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Ao longo dos anos tem-se observado maior interesse dos acadêmicos
das áreas de ciências agrárias na cadeia produtiva de caprinos, tanto
leiteira quanto de carne. Desta forma, alunos de veterinária e outras
áreas da ciências agrárias desta e outras IES, têm participado ativamente
das atividades desenvolvidas na presente ação de extensão. Em 2008,
entre as atividades originalmente previstas, realizaram-se orientações
quanto à seleção de matrizes em rebanho zootecnicamente controlado:
três graduandos em veterinária e dois pós-graduandos participaram da
seleção de 150 matrizes e colaboraram na avaliação de 21 fêmeas
zootecnicamente controladas (PC e PO); está acertada uma palestra
técnica para discentes da faculdade de veterinária da UFPel, no mês de
outubro; quanto aos dias de campo, realizou-se uma atividade com
produtor e trabalhadores de um capril, quanto ao manejo nutricional dos
caprinos, considerando que houveram perdas no rebanho pela adoção de
manejo nutricional incorreto; encaminhou-se um reprodutor à necropsia e
o caso será relatado no veículo de comunicação dos caprinocultores
(CaprInforma) uma vez que houve um traumatismo medular na região
cervical, provavelmente por manejo inadequado (casqueamento e
disposição de cochos). Além deste relato, outros dois artigos já se
encontram em fase final de redação: 1) importância do manejo nutricional
na prevenção de doenças carenciais e metabólicas: isto por que,
produtores apontaram perdas de animais por acidose lática ou
sobrecarga (animais encaminhados para diagnóstico pós-motem), 2)
programa de vacinação para enterotoxemia: em 2007, houveram perdas
de animais por enterotoxmia. Estabeleceu-se um calendário de vacinação
para alguns produtores; entretanto, o calendário não foi seguido em 2008
e ocorreram novas perdas de animais. Estes artigos serão encaminhados
para publicação no CaprInforma, veículo de divulgação da Associação
dos Caprinocultores do Estado do Rio Grande do Sul, o qual é
distribuídos aos associados e interessados de forma impressa e
eletrônica e é disponibilizado para leitura e consulta em site na internet
(Capritec <http://www.capritec.com.br>), de abrangência naional e
internacional. Realizou-se, ainda treinamento de graduandos de
veterinária na coleta e análise parasitológica de fezes, com posterior
encaminhamento e discussão dos resultados com o proprietário; coleta
de sangue, para o diagnóstico de enfermidades (toxoplasmose, brucelose
e artrite-encefalite caprina); métodos rápidos para diagnóstico de mastite,

coleta de leite e análise bacteriológica; procedimento cirúrgico para
castração de machos e redução de hérnia umbilical. Oportunizou-se,
ainda, a participação em projetos de pesquisa. Um projeto está sendo
desenvolvido por uma mestranda do PPGCV/UFRGS na avaliação do
comportamento ingestivo de caprinos e as consequências do
reagrupamento na produção e qualidade do leite caprino; outro projeto,
refere-se à caracterização da composição do leite caprino e é
desenvolvido por uma doutorando do PPGZ/UFPel; mais recentemente,
iniciou-se um projeto desenvolvido pelos alunos de graduação no
aproveitamento cárneo de caprinos de raças leiteiras. Para tanto, nove
bodinhos estão sendo criados nas dependências da Faculdade de
Veterinária para posterior abate e caracterização de carcaças. Os
resultados deste experimento serão importantes aos caprinocultores
leiteiros, para aumento da renda do sisitema produtivo, a medida que
hoje, os machos e fêmeas de descarte não possuem valor de mercado e
são, na maioria das vezes, consumidos na própria propriedade. Entre as
atividades já programadas estão a caracterização do perfil de
consumidores de leite caprino e derivados, a ser realizado durante a
Expointer-2008; a participação no Salão de Iniciação Científica da
UFRGS e UFPel; o atendimento a novas solicitações de produtores; o
auxílio à Caprisul na organização de dados zootécnicos. Iniciou-se, ainda,
com apoio de alunos da pós-graduação e os bolsistas envolvidos em
projetos de pesquisa com caprinos do Setor de Medicina Veterinária
Preventiva, a redação de um livro abordando temas de interesse na
caprinocultura, tais como: manejo nutricional e da ordenha, tópicos
especiais em doenças de interesse no Brasil e os métodos diagnósticos a
serem utilizados, entre outros. Todas as atividades desenvolvidas tem
como alicerce a indissociabilidade entre o ensina, a pesquisa e a
extensão. Considerando os Indicadores de avaliação previstos no projeto
da ação (participação de alunos, número de atividades realizadas e
público atingido), os mesmos vêm sendo plenamente alcançados.

