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Programa de Extenção da Udesc–“Interação UDESC –
Comunidade” Realiza Palestras em Escolas do Oeste Catarinense

O

Programa
de Extensão
Interação
UDESC-Comunidade:
Construção do Conhecimento no Meio Rural
e
Urbanodesenvolve
ações de extensãocom
acadêmicos,
professores, produtores rurais e alunos de escolas técnicas da região
oeste do estado. Tem
como objetivo promover a interação entre a
UDESC e a comunidade, visando a construção do conhecimento
no meio rural e urbano, mediante a troca
de experiências com
as comunidades. Contempla três projetos:
Manejo em pastagens;
Manejo em bovinocultura de leite e ‘Navegação com Receptores
de Sinal de Satélite. O
Programa é Coordenado pelos Professores
do CEO-UDESC Edir
Oliveira da Fonseca,
Antônio W. L. da Silva
e Luiz Alberto Nottar,
tendo como alunos
bolsistas os acadêmicos de Zootecnia Jean
Giachini e Alex Sandro
Mosele.
A principal proposta
da ação é aproximar a
Universidade das comunidades rurais e
urbanas, de forma a
atuar com problemáticas atuais e de relevância para a sociedade, visando aprimorar
o conhecimento. Por
meio das ações espera-se minimizar os pro-

blemas relacionados à
falta de alimentos na
produção animal, principalmente na bovinocultura de leite, introduzir conceitos novos
na sociedade, no que
se refere ao manejo de
pastagens; promover
melhorias no manejo
da bovinocultura de
leite e despertar para
a importância da gestão da propriedade, reduzindo os custos de
produção.
A difusão de técnicas
de manejo em pastagens permite produzir
de forma mais equilibrada com o meio
ambiente, e o apoio às
entidades locais é uma
iniciativa que visa a
produção de leite sustentável.
Ademonstração da viabilidade
técnica e econômica
das atividades, o manejo correto em bovinocultura de leite, a
orientação aos agricultores sobre gestão
da atividade e no aproveitamento dos recursos das propriedades
mediante a difusão de
ferramentas de planejamento, são algumas
das técnicas trabalhadas.
A abordagem é feita
através de palestras
com temas técnicos
cujas ações permitem
a democratização do
conhecimento, levando informações para
as pessoas de forma
gratuita e com qualidade. Outra virtude do

Figura 1. Palestra sobre Planejamento forrageiro com participação de 120 acadêmicos(as) da segunda e terceira série do ensino técnico em
agropecuária do Instituto Federal Catarinense

programa é oportunizar aos acadêmicos a
realização de atividades extraclasse, desafiando-os a levar para o
público externo os conhecimentos aprendidos ao longo do curso.
Ainda na Universidade
eles aprendem a trabalhar com públicos diferentes, preparando-se
para a vida profissional, e se firmando enquanto pessoas.
Com esse propósito
foi realizado no último dia 29 de setembro
no IFC de Concórdia,
uma palestra sobre
Planejamento forragei-

O Sicoob MaxiCrédito conta
com 35 agências, 9 delas em Chapecó.
Encontre a mais próxima de você.

ro, ministrada pelos
bolsistas do programa
Jean Giachini e Alex
S. Mosele, acompanhados pelo Professor
Luiz Alberto Nottar (Figura 1). Participaram
120
acadêmicos(as)
da segunda e terceira
série do ensino técnico em agropecuária
do Instituto Federal
Catarinense- Campus
Concórdia, os quais
se mantiveram atentos e interessados no
decorrer da apresentação. Após à palestra
os palestrantes foram
questionados
pelos
acadêmicos do IFC que

engrandeceu a ação,
já ficando acordado a
realização de outras
palestras com temas
abrangidos pela ação
em datas futuras.
Na ocasião a equipe
da UDESC foi recebida pela Coordenadora
Pedagógica, Professora Daniele Dalmédico, e pelos Professores
Paulo Hentz e Roberto
Fornazier, sendo este
último formado em
Zootecnia pela UDESC
de Chapecó.
Dentre os parceiros
do programa estão as
instituições Federais,
Estaduais, Municipais

PIONEIRA (ANEXO AO SUPERALFA)
CENTRO
SÃO CRISTÓVÃO
PASSO DOS FORTES

MaxiCrédito

da região oeste catarinense, ganhando importância na medida
em que proporciona
à UDESC/CEO maior
visibilidade das suas
ações de extensão desenvolvidas com elas.
Além do IFC de Concórdia, já foram realizadas palestras nas
Escolas de Cordilheira
Alta, Escola Agropecuária Demétrio Baldissareli de Chapecó, Casas Familiares
Rurais de Seara e de
Saudades, abrangendo
mais de 280 alunos e
professores até o momento.
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Anestro pós-parto em Vacas de Corte
Leandro Sâmia1, Daniel Augusto Barreta2, Mauricio Barreta2

O

Brasil se destaca
no cenário internacional com o maior
rebanho comercial de bovinos do mundo, comum efetivo de mais de 200 milhões
de cabeças.
Deste total, mais
de 80% dos animais são de
corte, o que torna o país o
maior exportador de carne
bovina do mundo. Entretanto, tal “marca” pode desvirtuar a verdadeira realidade do sistema, já que na
maioria das vezes utiliza-se
o pasto como única forma
de alimento (muitas vezes
degradado), sem qualquer
tipo de suplementação, de
forma extensiva, e em grandes extensões de terra, o
quecontribui para a obtenção de índices reprodutivos
aquém do desejado.
O que se espera de uma
matriz de corte?A função de
uma vaca de corte é gerar e
criar seus bezerros. Espera-se que a matriz produza
um bezerro por ano (ou próximo disto). Todavia, esta
não é a realidade de grande
parte das fazendas nacionais.
O Brasil tem uma taxa
média de natalidade de
60%, ou seja, de 100 matrizes, apenas 60 irão parir
durante o ano, as outras 40
passarão o ano “vazias”, até
a próxima estação de monta, encarecendo o preço final dos bezerros.
Esta baixa fertilidade é
fruto de um longo período
de anestro pós-parto, onde
as vacas entram na estação
de monta (duração de 60
a 90 dias) e não apresentam cio, ou o cio é infértil.
Desta forma, as matrizes
permanecem vazias, e só
terão nova oportunidade de
emprenhar na próxima estação, o que contribui para
aumentar o intervalo de
partos e aumentar o custo
de produção.
A busca por ovulações
férteis precocemente esbarra numa interação entre a

lactação e uma nutrição deficiente. Por tanto, “vencer”
estes desafios significa um
grande passo em relação à
melhoria dos índices reprodutivos.
O simples contato entre
a matriz e o bezerro é um
fator determinante para a
presença do cio.Desta forma a relação matriz/bezerro aumenta a síntese de
peptídeos opióides endógenos (POE), que atuam no
eixo hipotalâmico-hipofisárioe diminuem a síntese de
GnRH (hormônio liberador
de gonadotrofinas) e LH
(hormônio luteinizante) que
estão intimamente ligados a
reprodução, o que dificulta
a manifestação do cio. Vale
ressaltar que ao selecionar
vacas com melhor habilidade materna, há uma seleção indireta para vacas que
produzem maior quantidade de POE.
Vacas em balanço energético negativo (BEN) no pós-parto também apresentam
maior dificuldades de retornar a atividade reprodutiva,
pois devido a alta exigência
de energia durante a lactação, o animal começa a realizar a lipólise ou seja, a geração de energia a partir da
gordura, porém tal rota metabólica além de produzir
energia, gera ácidos graxos
livres que pioram a qualidade dos ovócitos, diminuindo
os índices de fertilização.
Outro fator, e talvez o
mais relevante neste aspecto, é o escore de condição
corporal (ECC) das fêmeas,
já que a carência energética
afeta a produção/liberação
dos hormônios GnRH, LH e
FSH (hormônio folículo estimulante). O ECCestá ligada
com os outros dois fatores
mencionados acima, já que
o ECC demonstra a quantidade de energia depositada
no corpo do animal.
As vacas com cria ao pé
tem maior síntese de peptídeos opióides, o que diminui
a produção de hormônios

1- Professor do curso de Zootecnia- UDESC/CEO – Chapecó;
2- Acadêmicos do curso de Zootecnia- UDESC/CEO – Chapecó;

reprodutivos,
entretanto,
em vacas com condição
corporal entre 5 e 7 (escala de 1 a 9) a síntese de
LH é menos reprimida. Por
outro lado, vacas magras
também tem dificuldade de
emprenhar (ECC abaixo de
5), pois a reprodução pode
ser tratada com “luxo”, não
sendo uma necessidade do
animal. As prioridades para
o uso da energia são o metabolismo basal, atividades
de locomoção, lactação, reservas corporais, e só após
atendidos os critérios anteriores é destinada energiapara o ciclo estral.
Outro problema, mas bem
menos recorrente na bovinocultura de corte é as vacas estarem muito gordas
no momento do parto. Isto
não é desejável pois uma
matriz gorda produz grande quantidade do hormônio leptina, que diminui a
ingestão de matéria seca,e
consequentemente a produção do GnRH, além disso, é mais propensa a problemas de partos distócicos
e tem alto gasto de energia
para manutenção corporal.

Com intuito de diminuir o intervalo entre partos (IEP),
é possível afirmar que o caminho para atingir este objetivo passa por:
1) Acompanhar o ECC dos animais regularmente, fazendo
com que as vacas venham a partir com escores entre 5 e 7
(escala de 1 – 9);
2) Oferecer suplementação as matrizes no pós parto, a fim
de melhorar o ECC ou mantê-lo em condições satisfatórios;
3) Restringir a alimentação dos bezerros para 1X ao dia,
ante o manejo comumde amamentação a vontade, pois isso
pode diminuir o tempo para a primeira ovulação pós-parto.
4) Uso de protocolos hormonais a partir dos 60 dias pós-parto, (geralmente com progesterona e estradiol), com intuito
de inseminar o número máximo de vacas, e diminuir o “serviço” do touro, aumentando a quantidade de bezerros filhos de
pais provados geneticamente.
5) Uso do desmame interrompido (tabuleta ou separação)
após 40-60 dias pós-parto, durante 2 ou 4 dias, pode aumentar a incidência de cio fértil.
6) Utilizar um desmame precoce, por volta dos 90 dias, para
que as vacas tenham menor desgaste energia, e possam recuperar as condições corporais e reprodutivas mais cedo.

É visível a importância que
o anestro pós-parto tem para
a determinação dos índices
reprodutivos de um rebanho,
contudo, é coerente afirmar
também que não existe uma

CRÉDITO RURAL
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A força que você precisa para vencer
os desafios.
Sul brasil
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“solução mágica” para resolver este entrave, mas sim, um
conjunto de alternativas que
combinadas podem resultar
em uma melhor fertilidade de
vacas de corte com cria ao pé.
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Cunicultura é um bom Negócio?
CarlaBoscatto1 ;Eduarda CarolinePick1 ;DeniseAraujo2

O

setor
da
cunicultura
no
Brasilpossui baixa participação no desenvolvimento econômico do
país, devido aos consumidores apresentarem um certo “preconceito”, o consumo
não passa de 120g/
habitante/ano. Mas
para os investidores
é uma atividade a ser
pensada, visto que é
uma atividade que
tem um rápido retorno econômico devido
ao baixo custo de implantação e eficiência reprodutiva dos
coelhos, necessita de
pouco espaço (em 10
m2 consegue-se produzir até 300kg de
carne/ano), além do
aproveitamento dos
subprodutos do abate e esterco,
A atividade apresenta um rápido retorno econômico e
uma carne de ótima
qualidade, com as
seguintes características: carne branca,
rica em proteínas e
baixos teores de colesterol (25mg/100g)
comparado a outras
espécies, como frango e bovinos. Além da
carne, destaca-se a
pele, o pêlo, objetos
de enfeite, esterco,
além de coelhos para
estimação (pet).
As raças de coelhos
se dividem em grupos

onde
encontramos
coelhos de grande
porte (entre 4 a 8 kg),
como o Gigante de
Bouscat (Figura 01),
o Borboleta Francês
(Figura 02) e o Gigante de Flandres, com
aptidão para carne.
Coelhos de porte médio (entre 3 a 6 kg)
utilizados para a produção de pele e carne, tendo como exemplo as raças Angorá,
Borboleta Inglês e
Nova Zelândia. As raças Holandês, Negro
e Fogo e Polonês são
animais de pequeno
porte, utilizados para
carne, pele e esporte.
Entretanto, um dos
setores mais promissor é de raças anãs
ou mini-coelhos que
são utilizados para
estimação, com peso
variando entre 1 à 2
kg, como o Mini Angorá (Figura 03), Mini
Rex e o Mini Belier.
As instalações são
as mais variadas,
como gaiolas individuais ao ar livre ou
,como podemos visualizar na figura 04,
em gaiolas comerciais (gaiola metálica com bebedouro
e comedouro). Para
as fêmeas gestantes
é necessário que se
inclua no 27º dia de
gestação um ninho,
geralmente de madeira, para que ela
realize o parto, que
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acontece aproximadamente no 30º dia
de gestação. A coelha é multípara, ou
seja, em uma gestação podem nascer até
12 animais. Durante esse período, éde
extrema importância
proporcionar um ambiente seco, limpo e
calmo, pois se a fêmea se assustar pode
abandonar a ninhada, sendo esta uma
das principais causas
de mortalidade.
A alimentação dessa espécie se baseia,
principalmente, em
ração peletizada e
uma fonte de volumoso, como a alfafa
ou o rami. É importante ressaltar a necessidade da fibra na
dieta de coelhos pois
eles realizam fermentação no ceco e para
aproveitar o conteúdo
que seria perdido nas
fezes, eles realizam
a cecotrofia. Esse
processo
consiste
na ingestão de fezes
“moles” para melhor
aproveitamento de vitaminas do complexo
B, sendo necessário
fornecer à estes animais conforto e ambiente calmo e silencioso para que este
processo ocorra da
forma mais natural
possível.
No que se diz respeito a produção de
carne, o início da engorda destes animais
inicia-se quando estes atingem 2 meses
de idade, nesse período devem receber
em média 8 horas de

luz/dia, a mortalidade não deve atingir
10%, e o consumo
médio/animal fica na
faixa de 100 à 130 g/
dia.
Como em outros
setores, na cunicultura os animais também são acometidos
por doenças, porém
estas são pouco conhecidas. Dentre elas
destacam-se o torcicolo ou pescoço torto
que ocorre devido a
deficiência de vitamina B na ração dos
animais; o canibalismo por parte das fêmeas com os láparos
devido à carência de
proteína e sal comum
na alimentação; a
incidência de sarna,
fêmeas nervosas e estressadas; sarna devido a precariedade
na higienização das
coelheiras; e necrobacilose plantar que
ocorre devido à alta
umidade nas gaiolas.
Diante de tantas
informações,
podemos visualizar que é
um setor de grande
potencial para crescimento, visto que o
manejo alimentar e
sanitário são de simples realização. Porém, é crucial uma
maior divulgação, incentivando o aumento do mercado consumidor, já que a carne
de coelhos é uma ótima fonte de proteína
animal, e incentivo
para os pequenos
produtores para que
possam aprimorar as
técnicas de criação e
condições de manejo.

(1) Bolsistas do Programa de Educação Tutorial- PETdo curso de Zootecnia do Centro de Educação Superior do Oeste da Universidade do
Estado de Santa Catarina (UDESC)(2) Professorado Departamento de Zootecnia do Centro de Educação Superior do Oeste da Universidade do Estado deSanta Catarina
(CEO/UDESC).
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Figura 01: Gigante de Bouscat

Figura 02: Borboleta Francês

Figura 03: Mini Angorá

Figura 04: Modelo de instalações na cunicultura.
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Tempo

Agenda
12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
Luz Ciência e Vida

Frente fria causa chuva e temporais
Quinta-feira (22/10): A passagem de uma frente fria por SC e áreas de baixa pressão mantém o
tempo encoberto com chuva em todas as regiões.
A chuva será de intensidade moderada a forte
por alguns momentos, especialmente do Meio
Oeste ao Litoral. Permanece o risco de temporais
com chuva, descarga elétrica, vento forte e granizo. Temperatura com pouca elevação devido à
nebulosidade e à chuva.
Sexta-feira (23/10): Mais nuvens e chuva na
madrugada e manhã na maior parte de SC, com
aberturas de sol à tarde. Temperatura com baixa
na madrugada e amanhecer, em gradativa elevação durante o dia.
Sábado (24/10): Uma massa de ar seco no
avança pelo Sul do Brasil deixando o tempo firme
com presença de sol entre nuvens em SC. Temperatura com baixa na madrugada e amanhecer,
com mínimas de 4°C e condições de geada isolada nas áreas altas do Planalto Sul, em gradativa
elevação durante o dia.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem
como objetivo destacar a importância
da ciência e tecnologia para a vida das pessoas e
para a melhoria da qualidade do
ensino no Brasil, levando a temática ciência e tecnologia para as micro e pequenas
empresas, por intermédio de eventos organizados
com seminários,clínicas, tecnológia,
show rooms, mutirões tecnológicos, dentre outros
eventos.
Local: Pavilhões III e IV
Pq. de Exposições Tancredo de Almeida Neves - Pq.
Efapi
Realização: Sebrae
Contato: 3330 2800

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

Sul brasil

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-SC
CEP.: 89.802-200
prficagna@hotmail.com
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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*.

2,10 kg
157,00 ar
144,00 ar
151,00 ar
95,00 sc
22,00 sc
27,00 sc
71,00 sc
1,07 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

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

Espaço do Leitor

R$

Suíno vivo
- Produtor independente
- Produtor integrado

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

TENDÊNCIA de 25 de outubro a 02 de novembro de 2015
Tempo estável com sol na maior parte do período
em SC. Chuva no estado apenas na tarde de 26,
quando ocorrem pancadas de chuva devido ao
calor, e nos dias 28 à tarde e nos dias 30 e 31
devido à passagem de uma frente fria. A temperatura estará mais baixa na madrugada de
25/10, devido à massa de ar seco e frio, permanecendo mais elevada nos demais dias do
período.
Previsão - 3 meses
Mais chuva, temperaturas acima da média e ondas de calor em SC
El Niño moderado a forte intensifica episódios de
chuva no Sul do Brasil
Previsão de chuva acima da média para o trimestre em SC, com eventos extremos de precipitação persistente, sobretudo no Oeste do estado.
Os episódios de chuva com dias consecutivos de
chuva podem alternar com períodos de tempo firme, com pouca nebulosidade na maior parte do
dia, e dias quentes com pancadas rápidas e passageiras associadas ao calor da tarde
Em relação à temperatura a primavera será marcada por temperatura acima da média climatológica, principalmente as mínimas em SC. Nos
próximos meses a nebulosidade e a condição
de chuva, mais frequente na madrugada e início da manhã, impedem a queda da temperatura
deixando as mínimas mais elevadas. Já as temperaturas máximas devem apresentar períodos
mais quentes, com dias consecutivos de temperatura máxima acima da média (ondas de calor)
em especial nos meses de novembro e dezembro.

Indicadores

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: 3,9380
Venda: 3,9386

Salário Mínimo Nacional
Regional (SC)

788,00
908,00 – 943,00

Fontes:
Instituto Cepa/DC – dia 21/10/2015
* 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.

21 Anos

