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Desmame de Potros: Nutrição
Moisés Rodrigues dos Santos1, Karina Mateus1, Julcemar Dias Kessler2,Diego de Córdova Cucco2, GMG - Grupo de Melhoramento Genético3

O

planejamento
do
desmame do potro
deve ser iniciado
ainda durante a gestação, a
qual em equinos é de aproximadamente 340 dias. No
terço final da gestação o desenvolvimento do feto atinge seu ápice. Nesta etapa, a
égua deve estar em um bom
escore corporal, uma vez
que a futura amamentação
é fundamental no desenvolvimento da cria e costuma
diminuir o escore corporal
da fêmea nas primeiras semanas até oterceiro mês de
lactação. Com o avanço da
lactação a égua vai se recuperando aos poucos; deste
modo deve-se ter atenção
na sua alimentação para
permitir sua recuperação e
uma produção adequada de
leite para sua cria.
Geralmente o desmame
dos potros é realizado entre o sexto e oitavo mês
de vida. Este manejo deve
ser bem planejado, pois do
nascimento até esta idade,
o crescimento corporal e
o ganho de peso são superiores comparados a outros
períodos de vida do animal;
o excesso de alimentação
nesta fase pode comprometer a evolução corporal dos
equinos.
A produção de leite de
uma égua é suficiente para
alimentar adequadamente
a cria até o terceiro mês de
lactação. A partir deste momento a produção de leite
da égua tende a diminuir e
as exigências nutricionais
do potro tendem a aumentar com isso o ideal é realizar a suplementação deste
animal, com uma ração comercial, ou seja, suplementação.

A ração deve ser ofertada a partir dos 30 dias
de vida, com o objetivo de
estimular este animal a
comer concentrado, 100g
diárias são suficientes nos
primeiros dias, esta quantidade deve ser aumentada
gradativamente. Desta forma quando a produção de
leite materno não for mais
suficiente o animal deverá estar comendo diariamente cerca de 800-1000g
de suplemento fracionado
em duas a três refeições
ao dia. Um cuidado a ser
salientado neste momento é excesso de energia na
dieta que tende a acelerar
as taxas de crescimento,
podendo ocasionar problemas ortopédicos do desenvolvimento, devido ao sobrepeso.
Na fase de desmama a
digestão das fibras provenientes do consumo de volumoso não são muito efetivas, e a suplementação
através de concentrado se
faz necessária para que o
animal atinja o momento
de desmame em boas condições corporais. Animais
que apresentam um baixo
desenvolvimento corporal
podem receber a suplementação de concentrado contendo de 18 a 20%
de proteína bruta, além
de uma pastagem de boa
qualidade. Sem deixar de
salientar que todas as categorias de equinos devem
ter acesso diariamente ao
sal mineral com um balanço de cálcio e fósforo disposto na proporção de 2:1
respectivamente.
A escrituração zootécnica é uma importante
ferramenta a ser adotada

neste manejo, esse processo consiste em anotar as
medidas morfométricas do
animal, como: peso, altura
de cernelha, perímetro torácico, entre outras. Estas
anotações servirão como
base na escolha do manejo
nutricional dos potros. Na
fase de crescimento, 90%
da altura de um cavalo é
determinada no período
do nascimento até os seus
18 meses de vida, da mesma forma que pode atingir
70% de seu peso adulto.
Fêmeas que se encontram magras no período
pós-desmame
demoram
mais para retornar as atividades reprodutivas normais. Um manejo de desmame realizado de forma
correta tende a apresentar
sucesso não apenas na
vida dos potros em questão, uma vez que, éguas
que param de amamentar
antes do terço final de gestação costumam apresentar um melhor escore corporal. Com isso, o sucesso
na gestação seguinte desta
matriz tende a ser maior.
O desafio para se obter
excelentes cavalos, não
está apenas em um bom
treinamento ou uma ótima
genética. O sucesso de um
animal de prova inicia-se
ainda na fase gestacional
estendendo-se até seu desenvolvimento corporal por
completo.

Na próxima edição (nº
153 de 07/05), será
publicada a matéria
intitulada “Desmame de
Potros: Aprumos”
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Emissão de Gases de Efeito Estufa pela
Suinocultura

A

s introduções de novas tecnologias na
agropecuária obtiveram seu espaço desde a Segunda Guerra Mundial. Desde
então, as transformações tecnológicas originaram aumento
da produtividade animal e vegetal; contudo, junto dela, aumentou-se também o impacto
ambiental decorrente dos sistemas produtivos.
A preocupação com a emissão de gases de efeito estufa
(GEE) pela agropecuária tem
sido pauta de diferentes fóruns de discussão internacional. Neste contexto, a bovinocultura tem sido considerada
uma das principais emissoras
de GEE, contudo, outros setores como a suinocultura e avicultura também apresentam
impactos significativos neste
aspecto ambiental.
Estimativas mostram que
a temperatura média global
pode aumentar de 2,8 a 6,4ºC
com a duplicação do nível de
CO2 atmosférico, além de ser
prevista uma maior probabilidade de eventos extremos de
calor e variabilidade nos padrões climáticos (MADER et
al., 2009).
Em termos de efeito estufa
alguns gases são considerados
mais impactantes, a citar: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O),
Hidrofluorcarbonos
(HFCs),
Perfluorcarbonos (PFCs) e Hexafluoreto de Enxofre (SF6).
Relacionados à suinocultura, CO2, CH4 e N2O são GEE
considerados relevantes. O
CO2 é produzido pela respiração dos animais e fermentação do dejeto, no entanto, este
composto é consumido pela
agricultura por meio de processos fotossintéticos, tornando-o menos importante em
termos de efeito estufa, quando comparado ao CH4 e ao
N2O. Além disso, CH4e N2O
apresentam potencial estufa
23 e 296 vezes maior do que o
CO2 (IPCC, 2005).
O CH4 produzido pela suinocultura origina-se principalmente da decomposição de
dejetos sob condição anaeróbica, crescente com os teores de
sólidos voláteis da excreta. Já
o N2O é um gás gerado a partir dos sistemas de estocagem
de dejetos como um produto

intermediário dos processos
de nitrificação e denitrificação,
com a degradação da matéria
orgânica (COSTA ; GUARINO,
2009). A nitrificação requer
meio aeróbico, enquanto que
a denitrificação requer meio
anaeróbico, condições que
ocorrem prioritariamente em
sistemas de cama profunda
quando utilizadas na produção de suínos. No entanto,
emissões a partir do dejeto estocado podem ocorrer também
em sistemas de piso ripado
(PHILIPPE et al., 2007).
A emissão de gases pode
ser influenciada por diferentes aspectos, entre eles: dieta,
categoria animal, instalação,
manejo de dejetos e clima. Estudos indicam a influência climática nas taxas de emissão
de CH4 e N2O, o que faz a cobertura de sistemas de armazenamento de dejetos efetiva
em diminuir a emissão de GEE
(1,4 kg/m3, contra 4,7 kg/m3
em sistemas sem cobertura
da esterqueira) (AMON et al.,
2007). Além disso, com a cobertura, o CH4 pode ser utilizado como fonte energética
através do uso de biodigestores, podendo produzir eletricidade e calor, além da obtenção
de créditos de carbono.
A compostagem de dejetos,
em substituição ao manejo
de dejetos líquidos, pode ser
uma importante forma mitigadora de emissão de GEE, em
função da intensa redução na
emissão de metano (VERGÉ et
al., 2009).
A aplicação dos dejetos no
solo como fertilizante orgânico
também deve ser considerada
na emissão global de GEE. De
acordo com Dendooven et al.
(1998), a aplicação de dejetos suínos no solo pode levar
a uma substancial produção
e emissão de N2O. Assim, as
características dos dejetos e a
forma de incorporação dos dejetos no solo são aspectos importantes no balanço de emissão de GEE.

XV ConectaZoo
Foi realizado no último dia
31 de março no Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo
de Nes, o XV ConectaZoo,
evento promovido pelo Curso
de Zootecnia da UDESC,em

1 Acadêmicos do Curso de Zootecnia – CEO/UDESC, Chapecó/SC
2 Professores do Departamento de Zootecnia - CEO/UDESC, Chapecó/SC

Figura 1. Palestrantes e membros da Comissão organizadora do XV ConectaZoo

Figura 2. Público participante do VX ConectaZoo

parceria com a EMBRAPA
Suínos e Aves. Neste evento,
foram apresentadas palestras pelos doutores Mélynda Hassouna e Paul Robin,
ambos do INRA UMR SAS
– França. As palestras abordaram os fatores de emissão
de GEE e os elementos importantes para a modelagem
de projetos de ambiência na
produção de suínos e aves.
Os palestrantes apresentaram como o tema é tratado na Europa em termos de
tecnologias disponíveis para
a mitigação dos GEE, bem
como aspectos legais que
norteiam estas questões.
Durante as discussões, os
pesquisadores
mostraram
que na França, 13% da
emissão de GEE está ligada
à produção agrícola. Diante
desta problemática, apresentaram diferentes formas
de atenuar este impacto
ambiental, entre elas: redu-

zir o tempo que os efluentes
ficam dentro das instalações
de criação de suínos, cobertura de esterqueiras, alimentação diferenciada para animais nas diferentes fases de
produçãoe tratamento do ar
das instalações, antes que ele
saia para o ambiente.
Os pesquisadores citaram
que na Europa existem leis
implantadas que obrigam
produtores a tomarem medi-

o
o
a
t
c
e
n
Co

CRÉDITO RURAL
SICOOB
A força que você precisa para vencer
os desafios.
Sul brasil

das, a fim de “compensar” a
produção de gases emitidos
na atmosfera. As iniciativas
e estudos desenvolvidos no
Brasil, foram citados pelo
pesquisador Paulo Armando
Victoria de Oliveira, da Embrapa Suínos e Aves, que enfatizou a relevância de serem
desenvolvidas formas confiáveis de estimar a emissão de
GEE pelos sistemas de produção animal brasileiros.

www.jornalsulbrasil.com.br
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A Importância dos Custos de
Produção na Agropecuária
Conforme comentário na página 1 da edição nº 150 de
26/03, esta matéria é o resumo da palestra que o Prof. Dr.
Luiz Alberto Nottar preferiu no encerramento do “Estágio
de Vivência” no município de Modelo no dia 28 de março.

A

palestra começou
com uma pergunta instigante:
porquê se conhecer os
custos de produção?
Porque o sucesso de
qualquer empreendimento rural está diretamente
relacionado à eficiência
da propriedade na utilização dos seus fatores
de produção. Cada vez
mais, os produtores precisam saber controlar os
seus custos de produção,
que são crescentes, para
melhorar os seus resultados e conquistarem o
bem estar para suas famílias.
O conhecimento dos
custos possibilita:
-> Utilizá-los como indicador e comparar se os
resultados obtidos são
satisfatórios;
-> Contribuem na determinação de outros indicadores e possibilitam
definir o foco;
-> Servem na análise
de investimentos e na
definição do uso de uma
tecnologia sobre outra;
-> Permitem definir o
ponto de equilíbrio da
atividade ou do empreendimento;
-> São essenciais na
contabilidade, no gerenciamento e na análise de
riscos.
-> Para o Governo Federal, subsidiam esta-

Sul brasil

belecimento da Política
agrícola, como a definição
do preço mínimo, dentre
outras coisas.
Outros pontos ressaltados na palestra foram
as fortes mudanças vividas pelo nosso país nas
últimas décadas, como
as mudanças demográficas, onde cada vez menos
pessoas no campo produzem para mais pessoas
na cidade e ainda geram
excedentes para exportação. Essas mudanças
foram também de ordem
tecnológica como a Revolução Verde (anos 60, 70
e 80), Transgênicos anos
90; de ordem econômica
– inflação, crédito, juros
altos nos anos 80 e 90.
Estabilidade econômica
de meados dos anos 90
até agora. Outro fator
importante foi a abertura
dos mercados – a globalização da economia. A subida do dólar, os indícios
de crescimento da inflação e das taxas de juros
presenciados no momento atual. Qual foi ou qual
está sendo o impacto de
tudo isso sobre a produção e comercialização de
produtos da agropecuária, especialmente da
agricultura familiar?
E, diante de tudo isso,
quais são os desafios impostos aos produtores

rurais?

Que desafios são
esses?
-> Da internacionalização da agropecuária;
-> Da reestruturação
das propriedades;
-> Da diversificação da
produção;
-> Da fusão das grandes empresas ligadas ao
agronegócio.
-> Como acompanhar
essas mudanças?
O caminho sugerido é
através da gestão da propriedade agropecuária. E
como fazer isso? Anotando tudo o que se gasta, o
que entra de receitas, gerando o máximo de informações úteis, buscando
se capacitar para poder
gerenciar do modo mais
eficiente os recursos produtivos (Terra, o capital,
os recursos humanos e a
tecnologia) para alcançar
os objetivos definidos.
Manter-se informado sobre preços, tecnologias,
sobre o que e como o
mercado quer, avaliando
as atividades na visão de
cadeia produtiva.
A análise gerencial preconiza considera tudo o
que se gasta no processo
produtivo, como os custos variáveis (insumos,
energia,
combustíveis,
medicamentos, despesas
com manutenção etc., e
os custos fixos (deprecia-

ção, o custo de oportunidade dos ativos, a remuneração da mão de obra
familiar, etc.)
O empreendedor rural
familiar ou empresarial
que sabe quanto “gasta”
pode saber se atividade
está dando lucro, se poderia lucrar ainda mais,
se não está havendo desperdícios, onde o produtor pode mexer, qual a
atividade é mais lucrativa, dentre outras coisas.
Como não é o produtor
quem define o preço de

www.jornalsulbrasil.com.br

venda do seu produto e
nem do insumo que ele
utiliza, o segredo é controlar o custo de produção.
O custo de produção é
um indicador importante
que sinaliza e fornece um
diagnóstico da atividade.
Quem controla os seus
custos e planeja as suas
atividades pode gerenciar
com muito mais segurança a sua propriedade.
Pode avaliar a atividade,
definir estratégias, criar
planos de ação e execu-

ção para o sucesso da
atividade. Tem muito
mais segurança na tomada de decisão.
A gestão da propriedade, como o controle
de custos, junto com as
análises dos índices zootécnicos, permite otimizar o uso dos recursos de
produção,
viabilizando
melhor desempenho econômico e produtivo.
Importante: o melhor
momento para começar
é agora. Então, mãos à
obra e Boa Sorte!
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Tempo
Quinta-feira e sexta-feira (23 e 24/04): Presença de sol na maior parte do dia em todas as
regiões de SC, com chuva fraca na madrugada
de quinta-feira, no Meio Oeste, Planalto Norte e
Litoral Norte em áreas próximas ao PR. Vento de
nordeste, principalmente do Oeste ao Planalto,
com variações de sudeste no Litoral. Temperatura
baixa na madrugada, com mínimas entre 0°C e
6°C e condições de geada no Planalto e de 10°C e
15°C nas demais regiões, em gradativa elevação
durante a tarde. Vento de nordeste com variações
de sudeste no Litoral, fraco a moderado com rajadas.
TENDÊNCIA de 25 de abril a 05 de maio
Nesse período uma massa de ar seco no Sul do
Brasil mantém presença de sol entre nuvens com
temperatura amena pela manhã e agradável durante o dia
Abril, Maio e Junho de 2015
Veja a condição climática
para o outono em SC

Agenda
Sesc em Chapecó realiza a Mostra Cine Oeste,
de 22 a 26 de abril
A região Oeste vem se destacando nas produções
de longas-metragens, curtas e documentários de
grande qualidade e com destaque nacional. O Sesc
prestigia essas produções e por meio desta mostra,
traz para junto da comunidade a experiência de ver
e sentir a sétima arte bem de perto.
Sessões gratuitas às 20 horas;
Teatro do Sesc (Rua Brasília, 475-D, Jd. Itália).
22/04 -“A Conquista”
(Direção: Julherme J. Pires e Camila Arruda, Documentário, 86min. 12 anos)
23/04 - “Celibato no Campo”
(Direção Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt, Documentário, 52min. Livre)
Sinopse: A intensa migração de jovens filhos de
agricultores para as cidades, sobretudo de jovens
mulheres, que saem para estudar e dificilmente retornam às propriedades rurais, faz surgir um novo
fenômeno social: o celibato masculino no campo. O
documentário aborda as razões do aparecimento
deste fenômeno que se configura como a masculinização do campo e que tem como conseqüência a
diminuição do número de casamentos e o envelhecimento no meio rural.
“Kiki - O ritual da resistência Kaingang”
(Direção: Cassemiro Vitorino e Ilka Goldschmidt,
Documentário, 34min. Livre)
Sinopse: O filme aborda o mais importante ritual da
etnia indígena kaingang, o Kiki, realizado em 2011
na Aldeia Condá, no oeste de Santa Catarina (Brasil). Através de uma abordagem cronológica são
mostrados os preparativos na mata e na aldeia. A
expectativa dos mais velhos que queriam vivenciar
um ritual completo, como há muito não era feito, e
dos jovens que nunca haviam participado do Kiki.
24/04 - Sessão Trash (18 anos)
“2000 Anos Para Isso?”(Direção: Petter Baiestorf,
1996, 10min. 18 anos)
“Primitivismo Kanibaru na Lama da Tecnologia Catódica” (Direção: Petter Baiestorf, 2003, 10min. 18
anos)

Em abril a previsão é de chuva próxima à média
climatológica em SC. A partir de maio os indicativos são de chuva na média a acima da média,
por influência do fenômeno El Niño. No trimestre as chuvas diminuem em relação ao verão,
ficando com valores de 120 a 200 mm mensais
no Oeste e Meio Oeste
Destaque: eventos extremos podem ocorrer neste outono, como em qualquer época do ano, por
vezes com acumulados significativos de chuva
em curto espaço de tempo.
Em relação à temperatura, a previsão é de temperatura acima da média climatológica, no trimestre. Ondas de frio vão chegar ao Estado,
porém com curta duração. Neste ano, os períodos de frio devem ser intercalados por períodos
mais quentes.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br

Sul brasil

“Manifesto Canibal - O Filme” (Direção: Petter
Baiestorf, 2007, 5min. 18 anos)
“A Cor Que Caiu do Espaço” (Direção: Petter Baiestorff, 2015, 5min. 18 anos)
“Zombio 2: Chimarrão Zombies”(Direção: Petter
Baiestorff, 2013, 65min. 18 anos)
26/04 - Mostra de videoclipes de Chapecó e região
comentado por Roberto Panarotto e lançamento do
videoclipe “Dói em Mim” (John filme).
Pocket show de encerramento da mostra Cine Oeste com a Banda John Filme.
*Após exibição de cada sessão haverá um bate-papo com produtores, cineastas e/ou diretores dos
filmes.
Fernanda Mendes - Técnica de Cultura
Unidade Sesc em Chapecó
(49) 3319-9128 | sesc-sc.com.br
mari.8268@sesc-sc.com.br
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Indicadores
R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado
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*.

R$ 3,35
R$ 3,22
R$ 2,14
R$ 145,00
R$ 138,00
R$ 145,00
R$ 100,00
R$ 35,00
R$ 23,00
R$ 57,50
R$ 0,97

Adubos NPK (9:20:15+micro)1
(8:20:20)1
(9:33:12)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 (650 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

59,00 sc
55,20 sc
61,00 sc

10,80 sc
15,00 sc
355,00 ton
14,00 - 15,00 kg
15,00 – 19,00 kg
18,00 – 27,00 kg
10,00 kg
13,00 – 15,00 kg
8,80 – 9,60 kg
4,00 uni
2,00 maço
4,50 dz
3,50 dz
22,00 kg
11,00 – 13,00 kg
13,00 kg
14,00 kg
15,30
10,00 – 12,00 cxa
1,50 uni
2,00 uni
1,50 uni
2,50 kg
12,50 sc
8,00 sc
116,00 tn

Dólar comercial

Compra: 3,0180
Venda: 3,0186

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

788,00
810,00 – 960,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 22/04/2015
* 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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