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Faltam apenas dois meses
para a 49ª Reunião Anual da SBZ

O

período de submissão de resumos expandidos para publicação junto à 49a Reunião Anual da SBZ,
que todos sabem irá acontecer em Brasília, será encerrado no dia 30/04. Tem sido grande a submissão de resumos, no entanto, dada a importância da reunião, deseja-se sempre que tenhamos o maior
número de colegas e que estes não meçam esforços para motivarem os pós graduandos e acadêmicos, futuro da ciência do nosso país.
A programação da reunião tem uma proposta inovadora e o evento está muito atraente, eu diria, imperdível! Brasília é uma cidade bastante aconchegante e tem diversas atrações turísticas e uma gastronomia
extraordinária.
Ainda esta semana, estaremos publicando uma edição especial do “Zoontechne”, que tratará exclusivamente do evento. Nela mostraremos alguns dos destaques da reunião anual, destacando os principais
palestrantes que já confirmaram presença e, principalmente, divulgaremos as facilidades que foram trabalhadas de forma árdua pela coordenação do nosso maior evento, a fim de viabilizar a segurança, o conforto e a
economia daqueles que irão investir rumo ao maior evento científico da produção animal da América Latina,
que é preparado em especial para o nosso sócio da SBZ.
Aguardem!
Um abraço,
Prof. Almir Vieira Silva
Presidente da SBZ
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Prêmio da 49ª Reunião Anual da SBZ – [Parte 1]

49ª Reunião Anual da SBZ se aproxima! Entre os dias 23 e 26 de julho, em Brasília, Distrito Federal, técnicos,
pesquisadores, professores e estudantes das diversas áreas da produção animal de todo o país, se reunirão e discutirão como o conhecimento científico pode contribuir com o desenvolvimento sustentável dos setores produtivos
do Brasil, diante de uma sociedade mundial em permanente transformação.
Serão mais de 60 palestras proferidas por cientistas e por destacadas personalidades de renome nacional e internacional, além de apresentação de trabalhos de pesquisa.
E, como de costume, os melhores trabalhos serão homenageados e premiados, de acordo com as respectivas
categorias. Vamos conhecer quais as principais premiações da Reunião Anual deste ano.

Prêmio ASBRAM - Pesquisa e Inovação
Objetivo: O Premio ASBRAM tem como objetivo prestigiar trabalhos de pesquisadores brasileiros relacionados com a
área de suplementação alimentar e premiar o trabalho de maior destaque.
Normas: O Prêmio ASBRAM está aberto aos trabalhos aceitos na reunião anual da SBZ em curso, na área de Suplementação alimentar de ruminantes. O autor deverá fazer a inscrição do trabalho para concorrer ao prêmio, quando de
sua inscrição na 49ª Reunião anual da SBZ. Não poderão concorrer ao PRÊMIO ASBRAM pesquisadores da unidade
institucional promotora do evento.
Prazo: Os trabalhos concorrentes ao prêmio devem ser enviados até no máximo o dia 31/05/2012, para o e-mail
sbz2012premio@gmail.com , com o título “Prêmio ASBRAM”, devendo o arquivo ser encaminhado em formato PDF.
Premiação: O ganhador do Prêmio ASBRAM será o autor principal do trabalho escolhido como vencedor pela comissão
julgadora e receberá por ocasião do Jantar de Confraternização da Reunião Anual da SBZ um computador portátil Notebook.
Para mais informações sobre esta premiação, acesse o site da 49ª Reunião Anual: www.reuniao2012.sbz.org.br/premiacao/

ATENÇÃO
Para quem ainda não se inscreveu, a SBZ prolongou o prazo para inscrições e submissão de
trabalhos até o dia 30/04/2012. O valor das inscrições serão mantidos com desconto.
Obs.: Ao realizar sua inscrição, atentar para a sobreposição de horário entre eventos satélite do
dia 23/07/2012
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VOCÊ e a REVISTA da

SBZ

GUIA DA
REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA
Preferências e estilo (Parte 1)
Nesta edição, começamos a mostrar algumas das principais alterações na ortografia dos artigos
publicados na RBZ, a partir do novo acordo ortográfico, estabelecido em janeiro de 2009.

O trema foi eliminado de todas as palavras de língua portuguesa.
Ex.: consequentemente, frequência
Importante: apenas das palavras de língua portuguesa, portanto, não elimine os
tremas de palavras estrangeiras e suas derivadas (Müller, Köppen)
Os ditongos abertos (ei e oi) em palavras paroxítonas não são mais acentuados.
>>> E, afinal, o que é um ditongo aberto? O encontro, nesta ordem, de uma vogal
+ semivogal em mesma sílaba (semivogal é uma vogal fraquinha, pronunciada sem
força).
Ex.: oleico / linoleico (note: a grafia e a pronúncia são diferentes de linolênico) / proteico.
colmeia / ureia / amireia / torneira-boia / espermatozoide / aploide / alcaloides / tretraploide.
Importante: o ditongo aberto eu continua normalmente: ilhéu, chapéu

Hífens

Palavras que designam espécies botânicas e zoológicas, muito comuns nas publicações da RBZ, desde antes do acordo
ortográfico, são escritas com hífen. A correção realizada nos nomes vulgares de plantas, por exemplo, não é opção ou preferência
da RBZ. É normatizada e pode ser conferida em bons dicionários, como o Houaiss e o Aurélio.
Então, mantenha o hífen nos nomes dos capins, plantas forrageiras e animais, mesmo que os catálogos – por sinal, muito
úteis e informativos – listem sem hífen. O propósito dos catálogos e manuais é o estudo ou levantamento das espécies, e não a
grafia de seus nomes.
Assim:
flor-de-seda, capim-elefante, tilápia-do-nilo, acará-bandeira, aveia-preta, azevém-anual, malva-branca, jacaré-do-papo-amarelo,
salmão-do-atlantico, camarão-d´água-doce
Simplificando a regra geral:
a) Anexa-se o prefixo ao seu termo correspondente, dobrando o r e s (senão mudaria a pronúncia), mesmo quando a palavra se
iniciar com vogal:
minissilo (se deixássemos um só S, pronunciaríamos miniZilo), ultrassonografia, microampére, semiárido, suprarrenal, extrasseco,
autorregulação, infraestrutura, semiaberto
Na verdade, muitas dessas palavras (minissilo, por exemplo) já eram grafadas assim pela norma culta e listadas por dicionários
como o Houaiss. A regra apenas uniformizou, ou seja, eliminou as exceções.
b) Quando o nome for iniciado com r, s, h ou com a mesma vogal, usa-se hífen. Muitas pessoas já escreviam assim (e a RBZ eliminava o hífen) porque desconheciam a reforma ortográfica anterior, quando esse hífen havia sido eliminado. Agora foi retomado no
acordo ortográfico de 2008. Assim, no caso de duas vogais iguais, r, s e h, ocorre hífen.
anti-inflamatório, micro-ondas, semi-herbáceo, anti-higiênico
Esses vocábulos passaram a obedecer, portanto, à regra geral: prefixo terminado com vogal + palavra inciada com mesma vogal =
com hífen

Prefixo Co

covariância, covariáveis (e outras) não mais são escritas com hífen.
O prefixo co é escrito sem hífen, até mesmo quando a outra palavra se inicia com a vogal “o”.
Continua na próxima edição

Foto: www.jornalsobretudo.com

Nova ortografia
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Estudos buscam melhorar eficiência
alimentar de bovinos de corte
Imagem: www.acrissul.com.br

A

pesar de possuir o maior rebanho comercial do mundo e ser o maior exportador de carne bovina, o Brasil ainda não
lidera pesquisas relacionadas ao melhoramento genético de bovinos de corte para eficiência alimentar e conseqüentemente, os impactos da seleção para eficiência sobre composição corporal e qualidade de carne de novilhos
Nelore são pouco conhecidos. O Laboratório de Nutrição e Crescimento Animal, da Escola Superior de Agricultura “Luiz
de Queiroz” (USP/ESALQ), coordenado pelo Dante Pazzanese Lanna, do Departamento de Zootecnia (LZT), é pioneiro
nesta linha de pesquisa no país e vem se dedicando aos estudos acerca de eficiência alimentar de bovinos de corte há
mais de uma década.
Os primeiros resultados obtidos nas avaliações de eficiência alimentar e composição corporal em novilhos da raça
Nelore apontaram que animais mais eficientes apresentavam carcaças mais magras. A necessidade de melhor caracterizar a composição das carcaças e qualidade da carne oriunda de animais Nelore selecionados para eficiência motivou
novas pesquisas, que deram origem às teses de Michele Lopes do Nascimento e Andréa Roberto Duarte Lopes Souza,
ambas orientadas pelo professor Dante. Os ensaios realizados pelas alunas fazem parte do projeto “Estratégias genéticas
para melhoria da eficiência de produção e da qualidade da carne bovina no Brasil”, resultado de uma cooperação entre
ESALQ/Embrapa/Unicamp/Unesp, entre outras instituições, que tem como objetivo avaliar a variação genética aditiva e
identificar genes e marcadores moleculares associados às características de qualidade da carne e eficiência alimentar em
800 animais filhos de 32 touros da raça Nelore.
Entre os diversos índices de eficiência alimentar, o consumo alimentar residual (CAR) tem sido o mais estudado
e o mais discutido como critério de seleção. Programas de melhoramento genético de bovinos de corte de países como
Austrália, Canadá e Estados Unidos e mais recentemente o Brasil tem considerado o seu uso. Porém, as duas teses recém defendidas na ESALQ demonstraram que os animais mais eficientes quanto ao CAR possuem menor deposição de
gordura no ganho de peso, particularmente de cobertura da carcaça e marmorização da carne. Isto indica que a seleção
genética dos animais por este índice de eficiência pode ter impactos negativos sobre a qualidade da carne. “Considerando a associação geralmente positiva entre deposição de gordura corporal e fertilidade, não se pode desconsiderar que a
seleção para CAR pode resultar em diminuição da eficiência reprodutiva das vacas”, comentam as pesquisadoras.
Os resultados das duas teses sugerem que 30% da variação observada para este índice de eficiência (especificamente o CAR) são explicados pela produção de carne mais magra. Melhorar a eficiência do rebanho é muito importante
para reduzir o custo de produção e impacto ambiental da atividade, mas se houver prejuízo na qualidade e aceitação da
carne pelos consumidores isto se torna muito perigoso. “Há no mercado carnes mais baratas que a bovina, cujo nicho é
baseado em qualidade diferenciada. A garantia da qualidade da carne (maciez, suculência e sabor principalmente) é uma
importante estratégia de competição. Competir apenas pela eficiência pode não ser a forma mais interessante para os produtores de carne bovina”, reforça o orientador dos trabalhos. O professor Dante lembra que ainda se houver uma redução
da fertilidade então é certa a necessidade encontrar outro parâmetro para selecionar os animais para eficiência que não o
CAR. “Outra conclusão importante destas duas teses é que seria possível desenvolver duas linhagens genéticas distintas.
Uma para produção de carne de qualidade e outra para produção de carne de forma mais eficiente, que seria mais magra.
A linhagem genética de carne magra não poderia ser utilizada para produção de fêmeas de reposição no rebanho”, finaliza
Pazzanese Lanna.
Fonte: Redação Capital News ( www.capitalnews.com.br )
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SBZ recomenda
NUTRIÇÃO E
ALIMENTAÇÃO ANIMAL
Mitos e Realidades
Autor: Rogério de Paula Lana
Ano: 2007
Editora: Suprema
Preço: R$ 78,00

250 Maneiras de Preparar
Rações Balanceadas
para Suínos
Autor: Cláudio Eduardo Valverde
Ano: 2001
Editora: Aprenda Fácil
Preço: 54,90

www.universoagricola.com.br

www.afe.com.br

CRIAR ABELHAS É
LUCRO CERTO
Manual Prático
Autor: Márcio Infante Vieira
Ano: 2009
Editora: EDIPRO
Preço: R$ 44,00
www.bestbooks.com.br

Storey’s Guide to
Raising Sheep
4th Edition
Autor: Carol Ekarius e Paula
Simmons
Ano: 2009
Editora: Storey Publishing
Preço: $13.48
www.amazon.com

MANUAL DE DOENÇAS
AVÍCOLAS
Autor: Bernadete Miranda, Maria
Aparecida S. Moreira e Camila Dias
Ano: 2009
Editora: Editora UFV
Preço: R$ 54,00
www.editoraufv.com.br

Nutrient Requirements
of Small Ruminants
Sheep, Goats, Cervids, and
New World Camelids
Autor: Committee on the Nutrient
Requirements of Small Ruminants
National Research Council
Ano: 2006
Editora: National Academies Press
www.amazon.com

ANUNCIE NO zoontechne
imprensa@sbz.org.br
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Espaço do Sócio
Diálogo entre técnicos sobre o leite
“Pin, quais os pontos críticos da cadeia produtiva do Leite”? - Ricardo G. K.
Ihlenfeld.*
Ricardo, ambos estamos na ciência agrária do campo e da academia, trabalhando
e pensando sobre este setor e discutindo quais são os entraves e caminhos para que o
Sudoeste do Paraná seja referência nacional no produto leite. Juntos, chegamos a conclusões que na propriedade leiteira quantidade, qualidade e gerenciamento são os pontos cruciais para o desenvolvimento e permanência da família no meio rural. É preciso
pensar o sudoeste como único pelas suas perspectivas sócio-econômicas explorando
as condições naturais de maneira racional para compatibilizar patrimônio, rendimento
e bemestar. O potencial das pessoas, das áreas de terra, do clima e da vivência existe
possivelmente a melhor região do Brasil para se produzir leite a pasto de baixo custo.
Porém o conhecimento compreendido requer atitude e comprometimento e para se ter
conforto familiar é preciso prazer e lucro. Para fixar o homem no campo, não bastam
pregos e financiamentos para comprar vacas, e sim fomentos na produção mediante o
serviço técnico especializado e contínuo.
Ricardo, como você percebeu, a situação é complexa e existe muita demagogia,
incompetência é má fé no processo. Eu nem citei a indústria e o mercado, pois é uma
conseqüência da lei “oferta e procura”. O lastro na propriedade para gerar o produto em níveis comerciais é fato. Na região são aproximadamente 30 mil proprietários
ordenhando 230 mil vacas produzindo em torno de 1 milhão de litros de leite ao dia,
mas há tendência de diminuir o número de produtores, e estes terão maior volume de
produção (300 a 1000 litros por dia). No Brasil a produção e o consumo deverão crescer
até 2020, 2% ao ano e as exportações 4% ao ano. Hoje temos 32.3 bilhões de litros
de leite em 2020 serão, no mínimo, 39 bilhões ao ano. E onde serão produzidos: MG,
PR e RS, as principais regiões estaduais são o Sudoeste, Oeste, Centro Sul e Central e
atualmente nossa região está em primeiro lugar com 23% da produção. Este panorama
é animador e estimula o produtor e todas as ramificações comerciais a estabelecer um
padrão de expansão sem precedentes e sem dúvidas, salvo alguma tragédia sanitária
ou econômica que destrua nossos sonhos. Quanto a isso, Deus nos protege, se nos
comportarmos direitinho.
Ricardo, escrevi demais para a sua pergunta objetiva, mas é isso aí!!!
Até breve...
Texto enviado por:
M. Sc. Edison Antonio Pin
Médico Veterinário - 2469-PR
Instrutor: SENAR-PR
edisonpin@bol.com.br
*Pergunta em: 04 de abril de 2012, 07:03, M. Sc. Ricardo Germano Kurten Ihlenfeld <>
Resposta em: 05 de abril de 2012, 23:19, M.Sc. Edison Antonio Pin < edisonpin@gmail.com >

Sócio, participe também do jornal Zoontechne! Envie suas sugestões para o e-mail
imprensa@sbz.org.br
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CURIOSIDADES
Os animais mais mortais do planeta Terra
1 - Mosquito: Pestes são responsáveis pela morte de mais de dois milhões de pessoas por ano;
2 - Cobras Naja: De todas as 50 mil mortes por mordidas de cobras por ano, as cobras Naja (ou cobras-capelo)
são responsáveis pela maior parte;
3 - Cubomedusas Australianas (Vespa do mar): Seu veneno é liberado ao mínimo contato com a pele, ele se
dissolve nos glóbulos vermelhos do sangue, causando parada cardíaca e respiratória;
4 - Tubarão Branco: Um tubarão-branco pode atingir 7,5 metros de comprimento e pesar até 2,5 to-neladas. Esta
espécie vive nas águas costeiras de todos os oceanos;
5 - Leão Africano: Os leões estão muito concentrados atualmente nas savanas reservadas, onde caçam principalmente grandes mamíferos, como antílopes, zebras e javalis;
6 - Crocodilo australiano de água salgada: A sua distribuição estende-se pelos Oceanos Índico e Pacífico, desde
a costa do Vietname às Ilhas Salomão e Filipinas, sendo mais comum no Norte da Austrália e Nova Guiné;
7 - Elefante: Elefantes matam mais do que 500 pessoas por ano no mundo. Geralmente pesam mais do que 7
toneladas, sem mencionar suas presas afiadas.
8 - Urso Polar: Os machos desta espécie têm cerca de 300 a 400 kg, mas podem atingir 700 kg e medem até 3,00
m. As fêmeas são em média bem menores, com 200 a 300 kg de massa e 2,10 m de comprimento;
9 - Búfalo Selvagem: Quando em face de um predador os búfalos atacam diretamente. É uma besta com mais de
700 kg armada com dois enormes e afiados chifres;
10 - Rãs de dardo venenoso: Com 2 centímetros e meio de tamanho, calcula-se que tem veneno suficiente para
matar 1.500 pessoas.
Fonte: www.inxiridobr.blogspot.com.br

MITOS E VERDADES
Infecções por fungos oferecem risco para agricultura e espécies ameaçadas
Imagem: http://g1.globo.com

Infecções causadas por fungos estão aumentando em número e podem gerar graves prejuízos para a agricultura, além de oferecer risco
para espécies já ameaçadas. A afirmação é de um
estudo publicado nesta quarta-feira (11) na revista
científica “Nature”.
Segundo os pesquisadores, as infecções
por fungos já provocam a perda de 125 milhões de
toneladas de cinco tipos de grãos por ano: arroz,
trigo, maizena, batata e soja. Somente no caso de
três culturas, arroz, maizena e trigo, os prejuízos
anuais são da ordem de US$ 60 bilhões.
Nos animais, novas doenças provocadas por
fungos ameaçam a existência de 500 espécies de
anfíbios, além de abelhas, tartarugas marinhas e
corais. Na América do Norte, um tipo de fungo é

responsável pela síndrome do nariz branco, que já
levou à morte milhares de morcegos.
De acordo com os cientistas, as doenças
provocadas por fungos têm aumentado em escala
e severidade desde meados do século XX. O principal motivo seria o aumento do comércio internacional.
Por isso, os pesquisadores pedem que autoridades internacionais aumentem o controle da
entrada e saída de produtos animais e vegetais
pelas fronteiras. Eles também pedem mais investimentos na pesquisa sobre a propagação de infecções causadas por fungos.
FONTE: www.g1.globo.com
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