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UTILIZAR RESÍDUO ORGÂNICO 
PARA PRODUZIR ENERGIA
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE 
OFERECE CRÉDITO SUSTENTÁVEL TAMBÉM.

Parasitos que Podem Afetar a Piscicultura do Sul do Brasil

A região do sul 
do Brasil apre-
senta uma ge-

ografia bastante am-
pla, com áreas planas, 
montanhosas, ondu-
ladas, e isso implica 
em diversos climas, 
que vai do tropical ao 
temperado. Essas ca-
racterísticas fazem 
com que a piscicultu-
ra seja bem variada; 
encontrando peixes 
que permanecem nas 
águas frias e outros 
que preferem a água 
morna.

Sendo o peixe uma 
carne bastante consu-
mida, os piscicultores 
precisam estar aten-
tos em relação à saú-
de dos mesmos, que 
podem ser infectados 
ou infestados por uma 
série de parasitos. As 
aves migratórias ne-
cessitam da mesma 
atenção, pois muitos 
parasitas que afetam 
as aves podem parasi-
tar os peixes também. 
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Em trabalhos publi-
cados, já encontraram 
trematodas (Ithyocli-
nostomumspp) em tra-
íras, que é um peixe 
de ampla distribuição 
geográfica, na região 
central do Rio Grande 
do Sul. Este tremato-
da pode parasitar na 
musculatura, brân-
quias, pericárdio dos 
peixes, sendo consta-
tado pelos cistos bran-
co-amarelados, que 
contém uma metacer-
cária. Esse parasito 
pode afetar peixes de 
rios, aquários e mais 
raramente açudes.

Outro parasito de 
suma importância de 
ocorrência em peixes, 
é o Clinostomumsp, 
que causa muito pre-
juízo pela má aparên-
cia da carne e do peixe 
de forma geral. Este 
parasito é responsável 
pela doença dos pon-
tos amarelos em peixes 
de água doce (Figura 
1). Um trabalho cientí-
fico verificou que uma 
droga conhecida como 
praziquantel é eficaz 
no tratamento desse 
parasita em jundiá. 
Porém quando ocorreu 
a morte da metacerca-
ria, surgiram infeções 

secundárias, causan-
do a morte do jundiá. 
Portanto, quando este 
parasito afeta um açu-
de, muitos produtores 
preferem descartar os 
peixes. Isso porque, 
além de afetar peixes, 
esse parasita, no Ja-
pão, é considerado 
zoonose, pois pessoas 
que comeram o peixe 
parasitado adquiriram 
a doença. Um jeito de 
combater oClinosto-
mumsp é eliminar o 
hospedeiro interme-
diário, que é o molus-
co, fazendo com que o 
parasito não complete 
seu ciclo de vida e as-
sim, não se desenvol-
va.

Outro parasita bas-
tante conhecido é o 
Lernaeacyprinacea, 
que acomete o lamba-
ri e outras espécies de 
carpas. O lambari é 
considerado um peixe 
onívoro, e é responsá-
vel pelo equilíbrio eco-
lógico do habitat em 
que vive. Esse parasita 
causa lesões no tegu-
mento do peixe (Figura 
2), gerando um aspec-
to feio, inviabilizando o 
consumo, e, portanto, 
gerando prejuízos a 
piscicultores. O macho 

desse parasita, após 
fecundar a fêmea, mor-
re, e a fêmea do parasi-
to, passa a se fixar nos 
peixes, perfurando a 
pele e se estabelecen-
do no tecido muscular 
onde desenvolve um 
órgão parecido com 
uma âncora; e segun-
do autores, ele apre-
senta essa forma, pois 
na hora de sua fixação 
e crescimento, pode ter 
atingido um tecido ós-
seo ou um tecido mais 
rígido. Esse parasita 
tem uma resistência 
aos tratamentos con-
vencionais, se tornan-
do de difícil controle. 
As áreas dorsal, cau-
dal e nadadeiras dos 
peixes apresentaram 
maior prevalência de 
parasitos.

No Brasil, são pou-
cas as drogas eficazes 
para o tratamento de 
parasitas em peixes, 
pois é difícil ajustar 
uma dose para ser 
usada na alimentação 
dos peixes ou na água. 
Portanto, segundo 
pesquisadores, é mais 
vantajoso eliminar o 
plantel, drenar, desin-
fetar o tanque (açude) 
e recomeçar com um 
novo plantel. Por esses 

1 acadêmica do curso de Zootecnia. Universidade do estado de santa catarina. chapecó/sc – Brasil
2 professor adjunto do curso de Zootecnia. Universidade do estado de santa catarina. chapecó/sc – Brasil

motivos, um manejo 
adequado, como cui-
dado com pH da água, 
não ter uma popula-
ção muito grande no 
plantel, é fundamental 
para evitar a entrada 

de parasitas e cau-
sar grandes prejuízos. 
Muitos outros parasi-
tos podem afetar pei-
xes, portanto os pis-
cicultores devem ficar 
atentos.

figura 1: peixe apresentando o parasita nas brânquias clinostomu-
mcomplanatum, sendo este característico por pontos amarelos. 
fonte: Maine Gov.

figura 2: peixe parasitado com lernaeacyprinacea. fonte: natural 
lagos.
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USAR O CARRO PARA PASSEAR
E A BICICLETA PARA TRABALHAR
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ONDE 
VOCÊ É QUEM DECIDE O CAMINHO TAMBÉM.

IX ConectaZOO – Aprendizados

O IX Conecta-
ZOO foi reali-
zado nos dias 

8 e 9 de abril com os 
temas, Melhoramento 
Genético Animal e Agro-
negócio e Empreende-
dorismo, com partici-
pação de profissionais 
renomados nessas áre-
as. O evento foi organi-
zado pelo grupo Grupo 
de Melhoramento Ge-
nético (GMG); PET Zoo-
tecnia e o ConectaZoo e 
aconteceu nas depen-
dências do Centro de 
Educação Superior do 
Oeste da UDESC com 
um público participan-
te de aproximadamente 
250 entre acadêmicos 
do curso de Zootecnia, 
professores, técnicos e 
convidados (Figura 1).

No dia 8 foi realizado 
um ciclo de palestras 
sobre o Melhoramento 
Genético Animal. A pri-
meira palestra foi mi-
nistrada pelo professor 
Dr. Fabyano Fonseca 
e Silva da Universida-
de Federal de Viçosa 
(UFV), com o tema “Se-
leção Genômica Apli-
cada a Espécies de In-
teresse Zootécnico”. A 
seleção genômica uti-
liza marcadores mole-
culares que realizam 
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varredura no genoma 
animal, com a finalida-
de de identificar os ge-
nes de interesse, possi-
bilitando a seleção dos 
animais com um alto 
grau de acurácia. Essa 
técnica identifica o ge-
nótipo do indivíduo que 
proporciona o que re-
almente é de interesse, 
até porque um animal 
com fenótipo excelente 
muitas vezes não pos-
sui um genótipo exce-
lente. O professor ainda 
destacou vantagens da 
técnica, como a melhora 
na eficiência de seleção, 
do valor genético do re-
banho e ainda diminui o 
intervalo de gerações.

A segunda palestra da 
noite foi realizada pelo 
professor Dr. Luis Fer-
nando Batista Pinto da 
Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), com o 
tema “Marcadores Mole-
culares no Melhoramen-

to Genético de Ovinos”. 
O pesquisador destacou 
a importância dos mar-
cadores para o melho-
ramento genético dos 
ovinos, ressaltando que 
assim que são identifi-
cados os genes que me-
lhoram a características 
econômicas do rebanho, 
estes então são empre-
gados em programas de 
melhoramento genético. 
Desse modo, o melhora-
mento genético desses 
animais é mais eficien-
te e preciso, esta técni-
ca está sendo cada vez 
mais utilizada no me-
lhoramento animal.

A última palestra foi 
proferida pelo professor 
Dr. André Luiz Julien 
Ferraz da Universida-
de Estadual do Mato 
Grosso, com o tema 
“Estudos de Expressão 
Gênica Animal”. O pro-
fessor ressaltou a im-
portância de se avaliar 

a expressão dos genes 
de interesse, como por 
exemplo, os genes que 
influenciam na maciez 
da carne, para que es-
tes genes de interesse 
zootécnico e econômico 
sejam otimizados.

Por fim foi realiza-
da uma mesa redonda 
para debate dos assun-
tos abordados onde es-
tiveram presentes Dr. 
Fabyano, Dr. Luis, Dr. 
André e Dr. Diego de 
Córdova Cucco profes-
sor e coordenador do 
ConectaZOO UDESC 
como moderador. Na 
mesa redonda foi discu-
tido sobre a importância 
do melhoramento gené-
tico e o uso de modernas 
técnicas para melhorar 
rebanhos e aumentar a 
eficiência na seleção dos 
animais superiores. 

No segundo dia de 
evento o professor Dr. 
Ferrenc Istvan Bankuti 

da Universidade Esta-
dual de Maringá (UEM) 
apresentou a palestra 
intitulada Agronegócio 
e Empreendedorismo 
“Entre a idéia e o novo 
negócio: caminhos a 
serem trilhados”. O 
professor fez um pano-
rama geral sobre o ce-
nário atual do mercado 
e destacou que há um 
aumento da competiti-
vidade devido ao dina-
mismo do mercado. O 
cenário atual impõe a 
necessidade de lideran-
ça e proatividade dos 
novos empreendedores. 
Sendo que empreende-
dores não se restringem 
apenas à profissionais 
que criam uma empre-
sa, mas também para 
funcionários de empre-
sas que geram ideias e 
proatividade para o tra-
balho.

Após a palestra foi 
realizada uma mesa re-

donda para discussão 
sobre Empreendedoris-
mo e Agronegócio com a 
presença do palestran-
te Dr. Ferrenc Istvan 
Bankuti, a Sra. Solan-
ge Tasca dos Santos 
representante da Dale 
Carnegie Training – SC, 
o Sr. Américo do Nasci-
mento Júnior secretá-
rio regional de Chapecó 
e presidindo a mesa o 
Sr. Enio Albérto Par-
meggiani Coordenador 
Regional Oeste do SE-
BRAE – SC.

Para finalizar a noite 
e o evento, foi composta 
uma mesa redonda so-
bre Bovinocultura Lei-
teira composta pelo pro-
fessor Dr. Rogério Fôlha 
Bermudes da Univer-
sida Federal de Santa 
Maria, pelo professor 
Dr. Harold Ospina Pati-
no da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do 
Sul, pelo pesquisador 
Dr. Jorge Schafhauser 
Junior da EMBRAPA e 
presidida pelo professor 
Dr. Julcemar Dias Kes-
sler da Universidade do 
Estado de Santa Catari-
na. O principal assunto 
abordado foi à particu-
laridade dos sistemas 
de produção no sul do 
país. 

figura 1. publico participante do iX conectaZoo: acadêmicos do curso de Zootecnia, professores, técnicos e convidados.

¹Bolsista do projeto conectaZoo; ²integrante do Grupo de Melhoramento Genético (GMG);
 ³Bolsista do programa de educação Tutorial – peT/ sesu-Mec; 4coordenador do conectaZoo e GMG

figura 2. professor dr. fabyano fonseca e silva, na palestra com o tema 
“seleção Genômica aplicada a espécies de interesse Zootécnico”

figura 3: professor dr. ferenc istvan Bankuti, apresentando a pales-
tra intitulada agronegócio e empreendedorismo “entre a idéia e o 
novo negócio: caminhos a serem trilhados”.

Organizadores do IX ConectaZOO
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TRANSFORMAR LIXO EM
DESIGN É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECICLA 
RECURSOS NAS PRÓPRIAS COMUNIDADES TAMBÉM.

Grupo de Agricultoras do Movimento de Mulheres Camponesas Realizam Curso 
de Preparo de Alimentos Orgânicos na Busca de uma Alimentação Saldável 

A busca por uma 
a l i m e n t a ç ã o 
saudável é uma 

das propostas de tra-
balho do Grupo de Mu-
lheres Camponesas da 
Comunidade do Faxinal 
dos Rosa. Neste sentido, 
as agricultoras contam 
com a parceria da Epa-
gri de Chapecó. A ultima 
atividade foi realizado 
no dia 24 de abril, na 
propriedade de Dona 
Rosalina e Genésio da 
Silva com um curso de 
preparo de alimentos or-
gânicos onde participa-
ram 18 agricultoras das 
comunidades do Faxinal 
dos Rosa e Boa Vista (Fi-
gura 1). 

O objetivo principal foi 

de realizar a prática da 
elaboração do pão inte-
gral com a utilização do 
trigo caseiro. A técnica 
consiste em deixar o tri-
go imerso em água por 1 
dia e depois triturar bem 
fino com o auxílio de um 
liquidificador. A massa 
resultante é utilizada 
na fabricação de pão, 
massas para pizzas en-
tre outros panificados. 
Foi enfatizado da impor-
tância da utilização das 
hortaliças funcionais 
disponíveis nas pro-
priedades rurais, como: 
espinafre, couve-folha, 
gengibre, folhas de ra-
ditche (dente-de-leão). 
Com estes ingredientes 
foram confeccionados 

bolos salgado e doce, 
além de pães e chás de 
hibiscus e maçã. 

A evolução dos tra-
balhos indicou a ne-
cessidade de ampliar a 
produção de alimentos 
saudáveis e livres de 
produtos contaminan-
tes. Neste sentido as 
agricultoras levantaram 
a necessidade de cultivo 
do trigo de forma orgâni-
ca nas propriedades ru-
rais e do seu armazena-
mento para a utilização 
ao longo do ano. Com 
isto ficou evidenciado a 
necessidade de indica-
ção de cultivares de trigo 
adaptadas a esta forma 
de produção para uso 
na panificação.

Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
Centro de Educação Superior do Oeste – CEO
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Expediente

MarisTela MoraTelli1

figura 1. Grupo participante do curso de preparo de alimentos orgânicos: agricultoras das comunidades 
do faxinal dos rosa e Boa vista e a extensionista Maristela Moratelli

1 extensionista da epagri. escritório Municipal de chapecó

Vacina Contra a Gripe: Por Que Vacinar?
claUdeTe raUlino1, JUliano MeneGHeTTi de aGUiar1, Taciane ieverli ZilioTTo1, Grasiele BUsnello2, riTa olTraMari reBonaTo2, MarTa kolHs2

Ao longo dos 
anos, muitas 
t r a n s f o r m a -

ções a respeito da saú-
de da pessoa idosa têm 
ocorrido motivadas 
pelo avanço tecnológi-
co, o que possibilitou 
um aumento da expec-
tativa de vida, princi-
palmente nos países 
em desenvolvimento, 
alcançado através de 
ações de prevenção e 
recuperação de diver-
sas doenças.

Segundo o IBGE, no 
Brasil, embora ainda 
distante de países de-
senvolvidos, a expec-
tativa de vida em 2010 
encontrou-se em torno 

de 73,1 anos, três a 
mais que o descrito em 
2000. 

Para que o envelhe-
cimento ativo se torne 
realidade, é importan-
te que as questões de 
saúde também sejam 
consideradas, pois 
muitas limitações de-
correntes do envelhe-
cimento são de ordens 
orgânicas e funcionais, 
que podem ser supera-
das ou adaptadas ao 
estilo de vida de cada 
pessoa. 

Dentre as doenças 
que mais acometem 
os idosos destaca-se 
a gripe, uma doença 
que pode ser evitável 

através da imunização. 
Uma vez que os ido-
sos são mais susceptí-
veis a ela, a vacinação 
anual é a medida mais 
eficaz para reduzir a 
morbidade e a mor-
talidade associadas à 
infecção pelo vírus da 
Influenza. 

No Brasil, o Ministé-
rio da Saúde instituiu, 
desde 1999, as cam-
panhas de vacinação 
contra Influenza, que 
visam a redução da 
mortalidade por esta 
doença e suas compli-
cações. O objetivo des-
sas campanhas é au-
mentar a expectativa 
de vida do idoso, bem 
como a sua qualidade 
de vida.

A influenza é o vírus 
causador de vários ti-
pos de infecções do 
sistema respiratório, 
que pode se apresentar 
de forma leve e de cur-
ta duração até formas 
graves. Quando não 
ocorrem complicações, 
cura-se em aproxima-

damente uma semana. 
No entanto, a doença 
pode evoluir para for-
mas mais graves, prin-
cipalmente em indiví-
duos com a imunidade 
mais baixa como é o 
caso das pessoas ido-
sas.

Contudo, percebe-
-se que muitos idosos 
possuem um conhe-
cimento inadequado, 
com conceitos desvin-
culados dos objetivos 
reais da vacina para 
a saúde dos mesmos, 
gerando inseguranças 
referentes à suas indi-
cações, contra-indica-
ções e, principalmente, 
em relação às reações 
adversas.

Para os idosos e pes-
soas que fazem parte 
do grupo de risco, a va-
cina é oferecida gratui-
tamente nas Unidades 
Básicas de Saúde. 

Geralmente, os efei-
tos colaterais são le-
ves. Não mais de 10% 
das pessoas vacinadas 
costumam apresentar, 

nas primeiras 48 horas 
após a imunização, fe-
bre, dor no corpo e do-
res de cabeça.

Os idosos que foram 
vacinados ainda cor-
rem algum risco de 
contrair a doença, pois 
apesar da vacina ofere-
cer excelente proteção, 
cerca de 10% das pes-
soas vacinadas ainda 
contraem o vírus. A 
proteção para as pes-
soas com 60 anos ou 
mais fica em torno dos 

40%, no entanto, para 
os idosos, o grande be-
nefício da vacina é a re-
dução de complicações 
como a pneumonia e a 
internação hospitalar: 
cerca de 70%.

A Campanha de Va-
cinação Contra a Gri-
pe em Santa Catarina 
iniciou no dia 22/04, e 
vai até o dia 9 de maio. 
A meta é imunizar 80% 
da população-alvo, o 
equivalente a 1,4 mi-
lhão de pessoas.

(1) acadêmicas(o) do curso de enfermagem. ceo/Udesc. chapecó/sc
(2) enfermeiras e professoras do curso do enfermagem. ceo/Udesc. chapecó/sc. e-mail: martakolhs@yahoo.com.br

procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa, que os profis-
sionais lhe orientarão.
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COMEÇAR UMA
FACULDADE AOS 70 ANOS
É PENSAR DIFERENTE.
ESCOLHER UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SOMA
PESSOAS E DIVIDE RESULTADOS TAMBÉM.

Tempo

Condições de chuva fraca e 
isolada à noite em SC

Quinta-feira (08/05): Manhã com mais nu-
vens e nevoeiros em boa parte do Estado. No 
decorrer do dia o sol predomina em boa parte 
do Estado. Temperatura em elevação durante 
o dia, diminuindo à noite.
Sexta-feira (09/05): Nevoeiros ao amanhecer 
e predomínio de sol em SC no decorrer do dia 
em boa parte do Estado, devido ao avanço de 
uma massa de ar mais frio e seco. Tempera-
tura em elevação durante o dia, diminuindo à 
noite.
Sábado e domingo (10 e 11/05): Nevoeiros 
ao amanhecer e sol entre algumas nuvens em 
SC. Temperatura baixa ao amanhecer, com 
chance de geada fraca nas áreas altas do Pla-
nalto Sul de sábado. Durante o dia, temperatu-
ra em elevação.

TENDÊNCIA de 12 a 22/05
Boa parte do período será marcado por tempo mais 
seco sem chuva significativa em SC. Entre os dias 13 
e 14, uma nova frente fria deve passar pelo Litoral 
de SC, provocando chuva mal distribuída no Estado. 
Entre os 15 e 16, outra frente fria deve trazer chuva 
para SC e na sequencia declínio mais acentuado de 
temperatura.

PREVISÃO CLIMÁTICA TRIMESTRAL  
 
Maio, junho e Julho
A previsão de chuva para o trimestre é di-
ferente para as regiões do Estado: no Oeste 
e Meio Oeste, a chuva fica abaixo da mé-
dia climatológica. No Planalto Sul, Planalto 
Norte; Vale do Itajaí e Litoral, a chuva deve 
ficar próxima a acima da média. Assim como 
vem sendo observado nos últimos meses, os 
indicativos são de chuva mal distribuída no 
tempo, ou seja, períodos mais chuvosos, que 
intercalam com períodos mais secos.
Destaque: eventos extremos podem ocorrer 
neste outono/inverno, como em qualquer 
época do ano, por vezes com acumulado 
significativos de chuva em curto espaço de 
tempo que resultam em alagamentos e/ou 
deslizamentos.
Em relação à temperatura, a previsão é que 
fiquem próximas a ‘normal’ climatológica, 
no trimestre. A partir da segunda quinze-
na do mês de maio as ondas de frio chegam 
mais fortes a SC e são mais duradouras,com 
geadasgeneralizadas em todas as regiões ca-
tarinenses e por vezes causando episódios 
de neve,principalmente,no Planalto Sul,em 
junho e principalmente em julho. 

Gilsânia Cruz - Meteorologista
Setor de Previsão de Tempo e Clima

Epagri/Ciram / Site: ciram.epagri.sc.gov.br


