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APRESENTAÇÃO 

A IX Semana da Zootecnia ocorreu entre os dias 23 e 28 de agosto de 2020 e contou com 

discussões e palestras voltadas ao tema: “A Zootecnia e a Atuação Profissional: Desafios e 

Inovações”. O evento, transmitido pela internet, foi dedicado a toda comunidade, principalmente 

aos discentes do curso de Zootecnia do IF Baiano e demais instituições, além de profissionais da 

área. A programação abordou temas como: o zootecnista na saúde pública, em frigoríficos e na 

atuação com animais silvestres. 
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TIPOS DE EMBALAGENS USADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO DO MEL PELOS 
APICULTORES DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA, CEARÁ 

 

Dálete de Menezes Borges1; Rildson Melo Fontenele2; Francisca Luiza Simão de 

Souza3; Antonio Rodolfo Almeida Rodrigues4; Raquel Miléo Prudêncio5; Cláudio 

Mateus Pereira da Silva6; Márcio André da Silva Pinheiro7; Ana Carolina Barbosa do 

Carmo8
 

1Faculdade de Tecnologia CENTEC – FATEC Sertão Central. daleteborges@gmail.com 
2Docente dos cursos de Medicina Veterinária, Centro Universitário de Juazeiro do Norte – 

UNIJUAZEIRO e Tecnologia em Saneamento Ambiental, Faculdade de Tecnologia CENTEC – FATEC 
Cariri.  

3Tecnóloga em Agronegócio.  
4Tecnólogo em Gestão do Agronegócio.  

5,6,7,8Tecnologia em Gestão do Agronegócio, Faculdade de Tecnologia CENTEC – FATEC Sertão 
Central. 

 

É recomendado que o mel seja embalado em vasilhames de boca larga para que o 

consumidor possa consumi-lo mesmo em processo de cristalização. A embalagem do 

mel deve contar com um rótulo frontal identificando o produto, tipo de florada e sua 

marca, juntamente com ilustrações atrativas. Diante disso, objetivou-se com o 

seguinte trabalho, identificar os tipos de embalagens usadas para comercialização do 

mel pelos apicultores do município de Pedra Branca, Ceará. O trabalho foi realizado 

no município de Pedra Branca, Ceará, onde o mesmo foi feito a partir da aplicação de 

questionários estruturados com perguntas objetivas e subjetivas direcionadas aos 

apicultores, no qual foi aplicado por meio de entrevistas presenciais com os mesmos. 

O questionário teve por finalidade identificar os tipos de embalagens usadas para 

comercialização do mel produzido. Ao todo foram entrevistados, 70 apicultores que 

faziam parte da associação de apicultores de Pedra Branca e distribuídos em todo o 

município. Ao fim da aplicação dos questionários, os dados foram tabulados e 

analisados por meio de estatísticas descritivas, no qual foram gerados gráficos 

setoriais através do software Microsoft Excel. Observou-se que, o principal tipo de 

embalagem usada para comercialização de mel é através de baldes de 20 litros, com 

um percentual de 89%, seguido pela comercialização em garrafas plásticas sem 

mailto:daleteborges@gmail.com
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rótulos, com 6%, e, por fim, a comercialização em garrafas de vidro sem rótulos, 

totalizando 5%. Os baldes plásticos são bastante usados no atacado, por serem leves, 

práticos, não amassam, sendo, portanto, mais duráveis, e têm alças para transporte. 

Entretanto, no varejo, porém, a embalagem mais usada é o pote de vidro, considerada 

mais higiênica pelos consumidores, e que também consegue mostrar com mais 

fidelidade a coloração, a textura e o brilho do mel, ajudando, inclusive, a destacá-los. 

Portanto conclui-se que, o balde de 20 litros é a principal embalagem usada para 

comercialização do mel obtido pelos apicultores de município de Pedra Branca. 

Palavras-chave: Apicultura. Armazenagem. Nordeste. 
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FORMULAÇÃO DE DIETAS PARA GAMBÁS-DE-ORELHA-PRETA 

(Didelphis aurita) 

 
*Premiação de melhor trabalho 

 
Elon Souza Aniceto1, Guilherme Iezo Fadini Pereira2, Natalí Stürmer Saft2, Michelle 

Nogueira Lundstedt2, Leonardo Serafim da Silveira2, Lázaro da Silva Carneiro3
 

 
1Zootecnista, mestrando em Ciência Animal, Laboratório de Zootecnia, Centro de Ciências e 

Tecnologias Agropecuárias, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. 
elon1995@hotmail.com 

2 Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro. 

3 Centro de Biociências e Biotecnologia, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. 

 

Perturbações em ambientes naturais têm resultado em constantes encontros 
conflituosos entre populações humanas e de animais silvestres. O gambá-de-orelha- 
preta (Didelphis aurita Wied-Neuwied, 1826) é um mamífero marsupial, que ocorre no 
Brasil, na Argentina, e no Paraguai, e tem sido relatado constantemente em  áreas 
com atividade antrópica, onde acaba sendo vítima de agressões ou morte. O presente 
relato de caso apresenta o desenvolvimento de dietas para filhotes de gambás-de-
orelha-preta, orfãos, em cativeiro, cujas mães foram mortas em confrontos com 
humanos. Vinte filhotes de diferentes ninhadas deram entrada no Núcleo de Estudo e 
Pesquisa em Animais Selvagens (NEPAS) da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense (UENF) entre os meses de setembro/ novembro 2019. Ao chegar no 
NEPAS, os gambás tinham peso médio de 43.35 g. Inicialmente, eles foram 
alimentados com uma papa a base de substitutivo de leite Pet Milk, ovo cozido, mel e 
água. A ingestão diária dessa papa representava entre 15 e 20% do peso vivo (PV), 
por isso os animais foram pesados regularmente. Além disso, frutas cortadas em 
pequenos pedaços eram disponibilizadas nas gaiolas para estimular o consumo de 
alimentos sólidos. Era realizado o estímulo genitoanal periodicamente até que os 
recém-nascidos começassem a defecar sozinhos, o que ocorria quando atingiam 
aproximadamente 55 g. A partir das 80 g, a papa era fornecida apenas a 10% do PV, 
reduzindo-se gradativamente a oferta até substituição total por alimentos sólidos e 
serem submetidos a uma segunda dieta. Em razão de seus hábitos crepusculares 
noturnos, no fim do dia era disponibilizado um mix de frutas (manga, banana, pera, 
maçã, goiaba, mamão, e melancia), verduras (abóbora, cenoura, e chuchu) e folhas 
(couve, espinafre, brócolis, e acelga) picadas, fornecidas juntamente com ração de 
gato, ovo ou tenébrio. A oferta destes alimentos representava entre 4-5% do PV diário, 
com uma composição de 70% de vegetais, e 30% dos demais ingredientes. Os 
gambás permaneceram nessa dieta até o mês de dezembro/ 2019, quando atingiram 
um peso médio de 150 g. Os indivíduos foram posteriormente reintroduzidos no 
Parque Estadual do Desengano, Parque Estadual da Lagoa do Açu e em um 
fragmento de Mata Atlântica em Campos dos Goytacazes. 

Palavras-chave: Marsupiais; Silvestres; Alimentação. 

mailto:elon1995@hotmail.com
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ORIGEM FLORAL DO PÓLEN UTILIZADO POR MELIPONA QUADRIFASCIATA NA 
REGIÃO DE MARINGÁ 

 

Luis Gustavo de Sousa Perugini1; José Elton 

de Melo Nascimento2; Wendy Guadalin de 

Oliveira3; Vagner de Alencar Arnaut de Toledo4 

 
1Universidade Estadual de Maringá - UEM. luisgustavoperugini@gmail.com 

2Zootecnia/ Doutorando em Zootecnia, Universidade Estadual de Maringá – UEM 3Zootecnia/ 
Acadêmica em Zootecnia, Universidade Estadual de Maringá- UEM 4Zootecnia/Professor do 

Departamento de Zootecnia, Universidade Estadual de Maringá - UEM 
 

A Melipona quadrifasciata, conhecida popularmente por abelha mandaçaia, 
pertence à tribo Meliponini, e ao gênero Melipona, apresenta distribuição 
geográfica neotropical. O gênero Melipona é muito conhecido devido as suas 
abelhas campeiras, que em meias dificuldades, mesmo em temperaturas baixas, 
horários matutinos, antes mesmo da cinco da manhã, dos primeiros raios solares, 
as abelhas já se encontram em um intenso trabalho a campo, favorecendo um 
excelente trabalho de polinização e o gênero que se distaca pela produção de mel 
no Brasil dentre os meliponíneos. O objetivo deste estudo, foi identificar através de 
análises polínicas, a diversidade das plantas que compõem a dieta das abelhas, 
utilizada como fonte de pólen. Esta pesquisa foi realizada na Fazenda 
Experimental de Iguatemi - FEI, pertencente à Universidade Estadual de Maringá 
- UEM, no período de Junho de 2018 e Maio de 2019. As amostras foram coletadas 
mensalmente, uma alíquota de aproximadamente 10 gramas de pólen contidas nos 
potes de pólen de cinco colônias de M. quadrifasciata alocadas no Laboratório de 
Apicultura e Meliponicultura. As 44 amostras foram obtidas e armazenadas em 
tubos falcon de 50mL identificados por colônia, e levados ao freezer a -20ºC até o 
momento das análises, sendo posteriormente homogeneizadas e conservado em 
álcool 70% por 24 horas. Em seguida, as amostras foram centrifugadas e o álcool 
descartado, e submetidos ao processo de acetólise. Por fim, foram confeccionadas 
lâminas, as quais foram analisados os primeiros quatrocentos grãos da lâmina e 
comparadas aos tipos polínicos das lâminas de referências (palinoteca) da área de 
estudo e também na literatura especializadas. A M. quadrifasciata foi uma espécie 
bem seletiva, utilizando-se de 19 espécies de plantas pertencentes a 8 famílais 
botânicas diferentes. Nos meses de setembro e maio, essa espécie de abelha 
concentrou sua dieta em um pólen monofloral (> 90%) de Psidium guajava e 
Eucalyptus robusta, respectivamente. Entretanto, além dessas espécies citadas há 
vários outros tipos polínicos como Mimosa caesalpiniifolia, Albizia niopoides, 
Eugenia uniflora e Senna alata que estiveram presentes na dieta dessa espécie  . 

mailto:luisgustavoperugini@gmail.com
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Dessa forma, manter a diversidade dos recursos florais é de extrema necessidade 
para uma diversidade de fontes de proteína que são importantes para manutenção 
dessa espécie de abelha na região. 

  Palavras chave: abelhas sem ferão; palinoteca; Flora meliponícola; polização; 

fonte proteica. 
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PREVALÊNCIA DE HELMINTOSES DE ACORDO COM A ESTAÇÃO DO ANO EM 
OVINOS LEITEIROS 

 
Rodrigo Flores Escobar¹, Karoline Barcellos da Rosa¹, Gianny de Mello Maydana¹, 

Rivas Matheus Lencina dos Santos¹, Pedro Moacir Caldeira Barreto¹, Eduarda 
Arteche Berón da Fontoura2, Michelle da Luz Munhoz2, Thaís Moreira Osório3, 

Leonardo de Melo Menezes4 

 

¹Graduando em Agronomia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. rodrigo-
escobar@uergs.edu.br 

2 Engenheira Agrônoma. Mestranda em Zootecnia na Universidade Federal de Pelotas  
3Bióloga, Técnica de Laboratório, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul  

4Professor Adjunto, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 

A ovinocultura é uma atividade em expansão no Brasil, visando a produção de carne, 

leite e lã. Dentre os desafios encontrados para o maior desenvolvimento da 

ovinocultura pode-se citar a verminose. Conhecer os agentes causadores da 

infestação parasitária é de suma importância para a tomada de decisão referente às 

medidas profiláticas, bem como para o tratamento dos animais. Este trabalho teve 

como objetivo demonstrar a prevalência de helmintoses de acordo com a estação do 

ano em uma propriedade voltada a atividade de ovinocultura leiteira. O rebanho 

estudado foi acompanhado durante os doze meses do ano de 2019. O rebanho em 

questão contava com 120 ovinos das raças Lacaune, Crioula e suas cruzas, criados 

em uma propriedade localizada na região do Cerro da Vigia, em Santana do 

Livramento-RS. Os animais foram manejados sob pastagens naturais e cultivadas 

durante o período diurno, sendo recolhidos à noite em um galpão onde recebiam 

alimentação à base de feno de alfafa, silagem de milho e sal mineral. Uma amostra de 

fezes de 30 animais escolhidos aleatoriamente foi colhida em duas oportunidades à 

cada estação do ano (cerca de 45 dias), perfazendo oito coletas. As fezes foram 

coletadas diretamente da ampola retal dos animais, no período da manhã. Após a 

coleta o material foi enviado a um laboratório particular em caixas isotérmicas, para 

processamento, cultura de larvas e identificação dos agentes parasitários presentes 

nas amostras. Para tanto, as fezes coletadas permaneceram incubadas durante sete 

dias em estufa a 34°C e 85% de umidade. Posteriormente, as larvas desenvolvidas 

mailto:rodrigo-escobar@uergs.edu.br
mailto:rodrigo-escobar@uergs.edu.br
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foram contadas e identificadas. Os resultados obtidos através da análise das médias 

em cada estação do ano foram os seguintes: outono - 51,5% de Haemonchus 

contortus; 43,5% de Trichostrongylus; 2,5% de Ostertagia e 2,0% de Cooperia. 

Inverno: 46% de Haemonchus contortus; 43,5% de Trichontrongylus; 11,5% de 

Cooperia; Primavera - 59,5% de Haemonchus contortus; 24,5% de Cooperia e 16% 

de Trichostrongylus; Verão - 79% de Haemonchus contortus; 12% de Trichostrongylus 

e 9% de Cooperia. Foram encontradas poucas espécies acometendo o rebanho. De 

acordo com a literatura especializada, a espécie Haemonchus contortus é 

predominante nos meses de primavera e verão, enquanto gêneros de 

Trichostrongylus predominam nos meses frios. Sobre estas informações, a segunda é 

condizente com os resultados; a prevalência de Haemonchus contortus, entretanto, 

manteve-se superior durante todas as estações do ano. Este resultado pode indicar a 

ocorrência de resistência parasitária a este nematódeo, havendo necessidade de 

utilização de fármacos específicos para seu combate. Este estudo será aprofundado 

utilizando-se informações como temperatura média e pluviosidade média entre os 

períodos, possibilitando gerar novas informações acerca da epidemiologia dos 

agentes na propriedade. 

Palavras chaves: epidemiologia, Lacaune, nematódeos, ovinocultura. 
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A UTILIZAÇÃO DA ALFAFA NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL 

 

Laís Santos Souza1; Brenda Amaro dos Santos2
 

1Graduanda em Zootecnia na Universidade Federal de Sergipe. 
laisoza2@gmail.com 

 

A alfafa (Medicago sativa) é uma leguminosa forrageira perene, oriunda da Ásia. 

Essa cultura é destinada a alimentação animal, por apresentar elevado valor nutritivo, 

grande produtividade e boa palatabilidade. Sabe-se do seu cultivo já no ano de 700 a.C. 

pelos árabes e talvez tenha sido a primeira herbácea a ser cultivada no mundo 

(IBAÑEZ, 1976). Estima-se que o Brasil apresenta uma área cultivada de apenas 40 mil 

hectares, sua produção se concentra no Sul, mas tem-se expandido em outras regiões 

como Sudeste Centro-Oeste e Nordeste. O atual trabalho teve por objetivo destacar as 

principais características da alfafa. A alfafa é super exigente em fertilidade de solo, 

apresenta melhor resultados em solos com elevados teores de matéria orgânica, sua 

vida útil é de três a cinco anos. O mais indicado para a alfafa tem sido o cultivo 

rotacionado, intercalando a cada ciclo de produção com uma gramínea, geralmente o 

milho. Além disso, essa forragem tem um elevado valor nutricional, que pode ser 

provado pelas suas propriedades físico- químicas. Estudos gerado pela Embrapa 

Pecuária Sudeste, a alfafa compõe- se de: 22 a 25% de proteína bruta, 1,6% de cálcio, 

0,26% de fósforo e 65 a 70% de Nutrientes Digestíveis Totais. Esses valores são mais 

elevados, se comparado com outros vegetais usados na pecuária, como o milho, a cana-

de- açúcar e o capim-elefante. A alfafa é indicada para a engorda de animais, pode ser 

fornecida como feno, silagem, exclusiva a pasto ou como complemento na forma verde 

picada pode ser utilizada na dieta de bovinos, equinos e caprinos. Vilela et al. (1994), 

citados por Rodrigues et al. (2009), avaliaram dois sistemas de alimentação de vacas 

holandesas com média de produção de 6.000 kg por lactação, um com pasto de alfafa 

como único alimento para os animais e outro em que os animais foram mantidos em 

confinamento e alimentados com ração total composta de silagem de milho e 

concentrado. Em vacas leiteiras alimentadas com alfafa, o fornecimento de alimento 

energético melhora a relação energia: proteína da dieta, o que proporciona melhoria no 

desempenho animal (RODRIGUES et al., 2009). Segundo Rodrigues et al. (2008), 
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citado por Rodrigues et al. (2009), a utilização da alfafa como parte da dieta contribui 

para evitar o risco de timpanismo, que pode ser elevado quando essa forragem é 

utilizada como único alimento. Diante disso, é necessário a utilização de um volumoso 

conservado. Para (CASTILLO e GALLARDO, 1995), a silagem de milho, de boa 

qualidade, é o recurso mais adequado para suplementar a dieta de vacas de alta 

produção que se alimentam em pastagens de alfafa. Embora a alfafa possua 

características desejáveis para os sistemas intensivos de produção de leite, como 

excelente produção de forragem e ótima qualidade nutricional, deve-se tomar cuidado 

ao ofertar essa forragem para os animais, sabendo que a alfafa em pastejo tem 

capacidade para causar timpanismo espumoso. Por fim, concluímos que a alfafa é uma 

forragem com alto benefício para a alimentação animal, principalmente para as vacas 

leiteiras, mas deve-se introduzi-la com cuidado na dieta dos animais. 

 

          Palavras-chave: Vacas leiteiras, volumosos, planta forrageira. 
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– PE 

 
Arthur de Almeida Meneses1; Paulo Fernando Andrade Godoi 2; Luiz Henrique 

Torres Figueira 3, Daniela Moreira de Carvalho 4 . 

 
1 
Graduando em Medicina Veterinária na UFAPE – Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. 

arthuralmeida201602@gmail.com  
2 
Doutorando pelo PPGZ , UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco. 

3 
Mestre pelo PPGCAP, UFAPE - Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. 

4 
Professora, UFAPE - Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. 

 

A viabilidade econômica de um sistema de produção leiteira está diretamente 

correlacionada a indicadores zootécnicos e econômicos, portanto estes necessitam 

ser bem definidos e controlados, visando evitar prejuízos econômicos. Diante disso, 

no presente trabalho objetivou-se avaliar custos de produção e consequentemente a 

rentabilidade de pequenas propriedades leiteiras no município de São Bento do Una 

- PE. Para isto foram analisados os níveis tecnológicos das unidades de produção e 

coletados dados econômicos e zootécnicos em cada propriedade através do 

acompanhamento em visitas mensais durante o ano de 2019, buscando obter dados 

sobre os custos de produção e rentabilidade da atividade na região. Posteriormente 

os dados foram analisados em estatística descritiva. A produtividade da terra (PT) 

apresentou média igual a 4607,93 l/ha/ano, sendo esta uma média relativamente baixa 

que pode levar a ineficiência do sistema, podendo ser ocasionada pela baixa 

produtividade por vaca ou pela baixa escala de produção. Analisando-se a 

participação do custo operacional efetivo (COE) sobre a renda bruta (RB) do leite, 

observou-se uma participação média do COE sobre a RB de 74,45%, mostrando  que 

atividade está pagando seus custos de produção em uma análise de curto prazo, 

mesmo deixando uma margem de lucro relativamente pequena. A margem bruta (MB) 

por área apresentou média igual a 75,52 l/ha/mês dentre as propriedades, este valores 

podem ser diluídos em propriedades com maiores áreas, ou elevados em fazendas 

com maior produtividade em pequenas áreas. Avaliando a MB por vaca em lactação 

(VL) notou-se uma média R$ 184,94/cab./mês, dentro desta média algumas 
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propriedades apresentaram  margem  negativa, já outras  com margem muito superior, 

o que indica que apesar da maioria possuir gastos controlados, algumas ainda possuem 

custos de produção elevados. O percentual de VL pelo total de vacas (TV) apresentou média 

igual a 76,97%, estando esta a baixa da media ideal, isso pode estar ocorrendo por falta de 

controle reprodutivo, onde muitas vacas estão sendo secas ao mesmo tempo ou até passando 

muito tempo na fase seca. A produção por VL apresentou média de 16,72 l/dia, indicando que 

os rebanhos analisados contam com animais altamente produtivos, quando consideradas as 

condições climáticas e o grau de sangue dos rebanhos. Pode-se notar a necessidade 

intervenções técnicas em algumas propriedades buscando ajustar alguns indicadores visando 

reduzir custos de produção. A avaliação e interpretação dos indicadores zootécnicos e 

econômicos possibilitarão aos produtores com auxilio de técnicos identificarem os pontos 

negativos e tomar medidas que visem reduzir perdas e potencializar lucratividade do seu 

sistema produtivo durante os diferentes períodos do ano. 

Palavras-chave: Atividade leiteira; Custos; Lucratividade; Produção. 



IX SEMANA DE ZOOTECNIA 2020 

 

                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                   
 18  
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Talita Santos Moureira1; Luciana Carvalho Santos2; Evily Beatriz Santos Carvalho1; 

Marcos Alan Magalhães Novais3; Vitória Iankowski Santana4. 

1IF Baiano, campus Valença. Bolsista CNPq/IFBaiano. 
2IF Baiano, campus Valença. Professora Orientadora. luciana.santos@ifbaiano.edu.br. 

3IF Baiano, campus Valença. Discente do Curso de Pós Graduação em Meio Ambiente e 
Agroecologia. 

4IF Baiano, campus Valença. Discente do Curso Técnico em Agroecologia. 

 

A carne bovina é a segunda mais consumida no país, onde o consumo anual per capita 

chega a 37,4 kg, perdendo apenas para a carne de aves, cujo consumo per capita é 

de 43,9 kg (BRASIL, 2014). De acordo com Machado et al. (2013), no Brasil, a 

ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) não é de notificação 

compulsória, o que compromete a real avaliação do problema. A educação das 

pessoas envolvidas no preparo e processamento dos alimentos constitui uma ação 

crucial de defesa na prevenção de grande parte das enfermidades transmitidas pelos 

alimentos. Objetivou-se avaliar o perfil higiênico-sanitário dos estabelecimentos e 

manipuladores que comercializam carnes e derivados na feira livre do Município de 

Valença – BA. Foi aplicado um check-list através de análise “in loco”. Os pontos 

avaliados foram: as condições de entrega das carnes nos açougues, a estrutura física 

dos estabelecimentos, as condições de armazenamento das carnes, a higiene dos 

manipuladores e dos utensílios. 10 (dez) boxes identificados por números de 1 a 10, 

com a finalidade de manter o sigilo sobre os mesmos, participaram. A aplicação do 

check-list ocorreu em 01 de outubro de 2019 com término em 29 de novembro de 

2019, sendo retornada a equipe em 10 de fevereiro de 2020 para entrega de relatório 

das observações realizadas, posters e folders informativos sobre normas de 

segurança e higiene em açougues. Dentre os 10 boxes apenas 3 destes recebem 

seus produtos em caminhão frigorífico, os demais (sete) apresentaram irregularidades 

nas condições de entrega das carnes. As carcaças devem ser transportadas em 

caminhão frigorífico com temperatura controlada a fim de manter qualidade do 

produto. Quanto ao balcão de refrigeração, a legislação preconiza para o balcão 

refrigerado temperatura no interior do produto igual ou inferior a 7°C. Todos eles 

apresentaram balcão de refrigeração em péssimo estado de conservação e 

temperaturas superiores (18 a 24°C) as recomendadas. A estrutura dos 

estabelecimentos são precárias indo em desacordo com o Artigo 42. Capítulo XII do 

RIISPOA (Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal), assim como havia fiação elétrica exposta. Sobre as vestimentas dos 

manipuladores estas se mostraram irregulares por ausência de jaleco ou avental, 

sapato fechado, touca ou gorro ou boné, de cor clara; cabelos curtos e limpos, sem 

barba ou bigode, do contrário deverão usar máscaras. Não podendo ainda usar 
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brincos, pulseiras, colares, relógios ou outros adornos, manter as unhas curtas e 

limpas, sem esmalte ou base. Verificou-se ainda que as mesmas pessoas que 

manipulavam os produtos eram as mesmas que recebiam o dinheiro das vendas. 

Artigo 12, Capítulo III - verificação da prática de higiene e dos hábitos higiênicos pelos 

manipuladores de alimentos. Os equipamentos e utensílios também estavam em 

desacordo com o Artigo 42, Cap. XVII. Pode-se concluir que todos os boxes de 

comercialização de carne apresentam irregularidades nos itens avaliados, 

comprometendo o produto comercializado, possibilitando a contaminação cruzada e 

perda da qualidade da carne, diminuindo o tempo de prateleira e gerando riscos à 

saúde dos consumidores. Agradecimentos ao CNPq e IF Baiano. 
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A suinocultura é uma das atividades produtivas animais mais difundida por todo 
o mundo, e no Brasil produtores de base familiar contribuem com grande parcela 
na produção. Os fatores relacionados à reprodução são os que mais afetam a 
produtividade na suinocultura, pois estes estão diretamente ligados com o 
número de leitões produzidos, sendo que a partir deste, somente poderá haver 
decréscimo (maior ou menor), dependendo do modelo de produção. Assim, o 
presente trabalho teve por objetivo caracterizar o manejo reprodutivo de suínos 
em uma propriedade de base familiar. Realizou-se levantamento de informações 
em uma propriedade localizada na zona rural de São Luís com atividade de base 
familiar. A propriedade dispões de baias individuais para animais grandes e 
coletivas para os menores. Adota critério de seleção (peso e idade) para primeira 
cobrição e pratica a monta controlada. A relação macho:femea é de 1:30. A 
separação dos animais é por sexo. Dependendo das características físicas 
apresentadas pelos leitões este também são separados por estas. A detecção 
do cio é realizada com uso do reprodutor além do próprio criador. A monta é 
realizada em horas mais frescas do dia e antes da alimentação. Isto evita 
estresse aos animais envolvidos. Com relação ao macho, este é utilizado para 
reprodução por cerca de dois a três anos. E a reposição geralmente é feita com 
macho de outra granja. Quanto as fêmeas, estas ainda são selecionadas na 
creche, e chegam a parir de 10 a 12 leitões por leitegada. A idade média do 
primeiro parto de 7 meses e o número de partos por ano é de 2. O peso ao nascer 
dos leitões varia de 1-1,5 kg, a idade média de desmame é de 28 dias e a taxa 
de mortalidade é de 10- 15%. O manejo reprodutivo da propriedade em questão, 
não está adequado de forma total às recomendações encontradas na literatura, 
mas pode ser considerado razoável, e permite uma boa produção. 

Palavras-chave: produtividade; reprodução; suinocultura. 
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As abelhas podem oferecer vários produtos de qualidade, mas o principal produto 

apícola comercializado no Brasil é o mel. Este produto é apreciado desde a 

antiguidade, produzido principalmente pela espécie Apis mellifera. A formação do mel 

inicia-se com a coleta do néctar das flores a qual é realizada pelas operárias 

forrageiras que, posteriormente, entregam esse néctar mediante trofalaxia para outras 

operárias dentro da colônia as quais o estocam nos favos para iniciar os processos 

físico-químicos (desidratação do néctar e conversão dos açúcares presentes, frutose, 

glicose e sacarose). Desta forma, o objetivo do trabalho foi analisar e comparar os 

dados de produção de mel no Brasil e no estado do Paraná no período de 2008 a 

2018. Para isso, foram utilizados dados de produção de mel entre 2008 e 2018 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Foi observado um aumento na 

produção de mel tanto do país como do estado de Paraná com 10,6% e 26% 

respectivamente. Em 2008, o país produziu 37.836,434t de mel em que a região sul 

foi a maior produtora, com uma produção de 15.759,766 toneladas de mel, enquanto 

o estado do Paraná produziu 4.634,976t. No Paraná, a região centro oriental do estado 

foi a maior produtora, com total de 1.692,135t de mel. Por outro lado, no ano de 2018, 

o Brasil produziu 42.346,250t de mel, tendo a região sul como maior produtora com 

uma produção de 16.475,113t de mel, o Paraná produziu 6.293,757t de mel, tendo 

destaque a região sudeste paranaense com maior produtividade, com 1.089,580t de 

mel ao ano. No período avaliado a região sul do Brasil apresenta-se como maior 

produtora. No estado Paraná há uma oscilação entre as regiões centro oriental e 

sudeste como maiores produtoras. Desta forma, conclui-se que a produção de mel 

apresenta um crescimento, o que pode ser relacionado com vários fatores, entre eles, 
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a profissionalização dos apicultores, assistencialismo, aumento no consumo de mel, 

aumento de estabelecimentos apícolas e novos mercados para exportação do 

produto. 

Palavras-chave: apicultura; estabelecimento apícola; néctar; produto apícola. 
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Resumo: A alimentação animal representa o maior entre os custos de uma criação, 

por isso, a busca por alimentos alternativos tem sido constantemente estudada no 

intuito de encontrar produtos que apresentem características benéficas que 

possibilitem a adoção destes na nutrição animal, ao mesmo passo que permitam 

respostas sobre o desempenho animal, parâmetros ruminais, produção e qualidade 

de seus derivados, além de serem viáveis economicamente. Assim, subprodutos 

derivados de explorações locais, como por exemplo, os subprodutos da exploração 

do dendê, produzido em larga escala na região de Valença, apresentam um potencial 

de utilização devido a sua alta produção e disponibilidade. Para tanto, a composição 

e qualidade destes materiais necessitam ser analisados de forma aprofundada, de 

modo a atestar a viabilidade da sua aplicabilidade na nutrição animal. Nessa 

perspectiva, o trabalho teve como objetivo estudar a composição química da Torta de 

Amêndoa de Dendê (TAD) e da Fibra da polpa do dendê, produzidos na região de 

Valença-BA. Os materiais de estudo foram obtidos na zona rural do município de 

Valença-BA em pequenas usinas produtoras de azeite de dendê e óleo de palmiste. 

A TAD foi analisada em sua condição natural, enquanto a fibra da polpa foi analisada 

in natura, hidrolisada com Hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e hidrolisada com Hidróxido 

de sódio (NaOH). Destes, foi determinada a composição química completa. Os 

resultados foram analisados pela ANOVA e tratados com o teste de Tukey. Para a 

TAD produzida na região de Valença, os resultados não apontaram diferenças 

estatísticas quanto àquelas encontradas por pesquisas descritas na literatura, exceto 

para o valor da variável extrato etéreo, que por sua vez, obteve média maior na TAD 

analisada (17,53%) em detrimento da média encontrada na literatura (10,07%). Este 
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fato indica que o método de extração do óleo da fruta influencia na riqueza de óleo 

residual existente no produto. Isto deve ser levado em consideração quando o 

alimento em questão for utilizado na alimentação animal, tendo em vista, que tal 

componente torna-se limitante da atividade ruminal por revolver as partículas de 

nutrientes, impossibilitando a sua degradação no rúmen. Nas respostas para a análise 

das fibras in natura, hidrolisada com Ca(OH)2 e hidrolisada com NaOH, os resultados 

apresentaram diferenças significativas para os parâmetros de matéria  seca  (82,80%; 

84,18%;  79,49%,  respectivamente),   cinzas (79,49%;  5,82%;  7,84%,  

respectivamente),  fibra  em  detergente  neutro  (59,20%; 75,71%; 72,64%, 

respectivamente) e extrato etéreo (8,87%; 8,27%; 9,34%, respectivamente), que 

justificaram-se pelas caraterísticas químicas dos agentes alcalinos utilizados no 

processo de hidrólise, como o caráter higroscópico e riqueza mineral. Dessa forma, 

pode-se assim afirmar que para a TAD, o processo de extração do óleo pode 

influenciar na sua composição, enquanto as fibras in natura e hidrolisadas não 

apresentaram qualidades consideravelmente boas para avaliar in situ a possibilidade 

de utilização desta na alimentação animal. 

Palavras-chave: dendezeiro; subprodutos; hidrólise; bromatologia; nutrição animal. 
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A sanidade é um dos principais fatores que influenciam a produtividade em 

rebanhos ovinos e com grandes impactos negativos ao bem-estar animal. Diversas 

enfermidades podem acometer ovinos durante seu ciclo produtivo, todavia o período 

neonatal é o mais suscetível, uma vez que nessa fase os animais ainda estão em 

adaptação imunológica aos patôgenos presentes no ambiente. As enfermidades 

infecciosas se destacam pela maior prevalência e consequente perda de produção 

significativa. Vários fatores podem ser associados ao aparecimento das doenças, 

porém descuido dos criadores, pressão infectiva do ambiente, nutrição das diferentes 

categorias animais, instalações e a falta de protocolocos de controle e profilaxia de 

patógenos destacam-se com as principais causas de enfermidades em ovinos. Dentre 

as doenças mais recorrentes estão a diarreia, aborto, pododermatite, pneumonia e 

ceratoconjutivite. Destas, a diarreia se destaca pela maior incidência e pelo difícil 

controle, já que pode ser causada por diferentes microrganismos patogênicos, como 

vírus e bactérias, mas também pode ter causas não infecciosas, relacionadas a erros 

de manejo, principalmente nutricionais. Patologicamente, diarreia é um sinal clínico de 

uma disfunção do trato digestório, geralmente caracterizada pelo aumento do número 

de evacuações ou presença de fezes com consitência amolecidas ou líquidas. Em 

cordeiros, o principal agente causador é a bactéria Escherichia coli, geralmente 

acometendo animais com menos  de uma semana de vida. A colibacilose normalmente 

ocorre em conjunto com rotavírus e coronavírus  ou  Cripstosporidium spp. e pode ser 

causada tanto pela invasão das células intestinais pela bactéria, como pelo contato com 

a toxina bacteriana. É caracterizada por diarreia profusa, amarela  ou esbranquiçada, 

com consistência aquosa ou pastosa. O animal apresenta também desidratação e 

fraqueza com elevadas chances de morte, além disso a incidência por esse patôgeno 

pode chegar a 75% do rebanho. Já ovinos adultos são acometidos por Salmonella 
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dublin, causando surtos associados a aborto e febre. Nesse caso, as fezes apresentam-

se aquosas, seguidas por diarreia intensa, geralmente sanguinolenta contendo  

fragmentos da  mucosa.  O tratamento  com antibioticoterapia possui pouco valor uma 

vez que é multifatorial, portanto o mais indicado é administrar protetor de mucosa 

consorciado com reposiçao hidroeletrolítica da volemia  por fluidoterapia. Vale salientar 

que, em casos de diarreia, pode haver uma perda de até 18% do peso corpóreo em 

24h, com perda de água, eletrólitos e nutrientes, com isso a fluidoterapia se torna 

essencial para a recuperação do animal. O controle pode ser feito por imunização contra 

colibacilose e salmonelose, além da boa limpeza das instalações e desinfecção do 

umbigo dos cordeiros com iodo. Já quando houver retenção de mecônio, é 

recomendando realizar lavagem  transretal com óleo  mineral e água morna. A 

prevenção consiste no aumento dos cuidados com higiene. Ressalta- se que essa 

patologia tem como consequência baixa produção e rentabilidade nos rebanhos ovinos, 

ocasionando prejuízos diretos e indiretos inevitáveis pela diminuição da produção de 

leite e carne, nascimentos de animais debilitados, gasto com tratamentos, descarte de 

animais. Portanto, para eficácia do controle sanitário e suas medidas, é 

necessário que haja o conhecimento da doença e estudos 

epidemiológicos, além de mão de obra treinada, prevalecendo medidas preventivas.  

Palavras-chave: colibacilose, ovinocultura, prevenção, produtividade, salmonelose. 
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³ Professor Adjunto, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 

No Brasil, a ovinocultura é uma das importantes fontes de renda das famílias do 

campo, principalmente para pequenos produtores. A produção em confinamento 

otimiza o espaço da propriedade com um maior número de cabeças por área, 

além de acelerar o ganho de peso dos animais. A raça Corriedale é uma raça de 

dupla aptidão (carne e lã) que se adapta muito bem aos confinamentos. Um dos 

indicadores de eficiência do sistema é a conversão alimentar, calculada pela 

relação entre a quantidade de alimento consumido e o ganho de peso. O objetivo 

deste trabalho foi mensurar a conversão alimentar de cordeiros Corriedale em 

um sistema de confinamento. Foram utilizados 13 machos castrados com idade 

entre 8 e 10 meses de idade, confinados por 35 dias e pesados semanalmente. 

Estes foram submetidos a uma dieta contendo 18% de proteína, composta por 

cevada (Hordeum vulgare) e feno (Medicago sativa) como fontes de fibra e ração 

comercial como fonte de concentrado. O arraçoamento foi fracionado em três 

porções diárias. No dia 0 os animais tiveram seu peso e escore de condição 

corporal aferidos e iniciaram a dieta com 3% do peso vivo na proporção de 45% 

de ração: 33% de feno: 22% cevada. No dia 7 ajustou-se a dieta para 5% do 

peso vivo e a proporção em 40% de ração: 40% de feno: 20% cevada. No dia 14 

a dieta foi ajustada para 5,5% do peso vivo na proporção 40% ração: 33% feno: 

27% cevada. No dia 21 a dieta foi mantida em 5,5% do peso vivo, e a proporção 

alterada para 50% ração: 30% feno: 20% cevada. Na última semana (dias 28 a 

35) a dieta foi aumentada para 6% do peso vivo e a proporção da semana 

anterior mantida. Os aumentos semanais nas quantidades ofertadas foram 

definidos pela técnica de leitura do cocho, na qual aumenta-se a proporção 

ofertada sempre que há o consumo total (ausência de sobras). Após 35 dias de 

confinamento os animais foram abatidos, uma vez que todos já haviam atingido 

condição corporal suficiente (3, em uma escala de 1 a 5). Para calcular a 

conversão alimentar foi utilizada a fórmula consumo de alimento/ ganho de peso. 

Desta forma, o consumo total de alimentos (matéria total) foi somado e dividido 

pelo ganho de peso total do lote, revelando conversão alimentar média de 3,538 

kg. A conversão alimentar dos animais foi considerada satisfatória. A utilização 

de animais previamente adaptados ao cocho, selecionados para a produção de 

carne e ainda a utilização de suplementos e aditivos pode otimizar os resultados. 
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Resumo: Existem dois métodos para verificar o comprometimento parasitológico em 
pequenos ruminantes, sendo um deles o método Famacha© que consiste na relação 
entre a cor da membrana mucosa ocular de pequenos ruminantes e os cinco intervalos 
de anemia indicados pelo hematócrito e o outro método é o Ovos por grama de fezes 
(OPG). Esses métodos são importantes no diagnóstico de parasitos em caprinos, 
utilizados para identificar se o rebanho necessita receber tratamento para a 
verminose, evitando o uso desnecessário de antiparasitários e contribuindo assim 
para a diminuição na resistência anti-helmíntica. Diante do exposto, objetivou- se 
verificar a correlação entre os métodos Famacha© e OPG em cabras Saanen. O 
experimento foi conduzido no Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (CTUR - UFRRJ), em Seropédica - RJ. O município possui latitude 22º 44’ 
38” Sul e a uma longitude 43º 42’ 28” Oeste, estando a uma altitude de 26  metros 
acima do nível do mar. Foram utilizadas 11 cabras da raça Saanen, lactantes, com 
idades entre 2 a 5 anos, criados em sistema agroecológico. Os animais foram 
alocados em baias compartilhadas de piso ripado, em aprisco suspenso e coberto. A 
alimentação foi composta por volumoso (feno de tifton-85 e capim elefante verde 
picado), água e sal mineral ‘’ad libitum’’. O período experimental foi de quatro meses, 
com seis coletas com intervalo de vinte e um dias. Foram coletadas fezes da ampola 
retal do animal para realização do OPG e coprocultura, os quais foram correlacionadas 
posteriormente ao grau de Famacha©. Foram utilizados para a análise de OPG e 
coprocultura a técnica descrita  por Gordon e Whitlock. As análises dos dados foram 
realizadas pelo método de correlação de Pearson (P>0,05) no software R. Os 
resultados obtidos apresentaram correlação linear positiva moderada (r = 0,56) e não 
significativa (P>0,05) entre o grau Famacha© e os resultados do OPG. À medida que 
o grau Famacha© se apresentava maior (categoria clínica 4 e 5), o número de ovos 
por grama de fezes também aumentou em relação as categorias clínicas 1,2 e 3. O 
método Famacha© é recomendado como ferramenta para diagnóstico parasitológico 
em caprinos. O correto manejo sanitário reduz a incidência de inúmeras doenças, 
oferecendo maior potencial produtivo ao rebanho. Assim, é possível determinar a 
infestação do parasita por meio do método Famacha© e por ser um método de 
tratamento seletivo, que objetiva vermifugar somente os animais do rebanho que 
apresentam anemia, facilmente visualizada na mucosa ocular dos caprinos, torna-se 

mailto:luiz.pimenta@unesp.br


 

                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                   
 30  

um procedimento viável a pequenos produtores familiares. É importante ressaltar que 
a utilização do método Famacha© deve estar sempre associada a uma dieta adequada 
dos animais.  

Palavras-chave: caprinocultura; helmintos; ovos por grama; pequenos ruminantes. 
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A raça Lacaune é tida como de aptidão predominantemente leiteira, é oriunda da 

França e apresenta características como boa rusticidade e instinto materno, 

longa atividade sexual e prolificidade de média a alta, além de carne de boa 

qualidade e uma estrutura de carcaça considerável. Os animais da raça Lacaune 

são de grande porte e rápido crescimento, sendo que de acordo com a literatura 

técnica os cordeiros com seis semanas de idade alcançam o peso de 14 kg. A 

pesagem dos cordeiros ao nascer e monitoramento do crescimento até o 

momento da venda é importante para avaliar o desempenho dos animais e as 

respostas frente aos manejos nutricionais utilizados. Este trabalho teve como 

objetivo avaliar o desempenho de cordeiros Lacaune desde o nascimento até a 

desmama. Foram utilizados 15 cordeiros Lacaune machos, criados em sistema 

de semi-confinamento em uma propriedade localizada na região do Cerro da 

Vigia, em Santana do Livramento-RS, Brasil. O peso ao nascer foi mensurado 

com auxílio de balança eletrônica no dia do parto, e neste momento os animais 

foram identificados com dispositivos auriculares individuais (brincos numerados). 

O manejo inicial utilizado (primeiros 10 dias de vida) foi a manutenção dos 

cordeiros com as mães, ininterruptamente; após este período os cordeiros 

passaram a ser separados das mães durante o período da noite (18:00 – 10:00), 

uma vez que as ovelhas passaram a ser ordenhadas uma vez ao dia, no período 

da manhã. Assim, logo após a ordenha os animais eram novamente reunidos, 

pastejando conjuntamente em uma área de 4 hectares de azevém (Lolium 

multiflorum) por cerca de 8 horas. No período em que estavam apartados, os 

cordeiros recebiam ração (1% do peso vivo) contendo 18% de proteína bruta, 

formulada a partir dos ingredientes farelo de milho, farelo de soja, sal mineral e 

leite em pó. No dia do desmame os animais foram pesados individualmente, 

permitindo-se calcular o ganho de peso entre nascimento e desmama. Na data 

do desmame os animais apresentaram idade média de 36,9 ± 11,6 dias. Os 

resultados referentes ao desempenho obtido com este manejo foram os 

seguintes: peso ao nascimento: 4,02 ± 0,68 kg; peso a desmama de 12,3 ± 4,06 

kg e ganho médio diário (GMD) de 0,191 ± 0,076. Os resultados foram 

considerados satisfatórios, condizentes com a literatura. O monitoramento do 

desempenho dos animais deve ser seguido, e a inclusão de outros ingredientes 

na dieta, especialmente no que diz respeito aos alimentos volumosos deve ser 

avaliada em outros estudos. 

mailto:rivasmatheus27@hotmail.com


 

                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                   
 32  

Palavras-Chave: leite ovino, ovinocultura, semi-confinamento. 
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DESMISTIFICANDO A CARNE SUÍNA 
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Atualmente a produção da carne suína vem sendo explorada por ser uma carne que 
tem aceitabilidade pelo público por conta do sabor extremamente agradável, porém 
grande parte da população ainda não consome por receio de se contaminar com 
alguma doença ou por acreditar que a carne possui altos índices de gordura. Contudo, 
isso está se desmistificando aos poucos com o aumento da exigência do mercado 
consumidor por produtos devidamente inspecionados, aumento de tecnologias dentro 
das granjas produtoras de suínos, através do melhoramento genético, estratégias de 
manejo sanitário, ambiental e nutricional adequados. Sendo assim, o objetivo deste 
resumo é valorizar a qualidade da carne suína e desmistificar opiniões ultrapassadas, 
que não são mais fundamentadas, devido às melhorias no processo de criação de 
suínos ao longo dos anos. Para essa breve revisão, foi realizado um estudo exploratório 
com uma pesquisa bibliográfica de informações perscrutadas nos repositórios 
institucionais da ABCS, UESC e USP, por se tratarem de referências de bancos de 
dados científicos, realizada no período de junho de 2020 a agosto de 2020, 
empregando-se os termos: produção animal, consumo de carne, anti-hipertensivo. Os 
critérios de inclusão foram: artigos contemporâneos com enfoques de resultados na 
composição e qualidade da carne suína correlacionado com a saúde humana e atuais 
sistemas de criação. Em contrapartida, critérios de exclusão adotados foram: trabalhos 
com enfoque em genética de animais de produção de carne, ciclo do complexo teníase- 
cisticercose e perigos do consumo de carne sem fiscalização. A carne suína hoje é 
resultado de uma evolução tecnológica da indústria alimentícia, que oferece teor 
reduzido de gorduras, calorias e colesterol em relação há 25 anos, de modo que um 
corte magro de 100 g atualmente possui cerca 60 mg de colesterol, sendo que a 
American Heart Association, preconiza um consumo de colesterol de 300 mg/dia. Além 
disso, a carne suína é grande fonte de vitamina e minerais, tendo destaque para o 
cálcio, fósforo, zinco, ferro, potássio. O lombo suíno é um potencial aliado ao controle 
da pressão, possui baixo teor de gorduras saturadas e colesterol, contêm menor teor 
de sódio que as demais carnes e maior teor de potássio, sendo que há 70 anos, 
evidências relatam que a alta ingestão de potássio tinha efeito anti-hipertensivo em 
humano e experiências clínicas concluíram que suplementos de potássio baixam 
significativamente a pressão sistólica e diastólica. Segundo a ABCS, no Brasil em 2019, 
a produção de carne suína foi de 4,11 mil toneladas, e o país ocupava a quarta posição 
no ranking de países produtores e exportadores da carne suína (750 mil toneladas 
exportadas). Dessa maneira, o Brasil em 2019, dentre os países consumidores de 
carne se encontrava na 21° posição, com consumo de 16,1 Kg/ano/pessoa, enquanto 
o consumo de carne bovina gira em torno de 40 Kg/ano/pessoa, se torna importante 
desmistificar a carne suína e apresentar os aspectos positivos à sociedade brasileira, 
para que consumo interno de carne suína aumente trazendo benefícios para a saúde 
humana e econômicos para o setor suinícola. 

Palavras-chave: Produção animal, consumo de carne, anti-hipertensivo. 
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A ovinocultura é uma atividade importante para a pecuária nacional, com 
destaque para a economia do Rio Grande do Sul. Neste sentido, deve-se buscar 
a otimização do potencial produtivo dos rebanhos, iniciando-se a atividade 
reprodutiva das fêmeas o mais cedo possível. Em animais jovens pode haver 
competição por nutrientes pelas diversas atividades fisiológicas que ocorrem de 
forma concomitante. Neste sentido, para atender esta demanda nutricional pode- 
se lançar mão de diversas alternativas de manejo. Entre estas, destaca-se o 
flushing, que se caracteriza por ser uma suplementação alimentar estratégica 
com o objetivo de aumentar os índices reprodutivos. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito do flushing sobre o desenvolvimento de cordeiras da raça Ideal no 
período pré-encarneiramento. Foram utilizadas 15 cordeiras com idade entre 
sete e oito meses de idade. O estudo foi realizado exclusivamente sobre campo 
nativo, em uma propriedade privada, em Santana do Livramento-RS. Para 
suplementação dos animais utilizou-se uma ração contendo 18% de proteína 
bruta, formulada a partir da mistura de 10% de farelo de soja, 85% de farelo de 
trigo, 3% de sal mineral e 2% de calcário calcítico. A quantidade ofertada aos 
animais correspondeu a 1,5% do peso vivo dos animais (iniciando com 0,444 g 
alcançando 0,529 g), realizando-se o manejo de suplementação uma vez ao dia, 
às 18:00. O período de suplementação totalizou 40 dias, entre os dias 
05/03/2020 e 15/04/2020. Após este período as fêmeas foram expostas a dois 
carneiros de mesma raça pelo período de 35 dias (16/04 a 20/5). Foram 
realizadas duas pesagens e duas aferições de escore de condição corporal, nas 
datas de início e fim do período de suplementação, respectivamente. Para as 
pesagens utilizou-se balança eletrônica digital; para a aferição do ECC utilizou- 
se a técnica de palpação das vértebras lombares, na qual um técnico 
previamente treinado atribui um valor subjetivo que varia de 1 a 5, na qual 1 
corresponde ao animal muito magro e 5 o animal excessivamente gordo. As 
variáveis avaliadas foram o ganho de peso total médio (GP), o ganho médio 
diário (GMD) e o escore de condição corporal (ECC) durante o período 
correspondente ao flushing. O ganho médio de peso foi de 4,8 kg; o GMD foi de 
0,121 kg; o ECC médio passou de 2,3 para 3,3. Conclui-se que as cordeiras 
tiveram um desempenho satisfatório, considerando-se a estiagem e 
consequente supressão da produção de campo nativo que ocorreram durante o 
experimento. Os índices reprodutivos como taxa de prenhez e taxa de natalidade 
poderão ser mensurados a partir do mês de setembro possibilitando-se o cálculo 
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de retorno econômico pela utilização da técnica.  
 
Palavras-chave: ovinocultura, suplementação, índices reprodutivos. 
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Naturalmente as regiões áridas ou semiáridas, as águas subterrâneas e o solo tendem 

a ser salinos, oriundos da constituição litológica e por serem ambientes que possuem 

elevada evapotranspiração e baixa precipitação pluviométrica, sendo um dos principais 

problemas enfrentados pela agricultura dessas regiões, aliado ao manejo inadequado 

da irrigação. Neste sentido esta breve revisão tem como objetivo identificar os principais 

efeitos do excesso de sais no solo e nas plantas. A metodologia se baseia em uma 

revisão de literatura de caráter qualitativa através do levantamento bibliográfico em 

trabalhos publicados em revistas, monografias e arquivos eletrônicos sobre salinidade 

do solo com reflexos no crescimento e desenvolvimento das plantas. Uma ferramenta 

importante para monitorar o nível da salinidade no solo é a condutividade elétrica (CE), 

regulada pelos íons como Ca2+, Mg2+, K+ e Na+, solos com elevadas CE possuem caráter 

salino, outro parâmetro a ser considerado é a sodicidade do solo, provocada pelo Na+, 

que promove o aumento na espessura da dupla camada difusa, atuando na dispersão 

da fração argila, ocasionando problemas físicos, formando camadas impermeáveis e 

impedindo a translocação de ar e água no solo, desse modo a sodicidade é avaliada 

pela relação de adsorção de sódio (RAS). A salinidade tem efeito nas plantas, pois com 

o aumento do potencial osmótico do solo, as culturas tendem a perder água 

armazenadas nos tecidos e células, pelo mecanismo de plasmólise, onde a água 

movimenta-se do meio mais concentrado para o menos concetrado, além da toxidez 

causada por elementos como o Na+ e Cl-, e o grave desequilíbrio nutricional causado 

pelos processos de absorção. Algumas plantas são capazes de obter resistência ao 
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estresse salino, por meio de mecanismos bioquímicos como extrusão de alguns íons, 

compartimentalização em vesículas, armazenamento em vacúolos, produção de 

compostos orgânicos como prolina, glicina betaína e também produção de enzimas 

capazes de degradar as espécies reativas de oxigênio (EROs). Portanto os efeitos da 

salinidade e sodicidade, podem causar resultados negativos na produtividade agrícola, 

no entanto o uso de práticas apropriadas que reduzam os riscos de salinidade e 

sodicidade, são de grande importância para minimizar os impactos causados na 

agricultura. 
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A importância da suinocultura para a agricultura familiar deve-se, principalmente, ao 

uso de mão de obra totalmente familiar que é sua principal característica, gerando 

empregos e renda para as famílias produtoras, contribuindo para a fixação do homem 

no campo, viabilizando a produção de cereais e movimentando uma grande cadeia 

agropecuária, além dos suínos locais transformarem subprodutos, resíduos e 

alimentos não convencionais em proteína de alta qualidade, que supri as próprias 

famílias produtoras. Dessa forma, a assistência é de grande importância ao homem 

do campo, proporcionando melhores condições de vida, facilitando o acesso às 

políticas públicas e dando oportunidades de trabalhar com as novas tecnologias da 

agricultura. Diante disso, objetivou-se com o seguinte trabalho, avaliar a eficiência da 

assistência técnica a agricultores familiares que praticam suinocultura no município de 

Farias Brito, Ceará. A pesquisa constou de dados obtidos mediante coleta de 

informações ao longo de doze meses em um banco de dados de uma empresa de 

assistência técnica, referente aos dados da suinocultura. Os dados pesquisados 

foram: agricultor(a) familiar assistido (n°); rebanho assistido (cab.), animais 

comercializados (cab.), matrizes (n°) e animais nascidos (animais/ano). Após 

obtenção dos dados, os mesmos foram avaliados através de analises descritivas 

utilizando o Microsoft Excel. Programou-se uma assistência a 45 agricultores(as) 

familiares, sendo observado uma assistência a todos os 45 agricultores(as) familiares, 
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tendo uma eficiência de 100%. O mesmo foi observado para rebanho assistido 

(programado assistir 164 animais) e animais comercializados (programado assistir 75 

animais) também obtendo uma eficiência de 100%. Para a assistência de matrizes, foi 

programado assistir 150 matrizes, porém, houve assistência a 99 matrizes, 

correspondendo a 66%. Já para o número de animais nascidos, estimava-se o 

nascimento de 1.200 animais, entretanto nasceram apenas 482 animais, 

correspondendo a 40,16% de eficiência. Diante disso conclui-se que, a expectativa de 

assistência técnica no município de Farias Brito, denota-se eficiente devido aos 

abrangentes índices de agricultores(as) familiares e rebanhos assistidos, e a 

comercialização de suínos. 

Palavras-chave: Extensão Rural; Nordeste; Rentabilidade. 
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EFICIÊNCIA DA MOXIDECTINA SOBRE A REDUÇÃO DE OVOS POR GRAMA DE 
FEZES EM OVINOS LEITEIROS 

 
Karoline Barcellos da Rosa¹, Rodrigo Flores Escobar¹, Rivas Matheus Lencina dos 

Santos¹, Gianny de Mello Maydana¹, Pedro Moacir Caldeira Barreto¹, Thais Moreira 
Osório² Leonardo de Melo Menezes³. 

 
¹Graduanda em Agronomia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. karoline-

rosa@uergs.edu.br 
²Bióloga, Técnica de Laboratório na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e Doutoranda em Ciências 

Biológicas na Universidade Federal do Pampa 
³Professor Adjunto, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 

O principal fator limitante na ovinocultura é a verminose, que representa o mais grave 

desafio sanitário, causando a queda da produtividade e aumento na mortalidade do 

rebanho. Em animais de alta exigência nutricional, como é o caso de ovinos leiteiros 

podem ocorrer perdas de alto impacto, impossibilitando economicamente o 

desenvolvimento da produção. A resistência dos nematódeos em ovinos é um 

problema sanitário que acomete os rebanhos mundialmente. O controle destes 

parasitas se dá através da utilização de fármacos anti-helmínticos, com o intuito de 

promover redução na população adulta de vermes, reduzindo a contaminação do 

ambiente por ovos. Existem diversas moléculas utilizadas com esta finalidade no 

mercado. A Moxidectina é um princípio ativo antiparasitário que combate endo e 

ectoparasitas, havendo em sua forma comercial produtos administrados pelas vias 

oral ou subcutânea, sendo uma das alternativas para o controle de parasitas em 

ovinos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da Moxidectina (Cydectin) 

sobre a redução de ovos por grama de fezes (OPG) em ovinos da raça Lacaune em 

sistema de produção semi-intensivo. Para o experimento, utilizou-se 40 ovelhas 

adultas da raça Lacaune no mês de janeiro de 2020, no qual a administração do 

fármaco fazia parte do protocolo de preparo pré-acasalamento. Realizaram-se coletas 

de amostras de fezes diretamente da ampola retal para a contagem de ovos por 

gramas de fezes (OPG) em dois momentos. O primeiro correspondente ao dia 0 (D0), 

no momento no qual os ovinos foram tratados com Moxidectina 1% via subcutânea na 
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dosagem de 1mL/50kg de peso corporal; o segundo realizado após sete dias (D7). As 

amostras foram identificadas e acondicionadas adequadamente, sendo enviadas ao 

Laboratório de Microbiologia e Microscopia da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul (UERGS) para análise. A técnica utilizada foi a descrita por Gordon & Witchlock 

(1939) e a visualização e contagem dos ovos foram realizadas utilizando-se 

microscópio e câmara de Mc Master. Observou-se uma média de OPG de 1200 e 240 

nos dias 0 e 7, respectivamente. Deste modo verificou-se que a utilização da 

Moxidectina promoveu uma redução de 84% de ovos por grama nas fezes. De acordo 

com a literatura internacional, este valor está um pouco abaixo do ideal (90% de 

eficácia) indicando que pode haver resistência a este princípio ativo. Neste sentido, 

recomenda-se que outros fármacos devam ser testados, realizando-se o 

acompanhamento da eficácia para análises comparativas posteriores. 

Palavras-chave: nematódeos gastrintestinais, ovinocultura, verminose. 
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¹Graduando em Agronomia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
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2Graduando em Agronomia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
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5Professor Adjunto, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 

Um dos principais problemas encontrados na ovinocultura, limitante para 

aproveitamento do potencial econômico destes animais são as parasitoses 

gastrintestinais. Os ovinos são parasitados por helmintos em todas as faixas 

etárias e a sua ação negativa não acontece apenas no atraso de 

desenvolvimento corporal dos cordeiros, mas também na produção e qualidade 

da carne e da lã. O controle das helmintoses baseia-se, quase que totalmente, 

na utilização de quimioterápicos, cuja finalidade é limitar a eliminação de ovos e 

larvas nas fezes e, consequentemente, reduzir o número de estágios infectantes 

na pastagem. Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do Levamisole 

(Ripercol) sobre a redução de ovos por grama de fezes em um rebanho de ovinos 

da raça Lacaune em sistema de produção semi-intensivo. Foram utilizadas para 

a realização do trabalho 19 ovelhas em estágio de lactação. Durante o dia os 

animais permaneciam em um piquete de 4 hectares de pastagem de azevém 

(Lolium multiflorum), sendo conduzidos para um galpão no período de pernoite, 

onde eram ofertados feno de alfafa (Medicago sativa), silagem de milho (Zea 

mays) e suplemento mineral. Após a ordenha (manhã) os animais recebiam 

suplemento concentrado à base de milho e soja e retornavam para a pastagem 

em que passavam o dia. Foram realizadas coletas de amostra das fezes para a 

contagem de ovos por grama (OPG) em dois momentos: dia 0 e dia 7, no qual o 

dia zero correspondeu ao dia da aplicação do fármaco à base de Levamisole 

(Ripercol) injetável (aplicação subcutânea), na dose recomendada pelo 

fabricante. Após a realização das coletas o material foi levado ao laboratório e 

processado através da técnica de Gordon e Withlock (1939), realizando-se a 

contagem dos ovos encontrados com auxílio de microscópio e câmara de 

McMaster. Os resultados médios dos dias 0 e 7 foram respectivamente de 1200 

e 400 ovos por grama de fezes. Assim, a utilização deste fármaco resultou em 

eficácia de 66,6% na redução de ovos por grama. O Grupo Mercado Comum 

(1996) realiza a avaliação da atividade dos antiparasitários da seguinte forma: 
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altamente efetivo quando reduz mais que 98%; efetivo quando reduz 90–98%; 

moderadamente efetivo 80-89% e insuficientemente ativo menos que 80%. 

Conclui-se então que a utilização do Levamisole foi ineficaz no tratamento. A 

utilização de outros fármacos, aliadas a alterações no manejo devem ser 

realizadas para a redução da infestação parasitária no rebanho.  

Palavras-chave: Anti-helmínticos, fármacos, ovinocultura, resistência 

parasitária. 
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EFICIÊNCIA DO RAFOXANIDE NA REDUÇÃO DE OVOS POR GRAMA DE FEZES EM 
OVINOS LEITEIROS 

 

Karoline Barcellos da Rosa¹, Rodrigo Flores Escobar¹, Rivas Matheus Lencina dos 
Santos¹, Gianny de Mello Maydana¹, Pedro Moacir Caldeira Barreto¹, Thaís Moreira 

Osório², Leonardo de Melo Menezes³. 
 

¹Graduanda em Agronomia na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
karoline-rosa@uergs.edu.br 

2Bióloga, Técnica de Laboratório na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e Doutoranda em Ciências 
Biológicas na Universidade Federal do Pampa 

3Professor Adjunto, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

 

A ovinocultura é uma atividade explorada com grande potencial de desenvolvimento, 
principalmente por contemplar a produção de carne, leite e lã. É uma ótima alternativa 
para a complementação da renda dos produtores. Um dos grandes entraves para o 
aumento da produção são as infestações parasitárias causadas por parasitas 
gastrointestinais. O impacto destas enfermidades reflete diretamente na redução de 
indicadores produtivos e no aumento da mortalidade que ocorre principalmente nas 
categorias mais jovens. Os nematóides que apresentam maior prevalência e 
intensidade de infecção são o Haemonchus contortus e o Trichostrongylus 
colubriformis, representando quase 80% da carga parasitaria. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a eficiência do Rafoxanide na redução de ovos por grama (OPG) de fezes 
em ovinos em sistema de produção semi-intensivo. Os animais permaneciam durante o 
dia em pastagem de azevém (Lolium multiflorum) e durante a noite eram conduzidos 
para o galpão onde eram fornecido suplemento mineral, alfafa (Medicago sativa) e 
silagem de milho (Zea mays). Para o experimento, utilizou-se 27 ovelhas da raça 
Lacaune e cruzadas Lacaune x Crioula. Coletaram-se amostras das fezes diretamente 
da ampola retal dos animais para a contagem de OPG em dois momentos. O primeiro 
correspondente ao dia 0 (D0), momento no qual dosificou-se todo o rebanho com o 
fármaco Rafoxanide via subcutânea na dose indicada pelo fabricante, e o segundo, 
após decorridos sete dias (D7). As amostras foram identificadas   individualmente,   
acondicionadas   adequadamente   e   enviadas   ao Laboratório de Microbiologia e 
Microscopia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) para 
processamento, utilizando a técnica de Mac Master e a visualização dos ovos foi 
realizada através do microscópio. Verificou-se uma média de 1100 ovos por grama de 
fezes no D0 e média de 85 ovos por grama referente ao dia 7. Conclui-se que o 
Rafoxanide foi eficaz com 94,5% na redução de ovos por grama de fezes de ovinos 
leiteiros. Desta forma, conclui-se que o Rafoxanide é uma boa opção para o controle 
da verminose em ovinos. 
Palavras-chave: monitoramento parasitário, nematódeos gastrintestinais, 
quimioterápicos. 
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ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL PARA CAVALOS ATLETAS 
 

Tainá Scabori Vargas1; José Antônio Fregonesi2 
1
Universidade Estadual de Londrina. scabori.taina@gmail.com 
2Professor Associado na Universidade Estadual de Londrina  

 

Cavalos atletas podem sofrer pela falta de estímulos no ambiente em que se 
encontram, podendo ocasionar problemas de comportamento levando assim a 
diversas outras complicações prejudicando tanto à saúde como a diminuição de seu 
desempenho. Para melhor mensuração do bem estar do equino, avaliações  objetivas 
se mostram eficientes, tal pela variação de comportamento em relação ao 
enriquecimento ambiental, como também sentimentos inerentes ao animal em 
questão. Desta forma buscou-se a exemplificação de alguns manejos de 
enriquecimento ambiental para cavalos atletas. O estudo configura-se em  uma busca 
sistemática de literatura, realizada entre julho a agosto de 2020 nas bases de dados 
eletrônicos sciELO, Google Acadêmico, Portal de Periódicos Científicos UEL. Os 
animais vertebrados são seres sencientes, ou seja, possuem estados afetivos 
positivos e negativos. Anormalidades comportamentais em cavalos de esporte podem 
influenciar negativamente no desempenho competitivo (Silva, 2018). Uma das 
alternativas ao ambiente vazio do confinamento é a introdução do enriquecimento 
ambiental, o qual causa uma melhoria no bem-estar do animal além de melhor 
qualidade de vida para os animais (Tavares, 2018). Neste contexto, a aplicação do 
enriquecimento ambiental no ecossistema em que animais de provas equestres vivem, 
vem se mostrando promissora, pois aumentando o grau de bem- estar como 
consequência terá o aumento o desempenho do animal nas provas, trazendo assim 
maiores lucratividades (Barros 2019). Constitui-se o enriquecimento do ambiente, um 
conjunto de práticas inovadores e criativas que busca dar oportunidade aos animais 
em expressar suas adaptações naturais com enfoque na sua biologia e evolução dos 
equinos, além de criar um ambiente estimulante a para eles (SHEPHERDSON, 
2003).Tornando-se uma das melhores alternativas para reduzir ou eliminar 
comportamentos estereotipados ou anormais (MASON; CLUBB; LATHAM; et al, 
2007). Para aplicação das técnicas podemos dividi-las em estímulos cognitivos, 
sociais, físicos e sensoriais, com a busca de reduzir a ansiedade e também o estresse 
causado pelo ambiente de confinamento (LANSADE; VALENCHON; FOURY; et al, 
2014). O enriquecimento cognitivo consiste no processamento de informações e 
aprendizado, um estimulo mental (PEREIRA, 2018) como exemplo a adição de 
brinquedos podendo ser bolas gigantes, quebra- cabeças, potes com guloseima 
presas para serem retidas com balanço (Blocksdorf 2019). O estímulo social, por 
serem animais gregários e em liberdade vivem em grupos (SILVER, 1976) necessitam 
de companhia, podendo ser ela da mesma espécie ou não, podemos citar a utilização 
de baías ou piquetes coletivos. Os estímulos físicos, sendo eles os exercícios 
funcionais que estimulam não só bem estar do equino como também a musculatura 
para animais de competição (Atroch, 2019). E os sensoriais, com a introdução de 
cheiros, alimentos específicos e até mesmo música. Spies (2018), realizou o 
enriquecimento ambiental sensorial alimentar, utilizando maçã, cenoura e torrão de 
açúcar tendo como resultado a diminuição do estresse dos animais. Portanto, se 
colocado em prática técnicas de enriquecimento do ambiente, o cavalo poderá ter 
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baixos níveis de estresse e ansiedade, sendo capaz de aprender melhor o que é 
ensinado e com menos distrações durante as provas, tendo assim melhor 
desempenho. 
 
Palavras Chaves: Enriquecimento Ambiental, Equinos Atletas, Bem-Estar. 
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ESTÁGIO VIVÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIENCIA EM COMUNIDADES DO 
MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA 

 
1Maria Nazaré Santos de Sousa; 2,3Sánara Adrielle França Melo 

 
1Graduanda em Zootecnia, Universidade Estadual do Maranhão. Marianaza_2009@hotmail.com 
2 Zootecnista, doutoranda em Ciência Animal, Universidade Federal do Vale do São Francisco 

3 Zootecnista do Núcleo de Extensão e Desenvolvimento – LABEX, Universidade Estadual do Maranhão. 
 

A Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) propõe anualmente por meio do Núcleo de 

Extensão e Desenvolvimento (LABEX) o Estágio Vivência, possibilitando aos alunos 

viverem experiências de campo, além de ensinar e trocar conhecimento com produtores 

rurais. Uma vez estabelecidos nos municípios maranhenses em que o estágio ocorrerá, os 

alunos deverão passar um período limitado convivendo e aprendendo a respeito da reforma 

agrária e assentamentos rurais, tendo percepção da realidade de cada município com foco 

nas atividades rurais de pequenos ou médios produtores, com foco na agricultura familiar. 

Objetivou-se relatar a experiência do Estágio Vivência em comunidades do município de 

São Benedito do Rio Preto, Maranhão. O estágio, foi realizado em 4 comunidades rurais, 

no período de 22 de janeiro a 02 fevereiro de 2018 totalizando 12 dias. Foram realizadas 

visitas, onde se entrevistou por meio de aplicação de questionário semiestruturado um total 

de 43 famílias, com perguntas sobre renda e produção. Observou–se que 30% da 

atividades desenvolvidas era a piscicultura com foco para a comercialização, sendo que 

parte do investimento inicial para a atividade foi proporcionado pela renda do bolsa família, 

havendo relato de um dos piscicultores que por alcançar uma renda melhor com a produção 

e que já servia para o sustento dos membros familiares, estava com pretensão de se 

desfazer do auxílio. Diagnosticou-se que 70% das criações (aves, caprinos, ovinos, 

bovinos) eram para o consumo (subsistência) das famílias. Vale destacar que o sustento 

de 85% das famílias era garantido pelo auxílio Bolsa Família. Sobre o manejo sanitário se 

verificou que havia um alto número de surtos de moléstias nas criações, a exemplo da 

criação de galináceos, devido à falta de medidas profiláticas, instalações em situações 

vulneráveis e ainda ao sistema de criação estabelecido de forma inadequada. Os sistemas 

de criação adotado pelos criadores eram de 70% extensivo e 30% semiextensivo. Apesar, 

das potencialidades do município, havia limitações na comercialização de produtos 

advindos da agricultura familiar devido à falta de assistência técnica e de recursos públicos, 
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como relatado por um dos pequenos produtores. Os alunos observaram que as atividades 

agropecuárias desenvolvidas no município ainda eram executadas com base em 

conhecimentos empíricos, sendo necessário a aplicação de métodos mais atualizados. Por 

meio do estágio vivência foi possível conhecer a realidade do homem do campo e ter 

contato com a realidade passada por um profissional, o que contribuiu para aprendizagem 

e desenvolvimento dos alunos ao longo da vida acadêmica e do futuro profissional. 

Palavras-chave: agricultura familiar; extensão rural; produção animal.
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INCLUSÃO DE ESSÊNCIAS NA ALIMENTAÇÃO DE ABELHAS URUÇUS 

(Melipona scutellaris) UTILIZANDO RAÇÕES PARA BEIJA-FLORES 

 
André Carlos Silva Pimentel 1, Carlos Frederico Silva da Costa 2, Darclet Teresinha 

Malerbo-Souza2, Humberto Batista de Lima Filho3 

 
                                                                         1DiaLogus Ambiental. ancapim@gmail.com 

2Zootecnista, UFRPE. 
3Zootecnista, Meliapis. 

 

Em muitas regiões do Brasil, a oferta de alimentação das abelhas, néctar e pólen, por 

vezes diminui drasticamente com a chegada do inverno. Portanto é neste momento 

que o meliponicultor ou apicultor deve ajudar na sustentação alimentar das suas 

colmeias oferecendo alimentação de forma artificial. Assim sendo, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a inclusão de essências no néctar para beija-flor industrializado na 

alimentação de abelhas uruçus (Melipona scutellaris). O experimento foi conduzido no 

meliponário urbano da DiaLogus Ambiental, no período de 27 a 28 de abril de 2019, 

situado na cidade do Recife, PE. Foram utilizados seis enxames de abelhas uruçus, 

instaladas em caixas de modelo INPA. Em cada caixa foram colocados copos de 

plástico, modelo para cafezinho, na quantidade de 20 mL para cada tratamento e 

incluído 1 mL da essência, avaliados e pesados os consumos em diferentes horários 

após o fornecimento. O néctar de beija-flor utilizado é composto dextrose, sacarose, 

conservantes e enriquecido com vitaminas. Adotou-se quatro tratamentos, com seis 

repetições, em um delineamento inteiramente casualizado. As abelhas tiveram livre 

acesso e disponibilidade aos alimentos e água. Em cada copinho foi adicionado as 

essências avaliadas: T1 = sem essência; T2 = essência de baunilha; T3 = essência 

de banana e T4 = essência de morango. Para a obtenção do consumo dos alimentos 

foram feitas medições utilizando uma balança com tara de 1g em dois momentos (6 e 

24 horas) a partir do fornecimento das dietas nas caixas, subtraindo do peso inicial. 

Os resultados foram analisados de acordo com o programa Sisvar® e as médias das 

variáveis estudadas foram comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Durante o período 

experimental foi observado que houve diferenças significativas entre os tratamentos, 

havendo  melhor  aceitação  pela  essência  de  banana.  A  criação  de  abelhas  é 
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dependente exclusivamente dos recursos naturais e pode sofrer declínio de produção 

no período de entressafra, ou seja, com redução da florada, as modificações na 

natureza diminuem e acabam destruindo certas plantas utilizadas pelas abelhas, com 

isso as colônias tem sua produção diminuída ou até mesmo cessada pela falta de 

alimento e consequentemente a morte de colmeias. Logo, o presente trabalho mostrou 

que a essência de banana teve forte influência na alimentação artificial das abelhas 

uruçus, fazendo com que houvesse uma maior aceitação pelo néctar de beija-flor. 

Assim, constatamos que o néctar de beija-flor associado com a essência de banana 

pode ser uma grande ferramenta para ser utilizada no período de escassez de néctar 

natural, além disso, a associação dos dois produtos forneceu nutrientes importantes 

para a manutenção da fauna melípona, podendo aumentar a sobrevivência dos 

enxames na entressafra. O uso de essência de banana pode colaborar na 

suplementação da alimentação no período chuvoso, devendo haver maiores estudos 

para recomendar ou não, o uso desta essência na alimentação de abelhas uruçus. 

Palavras-chave: abelha; alimento; atrativo; nutrição.
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A demanda por alimento vem crescendo constantemente, em função do aumento da 

população. O que gera a necessidade de aumentar a produtividade por área cultivada, 

e garantir o manejo sustentável do solo, no que diz respeito a suas características 

físicas, químicas e biológicas. Na região semiárida, as atividades agrícolas vêm 

provocando uma série de impactos negativos no solo, devido ao seu revolvimento e 

pisoteio por animais. Essas práticas de manejo acarretam a degradação física do solo 

e consequentemente a diminuição da produtividade das culturas. A infiltração de água 

no solo diz respeito ao processo em que a água atravessa a superfície do solo em 

forma vertical, esse conhecimento é de fundamental importância para definir técnicas 

de conservação do solo, planejar e delinear sistemas de irrigação e drenagem, bem 

como auxiliar na composição de uma imagem mais real da retenção da água e 

aeração no solo. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos 

diferentes sistemas de uso e manejo do solo na velocidade de infiltração básica (VIB), 

pelo método do infiltrômetro de anel. O trabalho foi conduzido no município de 

Quixaba-PE, Sítio Baixio, com as coordenadas geográficas: latitude Sul 7º 07´ 03" e 

longitude Norte  37º 09´10", com solo descrito como Cambissolos. As análises foram 

feitas em três agroecossistemas, sendo: I- integração lavoura-pecuária; II-plantio de 

palma orelha de elefante mexicana (Opuntia stricta) e III- pastagem de capim corrente 

(Urochloa mosambicensis). Em todas as áreas, as atividades vem sendo praticadas 

há 5 anos. Para realização das análises, utilizou-se o delineamento experimental 

blocos casualizados, sendo, 3 tratamentos (os agroecossistemas) e 7 repetições. 

Escolheu- se uma área em cada agroecossistema, a qual instalou-se o infiltrômetro 

de anéis concêntrico a 15 cm de profundidade com o auxilio de uma marreta para 

impedir que a água escoasse horizontalmente e acarretasse em um aumento na 
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velocidade de infiltração, no reservatório de água do anel interno foi instalada uma 

régua graduada com o intuito de quantificar o volume infiltrado. Posteriormente, 

anotaram-se os dados em uma planilha para obtenção da Velocidade de infiltração 

básica (VIB). Ao analisarmos os agroecossistemas observamos os diferentes valores 

de infiltração, sendo para Palma forrageira, Lavoura Pecuária e Pastagem de 9,29 

mm/h, 4,04 mm/h e 7,7 mm/h e CV(%)=31,35, respectivamente. A velocidade de 

infiltração do solo pode ser classificada em: >30 mm/h, (VIB muito alta), de 15-30 

mm/h (VIB alta), 5-15mm/h (VIB média) e < 5 mm/h (VIB baixa). Mostrando assim que: 

Lavoura Pecuária (VIB baixa), diferindo-se dos demais sistemas que foram 

classificadas como sendo (VIB média). O uso do solo com sistema lavoura-pecuária 

contínuo, teve redução na velocidade de infiltração básica com relação à área de 

plantio de palma e pastagem de 57% e 17,11%, respectivamente. O cultivo de palma  

forrageira causou menos impactos na capacidade do solo em infiltrar água, quando 

comparado ao sistema de integração lavoura-pecuária e pastagem, diminuindo assim 

o escoamento superficial e a erosão. 
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O teste do alcool alizarol é recorrente dentro da indústria láctea e avalia a qualidade 
do leite, indicando sua acidez e estabilidade térmica para pasteurização. 
Caracterizando-se por ser rápido e de fácil interpretação o teste é realizado na 
propriedade rural, no momento da captação do leite e também na chegada do leite 
à industria. No entanto o teste do alizarol apresenta altos índices de falso-positivo, 
visto que as amostras apresentam resultado positivo ao alizarol mas quando 
submetida ao teste da acidez titulável (°D) apresenta acidez normal para o leite cru 
(titulação entre 14°D e 18°D), caracterizando-se por Leite Instável Não-Ácido (LINA), 
no qual a principal alteração identificada é a perda de estabilidade da caseína, 
resultando em precipitação positiva sem haver acidez elevada. Sendo assim o nosso 
objetivo foi fazer um revisão das possiveis causas do diagnóstico de leite LINA pela 
indústria, além de demonstrar possíveis soluções para o problema. No Rio Grande 
do Sul foi realizado um estudo que avaliou a acidez de amostras de leite cru com 
resultado positivo para o teste do Álcool Alizarol e foi encontrado que apenas 
30,19% das amostras avaliadas apresentaram acidez acima de 18°D (caracterizado 
como leite ácido) e 69,81% apresentaram acidez dentro dos padrões de normalidade 
para o leite cru, resultando em leite LINA. A prevalência de leite LINA nas 
propriedades brasileiras chega a 58%, sendo responsável por prejuizos econômicos 
incauculáveis a cadeia produtiva do leite, principalmente para o produtor rural, uma 
vez que resulta no descarte do leite. Entre as principais causas estão os distúrbios 
metabólicos, subnutrição, estresse térmico e/ou acidose ruminal. Os fatores 
nutricionais interferem na alteração do pH do leite e aumento dos níveis de cálcio 
iônico, culminando com desestabilidade das micelas e, consecutivamente 
instabilidade do leite. Já a subnutrição pode refletir no aumento da permeabilidade 
das junções firmes entre as células epiteliais mamárias resultando no maior influxo 
de sódio e cloretos (forca iônica) tornando as micelas de caseína mais susceptíveis 
à coagulação. Outro fator mencionado é o estresse térmico, responsavel por 
alterações fisiológicas na tentativa de manter a homeostase. Sendo assim muitas 
são as causas para resultar em falso-positivo, mas diferente do leite ácido, o leite 
LINA normalmente pode ser utilizado pela indústria por apresentar estabilidade 
térmica. Essa especulação é comprovada por estudos que, quando utilizaram leite 
LINA no processamento de iogurte não encontraram alterações na fermentação, pH 

mailto:kauaniborgescardoso@gmail.com


IX SEMANA DE ZOOTECNIA 2020 

 

                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                   
 54  

e viscosidade do produto. No entanto encontraram menor rendimento para a 
fabricação de queijo tipo minas frescal. Sendo assim, é importante realizar um 
correto diagnóstico da matéria-prima que chega a indústria, para evitar o descarte 
de leite ainda apto para a industrialização. Neste contexto é recomendado que após 
o teste do alizarol, seja realizado a aferição da acidez da amostra, pois o alizarol 
detecta a presença de coagulação, mas não identifica se a mesma é derivada da 
presença de lactato proveniente da contaminação da amostra, ou pela instabilidade 
das proteinas devido aos fatores mensionados anteriromente. A nível laboratorial 
pode ser utilizado o teste da acidez titulável, no entanto na rotina das fazendas o 
teste da fervura apresenta-se com maior praticidade, visto que caso o leite nao 
coagular após esse processo, fica comprovado que o mesmo é instável não ácido, 
evitando assim o descarte do leite. 

Palavras-chave: Alizarol, Indústria, Leite cru, LINA; Qualidade. 
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A piscicultura ornamental é um setor da aquicultura que vem avançando, sobretudo 

no Brasil, devido sua posição de um dos maiores celeiros de peixes ornamentais de 

água doce no mundo. Posto isso, o ramo ornamentais tem investido em inovações 

técnicas tornando esta atividade acessível, rentável e promissora. O estudo  realizado 

neste trabalho baseou-se em uma breve revisão de literatura de cunho qualitativo, 

seguido de algumas etapas: identificação do tema, seleção da problemática, coleta de 

dados (google acadêmico, scopus, science direct, scielo), descrição das fontes 

utilizadas e interpretação dos achados bibliográficos. As fontes teóricas averiguadas 

foram: teses, dissertações, monografias, livros e artigos científicos. O acará-bandeira 

é um peixe ornamental de beleza acentuada, alta adaptabilidade em cativeiro e 

demanda comercial significativa. É originário da bacia amazônica, de águas levemente 

ácida e com baixa dureza, pertencente à família Cichlidae da ordem Perciformes e 

com ocorrência no Peru, Colômbia, Guianas e Brasil. O sistema de criação de peixes 

ornamentais tem suas especificidades como, as dimensões dos viveiros, que 

geralmente são menores e de pequeno volume, sendo escavados, de cimentos, 

envolvido com lona plástica ou até mesmo em aquários. O acará-bandeira se 

desenvolve em diversos sistemas de produções de forma intensiva e semi- intensiva, 

podendo ainda ser cultivado com outras espécies, sem que afete seu desempenho. 

Assim como em qualquer outro cultivo aquático, no setor ornamental é de extrema 

importância que se tenha um local adequado, em casos específicos, uso de aquários 

individuais, com o filtro de espuma ou o sistema de recirculação de água com filtragem, 

aquecedor interligado entre os demais aquários e o manejo sanitário, inclui: limpeza 

dos aquários, filtros e sifonamento, sendo  indispensáveis  no  cultivo.  Em  relação  ao   
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manejo  alimentar, é  um  peixe onívoro, na natureza sua alimentação é baseada em 

plâncton, larvas de insetos, crustáceos, vegetais e vermes. Quando produzido em 

cativeiro aceita alimentos artificiais, porém, quando arraçoados exclusivamente com 

essas dietas, pode-se observar taxas menores de crescimento e sobrevivência. Para 

maioria das espécies ornamentais o investimento com alimentação, não ultrapassa 

mais de 30% do custo na produção. Visto que, níveis de arraçoamento na proporção 

de 6% do peso vivo, com fornecimento de duas vezes por dia e exigência proteica 

entre 32% a 34% de proteína bruta na dieta, são eficazes no desempenho de 

crescimento. Da mesma forma, quando alimentados com alimentos vivos (moina, 

daphnia e náuplios de artêmia) apresenta um ótimo desempenho, em particular, na 

fase larval e juvenil. No que tange os aspectos reprodutivos, denota uma reprodução 

ovulípara, onde os machos e fêmeas projetam seus gametas na água e a fecundação 

acontece na parte externa, com temperatura ideal entre 26% e 28ºC e pH em torno de 

6,5. Alcançam sua maturidade sexual entre oito meses a um ano de idade e se destaca 

pelo seu comportamento reprodutivo complexo, cercado de eventos naturais como 

competição por território, parceiros sexuais, corte, acasalamento e cuidado parental. 

Logo, o acará-bandeira apresenta condições de cultivo relativamente acessível, um 

bom desenvolvimento com alimentos artificiais e naturais, e aspectos reprodutivos 

bem específicos. 

Palavras-chave: comportamento reprodutivo, manejo alimentar, piscicultura 

ornamental, sistema de criação. 
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A fase de cria de cordeiros corresponde ao período compreendido entre nascimento 
e desmame. Neste momento vários fatores podem interferir no seu 
desenvolvimento, onde a alimentação apresenta-se com maior relevância. 
Cordeiros neonatos são agamaglobulêmicos, ou seja, não possuem um sistema 
imunológico capaz de formar seus próprios anticorpos e combater patógenos, com 
isso, a sua principal defesa provém do colostro. O colostro é a primeira secreção 
láctea da glândula mámaria depois do parto, com consitência cremosa e coloração 
amarelada. Esse é fonte de nutrição, hidratação, proteção imunológica e energia. 
Rico em imunoglobulinas, garante a passagem de imunidade passiva materno-filial, 
uma vez que não há passagem de anticorpos para o feto durante a gestação. 
Entretanto, para eficiência imunológica, é necessário que o colostro seja fornecido 
em quantidade e qualidade adequadas, já que falhas na transferência de imunidade 
passiva pode deixar o cordeiro vulnerável a diversas afecções. A quantidade 
recomendada de colostro é de 210ml/Kg de peso vivo, devendo ser fornecido até as 
primeiras 18h de vida. Em relação a qualidade, é preconizado que o colostro de boa 
qualidade tenha valores de IgG maiores superiores a 900mg/dL, sendo considerado 
de má qualidade, conferindo falha na transferência de imunidade, quando esses 
valores estão abaixo de 670mg/dL. A fase de amamentação corresponde ao período 
de maior ganho de peso, mas há maiores exigências nutricionais. O consumo de 
leite pelo cordeiro aumenta consideravelmente a partir da primeira semana de 
lactação, chegando ao pico entre 4 e 5 semanas após o parto. Sendo assim, até a 
sexta semana de vida, o crescimento do cordeiro é determinado pelo consumo de 
leite. A partir dessa idade, outros fatores passam a interferir com maior relevância 
como a competição por forragem disponível e infecções por agentes patogênicos. O 
consumo de alimento sólido é inversamente proporcional ao consumo de leite, 
portanto quanto mais leite disponibilizado pela ovelha, menor será o consumo do 
cordeiro de forragem. Todavia, é importante ressaltar que cordeiros lactantes ainda 
não possuem rúmem totalmente desenvolvido para obterem toda a energia 
necessária pela ingestão da fibra, com isso torna-se importante a suplementação 
concentrada. Como as exigências nutricionais da ovelha e do cordeiro são 
diferentes, a utilização de comedouros privativos como o creep feeding promovem 
melhores desempenhos dessa categoria mais exigente permitindo uma 
suplemetação mais assertiva. Com a utilização do creep feeding, há uma 
estimulação do consumo de alimentos sólidos pelos cordeiros, o que facilita seu 
desmame e acelara seu desenvolvimento, podendo ser iniciado com 7 dias de idade, 
mesmo que o consumo seja pouco expressivo. Entretanto, a formulação do 
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concentrado ofertado pelo creep feeding deve ter alta digestibilidade e aceitabilidade 
pelos cordeiros, com no mínimo 15% de PB. Em relação ao desmame, normalmente 
é feito aos 60 dias de idade, esperando-se que tenham triplicado seu peso ao 
nascimento e consumindo em torno de 250g de concentrado/dia. Pelo exposto, 
pode-se concluir que a fase de cria exige cuidados principalmente com nutrição e 
sanidade, uma vez que os resultados dos manejos nesse período predizerão a 
produtividade desses cordeiros na terminação e abate. 

Palavras-chave: creep feeding, desmane, ovinocultura, suplementação. 
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RESUMO: Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2018 o 
rebanho de bovinos brasileiro alcançou 217 milhões de cabeças, destacando-se no 
mercado de exportação, tanto para carne, quanto para leite e seus derivados. Embora 
o Brasil seja uma potência na produção de carne e leite bovino, existem problemas 
relacionados à presença de ectoparasitas, os quais comprometem a eficiência 
produtiva e reprodutiva dos animais. Um dos mais importantes ectoparasitas da 
bovinocultura leiteira é o carrapato (Rhipicephalus Boophilus microplus), causador de 
enormes perdas econômicas. Objetivou-se avaliar o perfil das propriedades em relação 
à utilização de produtos químicos no controle de carrapatos em bovinos leiteiros. Para 
obtenção dos dados foram realizadas visitas aos produtores de bovinos leiteiros de 
diferentes municípios na microrregião Arapiraca. Foi realizado à aplicação de um 
questionário espontâneo e objetivo para o levantamento de informações a respeito de 
como os produtores fazem o controle de carrapatos em  suas propriedades e para ter 
conhecimento de quais tipos de carrapaticidas utilizaram ou utilizam no momento. Para 
avaliação e seleção dos dados presentes na pesquisa foi utilizado o software Excel® 
(versão 2010). Os produtores com mais de 41 anos de idade correspondem a 40% do 
total dos entrevistados. Diante dos dados obtidos observou-se que 50% das 
propriedades possuem entre 11 e 20 anos de existência. O sistema semi-confinado é 
um dos mais utilizados pelos produtores, correspondendo 50% do total dos sistemas. 
O padrão racial dos rebanhos bovinos é composto pelas raças Girolando, Holandesa, 
Jersey e SRD (sem raças definidas), destacando-se Girolando e Holandesa. Para o uso 
dos carrapaticidas químicos, observou-se que 50% das propriedades utilizaram 
químicos com princípios ativos de cipermetrina, clorpirifós e citronela e 40% usaram 
outro carrapaticida comercial à base de cipermetrina (150g/L), Fluazuron e Doramectin, 
contudo, usavam mais de um  produto, alternadamente. O período de reaplicação do 
produto mais observado foi o maior que 30 dias, correspondendo a 60% das 
propriedades analisadas. 90% dos produtores   afirmaram   respeitar   o   tempo   de   
carência   dos   carrapaticidas para comercialização do leite. Todos os proprietários 
entrevistados afirmaram não realizar desinfecção do pasto para o controle dos 
ectoparasitas. A Tristeza Parasitária em bovinos teve participação em 100% das 
propriedades entrevistadas, causando prejuízos à saúde animal, perdas de peso, 
queda na produção leiteira, abortos, elevadas taxas de mortalidade, custos de 
tratamentos e prevenção altos. 70% dos entrevistados confirmaram ter assistência 
técnica e destes, 71% é de médico veterinário e 14% de zootecnistas. Grande parte 
das propriedades são jovens, conduzidas por produtores jovens, que buscam o controle 
de carrapatos da melhor forma possível, respeitando o período de carência dos 
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carrapaticidas, porém pode-se notar que a tristeza parasitária encontrou-se presente 
em todas as propriedades avaliadas e isso enfatiza a importância do conhecimento 
técnico e manejo adequado.  
Palavras-chave: Carrapatos, Produtores, Resistência. 
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A carne caprina possui um alto valor biológico, por isso, a demanda deste produto é 

maior que a sua oferta, sendo necessária a importação do mesmo para atender o 

mercado consumidor interno. Desta forma, a busca por tecnologias que sejam 

capazes de contribuir na melhoraria do sistema de produção para atender o mercado 

consumidor é crescente, e há a busca para colocar no mercado carnes de melhor 

qualidade e de baixo preço, e assim a oportunidade deste produto ampliar sua 

comercialização em relação aos outros. Objetivou-se conhecer o perfil dos 

consumidores da carne caprina na cidade de Belém do São Francisco – PE. Para isto, 

foi realizada uma pesquisa de campo utilizando-se um aplicativo em aparelhos móveis 

contendo um questionário que serviu como base para entrevistas com 1,5% da 

população do município em busca de se conhecer o perfil dos consumidores da carne 

caprina. Após a obtenção dos dados, os mesmos foram quantificados, passaram por 

análise estatística descritiva e organizados para posteriores discussões. Foi 

observado que dos 300 entrevistados, 285 (73,83%) revelaram consumir a carne 

caprina. Quanto à frequência do consumo da carne caprina, 49,58% afirmaram 

consumi-la mensalmente, 39,66% semanal e 10,76% tem um consumo diário desta 

carne. O percentual de compra de carne caprina esporadicamente durante a compra 

da semana foi de 45,48%, com média na quantidade de 1 a 2 Kg, e acima de 4Kg foi 

expresso o percentual de 31,77%. Pode-se então, concluir que o perfil do consumidor 

de Belém do São Francisco se caracteriza por alto consumo de carne caprina, onde o 

consumo da mesma é expressivo semanalmente e quantidade de carne comprada 

por semana também é expressiva. 
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CACAU) NA ALIMENTAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE 
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O grande aumento no consumo de carne de frango sugeriu inovações no manejo, 

sanidade, genética e nutrição da cadeia. Com o desenvolvimento da produção avícola 

surgiram preocupações com os custos alimentícios, que compreendem cerca de 70% 

do custo de produção total, sendo a maior porcentagem destinada ao milho (parte 

energética) e soja (parte proteica) que conforme a época do ano se torna onerosa ao 

produtor por interferências sazonais ou preço do combustível, principalmente na região 

Nordeste que importa de outras regiões. Logo há necessidade de estudos sobre 

alimentos alternativos para substituição parcial ou total dos citados e contribuam 

reduzindo custos e influenciando positivamente a produção. Estes devem apresentar 

preço de aquisição menor que o material substituído, reduzir danos ambientais pelo 

reaproveitamento de subprodutos, segurança à saúde animal, e o valor nutritivo como 

teor de proteína, energia e aminoácidos destes, devem, sobretudo, influenciar 

positivamente no desempenho animal. O farelo de cacau (FC), subproduto do 

processamento do cacau (theobroma cacao) para a produção de chocolate ou pó, é de 

fácil aquisição no Nordeste por conta do custo e volume produzido. A Bahia tem 

destaque significativo na produção cacaueira, o que implica em grande quantidade de 

subprodutos gerados pela indústria, bem como grande potencial para sua utilização.   O 

FC é retirado das sementes antes da torrefação, sendo representado por 10% da 

produção das amêndoas secas e tendo como fator limitante a presença da Treobromina, 

substância tóxica que em níveis altos provocam alterações no sistema nervoso central. 

A maioria das pesquisas com utilização do FC é destinada a alimentação de ruminantes, 

no entanto, uma pesquisa recente determinou nível energético do subproduto do cacau 

de 1945 Kcal/kg e Proteína Bruta variando de 16 a 25%, valores interessantes a serem 
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utilizados como alimento alternativo na dieta de frangos de corte. Entretanto há 

necessidade de mais pesquisas relacionadas, a fim de contestação das porcentagens 

já testadas, bem como, outros estudos, que possam especificar o limite de sua utilização 

em rações pra frango de corte. 

Palavras-chave: Alimento alternativo, avicultura, cacauicultura, substituição. 
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Dentre as proteínas constituintes do leite, 80% são representadas pelas caseínas, onde 
a β-caseína corresponde a, aproximadamente, 30% dessas proteínas. De acordo com 
a genética do animal as caseínas são expressas no leite como β-caseína A1 e/ou A2, 
sendo assim, leite A1A1 é aquele que contém apenas β-caseína A1, leite A1A2 contém 
β-caseína A1 e A2 e o leite A2A2 contém apenas β-caseína A2. Empresas 
internacionais já começaram a comercializar em larga escala leite e derivados contendo 
exclusivamente a variante A2, por estar relacionada com a menor produção do bioativo 
BCM-7, após digestão enzimática, e isso contribui por exemplo, para uma redução dos 
quadros de desconforto intestinal. No Brasil já existem fazendas produtoras de leite e 
laticínios especializados em leite A2A2 que trabalham em baixa escala, atendendo a 
mercados regionais. Sendo assim, o objetivo deste resumo é valorizar a qualidade do 
leite A2A2 através da exemplificação da sua importância nutricional, zootécnica, 
financeira e, sobretudo, de saúde pública no que se refere à prevenção de doenças e 
uma melhor digestibilidade do leite. Para esta breve revisão, foi realizado um estudo 
exploratório com uma pesquisa bibliográfica de informações perscrutadas nos 
repositórios institucionais da UNESP e da UNICAMP, por se tratarem de referências de 
bancos de dados científicos, realizada no período de junho de 2020 a agosto de 2020, 
empregando-se os termos: leite A1 e A2, trato digestório, β-caseína e saúde pública. 
Os critérios de inclusão foram: artigos contemporâneos com enfoques de resultados na 
qualidade do leite A2A2 correlacionado com a saúde humana. Em contrapartida, 
critérios de exclusão adotados foram: trabalhos com enfoque em genética de animais 
de produção de leite, doenças coronarianas e composição de leite de raças específicas. 
A variante A1 está associada a produção da BCM-7, que é um fator oxidante e 
predisponente para o desenvolvimento da alergia à proteína do leite; desconforto 
intestinal; doença cardíaca isquêmica (DCI) humana; diabetes mellitus tipo-1; 
arteriosclerose; síndrome da morte súbita infantil e autismo. E por isso ela é 
considerada um fator de risco a saúde humana, uma vez que a produção da BCM-7 
pelo alelo A1 pode ser até quatro vezes maior do que a produção pelo alelo A2. Em 
contrapartida, pesquisadores relatam que a β-caseína A2 reduz o colesterol do soro de 
leite e a concentração de lipídios de baixa densidade, sendo estes importantes na 
prevenção de uma ampla gama de doenças vasculares humanas. Para o produtor 
existe vantagem econômica ao produzir leite A2A2, visto que a presença da β-caseína 
A2 reflete efeito positivo sobre a quantidade produzida de proteína e leite, recebendo 
mais por litro de leite e pelo aumento da quantidade de sólidos totais. Além disso, 
consumir leite A2A2 traz benefícios para a saúde pública como a diminuição da 
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predisposição para o desenvolvimento de alergia à proteína do leite e demais 
ocorrências das doenças citadas acima, incluindo também uma melhor digestibilidade 
ao ingerir esse leite, uma vez que possui níveis bem menores de BCM-7, que pode 
causar atraso no trânsito e irritação intestinal. 

Palavras-chave: β-caseína, saúde pública, trato digestório. 
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O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) surgiu em 2003 com o programa Fome 

Zero, sendo também resultado de mobilizações sociais e demandas por maior acesso 

dos produtores às ações públicas. Além de ser um incentivo a agricultura familiar, 

abastece os consumidores que recebem os produtos. Considerando a importância do 

PAA para municípios como Bacuri, tanto para os produtores, quanto para as entidades 

beneficiadas, objetivou-se levantar dados a respeito do público atendido pelo 

programa no município de Bacuri, Maranhão, Brasil. Os dados foram provenientes da 

secretaria municipal de agricultura familiar e meio ambiente de Bacuri, MA, sobre 

entidades beneficiadas, quantidade de agricultores cadastrados no programa, 

descrição dos alimentos produzidos e seus respectivos valores, referentes aos meses 

de janeiro a agosto de 2019. O PAA no município atende cinco entidades sendo três 

escolas, um hospital e um centro de referência da assistência social (CRAS). As 

entidades beneficiadas tem o público composto por alunos, pacientes e famílias 

carentes do município. O que no caso dos atendidos pelo CRAS contribui para 

manutenção das famílias em que o homem representante familiar ficou desempregado 

ou a mulher que é mãe e representante familiar com pouca ou nenhuma renda. Já o 

público que diz respeito aos produtores, é composto por 35 agricultores familiares, 

com predominância do sexo feminino, sendo distribuídos em quilombolas, indígenas, 

assentados da reforma agrária, assentados do instituto de colonização e terras do 

Maranhão e extrativistas. Entre os alimentos distribuídos estão legumes e verduras, 

bolos, biscoitos, carnes, peixes e farinha. Com predominância da farinha, que é 

produção de referência no local. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no 

município de Bacuri, Maranhão tem incentivado a produção local bem como 

complementado as refeições, contribuindo assim de forma positiva para ambos os 

públicos por ele atendido. Sendo este público diversificado, tanto das entidades que 

recebem os produtos, quanto dos agricultores que os fornece. 

Palavras-chave: entidades beneficiadas, políticas públicas, produtores. 
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A população do mundo cresce cada dia mais, consequentemente aumenta o processo 

de urbanização. Com essas mudanças, é comum observar enxames de abelhas em 

espaço urbano, à procura de um local para nidificar. As abelhas procuram os mais 

variados locais ou objetos, como telhados, pneus, árvores, construções, caixas 

medidoras de água, blocos de cimento, vasos de flores e latas de lixo. O objetivo desta 

pesquisa foi avaliar quais os locais de maior ocorrência de nidificação de abelhas 

africanizadas. Esta pesquisa foi realizada na região noroeste do Paraná, nos 

municípios de Maringá, Atalaia e Itambé, no período de outubro a novembro de 2019. 

Os processos de remoções das colônias foram realizados em quatro etapas. 1ª - 

Localização da colônia para o levantamento de equipamentos necessários para 

remoção. 2ª - Aviso aos moradores das proximidades para evitar acidentes. 3ª - 

Remoções das colônias. 4ª - Transporte das colônias para a Fazenda Experimental 

de Iguatemi FEI, pertencente à Universidade Estadual de Maringá - UEM. Em todas 

as remoções os favos de cria operculada foram retirados do local e amarrados em 

quadros, modelo Hoffmann, com barbante de algodão. Logo em seguida, as abelhas 

operárias, rainhas e os quadros foram alocados em colmeia padrão Langstroth. O 

alvado foi fechado para evitar a saída das abelhas, seguido do transporte até a FEI. 

Foram removidas 11 colônias ao todo, estas colônias estavam dispostas da seguinte 

forma: 1ª - Colônia nidificada no tronco de uma palmeira; 2ª - Colônia nidificada em 

uma caixa de gordura desativada; 3ª e 4ª - Colônias nidificadas em caixas de concreto; 

5ª - Colônia nidificada em um tronco seco de árvore; 6ª - Colônia nidificada em um 
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latão de óleo vazio; às cinco demais colônias estavam nidificadas em telhados de 

residências e edifícios públicos. Desse modo, podemos concluir que as abelhas 

removidas encontravam-se com maior frequência em telhados. Nestes locais as 

colônias não ficam expostas, a qual contribui para o desenvolvimento e defesa da 

colônia. 

Palavras-chave: acidente; comportamento; enxameação; nidificação. 


