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Estudantes de pós-graduação e
graduação da área de Zootecnia

ganharam  mais um espaço para
estudo de nutrição de suínos. É a
Unidade Experimental de Suínos da
Fazenda Escola, inaugurada no
último dia 20.
A solenidade reuniu, alunos,
professores e convidados.

O espaço recebeu investimento
de R$ 250 mil, via Fundação Itedes.
O prédio possui 350 metros
quadrados, e conta com 40 baias
construídas. Segundo o professor
Caio Abércio da Silva, do
Departamento de Zootecnia, do
Centro de Ciências Agrárias (CCA), e
chefe da Divisão de Produção
Animal da Fazenda Escola, cada
baia tem a capacidade de receber
cinco animais adultos ou 10 leitões
desmamados, ou seja, no espaço
cabem 200 animais grandes ou
400 leitões.

Construída em quatro meses, a
Unidade conta ainda com uma sala
de manipulação de material,
escritório, banheiro, e rampa de
carga e descarga. Segundo o
professor Caio Abércio da Silva, o

A professora Maria Isabel Mello
Martins, do Departamento de
Clínicas Veterinárias, em conjunto
com os alunos da Pós-Graduação
em Ciência Animal Anne Kemmer
Souza (doutorado) e Luis Guilherme
Corsi (mestrado), realizou no
Hospital Veterinário (HV) técnica
inédita de inseminação de cães. É a
inseminação com sêmen
congelado, procedimento que
possibilita a manutenção da
capacidade fecundante em animais
de alto interesse zootécnico por
tempo indeterminado.

Fazenda Escola ganha Unidade
Experimental de Suínos

Espaço é destinado ao desenvolvimento de pesquisa para nutrição de suínos, com testes de
rações e de produtos naturais, nas fases de creche, crescimento e terminação dos animais

espaço foi construído por meio de
parceria entre a Universidade e a
empresa holandesa De Heus, uma
das cinco maiores empresas de
nutrição animal do mundo.

O professor explica ainda que a
Unidade é destinada para o
desenvolvimento de pesquisa para
nutrição de suínos, com testes de
rações que estão em tendência
mundial, retirada de microbiano e
teste de produtos naturais, nas
fases de creche, crescimento e
terminação dos animais, período
antecedente ao abate.

A Unidade Experimental de
Suínos também reforça os

HV usa técnica inédita de inseminação em cães
A chamada biotécnica consiste

em um método cirúrgico em que o
sêmen congelado do macho é
diretamente injetado no útero da
fêmea. O que determina o sucesso
da inseminação artificial é o
momento exato do ciclo
reprodutivo da fêmea, o que reduz
o erro. Outro cuidado é o
acompanhamento da fase do ciclo
estral da cadela durante 15 dias,
com monitoramento das células
vaginais por citologia ou dosagens
hormonais. Todo cuidado foi
necessário, pois a equipe do HV

contava apenas com única
dosagem de sêmen.

A inseminação artificial em
animais é uma técnica utilizada na
Medicina Veterinária para ajudar
na reprodução canina por vários
motivos. Qualquer raça de cachorro
pode ser inseminada. A equipe fez
a inseminação na raça Cane Corso
(raça canina originária da Itália),
muito valorizada como cão de
guarda e de caça.

Segundo informações da
professora Maria Isabel, a fêmea
estava no terceiro cio e já na

primeira cria nasceram 10 filhotes
saudáveis e lindos. Segundo ela, os
cinco machos e cinco fêmeas
nasceram de parto normal, uma
condição determinada por meio do
pré-natal com exames de ultra-
sonografia e raio-x. “Este resultado
para nós é um sucesso, na primeira
vez já conseguimos as condições
ideias para a inseminação. Com
isso, daqui em diante queremos
realizar novas inseminações”,
ressalta a professora.

Workshop - Pela manhã,
foi realizado workshop, no
Anfiteatro da Pós-graduação do
CCA, sobre nutrição de suínos.
Serão ao todo quatro palestras.
Três das palestras serão
ministradas por profissionais da
De Heus: Johan
Zonderland, team leader concept
development e research Pigs at
De Heus Animal Nutrition; Gabriel
Salum, gerente técnico da área
de suínos na De Heus Brasil
Nutrição Animal; e Martin
Rijnen, global director nutrition at
De Heus Animal Nutrition. 

Outra palestra foi ministrada
pelo professor Caio Abércio, que
vai apresentar as linhas de
pesquisa da UEL e a parceria
com a multinacional holandesa.
Participaram representantes,
criadores de suínos, alunos de
graduação e pós-graduandos.
A abertura  contou com a
participação do diretor
presidente da De Heus Brasil
Nutrição Animal, Hermanus
Wigman. 

conceitos mais avançados de
nutrição, que envolvem o uso de
fibras e probióticos. “Tudo isso
para preservar a saúde intestinal
do suíno e valorizar, em especial,
o produto final, que é a carne de
qualidade”, explicou o professor.
Caio Abércio acrescenta que a
Unidade reforça a prática dos
alunos de graduação e pós-
graduação. Além da construção
do espaço, Caio conta que a
parceria com a empresa De Heus
permitiu também a contratação
de sete novos profissionais da
área, todos formados pela UEL.

Reitora Berenice Jordão visita Unidade Experimental
de Suínos da Fazenda Escola


