Ciências Agrárias

ECTOPARASITOS ENCONTRADOS EM CRIAÇÕES DE STRUTHIO CAMELUS NO RIO
GRANDE DO SUL. Joice Peruzzi, Karla Scola Scopelli, Vera Lucia Sarda Ribeiro (orient.) (UFRGS).
A estrutiocultura é recente no Rio Grande do Sul. No entanto, o custo para a sua implantação nas
propriedades é alto, tendo em vista o preço pago inicialmente para a construção de piquetes e seus aramados, de
galpões para o abrigo de animais jovens e para a instalação de incubatórios e seus maquinários e para a compra e
instalação dos bebedouros e comedouros nos piquetes assim como para a compra dos animais iniciais e de rações e
medicamentos. Como a comercialização desses animais no estado tem-se concentrado na venda de ovos e animais
vivos, entre proprietários da região, até que essa atividade comece a dar lucros é importantíssimo ser bem estruturada
para evitar prejuízos. Isso requer que se dê uma atenção especial à sanidade de cada plantel. Os ectoparasitos podem
comprometer a saúde dos animais e, no caso dos avestruzes, também a qualidade de seus produtos. Apesar disso,
pouquíssimos ainda são os trabalhos existentes sobre esse assunto e, no caso do Rio Grande do Sul, estes são
inexistentes. Para se instituir medidas de controle para controlá-los, é mister saber quais são as espécies presentes
nesses animais. Assim, com o objetivo de conhecê-las, vêm-se examinando animais em criatórios do Rio Grande do
Sul, e colhendo-se amostras de penas, para se identificar, especialmente, os ácaros e os piolhos presentes. No setor de
Acarologia e Entomologia Veterinária/ FAVET/ UFRGS, os ectoparasitos encontrados são identificados. Até o
momento foram visitadas quatro propriedades, tendo-se encontrado animais parasitados com Struthiolipeurus
struthionis (piolho) e o Gabucinia bicaudata (ácaro). Ainda que não visualizadas, houve relatos da ocorrência de
miíases cutâneas em alguns desses animais. Esses registros, além de contribuir para o conhecimento da fauna
parasitária neste estado, já que estes parasitos estão sendo relatados pela primeira vez, subsidiou a instituição de
medidas de controle adequadas nas propriedades visitadas.
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