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Biotecnologias e o incremento da eficiência
reprodutiva em éguas

A

Anderson Fernando de Souza1* & Cláudio Francisco Brogni1

espécie equina foi considerada a de
menor fertilidade entre as espéciesdomésticas por muito tempo,
devido,ao tipo de seleção e dificuldades relacionado ao manejo reprodutivo. Entretanto,
o esclarecimento de
aspectos fisiológicos
e o desenvolvimento de novas técnicas
possibilitou o melhor
aproveitamento
dos
animais,tornando
possível acelerar o
aprimoramento
das
raças.
A égua é monovular, ouseja, um único óvulo comumente é
liberado a cada ciclo
estral, característica
importante para que
haja
multiplicação
dos rebanhos em condições naturais, uma
vez que gestações
múltiplas dificilmente
produzem crias viáveis, na maioria das
vezes vindo a óbito
antes mesmo do parto. Tal característica
é de grande valia nos
sistemas
extensivos
de criação, mas não
atende as pretensões
que se almeja com as
pesquisas. O que realmente
impulsiona
os estudos é a viabilização de protocolos
de superovulação em

éguas, mas o fato é
que, diferente de outras espécies, a seleção dos animais não
é feita visandoa eficiência reprodutiva das
matrizes, mas sim que
os produtos tenham o
máximo desempenho
morfológico e funcional.
A possibilidade de se
aumentar o número
de ovulações por ciclo
estral na égua abre
um leque de possibilidades, objetivando
máxima eficiência reprodutiva, com o mínimo de desgaste ou
subutilização das matrizes.
Benefícios do uso
de biotecnologias reprodutivas na égua
- Aumento no número de oócitospor
ovulação;
- Aumento do número de embriões recuperados em uma
única colheita, assim reduzindo custos de um programa
de transferência de
embriões;
- Reduzir o tempo
de programas de melhoramento;
- Encurtamento da
estação de monta;
- Formação de bancos de recursos genéticos principalmente

de alta linhagem;
É importante ressaltar que os valores de
mercado de produtos
oriundos desses métodos
reprodutivos
apresentam um valor
agregado superior à
média dos que provém
de sistemas convencionais de reprodução.
Com o avanço nas
pesquisas,
elaboraram-se
diversas
biotecnologiasreprodutivas como a inseminação artificial,
congelamento
de
sêmen e embriões,
transferência de embriões, fertilização in
vitro,
inseminação
intracitoplasmática
e transferência intratubáricade gametas.
Mas todo esse esforço
se depara com baixa
prolificidade da espécie equina, demorando entorno de 21 dias,
em condições normais, para produzir
um óvulo apenas.
Levando em consideração que a eficiência das biotécnicas
atualmente utilizadas
girar em torno de 65%,
torna-se uma barreira
à utilização comercial
das mesmas. Desenvolvendo melhor esse
raciocínio, os animais
que são submetidos

A conquista do padrão zootécnico almejado atingindo de forma ampla os rebanhos advém da seleção
dos acasalamentos associada a metodologias eficientes para maximizar a reprodução.

comercialmente a esses
procedimentos,
são aqueles de alto
valor, onde se busca
aproveitar o máximo
desse patrimônio genético, sem, no entanto causar-lhe alguma
depreciação. Pois, levando em consideração que a gestação em
equinos dura cerca de
11 meses, somando
pelo menos seis meses de amamentação,
o investimento em
estética e acondicionamento físico acaba
sendo perdido, além
de que o animal fica-

rá fora de exposições/
competições nesse período.Dessa maneira,
compreendendo melhor os eventos fisiológicos reprodutivos, se
consegue num único
ciclo estral, que pode
ser um intervalo entre competições, obter três, quatro óvulos, que podem ser
criopreservados, para
mais tarde serem utilizados, até que o animal se destaque e/ou
sejapremiado. Pode-se
trabalhar com diversos cruzamentos, uma
vez que a indústria do

sêmen se desenvolve
e ganha espaço cada
vez mais e a utilização das “barrigas de
aluguel”, que podem
ser animais mestiços,
geralmente de baixo
valor comercial, mas
com grande habilidade materna.
Um ponto que deve
se dar ênfase, são as
legislações das associações equestres, que
estabelecem limites/
restrições ao uso dessas biotécnicas, para
que não haja banalização, ou realizada de
forma desorientada.

1Técnico em Agropecuária, acadêmico de Medicina Veterinária, CAV/UDESC, Lages, SC, Brasil. *E-mail: anderson.sji@hotmail.com.
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Bem-estar no transporte de suínos é
debatido durante o XVII ConectaZOOoo
o
a
t
c
e
Con

Jéssica Baggio Kuczkowski¹, Maria Luísa Apendino Nunes Zotti² e Diego de Córdova Cucco²

O

XVII ConectaZOO
trouxe como tema
o “Bem-estar no
transporte de suínos” cujos
pontos principais abordados
foram os fatores ambientais
no pré-abate de suínos determinantes no bem-estar
e qualidade da carne. O assunto foi apresentado pelo
Dr. Luigi Faucitano, pesquisador daSwineandDairyResearch Center, Canadá.
No ciclo de produção da
carne suína diversas fases
são decisivas para garantir
que a atividade seja eficiente, desde o nascimento até
o abate dos animais.A preocupação com o bem-estar
dos animais tem sido tema
de diferentes pesquisas, e
nestas, o período pré-abate
tem sido evidenciado como
crítico.
Manejos mal adotados no
período pré-abate podem
prejudicar o bem-estar dos

animais. Alguns pontos críticos foram apresentados
como por exemplo a inclinação das rampas durante o
manejo. Em geral, os suínos
evitam rampascuja inclinação é maior que15º. Assim,
o desenho das instalações
e os tipos de caminhões
podem interferir negativamente no bem-estar animal,
dificultando o serviço dos
seres humanos envolvidos,
e a eficiência econômica da
atividade.
Os primeiros animais carregados serão os que vão
passar mais tempo parados dentro dos caminhões
e, consequentemente serão
os que mais sofrerão com
os fatores negativos do clima. Este aspecto pode ocasionar maiores perdas com
mortalidade e problemas
com a qualidade da carne.
Assim, é fundamental que
o manejo de carregamento

seja rápido e eficiente, considerando também a densidade de animais dentro dos
caminhões (Figura 1).
A duração do transporte
é outro fator que se deve
levar em consideração. Fatores como condições das
estradas, ruídos, umidade
relativae temperatura interna têm influência direta
no Bem Estar Animal (BEA)
durante esse processo.
Durante a palestra foram
apresentadas experiências
canadenses e europeias
de climatização durante o
transporte e espera. Destes
sistemas, normalmente são
associadas ventilação forçada e aspersão. No entanto,
deve-se ter especial atenção
relacionada ao aumento da
umidade nesses sistemas,
que pode se tornar crítica
ao conforto dos animais.
Os pontos discutidos durante o evento evidencia-

Figura 1. Bem-estar de suínos no manejo pré-abate em relação ao carregamento e
transporte.

ram a necessidade do setor
produtivo empregar conhecimentos técnicos para a
melhoriadas condições pré-abate de suínos. Esta preocupação garantirá que
todos os esforços tecnológicos empregados no ciclo de
produção não sejam des-

perdiçados com as perdas
no período pré-abate. Além
da preocupação econômica,
fica também evidenciada a
preocupação ética dos seres humanos em evitar sofrimento desnecessário aos
animais durante o manejo
pré-abate.

¹ Acadêmica do curso de Zootecnia-UDESC
² Professores Doutores do curso de Zootecnia –UDESC

Produção de peixes e camarões em tecnologia de biofloco

C

om a preocupação de produção sustentável, novos métodos
de produção de peixes e
camarões sãodesenvolvidos e vem ganhando
força nos últimos anos.
Um desses métodos é o
sistemade produção em
tecnologia de biofloco
(BFT)que é caracterizado
por nenhuma ou reduzida renovação de água.
Este foi um dos temas
abordados nas palestras
proferidas pelos profs.

Alessandra Arno¹, Diogo Luiz De Alcantara Lopes², Diego de Córdova Cucco²

Mauricio Emerenciano e
Diogo Lopes, promovida
pelo grupo ConectaZoo,
da UDESC Zootecnia,
em Chapecó, no dia 14
de setembro de 2015.
No BFT, a manipulação
da
relação
carbono:nitrogênio presente na água, estimula
a proliferação e desenvolvimento de microorganismos, principalmente
bactérias heterotróficas,
que assimilam os compostos
nitrogenados
presentes na águaam-

pliando a biomassa bacteriana. Essas bactérias
agregam-se juntamente
com restos de rações e
outros microorganismos
(fito e zooplancton) formando o biofloco. Este
biofloco, além de melhorar a qualidade da
água,é utilizado como
fonte de proteína para a
espécie produzida, possibilitado a elevação da
densidade de estocagem
e da produtividade. Desta forma, a redução dos
gastos com alimentação

PÚBLICO PARTICIPANTE DO XVII CONECTAZOO

ea manutenção da qua- ampliam a sustentabililidade de água sem ne- dade aquícola.
cessidade de renovação

¹ Acadêmica do curso de Zootecnia - UDESC
² Professor Doutor do curso de Zootecnia - UDESC
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Estefanofilariose em Vacas Leiteiras:
A Necessidade De Um Diagnóstico
e Tratamento Precoce

E

stefanofilariose
é
causada por nematóides do gênero Stephanofilaria, uma
doença crônica que ocorre
em bovinos de leite, com
predomínio no verão, pois
é transmitida por moscas,
especialmente a mosca do
chifre (Haematobiairritans).
Esta mosca, parasita principalmente a região da cabeça e pescoço, no entanto,
em períodos quentes do ano
há uma quantidade superior da mesma, e ela então se dissemina por todo
o corpo do bovino. A mosca se contamina ao se alimentar de animais já contaminados pelo nematoda e
posteriormente injetando o
verme na pele dos animais
sadios por meio da saliva e
no mesmo momento ocorre
a ingestão da microfilária,
e em duas a três semanas
que se desenvolve a terceira fase larvar (forma infecciosa), sendo introduzida
por picada na pele do hospedeiro definitivo, isto é, de
bovino. Na maioria dos casos, o diagnóstico clínico é
através da identificação de
lesões de pele que podem
variar em tamanho, com
coceira e presença constante de moscas, se não for
tratada pode persistir por
anos, o que pode provocar
o aparecimento da mastite
pela alta capacidade de proliferação de bactérias no local e de miíase (bicheira). A
mosca domestica (Muscadomestica) é considerada um
vetor desse nematoide, pois
ao entra em contato com a
ferida, se contaminam, e
ao migrar ate outro animal,
pode levar esse nematoide e
infecta-los.
Esta infecção parasitária
é considerada uma zoono-

Jhonatan Pazinatto Boito1 & Aleksandro Schafer da Silva2

se, podendo ser transmitida
ao homem, razão pela qual
também merece destaquena saúde publica. Estudos
demonstram a presença de
microfilárias no sangue periférico de bebês recém-nascidos, no teste do pezinho,
bebês gerados por mães não
portadoras de lesões cutâneas, o que indica que além
da transmissão ao homem,
ocorre a transmissão placentária do parasito.
Nas fazendas localizadas
no Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina, veterinários, cientistas e especialistas em agricultura têm
sido questionados sobre a
presença de lesões cutâneas na linha média e cranial
do úbere que não melhoram
apesar do tratamento feito
por produtores. Os técnicos
que forneceram essa informação também mencionaram que aproximadamente
30% das fazendas de leite
no Sul do Brasil tiveram
casos isolados de estefanofilariose (comunicação pessoal), mas a ocorrência de
surtosão raros, onde vários
animais afetados na mesma
propriedade no mesmo período.De acordo com a literatura, este parasito tem uma
ampla distribuição geográfica, mas, geralmente, o número de animais infectados
por rebanho é pequeno.
Acreditamos que o controle de moscas seria uma
maneira de impedir a propagação da doença.As lesões cutâneas são características da doença e ajuda
no diagnóstico, juntamente
com a anamnese. Coceira
grave provoca mal-estar generalizado com lambedura
constante da ferida, deixando os animais estressados e,
consequentemente, há uma

redução no escore corporal
do animal, assim reduzindo
a produção de leite.
O tratamento é necessário
para evitar a propagação do
nemátodo do rebanho, mas
este tratamento pode ser difícil e demorado, o que muitas vezes faz com que seja
antieconômico. Entre os
protocolos terapêuticos, os
organofosfatos podem ser
usados de forma tópica, e
associados com ivermectina e levamisole, mas é recomendado utilizado esse
método de tratamento no
período de vaca seca, se for
realizado em vacas no período de lactação o leite devera ser descartado por conter
resíduo no leite
Ocontrole da infestação
das moscas de bovinos poderia ser uma medida profilática, a fim de impedir a
propagação da doença entre
os animais. Em um surto
ocorrido na região sul do
Brasil, o tratamento da infecção por Stephanofilariasp
foi realizado com 5-10% de
ivermectina e organofosfatos (Neguvon ® - Merck
Manual).A ivermectina tem
sido limitada em vacas em
lactação e o tratamento não
pode ser realizado devido à
possibilidade de os resíduos
das drogas serem encontradas no leite. A utilização
tópica de organofosfatos é
uma opção de tratamento
eficaz, mas demorado com
aplicações diárias. Mas de
acordo com investigadores,
tratamento bem sucedido
muitas vezes está relacionado com o diagnóstico precoce, quando a lesão ainda
é pequena, com isolamento
dos animais infectados, a
fim de impedir a propagação a outros animais é muito importante.

Figura 1:Ferida na pelelocalizada cranial ao úbere de uma vaca da raça holandes
com exsudato e sangue (A e B) e larvas de Stephanofilaria sp. colhidas em
impressões e coradoscom o método Romanoswisky (40x ) ( C ). Fonte: Pazinato et
al. (2014).

1. Acadêmico do curso de Zootecnia, UDESC, Chapecó.
2. Médico Veterinário, Professor, Doutor do Departamento de Zootecnia, UDESC, Chapecó.

Sul brasil

www.jornalsulbrasil.com.br

21 Anos

4

Caderno Rural

Quinta-feira, 26 de Novembro de 2015

Indicadores

Tempo
Nos próximos dias a partir da quinta-feira (26/11) até o próximo sábado (28/11), as condições atmosféricas
ficam instáveis em Santa Catarina, especialmente nas regiões Oeste e Meio Oeste, onde há risco de chuva forte,
granizo e rajadas intensas de vento. Estas condições devem ocorrer nos períodos da tarde e noite e com maior
intensidade no sábado (28/11), quando uma frente fria deve avançar pelo Estado catarinense.
Enquanto na quinta e sexta-feira (26 e 27/11) a chuva deve se concentrar mais na parte Oeste do Estado, no
sábado (28/11) é mais abrangente, podendo ser forte também nas demais regiões. Neste dia, há também maior
risco de tempo severo no Estado, com possibilidade de granizo e rajadas de vento forte à medida que a frente
fria avançar por Santa Catarina. No Oeste, o volume de chuva pode exceder 100 mm.
TENDÊNCIA de 29 a 09 de dezembro
O mês de novembro termina e dezembro começa com um período mais prolongado de tempo firme com sol e temperatura em elevação em Santa Catarina. A chuva neste período é pouco significativa e deve ocorrer em forma
de pancadas isoladas e passageiras.
Novembro e Dezembro de 2015 e Janeiro de 2016
Chuva e temperatura acima da média em SC
El Niño moderado a forte segue influenciando o Sul do Brasil
Previsão de chuva acima da média para o trimestre em SC. Novembro será o mês com maior contribuição de
valores significativos de chuva no Estado, seguindo o padrão observado nos últimos meses de dias nublados
com chuva frequente e alguns episódios de extremos de precipitação, devido ao transporte de umidade para a
região Sul do Brasil.
Para os meses de dezembro e janeiro, a previsão é mais otimista com diminuição gradativa da chuva e períodos
mais prolongados de sol. A chuva passa a ocorrer em forma de pancadas, mais concentradas no período da
tarde e noite, associadas ao aquecimento do dia, característica de verão.
Como já foi dito nos últimos meses, o El Niño tem maior influência no Sul do Brasil na primavera, favorecendo
aumento da chuva e tempestades severas. No verão, a influência do El Niño diminui.
Em relação à temperatura a previsão é temperatura acima da média climatológica, no trimestre, especialmente
nos meses de dezembro e janeiro.

Figura 1 - Anomalia da TSM nos oceanos Atlântico e Pacifico, em setembro de 2015
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3,51 kg
3,44 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*.

2,20 kg
157,50 ar
144,00 ar
150,00 ar
100,00 sc
40,00 sc
27,50 sc
66,00 sc
0,99 lt

Adubos NPK (9:20:15+micro)1
(8:20:20)1
(9:33:12)1

59,00 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

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram Site: ciram.epagri.sc.gov.br

R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

10,80 sc
15,00 sc
355,00 ton
13,00 kg
13,00 – 17,00 kg
18,00 – 26,00 kg
11,00 kg
10,00 – 15,00 kg
9,75 – 10,75 kg
3,50 uni
2,00 maço
5,0 dz
3,50/30 uni
22,00 kg
11,00 – 14,00 kg
14,00 kg
15,00 kg
17,00
13,00 cxa
2,00 uni
2,00 uni
2,00 uni
2,50 kg
12,50 sc
8,00 sc
116,00 tn

Dólar comercial

Compra: 3,7682
Venda: 3,7688

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

788,00
908,00 – 943,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 25/10/2015
* 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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