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A Leishmaniose 
Visceral Cani-
na (LVC) é uma 

doença que ocorre em 
cães e outros animais, 
podendo ser transmi-
tida aos humanos. É 
causada pelo protozo-
ário Leishmania cha-
gasi, que parasita e 
destrói as células do 
sistema imunológico 
do hospedeiro verte-
brado (principalmente 
macrófagos). 

É uma zoonose (doen-
ça comum aos animais 
e ao homem) transmi-
tida pela picada de 
um inseto, conhecido 
como flebótomo, sendo 
que a espécie predo-
minante no Brasil é a 
Lutzomyia longipalpis, 
também conhecida 
como mosquito-palha 
(Figura 01), o qual 
vive ao nível do solo, 
próximos à vegetação 
em raízes e/ou tron-
cos de árvores, onde a 
temperatura varia en-
tre 20ºC e 30ºC, com 
umidade aproxima-
da de 80%, podendo 
também, adaptar-se à 
outros ambientes com 
condições diferentes 
destas. Em Santa Ca-
tarina, observou-se a 
ocorrência de alguns 
casos de LVC em 2010 
e 2011 na região de 
Florianópolis, nas de-
mais regiões não hou-
ve, ainda, ocorrência 
significativa.

O inseto se infecta 
ao sugar o sangue de 
um animal que conte-

nha o protozoário, e, 
ao picar outro animal 
acaba por transmitir o 
agente e, consequen-
temente, a doença. 

Além do cão e do ho-
mem muitas outras 
espécies de mamífe-
ros, como canídeos 
silvestres, marsupiais, 
gato, roedores e bo-
vinos também podem 
ser infectadas pela pi-
cada do mosquito. Po-
rém, em regiões onde 
ocorrem maior núme-
ro de casos de Leish-
maniose Visceral em 
humanos, os cães são 
considerados os mais 
importantes reser-
vatórios do parasito, 
devido a sua relação 
de proximidade com o 
homem e sua alta car-
ga parasitária cutânea 
quando sintomáticos. 

A LVC é uma doen-
ça que pode se apre-
sentar com ou sem 
sintomas, acomete 
o fígado, baço e me-
dula óssea, podendo 
evoluir inclusive para 
óbito. Os animais do-
entes podem apresen-
tar febre irregular, 
anemia, emagreci-
mento progressivo, 
caquexia, alterações 
cutâneas, alopecia 
(perda de pelos) local 
ou generalizada, ulce-
rações crostosas, oni-
cogrifose (crescimento 
anormal de unhas), 
icterícia (coloração da 
mucosa alterada, tor-
nando-se amarelada, 
podendo ser observa-

da no interior da boca, 
por exemplo), insufici-
ência renal, alterações 
neurológicas como 
paresia dos membros, 
ataxia e convulsão, 
entre outros. Os sinais 
clínicos podem mime-
tizar várias doenças 
sistêmicas, podendo 
ser confundidos com 
estas e assim, faz-se 
necessário o acompa-
nhamento de exames 
confirmatórios quando 
há a suspeita.

No tratamento da 
LVC, assim como ou-
tras doenças causa-
das por protozoários, 
a cura parasitológica 
não existe, mas há 
clínica com remissão 
dos sinais, fazendo-se 
a manutenção da qua-
lidade de vida do ani-
mal e diminuição da 
carga parasitária, com 
consequente diminui-
ção da capacidade de 
transmissão. 

No Brasil, o trata-
mento de cães com a 
utilização de drogas de 
uso humano ou dro-
gas não registradas no 
Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) está 
proibido através da 
Portaria Interminis-
terial nº 1.426, de 11 
de julho de 2008, do 
Ministério da Saúde 
(MS) e MAPA, daí a im-
portância de controle 
e prevenção da LVC, 
envolvendo o manejo 
de ambiente, vetor e 
animal.

Leishmaniose Visceral Canina 
Conhecer para Prevenir
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De uma forma prática, para prevenir a ocorrência da 
enfermidade, é muito importante:

- evitar a disseminação do mosquito - para isso, evitar locais com entu-
lhos e lixo, onde ele possa se reproduzir;
- proteger os cães - através da vacinação (em clínicas veterinárias exclusi-
vamente) e encoleiramento (coleira repelente para o mosquito-palha);
- proteger os humanos - evitando-se a disseminação do mosquito e pro-
tegendo os cães, os humanos estarão protegidos!

Figura 1. mosquito-palha – Lutzomyia longipalpis

Figura 2. Cães portadores do protozoário Leishmania chagasi, sendo sintomáticos para a LVC, 
onde 2.1 caracteriza emagrecimento severo; 2.2 secreção ocular e descamação; 2.3 lesões e 

descamação em pontas de orelhas; 2.4 onicogrifose. 

Evidencia-se na LVC, como em outras enfermidades, a importância da 
posse responsável de cães e da consciência de equilíbrio ambiental. Ao 

proteger seu animal e cuidar do meio ambiente, o homem protege-se a si 
mesmo!
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A Haematobia ir-
ritans (mosca-
do-chifre) e a 

Stomoxys calcitrans 
(mosca-dos-estábulos) 
são ectoparasitas he-
matófagos de impor-
tância econômica no 
Brasil, devido aos pre-
juízos de grande im-
pacto econômico na 
agropecuária. Estas 
moscas infestam prin-
cipalmente animais 
de grande porte como 
bovinos e equinos. As 
picadas são doloridas, 
o que gera um descon-
forto ao animal que 
deixa de se alimentar, 
diminuindo assim a 
produção de leite e o 
ganho de peso. Estas 
moscas também po-
dem ser vetor de vários 
patógenos, assim como 
vírus, bactérias e para-
sitos causadores de do-
enças conhecidas como 
carbúnculo hemático, 
leucose, anaplasmose 
e o helminto Stephano-
filaria sp, assim como 
S. calcitrans é um dos 
vetor do ovo da Derma-
tobia hominis, a mosca 
do berne. Além dos da-
nos que causam dire-
tamente ao animal e os 
prejuízos na produção 
já mencionados, o pro-
dutor tem gastos com a 
mão-de-obra especiali-
zada e tratamento.

A morfologia da S. 
calcitrans é parecida 
com a Musca domesti-
ca (mosca doméstica), 
a diferenciação delas 
se da pelo aparelho pi-
cador da S. calcitrans 
e lambedor da M. do-
mestica. A H. irritans é 
parecida com ambas, 
mas com metade do 
tamanho. A reprodu-
ção de ambas é seme-
lhante, a H. irritans 
realiza a postura em 
fezes frescas, e se com 
boa umidade e tempe-
ratura favorável a eclo-

são das larvas ocorre 
em 24 horas e em oito 
dias tem-se as moscas 
adultas. A procriação 
da mosca S. calcitrans 
se da em matéria-orgâ-
nica, e seu ciclo bioló-
gico completa-se em 2 
a 3 semanas. No ani-
mal a mosca-do-chifre 
encontra-se sobre a re-
gião dorsal, com a ca-
beça sempre em plano 
mais baixo que o ab-
dômen (Figura 1). Já, 
a mosca-dos-estábulos 
prefere alimentar-se no 
animal nas regiões bai-
xas, como membros, e 
assim causando des-
conforto e agitação nos 
animais (Figura 2).

Os grandes surtos 
provocados por es-
tas moscas ocorrem 
quando a temperatura 
ambiente aumenta as-
sociada com dias chu-
vosos; nesse período 
é necessário o trata-
mento para o controle 
dos insetos. Diferentes 
métodos de controle 
são utilizados, um dos 
métodos mais eficaz é 
o uso dos brincos como 
repelentes e inseticidas. 
Outras possibilidades 
estão relacionadas ao 
banho de imersão, as-
persão e pulverização, 
fármacos de adminis-
tração oral e injetável. 
Porém, o uso irracional 
dos inseticidas, mui-
tas vezes pela falta de 
orientação ao produtor 
e falta de atenção nas 
recomendações pre-
sentes na bula, tem 
proporcionado resis-
tência dos mesmos aos 
tratamentos.

Tratamentos alter-
nativos para o controle 
das moscas nas pro-
priedades rurais estão 
relacionados ao método 
conhecido como fitote-
rapia, tem sido usado 
muitas vezes, com fo-
lhas de plantas como 

de eucalipto ou óleos 
naturais. Segundo pes-
quisas, estes produtos 
têm ação repelente so-
bre os insetos, quando 
pulverizados sobre o 
animal.

Alguns comporta-
mentos da mosca S. 
calcitrans dificulta seu 
controle, seus curtos 
períodos de permanên-
cia sobre o animal, e de 
se alimentar de uma a 
duas vezes por dia, as 
moscas sobrevoam ou-
tros locais, onde não 
tem a ação dos repe-
lentes. A mosca H. ir-
ritans possui um com-
portamento diferente, 
parasitando preferen-
cialmente em animais 
de cor escura e ma-
chos por até 24 horas 
por dia, picando-o de 
25 até 40 vezes ao dia, 
com duração média de 
cinco minutos por pi-
cada. Uma infestação 
com aproximadamente 
500 moscas pode le-
var uma perda média 
de 40 kg/animal/ano 
e causar uma perda 
de cerca de 150 litros 
de leite durante a vida 
produtiva.

Para minimizar os 
problemas causados 
pelas duas espécies de 
moscas é importante 
observar a higienização 
dos locais de produ-
ção, como cocho, va-
las, currais, deixando 
o mínimo possível de 
dejetos e outras ma-
térias orgânicas no 
meio impedindo a re-
produção das moscas. 
Em casos de surtos 
em propriedades pelas 
moscas, recomenda-se 
que o produtor procure 
a assistência técnicas 
de seu município, ou 
em caso de tratamento 
por conta própria siga 
as recomendações do 
fabricante do produto 
usado.

1 boLsista De iniCiação CientíFiCa e aCaDêmiCo Do Curso De ZooteCnia, uniVersiDaDe Do estaDo De santa Catarina. ChapeCó/sC - brasiL
2 proFessor aDjunto Do Curso De ZooteCnia, uniVersiDaDe Do estaDo De santa Catarina, ChapeCó/sC - brasiL

VanDerLei KLauCK1 & aLeKsanDro s. Da siLVa2

Surtos pelas Moscas Haematobia irritans e 
Stomoxys calcitran em Propriedades Rurais 

- Um Sério Problema -

Figura 1: bovino de propriedade rural do oeste Catarinense parasitado por quatro mosca-do-chifre, com 
uma imagem ampliada da mosca à direita da imagem. a figura foi adaptada, sendo de fonte desconheci-
da, a imagem nítida da mosca.

Figura 2: rebanho de bovinos agitado devido um surto de mosca-dos-estábulos, com uma imagem 
ampliada da mosca à esquerda. Fonte - gomes (2009), adaptada com imagem de mosca de fonte desco-
nhecida.

o Laboratório de parasitologia animal/Ceo/uDesC está com projeto de 
assistência a propriedades rurais na região oeste de santa Catarina com 
problemas com a mosca-do-chifre e mosca-dos-estábulos.
endereço: rua beloni trombeta Zanin, 680-e.bairro santo antônio, 
Chapecó-sC
telefone: (49) 33224202 - aleksandro s. da silva 
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Código Florestal (parte IV) – Unidades de Medidas Agrárias

As regiões Norte 
e Sul do Bra-
sil possuem a 

maioria das suas áreas 
rurais ocupadas por pe-
quenas propriedades, 
menos intensivas no 
Acre, mais produtivas 
e tenrificadas em Santa 
Catarina. O tamanho 
destas áreas varia con-
forme as regiões, suas 
aptidões agrícolas e fi-
nalidade de produção 
realizada.

A seguir serão apre-
sentadas três medidas 
de áreas rurais.

1 - Módulo Fiscal: 
Unidade de medida 
agrária usada no Bra-
sil, instituída pelo Es-
tatuto da Terra (Lei 
6.746/79). É expressa 
em hectares (ha) e é 
variável, sendo fixada 
para cada município, 
com vistas à cobrança 
do Imposto Territorial 
Rural (ITR), conside-
rando os seguintes fato-
res: tipo de exploração 
predominante no local; 
renda obtida com a ex-

ploração predominan-
te; outras explorações 
existentes no município 
que sejam significativas 
em função da renda ou 
área utilizada; e con-
ceito de propriedade fa-
miliar. Na região Norte, 
um módulo fiscal varia 
de 50 a 100 hectares; 
no Nordeste, de 15 a 
90 hectares; no Centro-
Oeste, de 5 a 110 hec-
tares; na região Sul, de 
5 a 40 hectares; e no 
Sudeste, de 5 a 70 hec-
tares. O Módulo Fiscal 
procura refletir a área 
mediana dos Módulos 
Rurais dos imóveis ru-
rais do município.

2 - Módulo Rural: 
Unidade de medida 
agrária, expressa em 
hectares, que busca re-
fletir a interdependên-
cia entre a dimensão, a 
situação geográfica do 
imóvel rural, a forma 
e as condições de seu 
aproveitamento econô-
mico. É calculado para 
cada imóvel rural em 
separado, e sua área 

modelo de uma propriedade rural no estado de santa Catarinamodelo de uma propriedade rural no estado do aCre

1 aCaDêmiCas Do Curso De ZooteCnia – uDesC, Comissão organiZaDora i ConeCtaZoo
2 proFessores Do Curso De ZooteCnia – uDesC, Comissão organiZaDora i ConeCtaZoo

CaroLine nienow1, juLiane taiZ CaLgaro1, maria Luisa appenDino nunes2, Diego CuCCo2

Curso de Zootecnia da UDESC promove o I ConectaZOO com o tema principal:
“Eficiência na Produção Leiteira”

Acontecerá nes-
te dia 11 de 
outubro o I Co-

nectaZOO; evento re-
alizado pelo Curso de 
Zootecnia, em parceria 
com a Cooperfamiliar, 
Secretaria da Agricul-
tura de Chapecó, Nú-
cleo de Criadores de 
Bovinos de Chapecó e 
EPAGRI. 

O ConectaZOO ca-
racteriza-se por ser 
um ciclo de debates 
contínuo com o objeti-
vo de suprir demandas 
específicas do setor 
agropecuário. Comu-
nidades, cooperativas, 
produtores e demais 
interessados poderão 
informar estas de-
mandas para que se 

organizem palestras 
específicas a respeito 
dos temas propostos. 
Desta forma, espera-se 
aumentar a capacita-
ção no meio rural, pos-
sibilitando melhorias 
na qualidade de vida e 
fixação dos produtores 
rurais no campo. Esta 
primeira edição do Co-
nectaZOO estará acon-
tecendo durante a Ex-
pomerco (9 a 14/10), 
no parque da EFAPI 
e terá como temática 
principal a eficiência 
na produção leiteira. 

Serão realizadas 
duas palestras, a pri-
meira intitulada “Ten-
dências e perspectivas 
da produção de leite: A 
organização da produ-

ção como estratégia de 
competitividade”, pro-
ferida pela equipe da 
EPAGRI. Na sequên-
cia teremos a palestra 
“Como aumentar a efi-
ciência da produção de 
leite a base de pasto”, 
ministrada pelo Prof. 
Carlos Eduardo Oltra-
mari, da UDESC. 

Na ocasião, também 
serão apresentados 
projetos do Curso de 
Zootecnia da UDESC, 

de forma a possibilitar 
que os presentes pas-
sem a participar des-
tas ações. Um deles, 
o “Observatório Tec-
nológico do Oeste de 
Santa Catarina” é uma 
plataforma virtual que 
concentra informa-
ções relevantes para 
a Agricultura Familiar 
e o Agronegócio, possi-
bilitando que os inter-
nautas se atualizem e 
interajam com a Uni-

versidade. Outro proje-
to a ser apresentado é o 
de Controle Zootécnico 
de Rebanhos que pre-
tende auxiliar os produ-
tores no gerenciamento 
de suas propriedades, 
calculando índices 

produtivos e indican-
do melhorias a serem 
adotadas. Para finalizar 
os trabalhos, os parti-
cipantes realizarão um 
debate de forma a sis-
tematizar os assuntos 
apresentados.

programação:

13:45 às 14:30h: tendências e perspectivas da 
produção de Leite: a organização da produção 
como estratégia de competitividade. epagri.
14:30 às 14:45 h: apresentação do observató-
rio tecnológico do oeste Catarinense  - agri-
cultura Familiar e agronegócio.
15:00 às 15:45h: Como aumentar a produção 
de leite a base de pasto. Carlos eduardo oltra-
mari - uDesC/Ceo.
inscrições gratuitas. informações: (49) 9993-
3014.

reflete o tipo de explo-
ração predominante no 
imóvel rural, segundo 
sua região de localiza-
ção.

3 - Pequena proprie-
dade rural: É a explo-
rada por trabalho pes-
soal do proprietário ou 

posseiro e de sua fa-
mília, dividida em três 
categorias de diferentes 
dimensões, dependen-
do de sua localização: 
de até 150 hectares, 
50 hectares e 30 hec-
tares. A legislação per-
mite ajuda eventual de 

terceiros, mas a renda 
bruta obtida com essa 
terra deve ser, no míni-
mo, de 80% da ativida-
de agroflorestal ou do 
extrativismo.

Essas medidas mos-
tram a variação exis-
tente no Módulo Fiscal 

entre as regiões. Tam-
bém pode-se relacio-
nar a área que pode ser 
aproveitada da proprie-
dade, sendo de 80% na 
Região Sul e apenas de 
20% na Região Norte, 
devido a manutenção 
da Floresta Amazônica.
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Tempo

Indicadores

Quinta-feira (11/10): Nevoeiros ao amanhecer 
e sol entre nuvens no decorrer do dia na maioria 
das regiões, devido a uma massa de ar frio e seco 
em SC.
Sexta-feira e sábado (12 e 13/10): Temperatu-
ra baixa na madrugada, com condições de geada 
nas áreas altas do Meio Oeste e do Planalto Sul. 
Durante o dia, temperatura em elevação.

TENDÊNCIA de 14 a 24/10/2012
No início do período, uma massa de ar seco deixa 
o tempo estável com sol entre nuvens na maioria 
das regiões catarinenses, com temperatura mais 
baixa no período da noite e amanhecer. Entre os 
dias 19 e 23, a chuva volta a ocorrer com frequên-
cia em SC, por influência de um sistema de baixa 
pressão e de uma frente fria, e a temperatura fica 
mais elevada com sensação de ar abafado devido a 
elevada umidade do ar.

Previsão climática trimestral:
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

Primavera com previsão de El Niño e mais chu-
va em Santa Catarina!

A previsão para o trimestre é de chuva normal a 
acima da média climatológica em SC, bem distri-
buída no tempo e no espaço. Na primavera au-
menta o risco de temporais com ventania e granizo 
no Estado 
Outubro marca a transição do inverno para o 
verão e é um dos meses mais chuvosos do ano no 
Estado, com valores médios esperados entre 200 e 
300 mm no Oeste e Meio Oeste, mais que o dobro 
em relação aos meses de inverno
Em Novembro a chuva diminui em relação ao mês 
anterior e a média mensal varia de 130 a 180 mm.
Em Dezembro a segunda quinzena é mais chuvo-
sa em relação a primeira, e a chuva se concentra 
especialmente no período da tarde e noite, em 
forma de pancadas passageiras, típicas de verão.

Com relação à temperatura a expectativa é de 
uma primavera com temperatura mínima próxima 
média climatológica. Já a temperatura máxima 
deve ficar abaixo da média devido ao predomínio 
de dias mais nublados e a previsão de chuva fre-
quente. Em Outubro ainda é possível a influência 
de uma ou duas massas de ar frio, com formação 
de geada especialmente nas áreas altas do Planal-
to Sul.
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Agenda

Setor de Previsão de Tempo e Clima 
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 10/10/2012 
* 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. 

Suíno vivo  
- Produtor independente 
- Produtor integrado 

R$ 
2,65 kg 
2,70 kg 

Frango de granja vivo 1,86 kg 
Boi gordo - Chapecó 

- Joaçaba  
- Rio do Sul 

96,00 ar 
102,00 ar 
103,00 ar 

Ovinos – Peso Vivo4 
- Cordeiro (até dois dentes) 
- Ovelha e capão (adultos) 

 
4,50 kg 
3,20 kg 

Feijão preto (novo) 110,00 sc 
Trigo superior ph 78 30,00 sc 
Milho amarelo 27,50 sc 
Soja industrial 72,00 sc 
Leite–posto na plataforma ind*. 0,83 lt 
Adubos  NPK   (8:20:20)1 

(9:33:12)1 

(2:20:20)1 

64,70 sc 
69,50 sc 
59,90 sc 

Fertilizante orgânico2 
Farelado - saca 40 kg2 
Granulado - saca 40 kg2 
Granulado - granel2 

 
10,00 sc 
14,00 sc 

335,00 ton 
Queijo colonial3 11,00 – 13,00 kg 
Salame colonial3 12,00 – 17,00 kg 
Torresmo3 7,50 – 17,00 kg 
Linguicinha 6,50 – 9,00 kg 
Cortes de carne suína3 5,50 – 14,00 kg 
Frango colonial3 8,80 – 9,60 kg 
Pão Caseiro3 (600 gr) 3,00 uni 
Queijo de Ovelha3 35,00 kg 
Ovos 3,00 dz 
Banana prata do rio Uruguai3 2,00 kg 
Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
18,00 kg 

8,50 – 9,50 kg 
11,00 kg 

Mel3 8,00 – 12,00 kg 
Pólen de abelha3 (130 gr) 13,40 
Muda de flor – cxa com 15 uni 10,00 – 12,00 cxa 
Suco laranja3 (copo 300 ml) 1,00 uni 
Suco natural de uva3 (300 ml) 2,00 uni 
Caldo de cana3 (copo 300 ml) 1,50 uni 
Cookies integrais 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: 2,0400 
Venda: 2,0407 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

622,00 
700,00 – 800,00 

Informações junto ao Núcleo de Chapecó, através do 
telefone 49-3331-4220 ou ACCB (www.accb.com.br)
 
11/10 - I ConectaZOO
Tema: “Eficiência na Produção Leiteira”
Horário: a partir das 13:40 hs
Local: parque da EFAPI
Informações: 9993-3014

12/10 - Campeonato do Dia das Crianças “Vertigo 
SKATE SHOP”
Horário: 9:00 h
Local: Estacionamento do Centro de Cultura e Eventos 

Plínio Arlindo de Nes
Contato e Informações: (49) 9924-5824 / 4101-2424
Categorias: Mirim, Iniciante, Amador Open, Best Trick
Premiação: São mais de R$ 3.000,00 em premiação do 

1º ao 5º Lugar, e distribuição de Brindes para o Público.
Realização: Chapecó SK 8

15/10 - Exposição Oficina de Fotografia
Horário: 19h30
Local: Escola de Artes de Chapecó
Contato: (49)3322-3690
Promotor(es): Escola de Artes de Chapecó
Entrada Franca

17/10 - Apresentação da Orquestra Sinfônica e Coro 
de Chapecó
Horário: das 15h às 23h
Local: Teatro Municipal de Chapecó
Telefone: (49) 3319-1010
Público Livre - Entrada Franca

17/10 - Música - Quinta Essentia Quarteto - (São 
Paulo/SP)
Sinopse: Um dos principais representantes da prática 

Brasileira da flauta doce
Horário: 20h
Local: Teatro do Sesc Chapecó
End: Rua Brasília, 475-D
Telefone: (49)3319-9100
Entrada Franca

18 e 19/10 - 2º Simpósio Gaúcho de Ovinocultura
Local: Universidade Federal de Santa Maria
Informações: www.ufsm.br/ovinos/simposio

parabenizações: 
12/10 - Dia do engenheiro agrônomo
12/10 - Dia da Criança 
15/10 - Dia do professor
15/10 - Dia do educador ambiental


