pessoas

com intolerância a lactose, pelo fato de não conter lactose em sua composição. Outro

benefício é por conter baixo teor de lipídios, ausência de colesterol, alto teor de lecitina

e ácidos graxos poliinsaturados auxiliando na saúde cardiovascular humana,

demonstrando, de acordo estudos realizados recentemente, efeitos positivos na

regulação dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Com relação ao conteúdo

de lipídios, o próprio leite bovino já apresenta alternativas de consumo, através das

opções de leite integral, semi-desnatado ou desnatado.

O leite de vaca contém mais cálcio, mineral essencial para a formação e a

manutenção da integridade dos ossos e maior teor protéico, propiciando a formação e a

manutenção dos tecidos do organismo humano. Para pessoas que não apresentem

restrições como a intolerância à lactose, o leite de vaca apresenta maior digestibilidade

que o de soja. Isto se deve a componentes presentes na soja que podem levar à

dificuldade em digerir este alimento. Outro fator muito lembrado pelo consumidor é o

sabor estranho associado às bebidas à base de soja, o que explica sua comercialização

em muitos produtos misturados a sabores de frutas.

De maneira geral, ambos possuem benefícios, no entanto existem restrições de

consumo que variam de pessoa para pessoa, bem como a preferência pelo sabor de cada

ta consistente, sendo 
imediatamente cozida. 
A pasta fluida resul-
tante passa por um 
processo de filtragem e 
prensagem até que se 
extraia, por fim, o “lei-
te de soja”, pois imita a 
aparência do leite ani-
mal. A polpa resultante 
da prensagem é chama-
da de okara e pode ser 
utilizada no preparo de 
outros alimentos à base 
de soja.

Ao contrário do “leite 
de soja”, o leite de vaca 
é um alimento de ori-
gem animal produzido 
pelas células secretoras 

das glândulas mamá-
rias de animais em lac-
tação. A denominação 
“leite de soja” aparece 
grifada, pois o Ministé-
rio da Agricultura con-
sidera que o termo leite 
deve ser empregado ao 
produto da ordenha de 
vacas ou de outras es-
pécies. Além de se dife-
renciarem por sua ori-
gem, sua composição 
nutricional também os 
distingue, como ilus-
trado na tabela 1 com-
parativa abaixo a qual 
apresenta a composi-
ção nutricional desses 
dois “leites”.

tabela 1 – Composição nutricional do leite de vaca integral e “leite 
de soja”.

Fonte: tabela Brasileira de Composição de Alimentos – tACO (2006).

Tanto o leite de vaca, 
quanto o “leite de soja” 
são benéficos à saúde 
humana, no entanto o 
de soja pode ser utiliza-
do como substituto ao 
leite convencional por 
pessoas com intolerân-
cia a lactose, pelo fato 
de não conter lactose em 
sua composição. Outro 
benefício é por conter 
baixo teor de lipídios, 
ausência de colesterol, 
alto teor de lecitina e 
ácidos graxos poliinsa-
turados auxiliando na 
saúde cardiovascular 
humana, demonstran-
do, de acordo estudos 
realizados recentemen-
te, efeitos positivos na 
regulação dos níveis 
de colesterol e triglice-
rídeos no sangue. Com 
relação ao conteúdo de 
lipídios, o próprio leite 
bovino já apresenta al-
ternativas de consumo, 
através das opções de 
leite integral, semi-des-
natado ou desnatado.

O leite de vaca contém 
mais cálcio, mineral es-
sencial para a forma-

ção e a manutenção da 
integridade dos ossos 
e maior teor protéico, 
propiciando a formação 
e a manutenção dos te-
cidos do organismo hu-
mano. Para pessoas que 
não apresentem restri-
ções como a intolerân-
cia à lactose, o leite de 
vaca apresenta maior 
digestibilidade que o de 
soja. Isto se deve a com-
ponentes presentes na 
soja que podem levar à 
dificuldade em digerir 
este alimento. Outro fa-
tor muito lembrado pelo 
consumidor é o sabor 
estranho associado às 

bebidas à base de soja, o 
que explica sua comer-
cialização em muitos 
produtos misturados a 
sabores de frutas. 

De maneira geral, am-
bos possuem benefícios, 
no entanto existem res-
trições de consumo que 
variam de pessoa para 
pessoa, bem como a 
preferência pelo sabor 
de cada um dos alimen-
tos. O mais indicado é o 
consumo baseado nas 
necessidades individu-
ais, possibilitando uma 
alternativa para o con-
sumidor que não pode 
consumir o leite bovino.
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Expediente

Outro projeto 
de pesquisa, 
agora intitula-

do “Biodiversidade de 
organismos edáficos e 
atributos físico-quími-
cos como indicadores 
da qualidade do solo 

em sistemas de mane-
jo do estado de Santa 
Catarina”, de autoria 
dos professores Dilmar 
Baretta (Coordenador 
geral do projeto) e Ca-
rolina R.D.M. Baretta, 
do curso de Zootecnia 

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico aprova outro 
megaprojeto sob a coordenação dos professores do curso de Zootecnia da UDESC/CEO

do Centro de Educação 
Superior do Oeste (CEO) 
da UDESC, foi aprovado 
pelo SisBIOTA – Pesqui-
sa em Redes Temáticas 
para o entendimento e 
previsão de respostas 
da Biodiversidade Bra-
sileira às mudanças cli-
máticas e aos usos da 
terra, do CNPq.

O anúncio foi feito 
pelo diretor geral do 
CEO, Luciano Hack, 
salientando o mérito da 
aprovação, pois o pro-
jeto concorreu a nível 
nacional em editais ex-
ternos e receberá recur-
sos no valor global de 
R$ 410.130,00 mil com 
aprovação de várias bol-
sas de estudos em dife-
rentes níveis (Iniciação 

Científica, Apoio Técni-
co, Pós-Doutorado).

 “É um projeto de re-
levância e abrangência 
internacional e de fun-
damental importância 
para a UDESC e para 
Santa Catarina, pois 
esse tipo de estudo é 
praticamente inexisten-
te no estado. O projeto 
terá a participação de 
três professores de ou-
tros países e que são as 
maiores autoridades no 
assunto: Samuel Woos-
ter James (Kansas Uni-
versity, EUA), Thibaud 
Decaëns (Diretor do 
ECODIV, Universida-
de de Rouen, França) e 
José Paulo Sousa (Coor-
denador de dois progra-
mas de Pós-Graduação 

em Ecologia do Solo, 
Universidade de Coim-
bra, Portugal)”, afirma 
o Diretor de Pesquisa e 
Pós-Graduação do CEO, 
Dilmar Baretta. Outra 
participação importante 
é a da Dra. Marie Bartz, 
Pós-Doutoranda neste 
projeto que é referencia 
na área de taxonomia, 
pois são poucos os es-
pecialistas no mundo, 
a qual deve chegar no 
CEO no início de maio 
ficando no mínimo 12 
meses via CNPq sob su-
pervisão do Prof. Dilmar 
Baretta.

O projeto recebeu vá-
rios pedidos de pesqui-
sadores de outras insti-
tuições interessados em 
colaborar como mes-

trandos, doutorandos 
e professores de outros 
Centros, e já conta com 
a colaboração do CAV/
UDESC (Prof. Osmar 
Klauberg Filho e Leila 
Santos); Embrapa Flo-
restas (George G. Bro-
wn); FURB; USP/CENA 
e USP/ESALQ.

O diretor geral do CEO, 
Luciano Hack, destacou 
que o Departamento de 
Zootecnia do CEO vem 
conseguindo aprovar 
importantes projetos de 
pesquisa com recursos 
externos que são bem 
concorridos, o que é 
uma grande conquista 
e demonstra a excelente 
qualificação e compe-
tência dos professores 
envolvidos. 
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Caderno Rural

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 9/03
* 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.

Tempo
Sucos desintoxicantes para 

depois do carnaval
Passada a folia é hora de limpar o organismo, re-
carregar as energias, dando os nutrientes que ele 
precisa para ter mais saúde e energia. Uma boa 
maneira de ajudar a colocar as toxinas para fora, 
combater a ressaca, limpar o organismo e ficar 
mais relaxado é investir nos sucos 
• Ao acordar, esprema um limão em um copo 
d’água e tome ainda em jejum. Depois disso, 
aguarde 40 minutos até tomar o café da manhã. 
Essa receita milenar é muito usada pelos prati-
cantes de yoga e ajuda a desintoxicar o organis-
mo.

Suco de vegetais
- 3 cenouras
- 1 maçã sem casca
- 1 folha de couve mineira
- 1 punhado de salsa
- 1 punhado de hortelã
- 1 talo de aipo
Bata tudo na centrífuga e tome ainda pela ma-
nhã. As enzimas dos vegetais crus fazem uma 
faxina no organismo.

Suco de abacaxi com hortelã 
- 4 rodelas de abacaxi descascado
- 2 copos de água
- 2 punhados de hortelã orgânica
Bata todos os ingredientes no liquidificador. O 
abacaxi tem efeitos drenantes e é diurético. A 
mistura é ideal para ser consumida no lanche 
da manhã ou da tarde.

Maçã com aipo e linhaça 
- 4 maçãs sem casca
- 4 talos de aipo grande
- 2 colheres de sobremesa de linhaça
Coloque a linhaça em meio copo de água e deixe 
na geladeira, durante cerca de 6h, armazenada 
em pote fechado. Depois disso bata a linhaça, as 
maçãs e os aipos na centrífuga. 

IndicadoresReceita

Quinta a sábado (10 e 13/03): Sol entre 
algumas nuvens no Oeste, Meio Oeste e Planalto 

Sul. Nas demais regiões, variação de nebulosidade 
e chuva, especialmente pela manhã e período notur-
no, associada à circulação marítima. Temperatura 

elevada. 

Domingo (14/03): No Oeste, pancadas de 
chuva com trovoadas a partir da tarde, devido a 
passagem de uma frente fria pelo Sul do Brasil

TENDÊNCIA 14 a 24/03/2011
Neste período o tempo fica mais firme em boa 

parte de SC, com chuva isolada e volumes meno-
res, concentrados especialmente no Litoral. De uma 
forma geral, a temperatura permanece elevada em 
boa parte do estado, diminuindo no fim da primeira 
quinzena com a chegada de uma nova massa de ar 
frio ao Sul do Brasil, que acompanha o deslocamen-

to de uma frente fria. 
Obs: A estação do verão é a mais chuvosa do ano, 
quando são comuns pancadas de chuva entre a 
tarde e início da madrugada, com volumes eleva-
dos num curto espaço de tempo, o que favorece 

pontos localizados de alagamentos. As máximas 
normalmente ultrapassam a casa dos 30 graus já 
pela manhã e, eventualmente, chegam próximo a 

casa dos 40°C. Tornados e trombas d&apos;água, 
são registrados nesta época do ano. Os valores de 
IUV (índice de Ultra Violeta), que são nocivos à pele 
humana nos horários críticos, atingem valores máxi-

mos diariamente.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL 
MAR/ABR/MAI

Diminuição da chuva no decorrer do trimestre!
A previsão é que as chuvas fiquem de “normal” a 

abaixo da média climatológica, no trimestre MAR/
ABR/MAI, lembrando que os acumulados de chuva, 
neste período, são menores em relação à primavera 

e verão, especialmente nas regiões Oeste e Meio 
Oeste. Em Março há um indicativo de quebra do 

padrão atmosférico, de chuva frequente e volumosa, 
observado em Janeiro e Fevereiro, com previsão de 
uma condição de tempo mais firme em SC, ainda 
assim com chuva isolada com volumes menores. 
Neste período a condição também é favorável à 

ocorrência de temporais com ventos fortes e grani-
zo isolado, que podem ocorrer em todo o estado e 
provocar estragos, embora menos frequentes em 

relação ao verão.

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 – 24/03/2011

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 26/01
* 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$
2,31 kg
2,27 kg

Frango de granja vivo 1,57 kg
Boi gordo - Chapecó

- São Miguel do Oeste
- Sul Catarinense

92,00 ar
102,00 ar
100,00 ar

Ovinos – Peso Vivo4

- Cordeiro (até dois dentes)
- Ovelha e capão (adultos)

3,70 kg
3,00 kg

Feijão preto (novo) 62,00 sc
Trigo superior ph 78 25,00 sc
Milho amarelo 24,00 sc
Soja industrial 46,00 sc
Leite–posto na plataforma ind*. 0,73 lt
Adubos NPK (8:20:20)1

(9:33:12)1

(2:20:20)1

52,50 sc
61,00 sc
48,30 sc

Semente de aveia preta1 0,56 kg
Semente de azevem1 1,50 kg
Fertilizante orgânico2

Farelado - saca 40 kg2

Granulado - saca 40 kg2

Granulado - granel2

10,00 sc
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 agroecológica3 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: 1,643
Venda: 1,645

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

545,00
630,00 a 730,00

A UDESC e o 
Jornal Sul Brasil 

parabenizam 
as mulheres, 

em especial as 
agricultoras, pela 

comemoração do DIA 
INTERNACIONAL 

DA MULHER.


