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Leptospirose em ovinos
AlexAndre BernArdi(1)  & AleksAndro schAfer dA silvA(2)
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MaxiCrédito

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

Há uma ten-
dência de 
aumento na 

demanda por carne 
ovina no Brasil, o que 
permite aos criadores 
fazer investimentos 
em produtividade de 
seu rebanho. Para au-
mentar a eficiência de 
um rebanho de corte 
é importante aumen-
tar a taxa de cordeiros 
desmamados para a 
comercialização, pois 
vem daí a principal 
entrada de renda no 
sistema. Neste sen-
tido várias medidas 
podem ser tomadas, 
com destaque para a 
sanidade do rebanho, 
que tem interferên-
cia direta nos índices 
reprodutivos e na so-
brevivência dos cor-
deiros. Doenças como 
a leptospirose podem 
causar aborto (Figu-
ra 1) e mortalidade de 
cordeiros, sendo im-
portante seu controle 
na propriedade.

A leptospirose é 
uma zoonose (doença 
transmissível de ani-
mais para humanos) 
causada por bactérias 
do gênero Leptospi-
ra.  A infecção pode 
ocorrer pelo conta-
to com água ou solo 
contaminado, ou por 
contato com urina, 
carcaças frescas ou 
órgãos contaminados. 
O agente causador 

pode sobreviver lon-
gos períodos no solo, 
dependendo das con-
dições ambientais.

É bastante comum 
a transmissão da do-
ença de bovinos para 
ovinos, quando estes 
animais são criados 
juntos, através da 
água ou urina conta-
minada, ou então na 
alimentação de cor-
deiros com leite de va-
cas infectadas. Além 
disto, também pode 
haver transmissão 
entre ovinos através 
do contato direto com 
urina ou fluidos con-
taminados e trans-
missão venérea. 

A leptospirose é 
responsável por pro-
blemas reprodutivos, 
como infertilidade, 
abortamento prin-
cipalmente no terço 
final da gestação (Fi-
gura 1), nascimento 
de crias prematuras 
e fracas, resultando 
em mortalidade na 
primeira semana de 
vida, além de dimi-
nuição drástica na 
produção de leite. No 
caso de uma infecção 
aguda, os animais po-
dem apresentar perda 
de apetite, irritabili-
dade, eriçamento de 
pelos, diarreia, lesões 
renais, icterícia, me-
ningite e em alguns 
casos morte. O diag-
nóstico da doença é 

bastante difícil, prin-
cipalmente pelos si-
nais clínicos, comuns 
a várias doenças, tor-
nando indispensáveis 
exames laboratoriais 
para um diagnóstico 
preciso.    

Mesmo sem apre-
sentar sinais clínicos 
da doença, o animal 
pode continuar por-
tador da bactéria por 
longos períodos, po-
dendo continuar eli-
minando o agente 
via urina. Isto pode 
representar um risco 
potencial para tra-
balhadores que tra-
balham diretamente 
com os animais como 
tratadores, produto-
res, e funcionários de 
frigoríficos. Também 
existe o risco de con-
taminação pelo con-
tato com os abortos, 
que podem estar alta-
mente contaminados.  
Neste sentido é im-
portante a tomada de 
cuidados no trato com 
os animais, evitando 
contato direto com 
materiais potencial-
mente contaminados, 
como fetos abortados 
e placentas, além da 
utilização de luvas 
para procedimentos 
como inseminação ar-
tificial. 

Para evitar o apa-
recimento da doença 
no rebanho é impor-
tante verificar a pro-

figura 1. Aborto causado por leptospirose (fonte desconhecida).

cedência dos animais 
adquiridos, buscan-
do adquirir animais 
de propriedades com 
eficiência reprodutiva 
e bons índices sani-
tários. Também seria 
interessante a reali-
zação de exames so-
rológicos nos animais 
adquiridos. Também é 
importante a tomada 
de medidas contra ro-
edores, que podem ser 
possíveis “vetores” da 
doença, mantendo o 
local de armazenagem 
dos alimentos sempre 
limpo e impedindo o 
contato dos roedo-
res com o alimento 
dos animais, evitando 
que eles urinem e de-
fequem sobre os ali-

mentos. 
A vacinação é a me-

dida mais importante 
para a prevenção da 
leptospirose. Em geral 
são utilizadas vacinas 
multivalentes (conten-
do vários sorotipos), 
mas o ideal é uma va-
cina contendo o soro-
tipo isolado do reba-
nho ou da região. No 
Brasil a maior parte 
das vacinas encontra-
das está direcionada 
para bovinos, suínos 
e caninos, ficando os 
ovinos dependentes 
de vacinas de outras 
espécies, sem haver 
comprovação de sua 
real eficácia. 

Para o diagnóstico 
de leptospirose pode 

ser coletado sangue e 
encaminhado a labo-
ratórios especializa-
dos, sendo efetuado 
teste sorológico. Em 
casos de comprova-
ção de leptospirose 
em ovinos, os pro-
dutores podem fazer 
o uso de antibiótico 
como a estreptomi-
cina, que também é 
eficaz na eliminação 
dos microrganismos 
excretados, impedin-
do a disseminação do 
agente no rebanho. 
Lembramos aos cria-
dores de ovinos que a 
vigilância da leptospi-
rose em propriedades 
pode aumentar a efici-
ência reprodutiva e os 
lucros
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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.

No dia 24 de 
agosto de 2013 
foi realizado o 

2º Jantar Ecológico. O 
evento aconteceu no 
CTG Sangue de Farra-
po, Chapecó/SC.

O 2º Jantar Ecológico 
foi organizado pelo Nú-
cleo de Agroecologia He-
rança Viva de Chapecó 
e Região, com apoio da 
UFFS, EPAGRI, Secre-
taria de Agricultura de 

Chapecó, entre outros 
apoiadores. O jantar 
contou com a participa-
ção de aproximadamen-
te 200 pessoas, dentro 
das expectativas dos or-
ganizadores (Figura 2). 
Após a realização des-
ta edição, a agricultora 
agroecológica e coorde-
nadora do Núcleo He-
rança Viva, a Sra. Idione 
Cardoso, diz “a idéia é re-
alizar o Jantar Ecológico 

anualmente. A partir do 
ano que vem, deveremos 
realizar este evento nos 
meses de maio de cada 
ano, em alusão a Sema-
na Nacional do Alimento 
Orgânico.

Segundo Idione, “o 
objetivo principal do 
jantar foi o de promover 
a integração entre as 
famílias de agricultores 
agroecológicos com a di-
vulgação dos produtos e 

2º Jantar Ecológico

Quilombo - Vª Festa do Vinho e do Peixe e o IVº Concurso do Vinho

figura 2. deputado estadual padre 
pedro, incentivador da produção 
de vinhos artesanais, entregando a 
premiação a um dos agricultores classi-
ficados.

figura 1. vista panorâmica da vª festa do vinho e do peixe e o ivº concurso do vinho.

(1) prof. do depArtAmento de ZootecniA – udesc/ceo (prficAGnA@hotmAil.com)

(1)AcAdêmicA do curso de ZootecniA – udesc/ceo (steffensAline@yAhoo.com.Br) ; (2) prof. do depArtAmento de ZootecniA – udesc/ceo (prficAGnA@hotmAil.com)

figura 1. mostra de produtos agroecológicos no 2º Jantar ecológico

figura 2. público participante no momento do jantar que foi servido no centro do salão. Após, o espaço 
ficou disponível para o baile com músicas tradicionalistas gaúchas ao vivo.

pAulo ricArdo ficAGnA(1)

Aline steffens(1) & pAulo ricArdo ficAGnA(2)

do sistema de produção 
agrocecológico aos con-
sumidores simpáticos a 
este estilo de vida e ali-
mentação” (Figura 1).

O Núcleo de produ-
tores agroecológicos de 
Chapecó e região - He-
rança Viva comemorou 
13 anos de existência. 
A certificação da ga-
rantia da produção em 
conformidade com a 
legislação é realizada 
de forma participativa 
pela Rede ECOVIDA. É 
possível encontrar es-
tes agricultores e seus 
produtos agroecológi-
cos nas Feiras Livres 
do “Centro” (4ª feira 
e sábado), na feira do 
Calçadão (3ª feira e sá-
bado) e no Bairro Presi-
dente Médice (sábado). 
Os produtos do grupo 
certificado também po-
dem ser encontrados 
nos mercados Celeiro, 
Sivial e Super Alfa.

Para as famílias de 
agricultores, a produ-
ção agroecológica vai 
além da relação eco-
nômica. É um projeto 
de vida que se busca a 

qualidade de vida tan-
to para os produtores 
quanto para os consu-
midores em uma rela-
ção mais sólida entre as 
partes. Segundo a Sra. 
Ivani Sabadin, ela e seu 
esposo, que foram um 
dos pioneiros em feiras 
e na produção agroeco-

lógica em Chapecó, já 
à aproximadamente 15 
anos, relata “mudamos 
para a agroecologia 
para buscar uma me-
lhor saúde e qualidade 
e vida. Através da feira 
livre nós estendemos 
esta proposta para os 
consumidores”

O prazer de degustar 
um bom vinho não 
é um hábito de pou-

cos anos; isso vem de déca-
das passadas que aos poucos 
se torna um hábito cada vez 
mais presente nas mesas dos 
brasileiros, principalmente 
quando acompanha uma boa 
refeição, neste caso, um bom 
prato preparado com peixes.

Quilombo possui como 
principal fonte de renda para 
os agricultores, a avicultura, 
suinocultura e a bovinocul-

tura leiteira. Gradativamente 
outras atividades estão sendo 
valorizadas e implementadas 
como é o caso da produção 
de vinho e a criação de peixe. 
Para isso, segundo o prefeito 
do município Neuri Brunetto 
“o programa de açudagem é 
uma forma de estimular a 
construção de novos açudes 
para os produtores rurais 
que ao diversificar a produ-
ção, criam uma fonte de ren-
da complementar”.

Na cidade de Quilombo 

(SC), realizou-se no último sá-
bado dia (24/08), o IVº Con-
curso do Vinho e a Vª Festa 
do Vinho e do Peixe, evento 
organizado pelo núcleo seto-
rial de vitivinicultores e as-
sociação de piscicultores do 
município, que contou com 
a presença de diversas au-
toridades, convidados espe-
ciais e produtores rurais que 
festejaram o sucesso do seu 
trabalho. O presidente da 
associação dos piscicultores 
destacou “a idéia de se fazer 
a festa do peixe juntamente 
com a do vinho foi a melhor 
escolha porque são duas ati-
vidades combinam pois am-
bas tem o mesmo objetivo 
- aumentar a fonte de renda 
das famílias, e com isso o tra-
balho de organização da festa 
deu bons resultados”.

Durante a festa, após a re-

alização do IVº Concurso do 
Vinho Artesanal de Quilom-
bo, foi entregue uma pre-
miação aos produtores dos 
melhores vinhos (Figura 2). 
O produtor Nilton Steffens, 
2º lugar da categoria:vinho 
branco de mesa seco relata 
“a premiação é uma forma 
de incentivo para continuar 
produzindo o vinho cada vez 
com mais qualidade e a festa 
juntamente com o concurso 
busca justamente isso, além 
de expor e divulgar o produto 
ao publico”. 

A festa teve o apoio de di-
versas entidades: SEBRAE, 
FACISC, CACB, ACIQ, Prefei-
tura Municipal de Quilombo, 
Reck Seguros e Boaretto e 
Cia LTDA. Segundo o presi-
dente da ACIQ Rodrigo Con-
ci “esta é uma grande festa, 
com um publico bastante 

expressivo onde os produ-
tos aqui expostos são de 
excelente qualidade e feitos 
por pessoas da nossa terra 
e isso devemos incentivar 
sempre”

márcio GonçAlves
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TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA 
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.

Ac o n t e c e u 
nos dias 2 e 
3 de setem-

bro, o VII Conecta-
ZOO que nesta edi-
ção contemplou o 
tema – Nutrição e 
comportamento de 
cães e gatos. O even-
to faz parte do pro-
grama de extensão 
“Conexão Zootecnia 
- UDESC e a pro-
dução Animal”, que 
tem como uma das 
ações o ciclo de pa-
lestras denominado 
ConectaZOO. 

“O ConectaZOO é 
uma ação de exten-
são que tem propor-
cionado inserção do 
Curso de Zootecnia 
junto à comunida-
de do Oeste Catari-
nense. Ao nosso ver, 

este aspecto cumpre 
um dos papéis fun-
damentais da Uni-
versidade, que é o 
de contribuir para 
o desenvolvimen-
to regional, levando 
informações teórico-
-práticas à socieda-
de” – afirma o Prof. 
Diego de Córdova 
Cucco, coordenador 
do Programa de ex-
tensão Conexão Zoo-
tecnia UDESC e a 
produção animal.

Esta edição do Co-
nectaZOO foi orga-
nizada pelo GABA 
– Grupo de Estu-
dos em Ambiência 
e Bem-estar Animal 
do Departamento de 
Zootecnia. “Este é 
um grupo de acadê-
micos e professores 

NUTRIÇÃO E COMPORTAMENTO DE CÃES E GATOS SÃO 
TEMAS DISCUTIDOS DURANTE O VII CONECTAZOO

de Bombeiros com 
a atividade de cães 
utilizados para bus-
ca e resgate (Figura 
2B).

A produção de ali-
mentos para cães e 
gatos cresceu 4% em 
2012 e alcançou cer-
ca de 2,3 toneladas, 
com uma estimati-
va de faturamento 
para o setor varejis-
ta de alimentos de 
animais de compa-
nhia de mais de R$ 
9,5 bilhões em 2011 
( S I N D I R A Ç Õ E S , 
2013). Diante des-
tes números, é ine-
gável que este seja 
um mercado profis-
sional em ascensão 
para futuros pro-
fissionais ligados à 
Zootecnia. Enten-
dendo o interesse 
crescente da socie-
dade pela saúde, 
longevidade e bem-
-estar dos animais 
de companhia, o 

GABA elencou esta 
temática como foco 
do VII ConectaZOO. 

Além do interesse 
crescente pela área 
de nutrição volta-
da à cães e gatos, o 
comportamento des-
tes animais passou 
a ser um aspecto 
fundamental de se 
conhecer e estudar, 
em face da crescente 
procura por adestra-
mento de animais de 
companhia. “É mui-
to importante que as 
vantagens de se ter 
um animal de com-
panhia sejam acom-
panhados de uma 
boa relação entre ser 
humano – animal. E 
isso só se consegue 
adotando-se técni-
cas que levem em 
consideração à na-
turalidade do cão, 
suas necessidades 
físicas e comporta-
mentais”, afirma a 
Profª. Maria Luísa.figura 1. palestras proferidas no Auditório da prefeitura municipal de chapecó durante o vii conectaZoo

do Curso de Zoo-
tecnia da UDESC, 
interessados no es-
tudo da ambiência 
e bem-estar das di-
versas espécies de 
interesse profissio-
nal do Zootecnista” 
– afirma a Profª. Ma-

ria Luísa Appendino 
Nunes, coordenado-
ra do GABA. 

O evento contou 
com conteúdos te-
óricos e práticos, 
com a discussão 
do tema “Alimen-
tos funcionais para 
cães e gatos”, pa-
lestra proferida pela 
Zootecnista Ananda 
Félix, professora da 
UFPR e “Os cães fa-
lam, só precisamos 
entender”, temática 
abordada pela Médi-
ca Veterinária Lúcia 
Helena Franco da 
Dog Show (Figura 
1). Como conteúdos 
práticos, o evento 
promoveu uma de-
monstração dos tra-
balhos desenvolvi-
dos pela DogShow, 
empresa de ades-
tramento localizada 
em Chapecó/SC (Fi-
gura 2A), bem como 
demonstração do 
trabalho do Corpo 

figura 2. Atividades práticas desenvolvidas durante o vii conectaZoo. 
A - demonstração dos trabalhos desenvolvidos pela dogshow, empresa de adestramento localizada em chapecó/sc.
B - demonstração do trabalho do corpo de Bombeiros com a atividade de cães utilizados para busca e resgate

A B
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Agenda
 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 04/09/2013 
* 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$ 
3,00 kg 
2,80 kg 

Frango de granja vivo 1,77 kg 
Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

99,00 ar 
105,00 ar 
104,00 ar 

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

 
4,50 kg 
3,20 kg 

Feijão preto (novo) 140,00 sc 
Trigo superior ph 78 43,00 sc 
Milho amarelo 23,00 sc 
Soja industrial 65,00 sc 
Leite–posto na plataforma ind*. 1,08 lt 

Adubos NPK (8:30:12+micro)1 

                       (8:20:20)1 

9:20:15 c/micronutrintes 1 

 
69,60 sc 
63,00 sc 
64,00 sc 

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

 
10,80 sc 
15,00 sc 

355,00 ton 
Queijo colonial3 13,00 kg 
Salame colonial3 12,00 – 17,00 kg 
Torresmo3 12,00 – 18,00 kg 
Linguicinha 8,00 kg 
Cortes de carne suína3 5,50 – 14,00 kg 
Frango colonial3 8,80 – 9,60 kg 
Pão Caseiro3 (600 gr) 3,00 uni 
Cenoura agroecológica3 2,00 maço 
Ovos  3,75 dz 
Ovos de codorna 3 1,30 dz  
Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
20,00 kg 

10,00 – 11,00 kg 
12,00 kg 

Mel3 10,00 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) 1,50 uni 
Suco natural de uva3 (300 ml) 2,00 uni 
Caldo de cana3 (copo 300 ml) 1,50 uni 
Banana prata do rio Uruguai3 2,00 kg 

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

 
12,50 sc 
6,85 sc 
99,00 tn 

Dólar comercial Compra: 2,3550 
Venda: 2,3565 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

678,00 
700,00 – 800,00 

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
Temperatura baixa em SC, com previsão de 

geada isolada
 

Quinta-feira (05/09): Tempo seco com sol entre 
nuvens em SC. Temperatura mais baixa, espe-
cialmente no amanhecer, com mínima entre 0°C e 
5°C nas áreas altas do Meio Oeste, Planalto Sul 
e Planalto Norte com condição de geada isolada. 
Durante o dia, temperatura em elevação com o 
deslocamento da massa de ar frio para o oceano.
Sexta-feira e sábado (06 e 07/09): Sol entre 
nuvens em SC. Temperatura em elevação.
Domingo (08/09): O sol aparece pela manhã em 
SC, com aumento de nebulosidade e pancadas 
isoladas de chuva entre a tarde e noite, devido 
ao avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil. 
Temperatura mais elevada, diminuindo entre a 
tarde e noite. 
 

 TENDÊNCIA de 09 a 18/09/2013
O período começa com tempo seco, sol entre 
nuvens e temperaturas em elevação. Entre 14 e 
17 há condição de chuva em SC, devido à pas-
sagem de frentes frias e influência de sistemas 
de baixa pressão (associados a mau tempo). A 
temperatura diminui após a passagem das fren-
tes frias, mas não há previsão de frio intenso.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL 

Setembro, Outubro e Novembro 
Primavera típica: chuva e temperatura próxi-

ma à média climatológica

Início da primavera: 22 de setembro às 
17h44min

Nos meses de setembro, outubro e novembro 
a previsão é de chuva próxima a ligeiramente 
abaixo da média climatológica em SC. A prima-
vera é conhecida pelo aumento de eventos de 
temporais com ventania e granizo no estado, 
por vezes com acumulados significativos de 
chuva em curto espaço de tempo, bem como 
períodos de estiagem.

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

05/09 - dia da Amazônia
07/09 – independência do Brasil
08/09 - dia mundial da Alfabetização
09/09 - dia do médico veterinário
14/09 - dia da cruz
20/09 - dia do Gaúcho
21/09 - dia da árvore

21/09 - Dia internacional da árvore
Distribuição de 500 mudas de flores e 500 
de árvores na praça central

10/09 a 29/10 - Exposição: Necrópoles
Artista: Juliana Povala
Local: Galeria Municipal de Artes Dalme 
Marie Grando Rauen
Horário: 08h00 às 11h45 e das 13h30 as 
17h45
Contato e Informações: 3321 8553

14 a 22/09 - 10º Acampamento Farroupi-
lha de Chapecó
Local: Haras Scopel
Entrada Franca
Programação:
Dia 14 - Leonel Gomes
Dia 15 - Pedro Ortaça
Dia 16 - Canto Xucro
Dia 17 - Cesar Oliveira e Rogério Melo Mar-
celo
Dia 18 - Quarteto Coração de Potro e Adria-
na Gobbi
Dia 19 - Canto Nativo
Dia 20 - Walther Moraes
Dia 21 - Nardei Silva
Dia 22 - Quinteto Nativo
Fandangos com:
- Hábito Gaudério
- Cantiga de Verso & Alma
Todas as noite apresentações artísticas, 
shows e comidas típicas

datas comemorativas

Informações:
Barella – Eduardo – Tormen 

(49) 2049-7510/2049-9117/9919-1888
agne@epagri.sc.gov.br

 

 


