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ANEL DE P~ICO PARA DE9v1AMA EM BUBALIIDS

1NortonAmador da Costa
CristoNazaré Barbosado Nasctment02

Um dos principais problemas que enfrenta o criador de bú•...
falos que nio possui piquetes para desmama éa continuação da r~ti
rada do leite materno pelo bezerro da parição anterior após o novo
parto, prejudicando dessa maneira o desenvolvimento do bezerrore
cém-nascido e chegando, às vezes, a leva-Io i morte.

Esse criador. ora por falta de capital para construção de
cerca de desmama, ora por falta de condições adequadas em pastagem
de terra inundivel para tal construção, é obrigado a recorrer ao
uso de instrumento colocado no focinho do bezerro para provocar a
desmama.

Dentre os objetos mais usados, destaca-se o emprego de
uma pequena lâmina de madeira presa ao septo nasal por meio de um
fio de arame, cujas partes terminais. após serem introduzidasnos
dois orificios da lâmiria, são enroladas entre si, deixando-se as
pontas destacadas para provocar ferroadas na vaca e impedir que for
ne ça o leite ã cria com esse instrumento.

No entanto, esse método não tem se mostrado eficaz. As
ferroadas podem produzir lesões e dores à vaca, que chega a evitar,
inclusive, a amamentaçãoda cria mais nova, resultandoaté na suspensão do
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eite. Também, com o esforço do bezerro para amamentação, o fio de
rame pode provocar a ruptura do septo nasal e, portanto, a queda
o instrumento. Ademais, a lâmina de madeira pode quebrar. Ainda po
ocorrer mudança na direção das pontas do fio, deixando, assim,

e incomodar a vaca. Flnalmente, ocorre também que, com o decorrer
o tempo, o instrumento passa a não incomodar mais o bezerro.

A fim de evitar esses inconyenientes, foi idealizado o
sode anel de plástico confeccionado, aproveitando-se tubo plásti
o de PVC de duas polegadas, cortado em anéis de 2 cm de largura~
ada anel então foi seccionado na sua larguia. e fixado no septo

bezerio, conforme mostram as figuras abaixo.

BEZERRO BUBAt.lNO COM ANEL.. DE P\..ÁsT1CO

Após a fixação do ~nel, verificou-se que.a cria ingeriu
1im,ntol .61140$ O iiUI ~u~m~yªlqlJ@r prg~htmª ªJlªrtm~@ f A P~$qt4t~H~
ontinua. vlalngo O "p@rt.tço3m@nt~ df!. t~ç:n:ic:ª:!.atflv6s do uso de
.u&is de maiores diimetros e mais largos, de modo a permitir uma
ficiência realmente eficaz deste método promissor.
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