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O MercadO de TerneirOs (as) nOs leilões de 
sanTa caTarina: uMa cOMparaçãO enTre 2015 e 2016

A venda de ani-
mais 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 ex-
por seu produto à uma 
competição de com-
pra. 

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 comercia-
lização dos bovinos em 
nosso estado e assim 
compreender melhor 
este contexto tão pou-
co explorado.

Em 2016 foram 
acompanhados 34 lei-
lões de terneiros en-
tre os meses de abril 
e junho, distribuídos 
em trêsmesorregiões 
catarinenses: Oes-
te, Serrana e Norte 
Catarinense.A região 
Oeste devido sua ex-
tensão e por ter uma 
caracterização parti-
cular, foi dividida em 
duas: Meio Oeste e Ex-
tremo Oeste.

Neste ano em que 
enfrentamos grandes 

entraves políticos e 
econômicos observa-
mos 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 oferta-
dos aproximadamente 
22.670 terneiros. Vale 
lembrar ainda que 
neste ano tivemos a 
primeira exportação de 
terneiros vivos de San-
ta Catarina com des-
tino a Turquia, nesta 
oportunidade foram 
comercializados cerca 
de 4.000 terneiros.

Seguem em desta-
que as regiões Serrana 
e Meio Oeste de San-
ta Catarina com uma 
representatividade de 
77% dos animais ofer-
tados.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 valoriza-
ção dos machos em re-
lação às fêmeas (9%), 

o mesmo ocorreu em 
2015 (6,5%).

Ao observar os pre-
ços pagos por ternei-
ros de ambos os se-
xos por todo o estado, 
quando comparados 
com 2015, nota-se que 
os machos tiveram 
uma desvalorização 
de 0,42% e as fême-
as uma desvaloriza-
ção de 3%, ou seja, os 
preços mantiveram-se 
praticamente está-
veis. Contudo,ocorreu 
uma variação confor-
me a região. Na re-
gião Extremo Oeste e 
no Planalto Serrano 
houve pequena valo-
rização tanto de ma-
chos (2,34%) como de 
fêmeas (4,76%). Na 
região do Meio Oeste 
obtiveram uma desva-
lorização de 2,65% em 
ambos sexos. A pos-
sível 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 au-
mento do valor dos in-
sumos.Mesmo assim a 
região Meio Oeste con-
tinua com os maiores 
valores de comercia-
lização dos terneiros. 
No Planalto Norte tam-
bém foi constatada pe-
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lote de animais em leilão

Tabela 01. Valor Pago por quilograma de peso vivo nas diferentes regiões do estado. 

Região 
Nº de 

Leilões 
Nº de 

Animais* 
Terneiros Terneiras 

Extremo Oeste 7 4000 R$ 6,99 R$ 6,15 

Meio Oeste 10 7064 R$ 7,22 R$ 6,77 

Planalto Serrano 15 10406 R$ 7,06 R$ 6,68 

Norte Catarinense 2 1200 R$ 7,26 R$ 6,23 

Médias e totais 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 tem-
porada de venda dos 
terneiros inicia-se os 
leilões de reproduto-

resque ocorrem geral-
mente até o final do 
mês de Novembro. Na 
próxima edição iremos 
resumir como ocorreu 
os leilões de reprodu-
tores em 2015 e quais 

as tendências para 
2016.

Você pode acompa-
nhar os valores atua-
lizados semanalmen-
te 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

Na bovinocultura 
leiteira o produ-
tor deve sempre 

procurar uma maior pro-
dutividade. 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 fundamen-
tal nos lucros futuros, pois 
elas serão os próximos ani-
mais 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 proprie-
dades, as bezerras rece-
bem em média, 10% do 
seu peso vivo em leite, o 
que seria equivalente aos 
“tradicionais” quatro li-
tros de leite/dia para uma 
bezerra de 40 kg. Nutri-
cionalmente, essa quan-
tia supre suas exigências 
diárias, proporcionando 
um ganho de peso diário 
aproximado de 400 g/dia. 
Porém, se pensarmos no 
crescimento e desenvolvi-
mento natural dos bezer-
ros, eles podem chegar a 
se alimentar oito vezes ao 
dia, chegando a consumi-
rem até 24% do seu peso 
vivo(VIEIRA& SHIELDS; 
2016). Isso nos faz pensar: 
será que se a frequência 
e quantidade de alimen-
to fossem aumentadas, as 
bezerras não teriam um 
melhor bem-estar?

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.

Sabe-se que o forneci-
mento diário de leite, tra-
dicionalmente, vai até os 
60 dias de idade, e após 
esse período ocorrerá a di-
minuição no tempo de tra-
balho do produtor, já que 
o animal será desaleitado. 
Todavia, para que ocorra 
este desmame aos 60 dias, 
a bezerra já deve estar con-
sumindo quantidade su-
ficiente 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 ali-
mentação 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 for-
necido a partir do primei-
ro 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 consumin-
do de 700 a 1000 gramas 
de ração durante três dias 
consecutivos.

Porém, manejos alterna-
tivos, e “mais intensivos”, 
com um maior tempo de 
fornecimento de leite, ou 
uma maior quantidade, 
podem proporcionar um 
maior desempenho do ani-
mal, ainda mais quando 
combinado com ração e 
feno. Esse maior forneci-
mento de alimentos e nu-
trientes podem resultar em 
menor chance de doenças, 
comportamentos anormais, 
como a sucção ou a ma-
mada cruzada (que preju-
dica o alojamento desses 
animais em grupo, além de 
propiciar o surgimento da 
mastite nas novilhas que 
estão próximas a primeira 
lactação). Outra caracterís-
tica de interesse é que es-
sas 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 produ-
ção leiteira podem chegar 
a ter um aumento de 15 a 
25%.

Com isso, alguns estudos 
vêm demonstrando que a 
ingestão de maiores quanti-
dades de leite podem inter-
ferir na produção leiteira do 
animal, chegando a ocorrer 
um aumento de até 25% 
da produção de leite. No 
entanto, o produtor preci-
sa observar, qual é a tática 
mais vantajosa para ele, se 
é disponibilizar mais leite a 
bezerra ou não.

Outra característica im-
portante a destacar, seria de 
como o leite é disponibiliza-
do à bezerra. Normalmente, 
ocorre o fornecimento do 
leite aos animais no balde, 
pois isso acaba diminuindo 
o trabalho do produtor.No 
entanto,alguns estudos de-
senvolvidos por pesquisa-
dores na área de bem-estar 
animal, demonstraram que 

além de diminuir compor-
tamentos anormais, o for-
necimento do leite no bico 
(Fig. 1)pode diminuircasos 
de diarreias e também o 
uso de antibióticos, conse-
quentemente diminuindo 
a mortalidade desses ani-
mais. Além disso, quando a 
disponibilização desse leite 
é associada com algum tipo 
de “carinho”, seu rendi-
mento é maior, proporcio-
nando uma melhora no seu 
bem estar e na interação do 
animal com as pessoas.

A partir disso, destaca-se 
que a promoção do bem es-
tar do animal pode propor-
cionar um melhor desem-
penho 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 tran-
quila, tentando evitar ma-
nejos que de alguma forma, 
estressem os animais.
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cOMpOrTaMenTO e BeM-esTar aniMal:
seu cachOrrO de esTiMaçãO laMBe deMais a paTa? e agOra?

Alterações compor-
tamentais sãocada 
vez mais comuns 

em animais de companhia.
Muitos proprietários rela-
tam diariamente distúrbios 
comportamentais adquiri-
dos por cães e gatos, como 
animais que eram calmos 
e passam a agir de forma 
agressiva, ansiedade, fo-
bias, depressão e até mes-
mo situações que levam o 
animal a automutilação. 

A Dermatite Acral por 
Lambedura (DAL) em cani-
nosé um distúrbio compor-
tamental 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 le-
sões, 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 pato-
logia orgânica. Entretanto, 
oinício do problema muitas 
vezes é relatado como de ca-
ráter emocional,condições 
em que o animal esteja em 
estadoagitado, ansioso e 
frustrado.Animais que pas-
saram por alguma altera-
ção na sua rotina, presos 
a correntes, confinados 
em canis pequenos,muito 
tempo sozinhosou recebem 
pouca atenção por par-
te dos proprietários, são 
mais propensos à condi-
ção 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 acometi-
das, mas afligem em geral 
animais de grande porte, 
como Pastor Alemão e La-
brador, alémde ser mais 
frequente em animais do 
sexo masculino por serem 
mais agitados do que as fê-
meas. 

Embora pareça simples, 
é um desafio para o clíni-
co realizar o diagnóstico 
preciso da DAL.Inúmeras 
causas primárias devem 
ser excluídas além da ob-
servação das lesões. Des-
ta forma as informações 
dadas pelos proprietários 
são essenciais para o diag-
nóstico preciso, sendode 
enorme importância a con-
vivência diária, cuidados e 
o afeto direcionado ao pet. 
Há várias opções de trata-
mentos medicamentosos, 

raquel granDe pereira1, maria luíSa appenDino nuneS Zotti2

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

Figura 1. Dermatite acral por lambedura (Dal)

entretanto medidas direcio-
nadas a melhoria do bem-
-estar, como adequação do 
ambiente em que o animal 
se encontra, maioratenção 
do proprietário e tempo di-
recionado 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 respon-
sabilidade pelo seu bem-
-estar.

cOMpOsTageM: uMa alTernaTiva para TraTaMenTO de dejeTOs
anDreSSa paula FranDoloSo1, thiago luiZ mattiello1 aleSSanDra arno¹, BianCa FranCiSCo1, gaBriela miotto galli 1 & Diogo luiZ De alCantara lopeS

As atividades agrícolas 
e agropecuárias geram 
grande quantidade de 

resíduos e dejetos, os quais 
possuem potencial poluidor 
em casos de manejo incorre-
to. Devido a grande produção 
mundial de resíduos, e o ex-
cesso de água normalmente 
presente nestes, o seu trata-
mento torna-se muitas vezes 
caro. No Brasil, 60% da com-
posição dos resíduos é matéria 
orgânica com potencial para a 
compostagem, porém o princi-
pal destino deste resíduo ainda 
são os lixões, ou aterros sani-
tários, onde são depositados 
sem prévio tratamento.  

O tratamento e a disposi-
ção adequada dos resíduos e 
dejetos é capaz de disponibi-
lizar nutrientes no solo sem 
prejudicar o ambiente. A com-
postagem é uma das formas 
alternativas de manipulação, 
transformação e reaproveita-
mento dos resíduos orgânicos 
agrícolas, industriais e urba-
nos, que pode ser definida, 

conforme descrição do MMA 
(2016), como um processo bio-
lógico aeróbico e controlado, 
que acelera a transformação 
de resíduos orgânicos em hu-
mos estabilizado e que pode 
ser conduzida em instalações 
de pequeno, médio e grande 
porte.

Os materiais normalmen-
te utilizados são divididos em 
duas classes: materiais ricos 
em carbono, compostos por 
folhas e galhos das árvores, 
palhas, fenos, e papel; e mate-
riais ricos em nitrogênio, com-
postos por dejetos de animais, 
solo, restos de vegetais hortí-
colas, entre outros. A relação 
carbono:nitrogênio inicial para 
a realização da compostagem 
deve ser de aproximadamente 
30:1, ou seja, para cada par-
te de nitrogênio (esterco), deve 
haver 30 partes de carbono 
(palhada). 

Os pesquisadores afirmam 
que os materiais a sofrerem 
compostagem não devem con-
ter substâncias que prejudi-

quem o processo, tais como pi-
lhas, vidros, plásticos, metais, 
pedras, ossos inteiros, produ-
tos com agrotóxicos, insetici-
das, entre outros. A forma e 
o tamanho das leiras influen-
ciam a velocidade da compos-
tagem, e vão depender da área 
disponível para o preparo. O 
tamanho das partículas do 
material utilizado na compos-
tagem deve ser reduzido para 
facilitar o trabalho dos micror-
ganismos. Também deve-se 
evitar que as leiras de compos-
tagem fiquem expostas ao sol e 
à chuva. 

O controle da temperatura 
durante a compostagem é ex-
tremamente importante para 
manutenção da sobrevivência 
dos microorganismos decom-
positores. 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 

1 acadêmica do programa de educação tutorial, Zootecnia-uDeSC / 2 professores do curso de Zootecnia –uDeSC

pilha de compostagem. Ao re-
tirar essa barra, estima-se a 
temperatura conforme a sen-
sação ao toque. Caso a tem-
peratura esteja próximo do 
limite máximo (60°C), deve-se 
fazer o revolvimento das leiras, 
possibilitando assim a libera-
ção do calor e homogeneiza-
ção 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 con-
centração de nutrientes e au-
sência de poluentes, que pode 
ser utilizado para adubação de 
lavouras, pomares, hortaliças 
e jardins, os quais proporcio-
narão efeitos positivos no cres-
cimento e composição vegetal, 
e permitirão melhoras na ferti-
lidade biológica do solo. Após 
aproximadamente 120 dias, 
o material estará com cor es-
cura, cheiro de terra e tempe-
ratura baixa, pronto para ser 
utilizado.
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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 gea-
da no Planalto Sul na sexta-feira e em elevação 
no fim de semana.
Vento: sudeste a nordeste/noroeste, fraco a mo-
derado.

TENDÊNCIA de 25 de julho a 04 de agosto

Permanece o tempo seco em SC, na maior par-
te 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 próxi-
ma 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 importân-
cia do acompanhamento diário da previsão do 
tempo.
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