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Projeto de Pesquisa Registrado – Informações Gerais

1. Coordenador (a): PEDRO MIGUEL OCAMPOS PEDROSO 

(pedroso@ufrb.edu.br) 

Vice-coordenador (a): LUCIANO DA ANUNCIAÇÃO PIMENTEL 

(lucianoanp@yahoo.com.br)

2. Título do projeto: Plantas tóxicas para ruminantes no Estado da Bahia 

3. Código: 970, processo 23007.011143/2014-96 

4. Data de aprovação: 29/08/2014 

5. Área de Conhecimento: CCAAB - Área 8: Saúde Animal 

6. Resumo: O Grupo de trabalho atua em diagnóstico de intoxicações por plantas em 

animais de interesse pecuário e mantém intercâmbio com outros grupos que atuam na mesma 

área há mais tempo (UFCG, UFRGS, UFSM e UFMT). No Estado da Bahia, há carências de 

dados sobre a frequência de perdas de animais de interesse pecuário por plantas tóxicas. Para 

determinar a ocorrência de diferentes intoxicações por plantas na região serão realizadas 

visitas técnicas a propriedades localizadas na zona rural dos municípios que compõem o 

Estado da Bahia. Nesse período, surtos de intoxicação por plantas em ruminantes serão 

acompanhados, com o posterior registro dos pontos de ocorrência, dados epidemiológicos 

serão obtidos e necropsias de animais intoxicados serão realizadas para confirmar o 

diagnóstico. Plantas desconhecidas que causarem intoxicação serão encaminhadas para 

identificação botânica e realização de experimento para comprovar sua toxicidade. Este estudo 

irá gerar dados sobre os aspectos clínico-patológicos e ultra-estruturais das intoxicações em 

animais de interesse pecuário, como também os aspectos epidemiológicos aplicáveis na 

criação e medidas de controle e prevenção da intoxicação. 

7. Prazo de execução 

7.1. Início: 01/01/2013              7.2. Término: 01/01/2021 

8. Equipe executora 
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 8.1. Colaboradores 

Colaborador (a) Instituição/ Grupo de Pesquisa 
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 8.2. Discentes 

Discente Curso 
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9. Agência Financiadora: CNPq      

10. Modalidade de financiamento: AUXILIO A PESQUISA

GIRLENE SANTOS DE SOUZA 

Gestora de Pesquisa do CCAAB/UFRB


