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No Brasil, o 
carrapato é 
um sério pro-

blema para a bovi-
nocultura de corte e 
leite devido os danos 
causados diretamen-
te ao animal (Figu-
ra 1), além de atuar 
como transmissor de 
outras doenças que 
causam prejuízos 
econômicos a pecuá-
ria brasileira. O prin-
cipal ácaro que afeta 
bovinos é o carrapato 
Rhipicephalus (Bo-
ophilus) microplus, 
um parasito que 
apresenta facilidade 
de multiplicação nas 
condições climáticas 
brasileiras. Este car-
rapato alimenta-se 
de sangue, então pro-
voca anemia, grande 
desconforto, perda 
de peso e redução na 
produção de leite dos 
animais, além de ser 
transmissor da do-
ença conhecida com 
Tristeza Parasitária 
Bovina, causada por 
parasitos do gênero 
Babesia e Anaplas-

ma. Além dos danos 
causados diretamen-
te ao animal, o car-
rapato R. microplus 
traz prejuízos ao pro-
dutor devido aos gas-
tos com carrapatici-
das, mão-de-obra e 
equipamentos neces-
sários para aplicação 
de tais produtos.

Quando o produtor 
for escolher um car-
rapaticida deve ob-
servar alguns requi-
sitos como: possuir 
eficácia superior a 
98%, ser seguro para 
animais, humanos e 
meio ambiente, man-
ter-se estável depois 
de diluído ou prepa-
rado, ser eficaz con-
tra todos os estádios 
do ciclo biológico do 
carrapato e possuir 
boa solubilidade e ab-
sorção. Outras dicas 
aos pecuaristas para 
o controle do parasi-
to seria manter baixa 
lotação animal, usar 
rotação de pastagem 
a fim de tentar que-
brar o ciclo do para-
sito e principalmente 
estabelecer um pro-
grama de controle 
ao carrapato em sua 
propriedade, levando 
em conta as condi-
ções geográficas, cli-
máticas e grau de in-
festação da pastagem 
de cada propriedade.

Com o passar do 
tempo, as dificulda-
des em controlar car-
rapatos elevaram-se 
de forma significati-
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va devido ao aumen-
to da resistência aos 
quimioterápicos dis-
poníveis no mercado, 
muitas vezes, usados 
de forma descontro-
lada. Um dos maiores 
problemas da resis-
tência dos carrapa-
tos aos fármacos esta 
relacionada ao uso 
de sub-doses, mui-
tas vezes pela falta de 
orientação ao produ-
tor e/ou pela falta de 
atenção na leitura da 
bula do antiparasitá-
rio. As propriedades 
que usam o banhei-
ro de imersão geral-
mente contribuem 
mais para o processo 
de resistência, pois 
muitas vezes estes 
banheiros estão em 
condições precárias, 
onde águas das chu-
vas escoam para o 
mesmo, diluído ain-
da mais o fármaco. 
As propriedades que 
utilizam o controle 
de carrapatos através 
de aspersão, pour-on 
e/ou fármacos inje-
táveis tem de seguir 
as recomendações 
presentes na bula do 
carrapaticida, bus-
cando boa eficácia e 
segurança para o ma-
nipulador. 

O diagnóstico de 
resistência é realiza-
do através do teste 
conhecido como bio-
carrapaticidograma. 
Para realização deste 
teste, o produtor ou 
técnico da área deve 

coletar vários carra-
patos grandes (fêmeas 
cheias de sangue – Fi-
gura 2), quanto mais 
carrapato for colhido, 
mais carrapaticidas 
podem ser testados. 
Recomenda-se que 
seja coletada mais de 
80 carrapatas, o que 
possibilitaria testar 
sete antiparasitários e 
assim saber qual não 
funciona no controle 
de carrapatos. Mas ao 
mesmo tempo, saber 
qual o acaricida terá 
eficácia no combate 
ao carrapato, e esse 
ser utilizado naque-
la propriedade. Esta 
técnica evita que o 
produtor use um pro-
duto que não funcio-
na, e depois tem de 
repetir o tratamento, 
gerando mais custos. 
O Laboratório de Pa-
rasitologia Animal da 
UDESC, na cidade de 
Chapecó esta com um 
projeto em andamen-
to que busca auxiliar 
o produtor no diag-
nóstico de resistên-
cia a carrapaticidas e 
na escolha do melhor 
princípio ativo a ser 
usado na proprieda-
de, visando melhor 
eficácia e menor custo 
(este projeto não tem 
custo ao produtor). 

figura 1: novilha altamente infestada por carrapatos. É possível 
observar diferentes estádios do ciclo biológico na região inguinal.

figura 2: carrapatos (fêmeas ingurgitadas de sangue) distribuídos 
em placas de petri, a fim de realização do biocarrapaticidograma. 
para o teste de um fármaco é necessário no mínimo 20 parasitos, 
similares ao da figura. 

Produtores interessados podem coletar carrapatos, alojar em potes 
plásticos ou caixas de papel (com orifícios para entrada de ar) e enca-
minhar ao laboratório que se localiza no prédio da UDESC, no bairro 
Santo Antonio em Chapecó, maiores informações podem ser obtidas 
pelo telefone (49) 3322-4202 ou e-mail dos autores desta matéria. 
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As propriedades 
rurais da região 
Oeste do esta-

do de Santa Catarina 
se caracterizam pela 
mão-de-obra familiar e 
pela diversificação da 
base produtiva. Neste 
contexto, as diferentes 
formas de aprendizado 
assumem importante 
papel para melhorar as 
práticas dos processos, 
adotar novos métodos 
de gestão e aumentar as 
condições de geração de 
renda para o produtor.

Com o objetivo de ava-
liar as principais formas 
de obtenção de conhe-
cimento e a frequência 
em que são realizadas, 
foram pesquisadas 45 
propriedades rurais lo-
calizadas em diferentes 
municípios da região, 
entre os meses de de-
zembro de 2011 a mar-
ço de 2012, consideran-
do o ano de 2011 como 

referência para a coleta 
dos dados.

As unidades de pro-
dução dispõem de uma 
área média de 23,9 hec-
tares (ha), sendo 22% 
delas com até 10 ha, 
60% de 10 a 30 ha e 
18% acima de 30 ha.

As propriedades são 
essencialmente fami-
liares atuando basica-
mente nas atividades de 
bovinocultura de leite, 
grãos, avicultura e sui-
nocultura.

Foram consideradas 
dezesseis possíveis fon-
tes de informação e for-
mas de aprendizado, a 
partir das quais foi pos-
sível identificar a frequ-
ência em que são prati-
cadas (Figura 1). 

Foi possível verifi-
car que as formas que 
mais contribuem com o 
aprendizado dos produ-
tores rurais e que são 
realizadas pela maioria 

Fontes de Informação e Formas de Aprendizado adotadas 
por agricultores familiares no Oeste de Santa Catarina
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(32%) e da dificuldade 
para o preparo (24%). 
O processamento do 
pescado a valores mais 
acessíveis se mostra 
como um importante 
fortalecedor do con-
sumo, sendo que 54% 
dos entrevistados re-
lataram a preferência 
por adquirir o pescado 
já processado (fileta-
do), 29% pelo corte em 
postas e 9% pelo corte 
transversal (“em ban-
das”), sendo que 10% 
optaram por outras op-
ções de processamen-
to, como defumados 
(4%), industrializados 
(2%) em forma de CMS 
(carne mecanicamente 
separada) e peixe intei-

ro (2%). Como forma de 
obtenção do produto, 
o supermercado foi o 
mais citado, sendo que 
20% dos consumido-
res utilizam a prática 
da pesca como forma 
de se obter o pescado, 
representando uma 
das principais práticas 
culturais e socioeconô-
micas ainda existentes 
na região. 

Dentre as espécies 
mais cultivadas na 
região amazônica, o 
Tambaqui (Colosso-
ma macropomum) e o 
Pintando (Pseudopla-
tystoma corruscans) 
foram as mais preferi-
das pelos consumido-
res, com 58% e 34% 

das respostas, respec-
tivamente. As demais 
espécies (Pacu, Tilá-
pia e Dourado) foram 
indicadas por 8% dos 
respondentes. A pes-
quisa apontou também 
a preferência por pei-
xes menores, o que de 
certa forma favorece os 
sistemas de produção, 
com um maior núme-
ro de ciclos produtivos 
durante determinado 
período implicando em 
menores custos de pro-
dução.

O estudo revelou da-
dos muito importantes 
para o correto planeja-
mento do empreendi-
mento implicando no 
sucesso da atividade 

piscícola. Diante dis-
so, sugere-se que a 
mesma seja realizada 
em outras regiões para 
proporcionar informa-
ções mais precisas, de 
modo que o investidor 
possa tomar suas de-
cisões com mais segu-
rança. 

Pesquisa de Mercado Revela Preferência do Consumidor de 
Peixes em Rondônia

Acadêmicos do 
Curso de Zoo-
tecnia da Uni-

versidade do Estado 
de Santa Catarina 
(UDESC) realizaram 
nos meses de Março 
a Abril de 2012, uma 
pesquisa de mercado 
como uma atividade 
da disciplina de Plane-
jamento e Elaboração 
de Projetos Agropecuá-
rios, objetivando definir 
o perfil do consumidor 
de peixes no Norte do 
Estado de Rondônia, 
região onde residem os 
familiares de Luís Ra-
pôso. O interesse em 
pesquisar este merca-
do surgiu como ponto 
de partida para a ide-

alização de um projeto 
de produção de peixes 
em sua propriedade, 
localizada naquela re-
gião. 

A pesquisa revelou 
um consumo per ca-
pita de 12 kg/habi-
tante/ano, superior à 
média nacional de 7 
kg/habitante/ano, se-
gundo o Ministério da 
Pesca. Quanto à forma 
de aquisição, 76% dos 
entrevistados preferem 
o pescado in natura, e 
quando questionados 
sobre os motivos que 
diminuem o consumo 
de peixe, 34% apon-
taram o preço como 
principal fator, segui-
do da falta de hábito 

das famílias são dias 
de campo, cursos, pa-
lestras, assistência téc-
nica, troca de informa-
ções com fornecedores e 
com seus clientes (com-
pradores). Os progra-

mas de rádio e TV são 
utilizados pela grande 
maioria dos produtores 
entrevistados. Métodos 
relacionados à experi-
mentação e testes, as-
sociados à informação 

mais acadêmica, como 
boletins técnicos, além 
da internet ainda são 
pouco utilizados pelos 
produtores.

O conhecimento de 
como ocorre o aprendi-

zado é útil para que os 
diferentes agentes en-
volvidos na difusão de 
informações e tecnolo-
gias possam planejar 
adequadamente suas 
ações extensionistas.

figura 1. percentual de propriedades que realizam as diferentes formas de aprendizado.
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O Oeste de San-
ta Catarina 
se caracteriza 

por uma região de pe-
quenas propriedades 
rurais, em que grande 
parte vive da atividade 
familiar. Estas proprie-
dades de pequeno por-
te contam com a diver-
sificação da produção 
tendo como atividades 
primárias a bovinocul-
tura leiteira, a avicul-
tura de corte e a suino-
cultura. Dessa forma, 
a atividade de pisci-
cultura se torna uma 
atividade secundária 
de complementação de 
renda ao produtor ou 
atividade de subsistên-
cia com o consumo dos 
peixes produzidos pela 
família. 

O cultivo de peixes, 
em sua maioria, é re-
alizado em tanques 
escavados comumen-
te conhecidos como 
açudes, e na forma de 
policultivo produzin-
do-se tilápia e diferen-
tes espécies de carpas. 
Espécies estas, que 

apresentam hábitos 
alimentares diferentes 
e convivem muito bem, 
apresentando bom de-
sempenho neste sis-
tema de produção, 
denominado Semi-Ex-
tensivo. 

Este sistema de pro-
dução se utiliza mui-
tas vezes de baixo nível 
tecnológico, pouca ou 
nenhuma renovação 
de água e basicamente 
possui dependência do 
alimento natural para 
a produção. Neste pon-
to, assume importân-
cia para a produtivida-
de e para a qualidade 
de água dos tanques. 

Ao se avaliar a quali-
dade da água dos tan-
ques deve-se levar em 
consideração parâme-
tros biológicos, físicos 
e químicos que irão in-
teragir entre si e carac-
terizar o ecossistema 
de produção, refletindo 
diretamente no manejo 
do produtor, nas ne-
cessidades de insumos 
e nos resultados da 
produção.

A biologia aquática 
é um parâmetro que 
está relacionada com 
a alimentação natural 
dos peixes, que envol-
ve uma cadeia alimen-
tar de extrema impor-
tância, principalmente 
para a piscicultura se-
mi-extensiva.

O plâncton pode ser 
dividido em fitoplânc-
ton e zooplâncton. O 
fitoplâncton é fração 
vegetal dos organismos 
existentes na água, 
como as algas verdes 
e as macrófitas (plan-
tas superiores). O zo-
oplâncton é a parte 
animal, organismos 
microscópicos que vi-
vem nos viveiros, e os 
principais gêneros são 
os rotíferos e os mi-
crocrustáceos cladó-
ceros e copépodos. O 
fitoplâncton é consu-
mido pelo zooplâncton, 
sendo este importante 
fonte de alimento para 
formas jovens de pei-
xes (pós-larvas), como 
também para peixes 
de habito alimentar 

Fatores Determinantes na Qualidade de Água de 
Pisciculturas em Sistema de Cultivo Semi-extensivo
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2monitorA dA disciplinA de BiotÉcnicAs dA reprodução AnimAl do curso de ZootecniA do ceo/udesc
3professor do depArtAmento de ZootecniA do ceo/udesc 
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planctófago, também 
chamados filtradores. 

A importância do 

plâncton está relacio-
nada com a manuten-
ção do equilíbrio do 

ambiente em que atua 
como indicador da 
qualidade da água.

At u a l m e n -
te o Centro 
de Educação 

Superior do Oeste – 
CEO/UDESC conta 
com dois Cursos de 
Pós-Graduação “lato 
sensu”.

Um é oferecido pelo 
Departamento de En-
genharia de Alimentos 
em Pinhalzinho em 
“Ciência e Tecnologia 
de Alimentos” para o 
qual, o período de ins-
crição ainda está em 
vigência.

R e c e n t e m e n -
te (15/05/2012) foi 
aprovado pelo Con-
selho Universitário-
CONSUNI o Curso de 

Pós-Graduação “lato 
sensu” - nível de es-
pecialização em “Saú-
de Coletiva” oferecido 
pelo Departamento de 
Enfermagem do CEO 
que estará disponibi-
lizando as informa-
ções pelo site: http://
w w w . c e o . u d e s c .
br/?id=147.

O Diretor de Pesqui-
sa e Pós-Graduação 
do CEO/UDESC Prof. 
Dilmar Baretta, con-
centra esforços junto 
com uma Equipe de 
Trabalho do Depar-
tamento de Zootecnia 
para a criação de um 
Curso de Mestrado 
em Zootecnia.

Cursos de Pós-Graduação 
“lato sensu” 

parte 01

dando sequência ao assunto, nas próximas edições será abordado os assuntos 
sobre a importância dos parâmetros físicos e químicos da água de cultivo. 
observação: é possível acessar todas as edições publicadas, através do site: www.
ceo.udesc.br – Banner no lado direito “Acontecendo do ceo” clicando em “sul 
Brasil rural” ou ainda em um site de pesquisa com o nome “sul Brasil rural”

viveiro escavado para o cultivo de peixes.

especialização em ciência e tecnologia de Alimentos
pós-graduação lato sensu

número de vagas: 30

inscrições: 23/04/2012 a 01/06/2012.

local: secretaria do departamento de engenharia de Alimentos da udesc em pinhalzinho/sc.

informações: www.ceo.udesc.br (no link pós-graduação) contato fone (49) 3366-6200)
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Tempo

Indicadores

Quinta-feira (31/05): Uma massa de ar frio e 
seco avança pelo RS, influenciando a região Oeste 
e Sul de SC, onde o sol volta a predominar. Tem-
peratura mais baixa, especialmente no Oeste e Sul 
do Estado.
Sexta-feira e Sábado (01 e 02/06): Uma massa 
de ar frio e seco deixa o tempo estável com for-
mação de nevoeiros ao amanhecer e predomínio 
de sol e ar seco no decorrer do dia. Temperatura 
baixa, mínima entre 0° e 4°C e geada nas áreas 
altas do Planalto Sul.
Domingo (03/05): O tempo fica mais instável com 
chuva isolada ao longo do dia em SC, devido a 
presença de um cavado sobre o Estado. Tempera-
tura baixa. 

TENDÊNCIA 04/06 a 14/06/2012

Período com indicativo de tempo mais seco em 
SC, sem previsão de chuva com volumes signifi-
cativos para o Estado. A previsão é mais otimista 
para o RS, onde os sistemas meteorológicos devem 
passar mais intensos, provocando mais chuva. 
Com relação às temperaturas, os modelos indicam 
temperaturas mais elevadas nesses primeiros dias 
do mês de junho, sobretudo durante os dias.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL MAIO, 
JUNHO E JULHO 

Fim da La Niña e retorno da chuva para Santa 
Catarina!

A Temperatura da Superfície do Mar (TSM): 
De Março para Abril ocorreu um forte enfraqueci-
mento do fenômeno La Niña (águas mais frias que 
vinham predominando em boa parte do oceano 
Pacífico Equatorial). Essa condição indica o fim 
da La Niña, com previsão de neutralidade para o 
próximo trimestre.
A previsão é que a chuva volte a ocorrer de forma 
mais bem distribuída no tempo e no espaço neste 
trimestre, ficando próxima a média climatológi-
ca, lembrando que este é um período que chove 
menos.
Em relação às temperaturas, o trimestre deve ser 
típico, com temperaturas próximas a média clima-
tológica, com momentos de temperatura próxima 
de zero grau e negativa nas áreas altas do Estado 
com temperaturas mais elevadas durante o dia.

espaço do leitor
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 

publicação quinzenal
próxima edição – 14/06/2012

Agenda

Setor de Previsão de Tempo e Clima 
Epagri/Ciram (ciram.epagri.sc.gov.br)

 

Fontes: 
Instituto Cepa/DC – dia 30/05/2012 
* 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. 

Suíno vivo  
- Produtor independente 
- Produtor integrado 

R$ 
2,08 kg 
2,05 kg 

Frango de granja vivo 1,65 kg 
Boi gordo - Chapecó 

- São Miguel do Oeste  
- Sul Catarinense 

95,00 ar 
94,50 ar 

102,00 ar 
Ovinos – Peso Vivo4 
- Cordeiro (até dois dentes) 
- Ovelha e capão (adultos) 

 
4,00 kg 
3,00 kg 

Feijão preto (novo) 110,00 sc 
Trigo superior ph 78 26,00 sc 
Milho amarelo 22,00 sc 
Soja industrial 55,50 sc 
Leite–posto na plataforma ind*. 0,84 lt 
Adubos  NPK   (8:20:20)1 

(9:33:12)1 

(2:20:20)1 

60,00 sc 
69,50 sc 
57,00 sc 

Fertilizante orgânico2 
Farelado - saca 40 kg2 
Granulado - saca 40 kg2 
Granulado - granel2 

 
10,00 sc 
14,00 sc 

335,00 ton 
Queijo colonial3 11,00 – 13,00 kg 
Salame colonial3 11,00 – 13,00kg 
Torresmo3 7,50 – 15,00 kg 
Linguicinha 6,50 – 8,50 kg 
Cortes de carne suína3 5,50 – 8,00 kg 
Frango colonial3 8,00 – 8,75 kg 
Pão Caseiro3 (600 gr) 2,75 uni 
Pé de Moleque 8,00 kg 
Ovos 2,75 dz 
Batata doce assada 2,50 – 3,50 kg 
Peixe limpo, fresco-congelado3 
- filé de tilápia 
- carpa limpa com escama 
- peixe de couro limpo 

 
17,00 kg 

8,50 – 9,50 kg 
10,00 kg – 11,00 

Mel3 9,00 – 10,00 kg 
Pólen de abelha3 (120 gr) 21,00 
Muda de flor – cxa com 15 uni 10,00 – 12,00 cxa 
Suco laranja3 (copo 300 ml) 1,00 uni 
Suco natural de uva3 (300 ml) 1,50 uni 
Caldo de cana3 (copo 300 ml) 1,00 uni 
Cookies integrais 3,50  

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

 
10,00 sc 
6,10 sc 
91,00 tn 

Dólar comercial Compra: 2,0150 
Venda: 2,0155 

Salário Mínimo Nacional 
                          Regional (SC) 

622,00 
700,00 – 800,00 

29 a 31/05 – II ANISUS  
Congresso Brasileiro de produção Animal Sustentável
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nes
Chapecó/SC.
Inscrições encerradas

28 a 31/05 - Semana Municipal do Meio Ambiente
“Sustentabilidade e Cuidado um Caminho a Seguir”
Horário: 8h às 18h
Local: Centro de Cultura e Eventos Plínio Arlindo de 

Nes
Contato: Mário - Telefone: (49)3319-1153

Informações:
Site: www.febrapdp.org.br
E-mail: 13enpdp@fbeventos.com
Fone: (43) 3025-5223 

31/05 - XIII Intercom Sul - Congresso de Ciências da 
Comunicação da Região Sul
Horário: 8h às 18h
Local: Teatro Municipal de Chapecó
Contato: Profª Mariângela Torrescasana
Telefone: (49) 3319-1000
Promotor: UNOCHAPEC

 DEO  R PI REL OI DSA UR ÇÃB OO  S AS NE IMRG ALN  O SC U S- T ES NU S TI ÁN VA E LII

www.anisus.com.br


