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Programa de extensão: Assistência técnica e
laboratorial sobre produção, composição de
leite e diagnóstico parasitológico gratuito

A

Roger Rocha Gebert¹, João Henrique dos Reis¹, Aleksandro S. Da Silva2

região sul do Brasil é responsável
pela produção de grande parte do
volume de leite nacionale tem o EstadoSanta Catarina como o quinto maior
produtor de leite industrializado do país.
A bovinocultura leiteira é de grande relevância nas propriedades familiares, e vem
garantindo a maior parte da renda da família. Nos últimos anos muitas empresas
têm investido na assistência técnica para
produtores que compram seus produtos,
apesar disso existe uma grande carência
de assistência técnica e acompanhamento da produção, abrangendo a questão de
qualidade do leite, manejo sanitário e qualificação dos produtores.
Neste contexto, o programa de extensão
desenvolvido por bolsistas dos Laboratórios de Pesquisa em Parasitologia Animal
e Anatomia e Fisiologia Animal. Esse programatem por objetivo principal a prestação de assistência técnica e laboratorial
gratuita sobre produção, composição e
qualidade do leite, associada a realização
de diagnósticos parasitológicos dos rebanhos bovinos, ovinos e equinos da região
do Oeste de Santa Catarina.O programa
temperspectiva de atender nesse anocerca de 100 pequenas propriedades do oeste
catarinense. Os produtores terão um cadastro no programa, e dessa forma vão receber os serviços previstos conforme descrito a seguir.
O programa é composto por três ações:
(1) orientar os produtores de leite em relação ao controle sanitário, com dias de
campo e palestras; (2) analisar a composiçãodo leite produzido na propriedade; e (3)
análise laboratorial parasitológica.
A primeira ação prevê que os produtores
terão à sua disposição palestras organiza-

das na cidade ou comunidade com objetivo
de trazer informações concretas e retirar
dúvidas pertinentes a controle de parasitos e mastite, por exemplo,facilitando o
contato entre os produtores rurais e a universidade, nesse caso a UDESC. Outras
palestras relacionadas à sanidade e nutrição animal poderão ocorrer se for de interesse de um grupo de produtores. Através
da segunda ação, os produtores poderão
enviar amostras de leite do tanque da
propriedade,quinzenalmente, para análiseslaboratoriaisde composição do leite,
conforme descrito na figura 1. Os produtores receberão o resultado dessa análise de
composição do leite, assim como, quando
necessário receberão orientações do que
deve ser feito para corrigir o problema.Os
produtores interessados poderão enviar
amostras (fezes, sangue e carrapatos) ao
laboratório para diagnóstico parasitário.
No laboratório poderá ser feito diagnóstico de verminose (Figura 2) e coccidiosea
partir de fezes dos animais,assim como
mediante esfregaço sanguíneo podem ser
feitos diagnóstico de doenças importantes, tais como tristeza parasitária bovina e tripanossomoses,doenças que tem
causado mortalidade de bovinos em todo
Brasil. Com carrapatos é possível realizar
testes de eficácia, identificando antiparasitários eficazes, assim como produtos que
não funcionam devido à resistência parasitária. O diagnóstico é muito importante
porque direciona o tratamento, reduzindo
gastos para o produtor com tratamentos
ineficazes. Cabe ressaltar que o uso indiscriminado de antiparasitários, sem acompanhamento e de forma incorreta,aumenta
a chance de antecipar a resistência parasitária. Outro serviço previsto no programa
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Fig. 1: Listagem dos parâmetros mensurados nas amostras de leite
e como realizar a coleta do material.

Figura 2: Ovelha parasitada por helmintos (verminose) causando
anemia e edema submandibular (conhecido como papeira).

é a análise de qualidade da água consumido pelos animais e humanos da propriedade.
Produtores interessados em participar
do programa ou enviar amostras para
diagnóstico pode entrar em contato com
laboratório pelo telefone (49) 20499560 ou
por e-mail (aleksandro.silva@udesc.br).
1. Acadêmico do Curso de Zootecnia, UDESC, Chapecó, SC, Brasil.
2. Médico Veterinário, Professor do Departamento de Zootecnia,
UDESC, Chapecó, SC, Brasil.
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Laminite em Rebanhos Leiteiros
Renata Kusmirczuck¹,Everton Josué Poletto2

P

roblemas de cascos são um sério problema em sistemas de produção de leite. A saúde dos cascos é fundamental para a locomoção dos animais e qualquer problema que possa acometê-los, compromete de forma drástica
sua produção. São muitas as causas que afetam os cascos e
uma delas é a Laminite.
A laminite é um processo inflamatório que acomete as estruturas sensíveis da parede do casco dos animais. O animal
doente apresenta claudicação (manqueira) devido a dor e forma uma deformidade permanente no casco. Sua origem pode
ser multifatorial (fatores genéticos, idade, umidade, toxemia)
mas, em bovinos de leite,é comumente relacionada ao consumo excessivo de concentrado, associada a casos de alterações
metabólicas. Por isso, em sistemas confinados de criação,
quando mal manejados, os animais são mais propensos a
quadros de laminite do que quando mantidos em pastagens.
Os sinais apresentados podem variar desde claudicação
leve, até a claudicação severa com o animal permanecendo
deitado boa parte do tempo. Casos crônicos de laminite levam
a umcrescimento irregular do casco resultando em alongamento e achatamento (casco achinelado) podendo evoluir até
para rachaduras.
As consequências da laminite são extremamente negativas
ao rebanho leiteiro, pois resultam em prejuízos à produção e
perdas econômicas. Isso acontece porque as vacas se locomovem menos, e assim, há diminuição na ingestão de alimentos
e do ganho de peso, além de ocorrer o aumento da incidência
de casos de mastite, pois a glândula mamária desses animais
fica mais suscetível à entrada de bactérias devido ao contato
direto com o chão. Como resultado, há diminuição da produção leiteira, e assim, descarte precoce do animal. Também
há diminuição da detecção de cio, devido às vacas permanecerem deitadas por longos períodose montarem menos umas
nas outras, o que pode resultar no atraso para uma nova
concepção.
O diagnóstico da laminite é realizado através do exame clínico, considerando-se parâmetros como dificuldade locomotora e doenças concomitantes, associado a um prévio histórico
clinico do animal, sua alimentação e manejo.O tratamento
consiste no uso de medicação analgésica, anti-inflamatória,
casqueamento e mudanças na dieta.
A prevenção é a principal medida para se evitar a laminite,
sendo recomendado o animal permanecer em um ambiente
limpo e seco, verificando-se a qualidade dos pisos dos confinamentos, currais, salas de espera e ordenha. Associado a
isto, a prática de casqueamento, o uso de pedilúvio e princi1. Graduanda em zootecnia UDESC-CEO. Chapecó, Brasil
2. Médico Veterinário, Esp., Epagri – G.R. Chapecó

palmente o fornecimento de uma dieta equilibrada, evitará a
ocorrência da doença. Dietas bem balanceadas, garantindo
no mínimo 40-45% de fibra com30-35% de FDN, com níveis
equilibrados de concentrado e o uso de produtos tamponantes, estabilizam o pH do rúmen e diminuem a acidose ruminal, fator desencadeante da laminite. Essas medidas de
manejo reduzem efetivamente a incidência da doença e seus
prejuízos à pecuária leiteira.
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Em que água são cultivados seus peixes?
Lucas Gregianin e Fernanda Queiroz e Silva

O

panorama da piscicultura continental no
Brasil está se mostrando promissor, com
um crescimento de aproximadamente 10%
nos últimos dez anos. Dados da entidade PeixeBR
publicados no ano de 2016 somam 638 mil toneladas de peixes produzidos no Brasil, movimentando
R$ 4 bilhões/ano e um milhão de empregos diretos
e indiretos. Dentre as espécies de peixes mais cultivadas no Brasil, temos a tilápia do Nilo, representando 53% da produção em 2015.
Alguns fatores têm influenciado para o crescimento da produção de tilápia, sendo eles: o domínio da
técnica reprodutiva da espécie, melhor utilização
de tecnologias (aeradores, alimentadores automáticos, rações balanceadas, etc.), regulamentação do
uso de águas públicas para cultivos intensivos em
tanques-rede, assistência técnica e aprimoramento técnico do próprio piscicultor, produção de filés
desprovido de espinhas, entre outros fatores. Outro
fato muito importante, que tem feito com que a produção de tilápia aumentasse em ritmo acelerado, é
que esta espécie tolera variações nos parâmetros
de qualidade de água. No entanto, mesmo para a
produção de espécies como a tilápia deve-se manter a qualidade de água em padrões aceitáveis para
o crescimento da espécie.
A qualidade da água em diferentes sistemas de
produção de viveiros escavados tem extrema importância durante a criação e interfere diretamente
nos resultados zootécnicos e econômicos no final
do ciclo. De nada adianta ter uma genética boa, nutrição adequada e não ter água de qualidade.
Os principais pontos que devemos analisar na
hora de iniciar uma produção de peixes são a disponibilidade de água e suas características.
E como saber se a água do viveiro está boa para
criar peixes?
Para isto, os principais parâmetros de qualidade
de água devêm ser analisados durante o cultivo de
peixes, entre eles destacam-se o oxigênio dissolvido, temperatura, amônia, nitrito, pH, transparência e alcalinidade.
Cerca de 80% do oxigênio dissolvido na água é
proveniente da fotossíntese do fitoplâncton (algas
microscópicas), que com a presença de luz solar incorporam este gás na água. O oxigênio é essencial e
um fator limitante nos cultivos, na tilapicultura os
níveis mínimos ficam em torno de 4 mg/l ou 50%
de saturação e pode ser medido com oxímetro ou
com kit de reagentes. Outra forma de incorporar
oxigênio na água é com o uso de aeradores nos viveiros o que proporciona o aumento da produtividade (kg/m²), mantendo níveis seguros de oxigênio
dissolvido na água, deixando o peixe em melhores
condições de cultivo e refletindo no desempenho
zootécnico.
A temperatura da água é outro parametro importante a ser monitorado uma vez que os peixes
não conseguem controlar a temperatura do corpo e
que ela regula a velocidade do metabolismo, o que
pode afetar a imunidade dos peixes. Para a tilápias
a temperatura ideal para o melhor desempenho se
dá entre 26 e 30° C e pode ser medido com um termômetro.
Entre os compostos nitrogenados devemos dar
maior atenção a amônia e o nitrito. A amônia (NH3)
é a principal forma de excreção dos peixes, além
de ser um subproduto da decomposição da matéria
orgânica. Ela é um produto tóxico para os peixes,
porém quando transformada em nitrito por bactérias benéficas presente no sistema de produção
(bactérias nitrificantes) se tornam produtos menos
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Formas de melhorar a qualidade de água. A) determinação da transparência da água com o disco de secchi. B) Uso de aeradores em viveiros
escavados. C) preparo de viveiro escavado.

tóxicos. Valores de amônia (NH3) acima de 0,1 mg/l
e de nitrito 0,3 mg/l são prejudiciais aos peixes.
As concentrações destas substâncias são medidas
com kit de reagentes.
A transparência é uma variável que indica quanto a luz solar consegue penetrar na coluna de água,
pode ser influenciada pela quantidade de plâncton
(fito e zooplâncton) ou sedimento em suspensão na
água. Lembrando que tanto o fito, quanto o zooplâncton servem de alimento natural para as tilápias. Para mensurar esse parâmetro se utiliza o
disco de Secchi, que é um equipamento simples e
barato que pode ser produzido na própria propriedade. Os níveis ideias de transparência para a tilapicultura são 30 a 40 cm.

www.jornalsulbrasil.com.br

O pH indica se a água do cultivo está ácida, básica ou neutra, a faixa ideal é de 6 a 8,5, medido
por meio de peagâmetro ou kit de reagentes. Já a
alcalinidade é responsável pela manutenção do pH
próximo ao neutro (sistema tampão), diminuindo a
variação do pH ao longo do dia. A alcalinidade ideal
é de 30 a 120 mg/l e pode ser medida por meio de
kit de reagentes. Para a correção deste parâmetro é
utilizado um insumo seguro e de baixo custo: calcário agrícola.
O monitoramento da qualidade da água na piscicultura é de suma importância e afeta diretamente
o produto final, não há como ser um bom piscicultor sem ter os cuidados básicos com a água do
sistema de produção.
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Tempo
Tempo firme com sol e temperatura em elevação em SC
Quinta-feira (20/07):
Tempo: formação de nevoeiros isolados na madrugada e no período noturno, com predomínio
de sol e poucas nuvens no decorrer do dia em
SC. Temperatura: temperatura baixa na madrugada e amanhecer, com formação de geada nas
áreas altas do Oeste aos Planaltos. No decorrer
do dia a temperatura em elevação.
Sexta-feira e sábado (21 e 22/07):
Tempo: presença de sol, com mais nuvens à
tarde, especialmente no Planalto Sul, Litoral Sul,
Litoral Norte e Grande Florianópolis com a passagem de uma frente fria pelo litoral de SC. Formação de nevoeiros na madrugada e amanhecer
e mais densos à noite no Planalto Sul e Litoral
Sul. Temperatura: em elevação. Na madrugada
e amanhecer de sexta-feira temperatura baixa
e formação de geada fraca nas áreas altas do
Meio Oeste e Planalto Sul.
Domingo (23/07):
Tempo: firme, com sol e poucas nuvens em todas
as regiões de SC.
Temperatura: elevada para a época do ano.
Vento: noroeste e norte, fraco a moderado.
TENDÊNCIA de 24 de julho a 02 de agosto
Tempo firme, sem chuva com predomínio de
ar seco e quente para a época do ano, em SC.
Neste período a temperatura estará mais elevada (veranico) devido a uma condição de bloqueio
atmosférico que impede o avanço de frentes frias
por SC..
Marilene de Lima – Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram Site: ciram.epagri.sc.gov.br
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