Política

EDIÇÃO 177 ANO 8 - Quinta-feira, 21 de Julho de 2016

O Mercado de Terneiros (as) nos leilões de
Santa Catarina: uma comparação entre 2015 e 2016
Diego de Córdova Cucco1 4Aline Zampar1 4Jonathan e Sá2 4 Aline Aparecida Leonardo2 4 Maria Vitória Proença2 4Maisa Chiocca3 4

A

venda de animais através
de leilões tem
sido uma prática cada
vez mais frequente
em Santa Catarina.
Esta opção permite ao
pecuarista
observar
uma grande oferta de
animais em um único
local e ao vendedor expor seu produto à uma
competição de compra.
O grupo de pesquisa
em gado de corte do
GMG – UDESC iniciou
o
acompanhamento
dos leilões de terneiros
e reprodutores no ano
de 2015 com o intuito
de avaliar a comercialização dos bovinos em
nosso estado e assim
compreender melhor
este contexto tão pouco explorado.
Em
2016
foram
acompanhados 34 leilões de terneiros entre os meses de abril
e junho, distribuídos
em trêsmesorregiões
catarinenses:
Oeste, Serrana e Norte
Catarinense.A região
Oeste devido sua extensão e por ter uma
caracterização particular, foi dividida em
duas: Meio Oeste e Extremo Oeste.
Neste ano em que
enfrentamos grandes

entraves políticos e
econômicos observamos que houve uma
retração de 12,82%
no número de leilões
comparado ao ano de
2015, o que gerou uma
retração de 8,58% no
número de animais em
leilão. Foram ofertados aproximadamente
22.670 terneiros. Vale
lembrar ainda que
neste ano tivemos a
primeira exportação de
terneiros vivos de Santa Catarina com destino a Turquia, nesta
oportunidade
foram
comercializados cerca
de 4.000 terneiros.
Seguem em destaque as regiões Serrana
e Meio Oeste de Santa Catarina com uma
representatividade de
77% dos animais ofertados.Trêsempresas
foram
responsáveis
pela condução dos
leilões destas regiões
acompanhadas, sendo
duas catarinenses e
outra paranaense, as
quais possuem uma
maneira de trabalho
semelhante.
Em relação ao valor
pago por quilograma
de peso vivo animal
observa-se como regra
geral a maior valorização dos machos em relação às fêmeas (9%),

o mesmo ocorreu em
2015 (6,5%).
Ao observar os preços pagos por terneiros de ambos os sexos por todo o estado,
quando comparados
com 2015, nota-se que
os machos tiveram
uma
desvalorização
de 0,42% e as fêmeas uma desvalorização de 3%, ou seja, os
preços mantiveram-se
praticamente
estáveis. Contudo,ocorreu
uma variação conforme a região. Na região Extremo Oeste e
no Planalto Serrano
houve pequena valorização tanto de machos (2,34%) como de
fêmeas (4,76%). Na
região do Meio Oeste
obtiveram uma desvalorização de 2,65% em
ambos sexos. A possível explicação para
este caso pode estar
atrelada a dificuldades
enfrentadas na região
como problemas de
plantio das pastagens
de inverno devido ao
clima e ainda o aumento do valor dos insumos.Mesmo assim a
região Meio Oeste continua com os maiores
valores de comercialização dos terneiros.
No Planalto Norte também foi constatada pe-

Lote de Animais em Leilão
Tabela 01. Valor Pago por quilograma de peso vivo nas diferentes regiões do estado.

Nº de
Leilões
7

Nº de
Animais*
4000

Meio Oeste

10

Planalto Serrano
Norte Catarinense

Região
Extremo Oeste

Médias e totais

Terneiros

Terneiras

R$ 6,99

R$ 6,15

7064

R$ 7,22

R$ 6,77

15

10406

R$ 7,06

R$ 6,68

2

1200

R$ 7,26

R$ 6,23

22670

R$ 7,10

R$ 6,46

*Valor Aproximado

quena desvalorização,
de 1,49% para machos
e 1,12% para fêmeas.
Com o fim da temporada de venda dos
terneiros inicia-se os
leilões de reproduto-

resque ocorrem geralmente até o final do
mês de Novembro. Na
próxima edição iremos
resumir como ocorreu
os leilões de reprodutores em 2015 e quais

as tendências para
2016.
Você pode acompanhar os valores atualizados semanalmente no site www.gmg.
udesc.br
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Bem - estar alimentar de
bezerras leiteiras
Taisa Rigo¹, João Henrique dos Reis¹, Ana Luiza Bachmann Schogor²

N

a bovinocultura
leiteira o produtor deve sempre
procurar uma maior produtividade. Para isso, deve
buscar animais com boa
genética para a produção
de leite e rações de alta
qualidade para maximizar
a produção. No entanto,
esquece-se que as bezerras
tem um papel fundamental nos lucros futuros, pois
elas serão os próximos animais a produzirem. Para
que isso aconteça, além de
uma boa amamentação e
alimentação, para o rápido
desenvolvimento do animal
sem afetar sem bem-estar,
são necessários alguns
cuidados extras, para que
não ocorraproblemas em
sua fase de crescimento.
Na maioria das propriedades, as bezerras recebem em média, 10% do
seu peso vivo em leite, o
que seria equivalente aos
“tradicionais” quatro litros de leite/dia para uma
bezerra de 40 kg. Nutricionalmente, essa quantia supre suas exigências
diárias,
proporcionando
um ganho de peso diário
aproximado de 400 g/dia.
Porém, se pensarmos no
crescimento e desenvolvimento natural dos bezerros, eles podem chegar a
se alimentar oito vezes ao
dia, chegando a consumirem até 24% do seu peso
vivo(VIEIRA&
SHIELDS;
2016). Isso nos faz pensar:
será que se a frequência
e quantidade de alimento fossem aumentadas, as
bezerras não teriam um
melhor bem-estar?

Sabe-se que o fornecimento diário de leite, tradicionalmente, vai até os
60 dias de idade, e após
esse período ocorrerá a diminuição no tempo de trabalho do produtor, já que
o animal será desaleitado.
Todavia, para que ocorra
este desmame aos 60 dias,
a bezerra já deve estar consumindo quantidade suficiente de concentrado, e
de feno se essa também for
uma opção de alimentação,
para que no momento do
desmame tenha seu rúmen
preparado para digerir a alimentação sólida.Com isso,
deve-se fornecer a ração ao
animal já nos primeiros dias
de vida e caso, o produtor
optar pela disponibilização
de feno, esse pode ser fornecido a partir do primeiro mês de vida, pois assim
o animal estará preparado
para o desmame, que deve
ocorrer quando este estiver
por exemplo, com o dobro
do peso do nascimento em

60 dias e/ou consumindo de 700 a 1000 gramas
de ração durante três dias
consecutivos.
Porém, manejos alternativos, e “mais intensivos”,
com um maior tempo de
fornecimento de leite, ou
uma maior quantidade,
podem proporcionar um
maior desempenho do animal, ainda mais quando
combinado com ração e
feno. Esse maior fornecimento de alimentos e nutrientes podem resultar em
menor chance de doenças,
comportamentos anormais,
como a sucção ou a mamada cruzada (que prejudica o alojamento desses
animais em grupo, além de
propiciar o surgimento da
mastite nas novilhas que
estão próximas a primeira
lactação). Outra característica de interesse é que essas bezerras,pelo seu maior
desenvolvimento,podem
chegar a parir mais cedo.
Estudos demonstram que

quando a parição ocorre
aos 24 meses e não aos 28
meses, os lucros da produção leiteira podem chegar
a ter um aumento de 15 a
25%.
Com isso, alguns estudos
vêm demonstrando que a
ingestão de maiores quantidades de leite podem interferir na produção leiteira do
animal, chegando a ocorrer
um aumento de até 25%
da produção de leite. No
entanto, o produtor precisa observar, qual é a tática
mais vantajosa para ele, se
é disponibilizar mais leite a
bezerra ou não.
Outra característica importante a destacar, seria de
como o leite é disponibilizado à bezerra. Normalmente,
ocorre o fornecimento do
leite aos animais no balde,
pois isso acaba diminuindo
o trabalho do produtor.No
entanto,alguns estudos desenvolvidos por pesquisadores na área de bem-estar
animal, demonstraram que

além de diminuir comportamentos anormais, o fornecimento do leite no bico
(Fig. 1)pode diminuircasos
de diarreias e também o
uso de antibióticos, consequentemente diminuindo
a mortalidade desses animais. Além disso, quando a
disponibilização desse leite
é associada com algum tipo
de “carinho”, seu rendimento é maior, proporcionando uma melhora no seu
bem estar e na interação do
animal com as pessoas.
A partir disso, destaca-se
que a promoção do bem estar do animal pode proporcionar um melhor desempenho animal. Então, nós
como técnicos e produtores
temos que tentar buscar
essa melhora, não apenas
para aumentar os lucros
da propriedade, mas além
disso, para proporcionar ao
animal uma vida mais tranquila, tentando evitar manejos que de alguma forma,
estressem os animais.

1 Acadêmicos e bolsistas do Programa de Educação Tutorial – PET, do Curso de Zootecnia da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC Oeste, Chapecó.
2 Profª. Drª. do Departamento de Zootecnia da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC Oeste, Chapecó.

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

www.jornalsulbrasil.com.br

Maxicrédito
Ouvidoria - 0800 646 4001 | (49) 3361-7000

21 Anos

Caderno Rural

3

Quinta-feira, 21 de Julho de 2016

Comportamento e bem-estar animal:
Seu cachorro de estimação lambe demais a pata? E agora?
Raquel Grande Pereira1, Maria Luísa Appendino Nunes Zotti2

A

lterações comportamentais sãocada
vez mais comuns
em animais de companhia.
Muitos proprietários relatam diariamente distúrbios
comportamentais adquiridos por cães e gatos, como
animais que eram calmos
e passam a agir de forma
agressiva, ansiedade, fobias, depressão e até mesmo situações que levam o
animal a automutilação.
A Dermatite Acral por
Lambedura (DAL) em caninosé um distúrbio comportamental em que o animal
realiza o ato constante de
lamber e morder a região
das patas, muitas vezes
esta ação repetitiva leva
a formação de graves lesões, como a formação de
uma placa granulomatosa
úmida, avermelhada e sem

pelos na região (Fig. 1).Há
várias hipóteses para a sua
origem,que pode ter causa
multifatorial, até mesmo
em resposta a alguma patologia orgânica. Entretanto,
oinício do problema muitas
vezes é relatado como de caráter emocional,condições
em que o animal esteja em
estadoagitado, ansioso e
frustrado.Animais que passaram por alguma alteração na sua rotina, presos
a correntes, confinados
em canis pequenos,muito
tempo sozinhosou recebem
pouca atenção por parte dos proprietários, são
mais propensos à condição de estresse emocional
que pode ser aliviada pelo
ato constante de se lamber.
Esta ação induz a liberação
de endorfinas, com elas há
sensação de prazer e dimi-

nuição da dor. Diferentes
raças podem ser acometidas, mas afligem em geral
animais de grande porte,
como Pastor Alemão e Labrador, alémde ser mais
frequente em animais do
sexo masculino por serem
mais agitados do que as fêmeas.
Embora pareça simples,
é um desafio para o clínico realizar o diagnóstico
preciso da DAL.Inúmeras
causas primárias devem
ser excluídas além da observação das lesões. Desta forma as informações
dadas pelos proprietários
são essenciais para o diagnóstico preciso, sendode
enorme importância a convivência diária, cuidados e
o afeto direcionado ao pet.
Há várias opções de tratamentos medicamentosos,

Figura 1. Dermatite Acral por Lambedura (DAL)

entretanto medidas direcionadas a melhoria do bem-estar, como adequação do
ambiente em que o animal
se encontra, maioratenção
do proprietário e tempo direcionado a brincadeiras
e passeio com os animais,

são fundamentais para o
aumento da qualidade de
vida. Lembre-se, sempre
que decidimos adquirir
umanimal de estimação,
junto assumimos a responsabilidade pelo seu bem-estar.

1 Médica Veterinária e Mestranda em Zootecnia, da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC Oeste, Chapecó. E-mail: raquelgrandepereira@yahoo.com.br
2 Profª. deBioclimatologia, ambiência e bem-estar animal, do Departamento de Zootecnia da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC Oeste, Chapecó.
E-mail: maria.anunes@udesc.br

Compostagem: uma alternativa para tratamento de dejetos

A

Andressa Paula Frandoloso1, Thiago Luiz Mattiello1 Alessandra Arno¹, Bianca Francisco1, Gabriela Miotto Galli 1 & Diogo Luiz de Alcantara Lopes

s atividades agrícolas
e agropecuárias geram
grande quantidade de
resíduos e dejetos, os quais
possuem potencial poluidor
em casos de manejo incorreto. Devido a grande produção
mundial de resíduos, e o excesso de água normalmente
presente nestes, o seu tratamento torna-se muitas vezes
caro. No Brasil, 60% da composição dos resíduos é matéria
orgânica com potencial para a
compostagem, porém o principal destino deste resíduo ainda
são os lixões, ou aterros sanitários, onde são depositados
sem prévio tratamento.
O tratamento e a disposição adequada dos resíduos e
dejetos é capaz de disponibilizar nutrientes no solo sem
prejudicar o ambiente. A compostagem é uma das formas
alternativas de manipulação,
transformação e reaproveitamento dos resíduos orgânicos
agrícolas, industriais e urbanos, que pode ser definida,

conforme descrição do MMA
(2016), como um processo biológico aeróbico e controlado,
que acelera a transformação
de resíduos orgânicos em humos estabilizado e que pode
ser conduzida em instalações
de pequeno, médio e grande
porte.
Os materiais normalmente utilizados são divididos em
duas classes: materiais ricos
em carbono, compostos por
folhas e galhos das árvores,
palhas, fenos, e papel; e materiais ricos em nitrogênio, compostos por dejetos de animais,
solo, restos de vegetais hortícolas, entre outros. A relação
carbono:nitrogênio inicial para
a realização da compostagem
deve ser de aproximadamente
30:1, ou seja, para cada parte de nitrogênio (esterco), deve
haver 30 partes de carbono
(palhada).
Os pesquisadores afirmam
que os materiais a sofrerem
compostagem não devem conter substâncias que prejudi-

quem o processo, tais como pilhas, vidros, plásticos, metais,
pedras, ossos inteiros, produtos com agrotóxicos, inseticidas, entre outros. A forma e
o tamanho das leiras influenciam a velocidade da compostagem, e vão depender da área
disponível para o preparo. O
tamanho das partículas do
material utilizado na compostagem deve ser reduzido para
facilitar o trabalho dos microrganismos. Também deve-se
evitar que as leiras de compostagem fiquem expostas ao sol e
à chuva.
O controle da temperatura
durante a compostagem é extremamente importante para
manutenção da sobrevivência
dos microorganismos decompositores. A temperatura não
deve ultrapassar 60°C, e esta
deve reduzir gradativamente
com o passar do tempo. Para
verificar a temperatura, além
do uso de termômetro, pode
utilizar uma barra de ferro, a
qual deve ser introduzida na

pilha de compostagem. Ao retirar essa barra, estima-se a
temperatura conforme a sensação ao toque. Caso a temperatura esteja próximo do
limite máximo (60°C), deve-se
fazer o revolvimento das leiras,
possibilitando assim a liberação do calor e homogeneização do material. A umidade
também deve ser monitorada
para possibilitar a aceleração
da formação do Humos. Caso
o composto esteja seco, pode-se realizar a incorporação de
água.
Se manejado adequadamen-

te o processo de compostagem
pode produzir fertilizante de
qualidade, com elevada concentração de nutrientes e ausência de poluentes, que pode
ser utilizado para adubação de
lavouras, pomares, hortaliças
e jardins, os quais proporcionarão efeitos positivos no crescimento e composição vegetal,
e permitirão melhoras na fertilidade biológica do solo. Após
aproximadamente 120 dias,
o material estará com cor escura, cheiro de terra e temperatura baixa, pronto para ser
utilizado.

1 Acadêmica do Programa de Educação Tutorial, Zootecnia-UDESC / 2 Professores do curso de Zootecnia –UDESC
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Tempo
Próximos dias com geada nas áreas altas de
SC
Quinta-feira (21/07):
Tempo: nevoeiros nas primeiras horas da manhã
com sol e poucas nuvens em todo o Estado, no
decorrer do dia.
Temperatura: baixa ao amanhecer com condições
de geada no Meio Oeste e Planalto Sul. Durante o
dia, temperatura em gradativa elevação.
Vento: sudoeste a sudeste, fraco.
Sistema: massa de ar seco polar influenciando
SC.
Sexta-feira a Domingo (22 a 24/07):
Tempo: predomínio de sol em SC, com nevoeiros
nas primeiras horas da manhã.
Temperatura: mais baixa com condições de geada no Planalto Sul na sexta-feira e em elevação
no fim de semana.
Vento: sudeste a nordeste/noroeste, fraco a moderado.
TENDÊNCIA de 25 de julho a 04 de agosto
Permanece o tempo seco em SC, na maior parte do período, com condições de chuva no dia
26/07, devido à passagem rápida de uma frente
fria pelo Litoral do Estado. A semana começa
com temperatura mais elevada, diminuindo após
a passagem frontal, e voltando a subir no fim do
período.
Julho, Agosto e Setembro de 2016
Inverno com frio típico em SC
Acabou o El Niño
No trimestre, a previsão é de temperatura próxima a abaixo da média climática, em SC. Neste
ano, as massas de frio de origem polar devem
chegar mais intensas e com frequência ao Sul do
Brasil, favorecendo a condição de geada ampla
no Estado e por vezes neve especialmente na
serra.
Com relação à chuva, a previsão é de chuva
próxima a acima da média para Santa Catarina,
sendo os valores acima da média mais prováveis
de ocorrer no mês de agosto e setembro.
Julho deve ter períodos mais prolongados sem
chuva, no entanto poucos episódios de chuva
pode alcançar o total esperado para o mês.
Destaque: Eventos de chuva intensa, em curto
espaço de tempo, podem ocorrer em qualquer
época do ano. Por isso, ressalta-se a importância do acompanhamento diário da previsão do
tempo.
Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima
Epagri/Ciram Site: ciram.epagri.sc.gov.br
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