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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada 

– integradora do ensino médio e educação técnica, – que é capaz de promover o 

cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das 

diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra da professora autora

A carne de boi e o leite de vaca são alimentos apreciados em todo o mundo. 

Ricos em nutrientes, os produtos originados da exploração de bovinos pode ser 

uma boa fonte de renda quando realizada de forma correta. Assim, o sucesso 

da bovinocultura demanda de conhecimentos específicos e adequados para 

cada tipo de criação.

Dessa forma, esse material irá auxiliar você, futuro Técnico em Agropecuária, 

no aprendizado para a produção de leite e carne bovina. Pontos importantes 

serão abordados em cada aula. Observe as figuras e não deixe de fazer as 

leituras e atividades propostas. 

Bom estudo!
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Apresentação da disciplina

A disciplina Bovinocultura de Corte e Leite conta com nove aulas. Assim, cada 

aula apresenta atividades e avaliações de aprendizado. 

A Aula 1 aborda o que é bovinocultura, apresenta um breve histórico da 

criação de bovinos e atualidades sobre a produção de bovinos.

A Aula 2 descreve as raças com aptidão para exploração de leite e aquelas 

utilizadas para produção de carne.

A Aula 3 apresenta os equipamentos utilizados na bovinocultura e as instalações 

adequadas para cada tipo de produção.

A Aula 4 fala sobre o produto leite, tal como seus constituintes, síntese e 

ejeção pela vaca. A mesma aula também comenta sobre as diferenças entre a 

ordenha mecânica e a ordenha manual.

A Aula 5 indica os cuidados com a vaca gestante, parturiente, lactante e o 

bezerro. Identifica o desmame natural e precoce e fala sobre o controle leiteiro.

A aAula 6 define e classifica os alimentos oferecidos para o gado e elabora 

rações para esses animais.

A Aula 7 descreve os sinais sugestivos e as medidas de prevenção e controle 

das principais doenças que acomete os bovinos.

A Aula 8 trata da reprodução de bovinos com a identificação do aparelho 

reprodutor do macho e da fêmea, ciclo reprodutivo e gestação.

A Aula 9 traz o conceito de rastreabilidade bovina e apresenta os tipos de 

identificação individual utilizados nos bovinos.
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Projeto instrucional

Disciplina: Bovinocultura de corte e leite (carga horária total: 60 horas)

Ementa: Histórico da bovinocultura. Raças bovinas de corte. Raças bovinas 

leiteiras. Instalações e equipamentos para bovinos de corte e leite. A ordenha: 

manual e mecânica. Cuidados com as vacas gestantes, parturientes, lactantes 

e bezerro. Desmame. Rações para gado de corte e leite. Principais doenças dos 

bovinos; prevenção e controle. 

Aula Objetivos Material
Carga Horária 

(hora)

Aula 1 – Histórico da bovinocultura
Definir bovinocultura.
Identificar o histórico da domesticação de bovinos.
Conhecer a bovinocultura em números.

Material impresso. 6 horas

Aula 2 – Raças bovinas
Identificar e caracterizar raças bovinas de corte.
Identificar e caracterizar raças bovinas leiteiras.

Material impresso. 6 horas

Aula 3 – Instalações e equipamentos

Identificar as instalações e equipamentos 
utilizados na bovinocultura.
Indicar as funções das instalações e 
dos equipamentos empregados na bovinocultura.

Material impresso. 7 horas

Aula 4 – O leite e a ordenha

Identificar os tipos e constituintes do leite.
Conhecer como ocorre a síntese e 
ejeção do leite da vaca.
Distinguir a ordenha manual e mecânica.

Material impresso. 7 horas

Aula 5 –  Cuidados com os animais e 
controle leiteiro

Indicar os cuidados com a vaca gestante, 
parturiente, lactante e o bezerro.
Identificar o desmame natural e precoce.
Descrever o controle leiteiro.

Material impresso. 7 horas

Aula 6 –  Alimento para o gado 
de corte e leite

Definir e classificar os alimentos para o gado.
Elaborar rações para o gado.

Material impresso. 7 horas

Aula 7 – Principais doenças dos bovinos
Descrever os sinais sugestivos e as medidas de 
prevenção e controle das principais doenças bovinas.

Material impresso. 7 horas

Aula 8 – Reprodução de bovinos
Identificar o aparelho reprodutor do touro e da vaca.
Conhecer o ciclo reprodutivo da vaca.
Apontar as características da gestação da vaca.

Material impresso. 7 horas

Aula 9 – Rastreabilidade de bovinos
Identificar o conceito de rastreabilidade bovina.
Conhecer os tipos de identificação individual de bovinos.

Material impresso. 6 horas
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Aula 1 – Histórico da bovinocultura 

Objetivos

 Defi nir bovinocultura.

Identifi car o histórico da domesticação de bovinos.

Conhecer a bovinocultura em números.

1.1 O que é bovinocultura?
Ao iniciarmos nossa aula, vamos defi nir o que vem a ser e qual o objetivo 

principal da bovinocultura. 

Assim, pense e responda a pergunta: o que você entende por bovinocultura? 

O que você lembra com essa palavra?

Em curtas e simples palavras, podemos lembrar, ao se falar em bovinocultura, 

em bovinos, ou melhor, bois e vacas, não é? E é isso mesmo. A bovinocultura 

é criar animais da espécie bovina.

Porém, criar envolve vários cuidados a esses animais a fi m de que sejam obtidos 

bons resultados de produção, seja de carne ou de leite.

A bovinocultura é parte da zootecnia que estuda as técnicas para a criação 

de bovinos.

O gado bovino apresenta, em todo o mundo, valor sempre crescente pelas 

seguintes razões (INSTITUTO CAMPINEIRO AGRÍCOLA, 1969): 

• Fonte de alimento rico em proteínas, como a carne e o leite. 

• Adubos orgânicos utilizados para a fertilização de solos agrícolas. 
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• Subprodutos, tais como couros, utilizados na fabricação de calçados e 

bolsas, sangue e ossos, que são transformados em farinhas e destinados 

à alimentação animal.

• Para determinados fi ns agrícolas, os bovinos são produtores de trabalho, 

como na utilização em carroças e moinhos.

Na bovinocultura de corte, ou seja, destinada a produção de carne bovina, o abate 

animal, além de gerar o produto principal (carne), origina vários outros produtos 

que também representam valor comercial. Como exemplo, observe a seguir que 

aponta os produtos do abate de um bovino e o percentual de cada um.

Tabela 1.1: Produtos e subprodutos do abate de um bovino de 400kg.

Peso (kg) Porcentagem do Peso Vivo (%)

Peso vivo 400 100

Carne desossada 155 39

Material não-comestível para graxaria (ossos, 
gordura, cabeça, partes condenadas etc.)

152 38

Couro 36 9

Vísceras comestíveis (língua, fígado, coração, rins etc.) 19 5

Sangue 12 3

Outros (conteúdos estomacais e intestinais, 
perdas – sangue, carne etc.)

26 7

Fonte: <http://www.fi esp.com.br/ambiente/produtos_servicos/downloads/p+l_abate.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2012.

A prática de bovinocultura apresenta várias fi nalidades, porém o produtor destina 

sua atividade principalmente para a produção de carne ou a produção de leite 

sendo que os subprodutos surgem em consequência da produção escolhida.

Figura 1.1: Leite e carne bovina.
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-ouORyKL7SRo/TzuBzPf31iI/AAAAAAAABFk/ ; <http://2.bp.blogspot.com/-AaF5RALAeao/Ue1UxyavWUI/
AAAAAAAAFLo/8AkfE4JiwBk/s1600/contra_fi le.jpg>. Acesso em: 25 ago. 2014.

Bovinocultura_Corte_Leite_BOOK.indb   16Bovinocultura_Corte_Leite_BOOK.indb   16 09/01/15   09:5209/01/15   09:52



e-Tec BrasilAula 1 – Histórico da bovinocultura 17

A criação de bovinos para a produção de leite gera, além do leite, os seus 

subprodutos (denominados de produtos lácteos ou lacticínios), que estão 

apresentados no esquema da fi gura a seguir.

Leite cru

Creme de leite

Manteiga Gorduras lácteas Leite desnatado
em pó

Caseínas

Soro de leite

Leite em pó Queijo Leite desnatado

Figura 1.2: Leite e seus subprodutos.
Fonte: Adaptado de <http://pt.wikipedia.org/wiki/Lactic%C3%ADnios>. Acesso em: 9 set. 2014.

Como visto, com a criação de bovinos, podemos extrair, além do leite e da 

carne, numerosos subprodutos. Estes, por sua vez, constituem mais um ponto 

positivo e atraente ao produtor por apontar que a atividade bovina pode ser 

lucrativa quando bem empregada.

1. Quais as fi nalidades da criação do gado bovino?

2. Cite os produtos e subprodutos do abate bovino.
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1.2 Histórico da domesticação de bovinos
O gado doméstico descende do Auroque (Bos primigenius), na Europa e do 

gauro, na Ásia. Sua domesticação teve início há mais de 5000 e 6000 anos 

atrás. Era incomum a criação de gado para alimentação, a carne do animal era 

consumida apenas se ele morresse ou não tivesse mais utilidades (WIKIPÉDIA, 

2012, extraído da internet).

Figura 1.3: Auroque.
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Auroque>.Acesso em: 09 set. 2014.

Sobre a origem dos bovinos, podemos classifi cá-los em duas espécies. A espécie 

Bos taurus, de origem da América do Norte e Europa e a espécie Bos indicus, 
proveniente da Índia.

A classifi cação científi ca do boi doméstico (INSTITUTO CAMPINEIRO AGRÍ-

COLA, 1969):

Quadro 1.1: Classifi cação do bovino.

Reino Animalia

Filo Chordata

Classe Mammalia

Ordem Artiodactyla

Família Bovidae

Subfamília Bovinae

Gênero Bos

Espécie B. taurus/ B. indicus
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Segundo Corrêa (2009), a história da bovinocultura no Brasil tem início com a 

vinda dos colonizadores, que trouxeram em seus navios, animais predominante-

mente taurinos, que aqui iriam, além de proporcionar alimentos para o consu-

mo humano, auxiliar nos trabalhos e transporte agrícola e, posteriormente, na 

expansão de novas áreas e penetração em regiões interioranas do continente.

A primeira introdução foi feita por Tomé de Sousa, que trouxe de Cabo Verde 

para a Bahia gado de origem ibérica. Com o tempo, as criações aumentaram 

e o gado avançou para o interior, alcançando Minas Gerais, Pernambuco, 

Paraíba, Ceará, Piauí e até a região amazônica através do Goiás (INSTITUTO 

CAMPINEIRO AGRÍCOLA, 1969).

A partir de então, a criação de bovinos foi vista como uma atividade lucrativa 

que culminou no crescimento da bovinocultura.

1. Descreva sobre o gado doméstico.

2. Como ocorreu a introdução do bovino no Brasil?

1.3 A bovinocultura em números
Contribuindo de forma signifi cativa na economia brasileira, a bovinocultura se 

destaca na cadeia produtiva de carne e de leite. 

Em 2011, o consumo de carne bovina foi de 38 quilos por pessoa. No mesmo 

ano, os registros de consumo de leite por habitante foi de 166 litros por 

habitante, sendo que o mínimo indicado pela Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO) é de 200 litros/habitante.

O Brasil, atualmente, é o segundo maior produtor mundial de carne bovina, 

perdendo apenas para os Estados Unidos, como pode ser observado na tabela 

a seguir, que mostra a quantidade produzida nos últimos anos.
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Acesse o link a seguir e 
identifi que a quantidade de abate 

de bovinos por Estado, 2011.
<http://sigsif.agricultura.gov.

br/sigsif_cons/!ap_abate_
estaduais_cons?p_select=SIM>.

Acesse o link a seguir e 
identifi que o ranking da produção 

de leite por estado, 2010/2011.
<http://www.cnpgl.embrapa.br/

nova/informacoes/estatisticas/
producao/tabela0240.php>.
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Tabela 1.3: Principais países produtores de leite no mundo – 2010.

Países Volume produzido (toneladas)

1º Estados Unidos da América 87.461.300

2º Índia 50.300.000

3º China 36.022.650

4º Rússia 31.895.100

5º Brasil 31.667.600

6º Alemanha 29.628.900

7º França 23.301.200

8º Nova Zelândia 17.010.500

9º Reino Unido 13.960.000

10º Turquia 12.480.100

Fonte: FAO/Faostat. Disponível em: <http://www.cnpgl.embrapa.br/nova/informacoes/estatisticas/
producao/tabela0212.php>. Acesso em: 19 jul. 2012.

Na produção de leite, o Brasil atingiu a quinta colocação na produção mundial 

em 2010, fi cando atrás dos Estados Unidos, Índia, China e Rússia, como mostra 

a tabela a seguir.

 Tabela 1.2: Produção mundial de carne bovina.

(000) TON CWE

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EUA/USA 11.318 11.980 12.097 12.163 11.891 12.048  11.946

Brasil/Brazil* 8.776 9.053 9.297 9.000 9.180 9.486 9.771

EU-27/E.U-27 8.090 8.150 8.188 8.090 7.913 8.085 8.000

Chinea/China 5.681 5.767 6.134 6.132 5.764 5.600 5.500

Índia/India 2.170 2.375 2.413 2.552 2.514 2.830 2.960

Austrália/Australia 2.102 2.183 2.172 2.159 2.129 2.087 2.140

México/Mexico 1.725 1.550 1.600 1.667 1.700 1.751 1.775

Canadá/Canada 1.470 1.329 1.278 1.288 1.252 1.272 1.275

Rússia/Russia 1.520 1.450 1.430 1.490 1.460 1.435 1.400

Paquistão/Pakistan 1.004 1.300 1.344 1.388 1.457 1.486 1.450

Outros/Other 12.324 12.614 12.665 12.671 12.096 11.243 11.141

TOTAL 56.180 57.751 58.618 58.600 57.356 57.323 57.358

Fonte: USDA; *CNPC ** estimativa/forecast. Disponível: <http://www.abiec.com.br/download/stat_mercadomundial.pdf>. 
Acesso em: 24 jul. 2012.
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A bovinocultura brasileira, seja de corte ou de leite, tem representativa participa-

ção no mercado mundial, porém para atingir posição de destaque, o produtor 

necessita conhecer e entender a importância de fatores indispensáveis para o bom 

desempenho da criação de bovinos. Esses fatores envolvem manejo adequado, 

raça apropriada, ração, instalações etc e serão discutidos nas aulas seguintes.

Qual a atual posição do Brasil no mercado mundial da produção de carne e de 

leite? No ranking, está atrás de quais países?

Resumo

Na Aula 1, você defi niu o que é bovinocultura, pôde identifi car a origem e 

história da domesticação do bovino e conheceu a posição da bovinocultura 

brasileira na produção mundial de carne e leite. 

Atividade de aprendizagem

1. O que você entende por bovinocultura?

2. Cite três subprodutos do leite.

3. Escreva a classifi cação cientifi ca do boi doméstico.

4. Em 2011, qual foi o consumo de carne e leite bovino por pessoa?

5. Cite os cinco maiores países produtores de carne e leite bovino nos 

últimos anos.
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Nomencltura exterior do zebu

Cupim ou gibaPescoço

ChifreOlhoMarrafa

Fronte

Chanfro

Orelha
Ganacha

Focinho

Narina

Ponta da paleta

Barbela

Maçã
do peito

Joelho

Membros
Anteriores

Caneta

Cascos

Dorso Lombo
Ancas Garupa

Inserção da cauda

Culote

Coxa

Cauda

Flanco

Membros
posteriores

Vassoura
Quartela

Jarrete

Escroto

Prepúcio

Sobre unha

Cilhadouro

Tórax
Costado

Paleta

Umbigo

Bainha
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Aula 2 – Raças bovinas

Objetivos

 Identifi car e caracterizar raças bovinas de corte e raças bovinas leiteiras

2.1 Raças bovinas de corte
As raças bovinas de corte são as que apresentam características específi cas para 

a produção de carne. De acordo com Torres e Jardim (1975), as raças de bovinos 

de corte apresentam corpo largo, profundo e moderadamente comprido. A pele 

deve ser solta e deve revelar uma musculatura macia e elástica à palpação. De 

acordo com sua origem são chamadas de raças européias ou indianas/zebuínas.

Figura 2.1: Nomenclatura do exterior do bovino.
Fonte: Adaptado de: <http://zootecniae10.blogspot.com.br/2012/02/principais-racas-produtoras-de-leite-no_20.html>. 
Acesso em: 25 jul. 2012.
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As raças indianas se diferenciam das européias, principalmente pela presença 

da giba ou cupim, estrutura anatômica localizada sobre a região da cernelha do 

animal, apresentando-se mais avantajado nos machos e menos desenvolvido 

nas fêmeas, além de possuírem uma pele mais fi na, resistente e solta com 

pigmentação abundante, geralmente preta, pelos curtos e lisos que favorecem 

a eliminação do calor (PASSOS, 2012).

• Brahman

A raça Brahman foi criada no sul dos Estados Unidos pelo cruzamento das raças 

indianas Nelore, Guzerá, Gir, Valley e Sindi.

Quanto às características raciais, existem animais que vão desde o cinza bem 

claro até o cinza escuro com extremidades quase negras, outros animais são 

vermelhos (ACBB, 2012). 

Figura 2.2: Raça Brahman.
Fonte: <http://zootecniae10.blogspot.com.br/2012/02/principais-racas-produtoras-de- leite-no_20.html>. 
Acesso em: 25 jul. 2012.

Essa raça tem uma morfologia ótima para produção de carne. Seu tórax é 

profundo; cabeça com perfi l retilíneo a subconvexo e orelhas médias e largas. 

O dorso-lombo e a garupa, onde se localizam os cortes cárneos mais nobres, 

são pontos fortes do Brahman, por apresentarem um volume diferenciado e 

ótimo desenvolvimento no seu posterior com muita convexidade (ACBB, 2012).
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• Hereford

O Gado Hereford é conhecido desde 1725, do condado de Hereford, na 

Inglaterra. Também é conhecido como White Face, vermelho da cara branca 

e cara de palhaço.

Possui pelagem vermelha malhada de branco, cabeça pequena, fronte larga 

e chata, focinho fi no, corpo largo e profundo com membros curtos (TORRES; 

JARDIM, 1975).  

Figura 2.3: Raça Hereford.
Fonte: <http://www.altagenetics.com.br/Uploads/Produtos/6492/Original.jpg>. Acesso em: 26 ago. 2014.

Com temperamento vivo e fi sionomia calma, o Hereford é um gado de exce-

lente qualidade de carne, rusticidade e prolifi cidade.

• Guzerá

De origem indiana, a raça Guzerá é uma excelente produtora de carne. Possui 

pelagem cinzenta prateada, quase preta com tonalidades variadas e pode 

atingir 600 kg nas fêmeas e 900 kg nos machos (SILVA et al., 2007).
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Figura 2.4: Raça Guzerá.
Fonte: <http://www.infoescola.com/pecuaria/gado-guzera/>. Acesso em: 25 jul. 2012.

Apresenta boa rusticidade, resistência a parasitas, alta capacidade de caminhar 

longas distâncias em busca de água e de alimentos. Podem ser criados em 

pastagens relativamente grosseiras. Possuem boa habilidade materna, bom 

rendimento de carcaça e precocidade são as principais características da raça 

Guzerá (SILVA et al., 2007).

• Nelore

Originado na costa ocidental da Índia, o gado Nelore também é chamado de 

Ongole. Atualmente ocupa o primeiro lugar na totalidade do rebanho brasileiro 

devido a sua rusticidade e elevado ganho de peso.

Possui pelagem branca ou cinza clara, pelo curto e sedoso, cabeça um pouco 

convexa, fronte larga e chanfro reto, orelhas médias lanceoladas, pescoço 

médio, corpo cilindro, comprido e profundo (TORRES; JARDIM, 1975).

Figura 2.5: Raça Nelore.
Fonte: <http://www.infoescola.com/pecuaria/gado-nelore/>. Acesso em: 25 jul. 2012.
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Acesse o link a seguir e conheça 
sobre a Associação Nacional de 
Produtores de Gado de Corte.
<http://www.anpbc.org.br/
index.jsp?view=101>. Acesso 
em: 26 jul. 2012.
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A raça Nelore é essencialmente produtora de carne. É um animal rústico, 

suporta bem as condições climáticas do país, é bem resistente a endo e 

ectoparasitos, além de ser resistente a doenças (SILVA et al., 2007). 

• Indubrasil

O Indubrasil é uma raça brasileira originada na região do Triângulo Mineiro 

no estado de Minas Gerais, no ano de 1938, pelo cruzamento das raças Gir, 

Guzerá e Nelore. 

Possui pelagem baia, com tons brancos, ou cinza; cabeça forte, fronte larga, 

pescoço curto e gordo no touro e médio na vaca; corpo longo e volumoso; 

membros fortes com boa musculatura (TORRES, JERDIM, 1975).

Figura 2.6: Raça Indubrasil.
Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/-8-bATuTDUMM/TVfu3X8V03I/AAAAAAAAAAk/bBCz78G0_m0/s1600/2B80F872.jpg>. 
Acesso em: 3 set. 2014.

A falta de uniformidade da raça Indubrasil é o seu maior defeito para a 

pecuária de corte.

Cite e descreva sobre duas raças de bovino de corte.
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2.2 Raças bovinas leiteiras
O bovino do tipo leiteiro possui formas angulosas, ossos salientes, musculatura 

enxuta e escassez de gordura sob a pele, exceto no período de gestação. 

Apresenta temperamento ativo com tórax e ventre amplos (BATTISTON, 1995).

Em virtude do dorso fi no, do ventre grande e do úbere desenvolvido, com trem 

posterior mais volumoso que o anterior, a conformação geral lembra três cunhas. 

Figura 2.7: Forma de cunha observada no bovino de perfi l.
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-8BqT-jMffJw/T5qUmcHmeyI/AAAAAAAAAgs/xALjc-1Wmlo/s1600/vaca.jpg>. 
Acesso em: 26 ago. 2014.

• Holandesa

A raça Holandesa também é conhecida como Holandesa da Frísia pela sua ori-

gem na região da Frísia, na Alemanha. Possui duas variedades, sendo malhada 

de preto e branco e malhada de branco e vermelho.

Na sua descrição apresentam fronte larga entre os olhos e estreita entre os chifres, 

pescoço bem unido a cabeça, corpo volumoso, comprido, largo e profundo, 

úbere volumoso e membros de tamanho médio (TORRES; JARDIM, 1975).

Figura 2.8: Raça Holandesa.
Fonte: <http://www.paodeacucar.al.gov.br/wp-content/uploads/2014/07/Vaca-2.jpg>. Acesso em: 26 ago. 2014.
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Quando adultas, as fêmeas atingem estatura de 1,47 cm e peso de 680 kg, 

já os machos alcançam 1,60 cm de estatura e 950 kg de peso. A idade para 

a primeira cobertura é de 16 a 18 meses e a idade para o primeiro parto é de 

25 a 27 meses (ABCBRH, 2012).

• Jersey

O bovino Jersey é originado da ilha de Jersey, na Inglaterra, e se destaca na 

produção de leite.

Possui ossatura fi na, musculatura leve e úbere volumoso; pelagem parda, 

cinzenta ou amarelada, com manchas brancas ou não; vassoura de cauda 

negra ou intercalada com fi os de coloração mais clara e contorno claro no 

focinho (TORRES; JARDIM, 1975).

Figura 2.9: Raça Jersey.
Fonte: <http://jerseyminas.com.br/wp-content/uploads/2012/06/girsey.jpg>. Acesso em: 26 ago. 2014.

O gado Jersey é caracterizado como uma raça dócil, efi ciente em conversão 

de alimentos, boa adaptação a qualquer tipo de sistema de criação e são raças 

tolerantes ao calor.
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• Gir Leiteiro

A raça Gir tem origem no sul da Índia e foi introduzido no Brasil em 1911. 

Atualmente é utilizado em cruzamentos para obtenção de raças mestiças 

produtoras de leite.

Possui pelagem predominantemente vermelha, fronte larga, focinho preto e 

largo, chifres saindo para baixo e para trás, dorso largo, membros de comprimento 

médio, úbere amplo, comprido, largo e profundo (ABCGIL, 2012).

Figura 2.10: Raça Gir Leiteiro.
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/-2inQABhqqCk/TnDlowhLr9I/AAAAAAAACTA/GE3i6HiRk9A/s1600/
Fecula+MUT+753+%25282%2529.JPG>. Acesso em: 26 ago. 2014.

Rusticidade e longevidade são importantes características que destacam a raça 

Gir como boa produtora de leite no Brasil.

• Guernsey

A raça Guernsey tem origem da Ilha de Guernsey, situada entre a frança e 

Inglaterra. Especializada na produção de leite gordo, por isso classifi cada como 

raça manteigueira.

Possuem pelagem malhada de amarelo ou amarelo malhada de branco em 

tonalidade variável, com extremidade e vassoura brancas, úbere grande, bem 

conformado e irrigado, amarelo com tetas médias afastadas (BATISTTON, 1995).
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Quanto à estatura e ao peso, as vacas adultas atingem 1,28 cm e 500 quilos 

e os touros 1,38 cm e 800 quilos.

• Girolando

Na década de 1940, pelos anseios dos criadores brasileiros, começou a ser 

praticado o cruzamento do Gir com o Holandês intensamente, a fi m de 

que as duas raças se complementassem com rusticidade e produtividade, 

originando o gado Girolando. Atualmente é responsável por 80% do leite 

produzido no Brasil (ABCG, 2012).

Figura 2.11: Raça Guernsey.
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/_VurBc5ynf68/TBY-rakW5eI/AAAAAAAAATY/U7ffi yfPirQ/s1600/22102009491.jpg>. 
Acesso em: 26 ago. 2014.

Figura 2.12: Raça Girolando.
Fonte: <http://www.girbrasil.com.br/girolando/>. Acesso em: 25 jul. 2012.

O Girolando possui estatura média, pelagem variada de preto, castanho e verme-

lho, fronte larga, chanfro reto, úbere desenvolvido com tetos médios e simétricos.
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Na bovinocultura, existe também o chamado bovino misto, que apresenta 

aptidões às produções de leite e de carne. Battiston (1995) caracteriza o bovino 

misto por ser mais delgado e menos volumoso que o de corte. Ao mesmo 

tempo, é mais pesado e menos anguloso que o leiteiro, apresentando garrote, 

dorso, garupa e coxa mais cobertas de carne. 

Cite e descreva duas raças bovinas produtoras de leite.

Resumo

Na Aula 2, você conheceu algumas das principais raças de bovino de corte, 

entre elas, Brahman, Hereford, Guzerá, Nelore e Indubrasil; e de leite, tais como 

Holandes, Jersey, Gir Leiteiro, Guernsey e Girolando.

Atividade de aprendizagem

1. De maneira geral, o que caracteriza as raças bovinas de corte?

2. Diferencie uma raça de origem indiana da europeia.

3. Descreva as características da raça Nelore.

4. Quais características são observadas no bovino do tipo leiteiro?

5. Descreva as características da raça Girolando.
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Aula 3 – Instalações e equipamentos

Objetivos

 Identifi car as instalações e equipamentos utilizados na bovinocultura.

Indicar as funções das instalações e dos equipamentos empregados 

na bovinocultura.

3.1 Instalações
As instalações são as construções necessárias para a exploração de bovinos. Elas 

são fundamentais para o sucesso da bovinocultura, tanto de corte como de leite. 

Os tipos de instalações e a quantidade variam de acordo com o sistema de criação 

e o tipo de exploração. De acordo com Batistton (1995), as instalações devem:

• proporcionar abrigo e conforto aos animais;

• permitir a manutenção de boas condições de higiene;

• tornar mais rápido e simples os trabalhos diários;

• apresentar simplicidade e durabilidade.

O planejamento para a implantação das instalações é de fundamental impor-

tância no sucesso da produtividade. A localização é o principal ponto a ser 

observado. O terreno deve ter boas características de drenagem, ser fi rme e ter 

uma leve inclinação. O local dever ter fornecimento de energia e água potável, 

além de fácil acesso que permita a entrada de carros e caminhões, quando 

necessário, e dimensão adequada ao tamanho da atividade a ser implantada. 

3.1.1 Estábulo
O estábulo é a principal construção da propriedade e local onde os animais 

fi cam recolhidos. Na exploração leiteira, sua construção deve obedecer às 

disposições legais vigentes que variam de acordo com o tipo de leite produzido.
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Acesse o link a seguir e 
leia sobre as instalações da 

produção do leite na Instrução 
normativa nº 51, de 18 de 

setembro de 2002.
<http://www.emater.rn.gov.

br/contentproducao/aplicacao/
emater/instituicao/leis_normas/

instrucaonormativa51.pdf>.

Assista ao vídeo, acessando 
o link a seguir, que fala 

sobre o conforto e bem-estar 
do rebanho, destacando a 

importância das instalações 
para a produtividade:

<http://www.youtube.com/
watch?v=GtD6Tp7kMMo>.
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Os estábulos, quanto ao sistema de arejamento, podem ser fechados, abertos 

ou semiabertos. O tipo semiaberto é o mais recomendado para o clima tropical 

por ser bastante arejado.

Figura 3.1: Estábulo do Colégio Técnico de Floriano.
Fonte: Jackelline Ost.

3.1.2 Curral
O curral é uma área cercada onde os animais são confi nados. Existem vários 

tipos de currais. Entre eles, destacamos o curral de manobra, de ordenha, de 

manejo, de espera, de engorda, para volumosos etc.

Figura 3.2: Curral do Colégio Técnico de Floriano.
Fonte: Jackelline Ost.
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3.1.3 Brete
Esse é o local destinado à contenção do bovino, geralmente utilizado para a 

aplicação de vacinas, medicamentos, colocação de brincos de identifi cação e 

marcação dos animais. 

É uma instalação construída de madeira de lei, anexa ao curral, e deve possuir 

largura de 40 cm na base e 120 cm na parte superior.

Figura 3.3: Brete.
Fonte: <http://www.balancasargos.com.br/wp-content/uploads/2013/04/02-Copia.jpg>. Acesso em: 26 ago. 2014.

3.1.4 Embarcadouro
Também chamado de carregador, o embarcadouro é um corredor com rampa 

que nivela com a carroceria de caminhão de transporte de gado. Comprimento 

maior que 3 m e largura de 1,0 a 1,2 m.

Figura 3.4: Embarcadouro do Colégio Técnico de Floriano.
Fonte: Jackelline Ost.
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3.1.5 Sala de ordenha
Localizada junto ao estábulo da propriedade, a sala de ordenha é o local desti-

nado à realização da ordenha ou retirada do leite. As vacas devem fi car presas 

e posicionadas em único sentido. 

O piso deve ser cimentado e com declividade de 2% para facilitar a limpeza 

da sala. A infraestrutura da sala dependerá do tipo de ordenha, mecânica ou 

manual, que será visto na próxima aula. 

Figura 3.5: Sala de ordenha mecânica do Colégio Técnico de Floriano.
Foto: Jackelline Ost.

3.1.6 Bezerreiro
Instalação destinada a alojar os bezerros. Preferencialmente, os bezerros com 

até 60 dias devem fi car separados dos demais bezerros com idade superior. 

Essa sala dever possuir piso cimentado com pequena declividade.

Figura 3.6: Bezerreiro do Colégio Técnico de Floriano.
Fonte: Jackelline Ost.
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Qual a diferença entre o curral e o brete?

3.1.7 Sala de leite
Local de recepção do leite após a ordenha. Instalada em alvenaria com paredes 

revestidas de cerâmica, a sala de leite possui forro, balcão com pia e fornecimento 

de água. Nesse espaço, fi cam os materiais de ordenha, tais como, baldes, 

tambores, teteiras etc. 

Figura 3.7: Sala de leite do Colégio Técnico de Floriano.
Fonte: Jackelline Ost.

3.1.8 Depósito para alimentação
Local de armazenagem dos alimentos para os animais. A ração ensacada deve 

ser armazenada sobre estrados de madeira para evitar umidade no local. 

Figura 3.8: Ração ensacada sobre o estrado.
Fonte: <ttp://www.coacal.com.br/site/?secao=GaleriaLista&categoria=A%20Empresa>. Acesso em: 7 jun. 2013.
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Acesse o link a seguir e 
leia a reportagem sobre a 

importância da suplementação 
mineral para o gado.

<http://www.nordesterural.
com.br/nordesterural/matler.

asp?newsId=156>.
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3.1.9 Cocho
Essa instalação é destinada ao fornecimento de minerais aos animais. Deve 

ter largura de 60 a 80 cm e profundidade de 25 a 50 cm. Deve possuir, pre-

ferencialmente, cantos e quinas arredondadas, para evitar acidentes com os 

animais, e cobertura para impedir perdas com a chuva.

Figura 3.9: Cocho para suplementação mineral.
Fonte: <http://pastoralvocacional.cnbb.org.br/o-sal-no-cocho/>. Acesso em: 19 abr. 2013.

3.1.10 Silo
Devem ser construídos ou instalados próximos ao local de abastecimento 

aos animais, os do tipo trincheira e de superfície são os mais comumente 

utilizados na bovinocultura.

Figura 3.10: Silo trincheira.
Fonte: <http://www.comunidadescoep.org.br/WebSite/Imagem/GestaoConteudo/Conteudo/IMG_0693.jpg>. 
Acesso em: 26 ago. 2014.
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3.2 Equipamentos
Assim como as instalações, os equipamentos também devem ser planejados, 

uma vez que sua instalação gera custa na produção.

3.2.1 Bebedouros e comedouros
Podem ser individuais ou coletivos. Destinados a fornecimento de alimento 

(comedouro) e água (bebedouro). Devem ser instalados de forma que permi-

tam boa limpeza e higiene.

Figura 3.11: Comedouro coletivo do Colégio Técnico de Floriano.
Fonte: Jackelline Ost.

Figura 3.12: Bebedouro coletivo.
Fonte: <http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/9tvSM0RIvzQeIkasAh3nbw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTYzMA--/http://
media.zenfs.com/en/blogs/thelookout/cattle-water.jpg>. Acesso em: 26 ago. 2014.
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3.2.2 Balança
A balança é um equipamento indispensável na bovinocultura. Pode ser 

eletrônica ou mecânica, sendo esta última mais barata. Deve estar instalada 

próxima ao embarcadouro.

Figura 3.13: Balança mecânica.
Fonte: <http://loja.coimma.com.br/confi g/imagens_conteudo/produtos/imagensSGRD/SGRD_12_1_b4.jpg>. 
Acesso em: 26 ago. 2014.

3.2.3 Teteiras
As teteiras são equipamentos utilizados na ordenha mecânica. Sua função 

consiste em sugar o leite diretamente das tetas da vaca e despejá-lo em local 

apropriado, por meio de tubulação apropriada.

Figura 3.14: Teteiras.
Fonte: <http://s2.glbimg.com/yj027acHPyFrRXbRDcvAWzaGCmzzGxmGuZ6Rjee3yu1Ioz-HdGixxa_8qOZvMp3w/s.glbimg.
com/jo/g1/f/original/2012/08/03/leite1.jpg>. Acesso em: 26 ago. 2014.
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Cite os tipos de comedouro e bebedouro para bovinos e, em seguida, descreva-os.

Resumo

Na Aula 3, você identifi cou a importância da localização das instalações e dos 

equipamentos utilizados na produção de bovinos de leite e de corte.

Atividade de Aprendizagem

1. Descreva a localização das instalações.

2. O que é estábulo e quais os tipos?

3. Defi na curral.

4. Qual a utilidade do brete na bovinocultura?

5. O que é embarcadouro?

6. Qual a diferença entre a sala de ordenha e a sala de leite?

7. Quais as dimensões indicadas para a instalação do cocho bovino?

8. Cite dois equipamentos utilizados na bovinocultura.
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Aula 4 – O leite e a ordenha  

Objetivos

 Identifi car os tipos e constituintes do leite.

Conhecer como ocorre a síntese e ejeção do leite da vaca.

Distinguir a ordenha manual e mecânica.

4.1 Leite
O leite é uma emulsão de cor branca, de odor suave e gosto adocicado. Se-

gundo Venturini et al. (2007), o leite é um alimento de grande importância na 

alimentação humana, devido ao seu elevado valor nutritivo, e é um produto 

secretado pelas glândulas mamárias.

Ele é classifi cado seguindo o seu modo de produção, composição e requisitos 

físico-químicos e biológicos. Recebem as denominações A, B ou C. Essas deno-

minações são determinadas a partir da contagem de microrganismos presentes 

no leite (VENTURINI; SARCINELLI; SILVA, 2007).

• O leite tipo A é oriundo de um controle rigoroso na produção e higie-

nização do leite. O leite é pasteurizado e embalado na própria fazenda, 

existindo, portanto, uma menor quantidade de microrganismos. 

• O leite tipo B é transportado para indústria, onde ele é pasteurizado 

e embalado.

• O leite tipo C é aquele procedente de ordenha manual ou mecânica, 

pasteurizado e embalado na indústria, tendo uma maior quantidade 

de microrganismos. 
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O leite é composto, em sua maioria, de água, como visto no quadro a seguir.

Quadro 4.1 – Composição média do leite da vaca.

Constituinte Teor (g/kg) Variação (g/kg)

Água 873 855-887

Lactose 46 38-53

Gordura 39 24-55

Proteínas 32,5 23-44

Substâncias minerais 6,5 5,3-8,0

Ácidos orgânicos 1,8 1,3-2,2

Outros 1,4

Fonte: <http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc06/quimsoc.pdf>. Acesso em: 10 set. 2014

4.1.1. Síntese e ejeção do leite
O leite é formado a partir de nutrientes fornecidos para as células secretoras 

da glândula mamária através do sangue. Esses nutrientes são procedentes da 

dieta ou após sofrerem modifi cações nos tecidos dos animais, antes de alcançar 

a glândula mamária. 

A ejeção do leite se inicia com a estimulação exterior que a vaca recebe, como 

a presença do bezerro, o som da máquina de ordenha e o toque nos tetos 

pelo operador. 

Figura 4.1: Mecanismo da ejeção do leite.
Fonte: Adaptado de <http://babcock.wisc.edu/sites/default/fi les/de/pt/de_21.pt.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2012.
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O cérebro estimula a glândula pituitária a liberar o hormônio ocitocina na corrente 

sanguínea, que ao chegar ao úbere e estimula a contração de pequenos músculos 

presentes ao redor do alvéolo cheio de leite, tornando fácil a sua ejeção.

1. Como é classifi cado o leite? Diferencie cada tipo.

2. Como ocorre a síntese e a ejeção do leite?

4.2 Ordenha
Na bovinocultura, a ordenha é a denominação dada à remoção do leite da 

vaca. Dependendo do volume da produção do animal, a ordenha deve ser 

realizada mais de uma vez ao dia.

Basicamente, podemos remover o leite de duas maneiras. Uma é por meio da 

ordenha manual, que ocorre mediante o aumento da pressão interna do leite 

na cisterna do teto; e a outra é pela ordenha mecânica, onde forma um vácuo 

que envolve o teto, similar ao que ocorre na sucção do bezerro.

Figura 4.2: Principais regiões e tecidos que compõem o úbere.
Fonte: Adaptado de <http://www.uff.br/webvideoquest/GM/LM1.htm>. Acesso em: 25 jul. 2012.
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Acesse o link a seguir e saiba 
mais sobre o “Manejo correto 

da ordenha manual”.
<http://www.cileite.com.br/sites/

default/fi les/10Instrucao.pdf>.
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4.2.1 Ordenha manual
A ordenha manual tem início com a higiene adequada do ordenhador para 

minimizar os riscos de contaminação durante a ordenha. Ele deve lavar as mãos 

e o antebraço, com escova e sabão, e secar em papel toalha.

Em seguida, deve-se examinar e descartar os três primeiros jatos de leite em 

caneca de fundo escuro, para verifi cação de mastite e eliminação de bactérias 

que fi cam no canal dos tetos. Posteriormente, recomenda-se lavar os tetos 

com água corrente e secar com papel toalha e, em seguida, iniciar a ordenha.

Figura 4.3: Ordenha manual.
Fonte: <http://www.pousadacabanabacana.com.br/lazer/>. Acesso em: 25 jul. 2012.

Na ordenha manual, usualmente, coloca-se o teto entre os dedos polegar 

e indicador, comprimindo-se, então, o terço superior do teto, de forma a 

estrangulá-lo e, gradativamente, procedendo com movimentos de pressão 

com os dedos médio, anular e mínimo por sobre a palma da mão, de forma 

a expulsar o leite contido na cisterna do teto. Após a expulsão, dá-se um 

relaxamento da pressão sobre o teto. Ocorre, simultaneamente, então, novo 

fl uxo de leite para o interior da cisterna do teto (DEGASPERI; PIEKARSKI, 1988). 

Como vantagem, a ordenha manual é relativamente barata. Sua principal 

limitação está nos riscos das mãos do ordenhador, que podem ser fonte de 

contaminação do leite e dos tetos da vaca.

4.2.2. Ordenha mecânica
O início da ordenha mecânica é semelhante à ordenha manual. Porém, nesse 

tipo de ordenha, a ejeção do leite não é realizada pelas mãos do ordenhador 

e, sim, pelo uso de teteiras sugadoras.
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Figura 4.4: Ordenha mecânica.
Fonte: <http://higienews.wordpress.com/category/limpeza-em-animais/>. Acesso em: 25 jul. 2012.

Assim como na ordenha manual, os primeiros passos são eliminar os três pri-

meiros jatos de leite, lavar com água corrente e secar os tetos com papel toalha. 

Em seguida, fazer a imersão dos tetos em solução desinfetante por 30 segun-

dos e, logo após, secar completamente os tetos com papel toalha. Colocar 

as teteiras e iniciar a ordenha mecânica. Após a sucção de todo o leite, fazer 

novamente a imersão dos tetos em solução desinfetante por 30 segundos. 

Figura 4.5:  Desinfecção, secagem dos tetos, instalação das teteiras e novamente desinfecção.
Fonte: Adaptado de <http://marcosveiga.net/biblioteca/livros/6%20Manejo%20de%20ordenha3.pdf>.

a) Vantagens

• Não prejudica a saúde das vacas.

• O risco de contaminação do leite é mínimo.

• É uma forma rápida de coleta do leite.

• Há diminuição do número de mão de obra.
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Acesse o link a seguir e assista 
ao vídeo sobre “Boas práticas 

de ordenha”.
<http://www.youtube.com/
watch?v=udYOLdIMPJ4>.

Acesse o link a seguir e 
saiba sobre o “Diagnóstico 
socioeconômico das bacias 

leiteiras do Piauí”. 
<http://www.biblioteca.

sebrae.com.br/bds/bds.nsf/97
A504D76B8F0E3B8325736F

0050366D/$File/diagnostico_
leiteiro.pdf>. 

Acesso em: 25 jul. 2012.
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b) Limitações

• Maior custo em relação à ordenha manual. 

• Requer instalações adequadas.

• Mão de obra qualifi cada.

Contudo, utilizando a ordenha manual ou mecânica, o importante é a obtenção 

higiênica de leite. Para tanto, é necessária a correta higiene da vaca leiteira, do 

ordenhador, dos utensílios, da sala de ordenha e durante o transporte do leite.

1. Descreva como ocorre a ordenha manual.

2. Quais as vantagens e as limitações da ordenha mecânica?

Resumo

Na Aula 4, você identifi cou o produto leite, os seus tipos e constituintes. Viu, 

também, como ocorre a síntese e a ejeção do leite nas vacas e distinguiu a 

ordenha manual da ordenha mecânica.

Atividade de aprendizagem

1. Quais os componentes do leite?

2. Diferencie os tipos de leite.

3. O que é ordenha? Quais os tipos de ordenha?

4. Qual a importância de descartar os três primeiros jatos de leite na ordenha?

5. Quais as diferenças entre a ordenha mecânica e manual?
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Ultrassonografi a
O método ultrassonográfi co 
baseia-se no fenômeno de 
interação de som e tecidos, ou 
seja, a partir da transmissão 
de onda sonora pelo meio, 
observamos as propriedades 
mecânicas dos tecidos.
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Aula 5 –  Cuidados com os animais 
e controle leiteiro 

Objetivos

 Indicar os cuidados com a vaca gestante, parturiente, lactante e 

o bezerro.

Identifi car o desmame natural e precoce.

Descrever o controle leiteiro.

5.1 Cuidados com os animais
Vaca gestante: após a cobertura ou inseminação da vaca gestante, é 

necessário iniciar-se cuidados com a mesma. O primeiro passo é o diagnóstico 

confi rmatório da gestação.

Os métodos mais utilizados para diagnosticar o estado de prenhes na vaca 

são a ultrassonografi a e a palpação retal. O primeiro método é considerado 

precoce, porém mais caro quando comparado ao segundo.

Figura 5.1: Métodos de diagnóstico gestacional: Ultrassonografi a (embrião aos 29 dias). 
Fonte: <http://rehagro.com.br/uploads/noticias/ultrassonografi a_em_vacas/fi g05.png>. Acesso em: 16 jul. 2014.
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Acesse e link a seguir e leia 
o texto sobre “Método de 

secagem de vacas”:
EMBRAPA. Instrução técnica 

para o produtor de leite. 
Método de secagem de vacas. 
2006. Disponível em: <http://

www.cnpgl.embrapa.br/
nova/informacoes/pastprod/

textos/03Instrucao.pdf>. 
Acesso em: 12 jul. 2014.

Acesse o link a seguir e assista 
ao vídeo sobre o parto na vaca:

<http://www.youtube.com/
watch?v=Qw1wp10jI0g>. 

Acesso em: 12 jul. 2014.
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Figura 5.2: Métodos de diagnóstico gestacional: Palpação retal. 
Fonte: <http://4.bp.blogspot.com/-3z50jl6tKXs/UooiOKBlnyI/AAAAAAAAAHs/9U6hhNhQ27Q/s1600/100_2791.JPG>. 
Acesso em: 27 ago. 2014.

Uma vez gestante, a nutrição da vaca requer cuidados, pois as necessidades de 

proteína, energia, cálcio e fósforo aumentam dos seis aos nove meses. Assim, 

quanto maior o peso da vaca maior exigência nutricional.

Cerca de 30 a 60 dias antes do parto, a lactação da vaca prenhe deve ser 

interrompida para o descanso da glândula mamária e melhor produção do 

colostro. A secagem da vaca antes do parto proporciona o nascimento de 

bezerros com peso adequado.

Figura 5.3: Vaca prenhe.
Fonte: <http://www.pesagro.rj.gov.br/images/Bezerras%203.jpg>. Acesso em: 12 jul. 2014.
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A vaca parturiente: é aquela que está em trabalho de parto ou pariu há 

pouco tempo. 

Figura 5.4: Vaca após o parto.
Fonte: <http://www.mgar.com.br/clinicabuiatrica/imagens%5Csgf_parto.jpg>. Acesso em: 12 jul. 2014.

Na maioria das vezes se faz necessária a intervenção do homem nessa fase, 

principalmente para proceder à higiene da vaca e fazer com que o bezerro 

mame o colostro o mais rápido possível.

A vaca parturiente está susceptível a alguns problemas, tais como, retenção de 

placenta, rompimento de vagina, infecções. Para tanto, ela e o bezerro devem 

receber cuidados especiais.

A vaca lactante: na fase de lactação, a vaca exige alguns cuidados, visto que a 

produção do leite, o consumo de alimentos e o peso do animal sofrem alterações.

Em relação à alimentação, vacas primíparas, ou seja, de primeira cria devem 

receber cerca de 20% a mais e vacas que já pariram cerca de 10% a mais em 

requerimentos para mantença. Essa indicação se dá devido às vacas primíparas 

ainda estarem em desenvolvimento e ambas estarem desviando nutrientes 

para a produção de leite.

O ideal é estabelecer um programa diferenciado de alimentação. Assim, no início 

da lactação deve-se fornecer alimento volumoso de boa qualidade com suple-

mentação de concentrado e mistura mineral permitindo ganho de peso da vaca. 
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Acesse o link a seguir 
e leia o texto sobre 

“Manejo de terneiras”:
BACKES, Rafael; KLOECKNER, 

Jardel Luiz; ARALDI, Daniele. 
Manejo de terneiras. 2011. 
Disponível em: <http://www.

unicruz.edu.br/seminario/
artigos/saude/MANEJO%20

DE%20TERNEIRAS.pdf>. 
Acesso em: 12 jul. 2014.
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No meio da lactação deve-se ter cuidado, pois a produção de leite começa a cair 

e as vacas devem continuar a ganhar peso para manter sua condição corporal 

para o parto. Na fase fi nal da lactação, deve-se evitar que as vacas ganhem peso 

em excesso, mas devem repor suas reservas perdidas no início da lactação.

O bezerro: os cuidados com o bezerro iniciam logo após o parto. Tão logo 

quanto possível devem ser verifi cadas narinas e boca do bezerro que podem 

conter mucosidade e membranas fetais que estejam impedindo a respiração 

normal desse animal. Em alguns casos, é necessário erguer o bezerro pelas 

patas traseiras e friccionar o peito para liberar a respiração.

O corte e cura do umbigo devem ser realizados logo após o nascimento. Amarra-se 

um cordão de barbante com iodo a 3 cm do abdome e logo abaixo corta-se 

o umbigo. Em seguida mergulha-se o umbigo do animal em solução de iodo.

Figura 5.5: Cura do umbigo.
Fonte: <http://i.ytimg.com/vi/ubJXstlpvCY/maxresdefault.jpg>. Acesso em: 27 ago. 2014.

O fornecimento do colostro é indispensável para a saúde do bezerro. É fundamental 

que eles o ingiram em até duas horas após o parto

O colostro é o primeiro leite secretado pela vaca após o parto, sendo produzido 

aproximadamente por três dias consecutivos. A placenta da vaca não permite 

a passagem de anticorpos da mãe para o feto. Dessa forma, os bezerros são 

totalmente dependentes do consumo de colostro para adquirir imunidade, 

chamada de imunidade passiva, até que seu organismo comece a produzir 

seus próprios anticorpos, chamado de imunidade ativa.
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O desmame natural é quando não há intervenção do homem. O bezerro mama 

enquanto a vaca estiver produzindo o leite e o quanto ela deixar. No desmame 

precoce existe a intervenção do homem com objetivo de adaptar o bezerro a 

não ingerir só líquidos, objetivando-se algumas vantagens: 

• Vantagens do desmame precoce

 – Menor custo com alimentação

 – Redução da mão de obra

 – Diminuir a ocorrência de distúrbios gastrointestinais

Desmame natural e precoce: o desmame é a retirada do leite e fornecimento 

de concentrado ao bezerro. Essa troca deve ocorrer de forma gradual, ou seja, 

deve diminuir o fornecimento do leite e aumentar o de concentrado como 

fonte de alimento. 

Figura 5.6: Bezerro desmamado do Colégio Técnico de Floriano.
Fonte: Jackelline Ost (2013).
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Figura 5.7: Pesagem do leite.
Fonte: <http://www.girolandojv.com.br/images/phocagallery/EXPOBM2011/thumbs/phoca_thumb_l_expobm-2001-05.
jpg>. Acesso em: 12 jul. 2014.

5.2 Controle leiteiro
O controle leiteiro é defi nido como o acompanhamento da produção individual 

dos animais através da pesagem do leite de cada vaca em lactação pelo menos 

uma vez por mês.

Esse controle é muito importante uma vez que permite ao produtor classifi car 

os animais por produtividade e adequar à alimentação das vacas de acordo 

com a produção de cada animal. Tudo deve ser registrado, preferencialmente, 

em fi cha apropriada, conforme modelo a seguir. 

FICHA DE CONTROLE LEITEIRO Data: ___/___/___

Vacas Produção (Kg) Obs.

Nº Nome 1ª ordenha 2ª ordenha Total

Nº de vacas secas: 

Nº de bezerros com menos de 1 ano: 

Nº de novilhas com mais de 1 ano: 

Nº de bezerros, garrotes e touros: 
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Acesse o link a seguir e leia 
sobre os cuidados na pesagem 
e na amostragem do leite no 
dia do controle leiteiro.
<http://www.cileite.com.br/
sites/default/fi les/43Instrucao.
pdf>. Acesso em: 12 jul. 2014.
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A efi ciência produtiva de uma vaca leiteira começa pelo fato de se ter uma cria 

por ano e um período longo de lactação, tomando-se como ideal um período 

de lactação de 305 dias. Após o parto deve ocorrer um aumento na produção 

de leite da vaca, com seu pico em torno dos dois meses. Na sequência, inicia-se 

a queda na produção, natural e irreversível (GONÇALVES, 2007).

Fonte: <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT26mhGXTyF0aDIiQZW08LAgdjDQmu4XU47EJsOIdRk
XICYSrqc>. Acesso: 9 set. 2014.

Qual a importância do controle leiteiro?

Resumo

Nesta aula você conheceu os cuidados com a vaca gestante, parturiente, lactante 

e com o bezerro. Identifi cou as diferenças entre o desmame natural e o precoce. 

Viu também a importância do controle leiteiro para a produção de leite.

Atividade de aprendizagem

1. Quais os métodos de diagnóstico de gestação da vaca?

2. Diferencie vaca parturiente e lactante.

3. Fale sobre os cuidados com o bezerro.

4. Qual a diferença entre desmame precoce e natural?

5. O que é o controle leiteiro? 
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Aula 6 –  Alimento para o gado de corte e leite 

Objetivos

 Defi nir e classifi car os alimentos para o gado.

Elaborar rações para o gado. 

6.1 Alimentos
Ao iniciarmos nossa aula sobre alimento para gado de corte e de leite, vamos 

identifi car, para melhor compreensão, o conceito de alimento. Segundo 

Quadros (2005):

Alimentos são substâncias que podem ser ingeridas, digeridas e assi-

miladas, contribuindo assim para manutenção e a produção do ani-

mal. São produtos animais ou vegetais, bem como seus subprodutos. 

O alimento é qualquer produto de origem natural ou artifi cialmente 

preparado que, quando corretamente usado, apresenta valor nutritivo 

(QUADROS, 2005, p. 9).

Como visto, os nutrientes são os componentes essenciais dos alimentos. 

O correto fornecimento desses nutrientes permitirá o melhor desempenho 

produtivo dos animais, seja para carne ou leite.

6.1.1 Classifi cação dos alimentos
Os alimentos são classifi cados em volumosos, concentrados, minerais, vitaminas 

e aditivos (CRIZANTO et al., 2009).

Volumosos: alimento volumoso é aquele de baixo teor energético e com alto 

teor de fi bra. Sendo este subclassifi cado em seco e úmido ou suculento. São 

exemplos de alimento volumoso seco: forragens desidratadas, fenos, cascas 

e palhas. São exemplos de alimento volumoso úmido: forrageiras, capineiras, 

pastos e raízes. 
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Concentrado: Alimento concentrado é aquele com alto teor de energia. 

Podem ser divididos em concentrados energéticos, quando possuem menos 

de 20% de proteína bruta, e concentrados proteicos, quando possuem mais 

de 20% de proteína bruta.

O milho, aveia, trigo, cevada, arroz e sorgo (Figura 6.2) são exemplos de 

alimento concentrado energético. Já as sementes de oleaginosas, tais como 

algodão, soja (Figura 6.2), amendoim e coco se enquadram na classifi cação de 

concentrados proteicos de origem vegetal. Farinhas de carne, sangue e peixe 

são exemplos de concentrados proteicos de origem animal.

Figura 6.1: (a) Feno; (b) Capim elefante.
Fonte: <http://www.cepolina.com/photo/nature/country/hay/5/hay-yellow-bale.jpg>; <http://cdn.ruralcentro.net/1/2012/10/16/capim-elefante.
png>. Acesso em: 28 ago. 2014.

Figura 6.2: (a) Sorgo do Colégio Técnico de Floriano; (b) Grãos de soja.
Fonte: <http://idealmt.com.br/wp-content/uploads/2014/04/Energia-bio15_0.jpg>; <http://www.jovemsulnews.com.br/
wp-content/uploads/2014/03/soja-vagem.jpg>. Acesso em: 28 ago. 2014.

Minerais: a concentração de minerais nas plantas forrageiras é bastante variável, 

pois dependem do gênero, espécie e variedade; época do ano; condições 

climáticas do local; da quantidade do elemento no solo; do tipo de solo e suas 

condições, como pH e umidade, pois afetam a disponibilidade de absorção da 

planta; e, por fi m, o estádio de maturidade da mesma (MENDONÇA JÚNIOR 

et al., 2011). Com isso se justifi ca a suplementação de minerais aos bovinos.

a b
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Os minerais são classifi cados em macrominerais, sendo eles: cálcio, sódio, 

fósforo, magnésio, cloro, enxofre e potássio; e microminerais, tais como cobre, 

ferro, cobalto, iodo, selênio, molibdênio, zinco, manganês, fl úor e cromo. 

Figura 6.3: Bovino comendo sal mineral.
Fonte: <http://www.fazendao.com/wp-content/uploads/2014/05/8.png>. Acesso em: 28 ago. 2014.

Os macrominerais são elementos estruturais importantes dos ossos e outros 

tecidos e são constituintes valiosos dos fl uidos corporais. Os microminerais 

atuam como cofatores enzimáticos ou servem como componentes enzimáticos 

(CRIZANTO et al., 2009). 

Vitaminas: o termo vitamina signifi ca aminas vitais descritas como compostos 

orgânicos presentes em pequenas concentrações nos alimentos. São importantes 

porque participam de diferentes processos na manutenção da saúde, cresci-

mento e reprodução dos animais.

Tais vitaminas como A, D e E devem ser suplementadas para bovinos. As 

demais, vitamina K e do complexo B são sintetizadas naturalmente por esses 

animais no rúmen. No entanto, todas as vitaminas são nutrientes indispensá-

veis aos bovinos de produção.

A vitamina D, nos bovinos, pode ser sintetizada por exposição à luz solar 

(ANDRIGUETTO et al., 1983).
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Acesse o link a seguir e leia 
o texto sobre a “Importância 

alimentar das vitaminas”:
PEREIRA, Ricardo. Importância 

alimentar das vitaminas. 
Disponível em: <http://

www.atividaderural.com.br/
artigos/4ec64d31b02c1.pdf>. 

Acesso em: 17 jul. 2014.

Acesse o link a seguir e 
leia o texto sobre “Aditivos 

na produção de bovinos 
confi nados”:

GRAMINHA, César Vitaliano 
et al. Aditivos na produção 

de bovinos confi nados. 
Disponível em: <http://

www.grupoapb.com.br/pdf/
bovinos_confi nados.pdf>.  

Acesso em: 17 jul. 2014.

Acesse o link a seguir e leia 
o texto sobre a “Uréia na 

alimentação de ruminantes”:
GONÇALVES, Clenderson 

Corradi de Mattos; TEIXEIRA, 
Júlio César; SALVADOR, 

Flávio Moreno. Uréia na 
alimentação de ruminantes. 

Disponível em: <http://www.
uesc.br/cursos/pos_graduacao/

mestrado/animal/bibliografi a2011/
joseaugusto_artigo2_ureia.pdf>. 

Acesso em: 17 jul. 2014.
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Figura 6.4: Molécula da vitamina A (esquerda) e vitamina E (direita).
Fonte: Adapatdo de: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/09/Retinol.png/275px-Retinol.png>; 
<http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/04/vitamina-E-alfa-tocoferol.gif>. Acesso em: 17 jul. 2014.

Aditivos: aditivo é uma substância adicionada a um alimento para melhorar 

sua aparência, sabor, textura ou sua conservação com o objetivo de melhorar 

o desempenho animal sem prejudicar a alimentação humana (CRUZANTE et 

al., 2009).

Na nutrição animal, os aditivos mais utilizados são:

• ionóforo (monensina sódica, salinomicina, lasalocida) 

• probióticos 

• leveduras

• substâncias tamponantes (bicarbonato de sódio, óxido de magnésio, car-

bonato de cálcio)

Outros elementos são adicionados à alimentação de ruminantes com o objetivo 

de maximizar os resultados da produção, entre esses, destaque para a ureia, 

que é uma fonte de nitrogênio não proteica.

Cite 3 exemplos de alimento volumoso e 3 de alimento concentrado.
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Acesse o link a seguir e conheça 
as “tabelas de composição 
de alimentos e exigências 
nutricionais para bovinos no 
Brasil”.
VALADARES FILHO, Sebastião 
de Campos et al. Tabelas de 
composição de alimentos e 
exigências nutricionais para 
bovinos no Brasil. Disponível 
em: <http://www.simcorte.
com/index/Palestras/s_
simcorte/16_tiao.PDF>. Acesso 
em: 17 jul. 2014.
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6.2 Ração para o gado
A ração é uma mistura de alimentos de forma equilibrada para fornecer todos 

os nutrientes exigidos pelos animais. Ela varia de acordo com a fase de criação 

e potencial do animal.

Quando a ração está desbalanceada, o animal ingere alguns nutrientes em 

excesso e outros em quantidades insufi cientes, o que resulta no desbalancea-

mento desta, que por sua vez irá originar consequências negativas. Caso elas 

não sejam corrigidas, podem causar a redução no desempenho animal e, em 

alguns casos, até mesmo a morte dos animais (CHIELLE et al., 2008).

Ao iniciar uma formulação de ração para o gado, seja de leite ou de corte, deve 

ser adotado um modelo de exigência nutricional, como a National Research 

Council ou NRC, seguindo tabelas com a composição nutricional dos principais 

alimentos utilizados na formulação de rações. 

Veja um exemplo, segundo Andriguetto et al. (1983), de uma ração formulada 

para vaca de produção de leite.

Tabela 6.1: Formulação de ração para vaca leiteira.

Ingredientes Kg PB (%) NDT (%) Ca (%) P (%)

Milho em grão moído 58,10 5,23 46,48 0,01 0,14

Farelo de soja 20,00 3,20 12,40 0,02 0,21

Farelo de torta de soja (45%) 4,20 1,89 3,27 0,01 0,02

Farelo de torta de algodão (40%) 15,00 6,00 10,50 0,02 0,15

Ureia 0,60 1,68 - - -

Bifosfato de cálcio 1,00 - - 0,25 0,19

Sal comum 1,00 - - - -

Mistura de micro elementos 0,10 - - - -

TOTAL 100,00 18,00 72,65 0,31 0,71

Kg = quilograma, PB = proteína bruta, NDT = nitrogênio digestíveis totais, Ca = cálcio, P = fósforo. 

Fonte: Andriguetto et al. (1983).

Vale destacar que a ração concentrada é suplementar às forragens volumosas 

para bovinos. O método de distribuição dessa ração concentrada é muito 

importante para a ingestão de todos os nutrientes.
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Um criador contrata você para fazer a formulação da ração do gado da pro-

priedade. Qual é o primeiro passo a tomar? O que pode variar na formulação 

entre os animais que receberão a ração?

Resumo

Nesta aula, você conheceu o que é um alimento e como eles se classifi cam para 

a alimentação do gado de leite e de corte. Viu também sobre a ração para o 

gado destacando seus ingredientes.

Atividade de aprendizagem

1. Defi na alimento.

2. Como se classifi cam os alimentos?

3. Qual a diferença entre concentrado e volumoso?

4. Quais as vitaminas não sintetizadas pelos ruminantes?

5. Por que é necessária suplementação mineral para os bovinos?

6. O que são aditivos? Cite 3 tipos.

7. O que você entende por ração? O que é necessário seguir para formular 

uma ração para o gado?
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Aula 7 – Principais doenças dos bovinos

Objetivo

 Descrever os sinais sugestivos e as medidas de prevenção e controle 

das principais doenças bovinas.

7.1 Febre aftosa
A febre aftosa é uma doença infectocontagiosa causada por um RNA vírus e 

que ataca todos os animais de casco fendido, tais como os bovinos, os suínos, 

os caprinos e os ovinos.

No período contagioso, a febre aftosa caracteriza-se por uma fase febril, pelos 

arrepiados, indisposição, adelgaçamento. Na fase eruptiva, o animal apresenta 

formação de aftas nos espaços interdigitais e na boca, marcha difi cultosa e baba 

abundante. Na vaca leiteira, apresenta, também, aftas no úbere e nos tetos.

Figura 7.1: Bovino com afta na boca.
Fonte: <http://www.agrovalor.com.br/2011/noticias/3182-governo-investe-pesado-na-luta-contra-febre-aftosa>. 
Acesso em: 23 jul. 2012.

A seriedade de aftosa não decorre das mortes que provoca, mas, sobretudo, 

dos prejuízos econômicos que causa em decorrência da febre e da perda de 

apetite, afetando a produção leiteira, tendo o crescimento retardado, queda 

na reprodução e perda de peso.
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Orquite
Infl amação do testículo.

Epididimite
Infl amação do epidídimo.

Bovinocultura de corte e leitee-Tec Brasil 64

A transmissão da doença ocorre por contato direto ou indireto. A vacinação 

do rebanho é a medida profi lática utilizada. Em áreas livres da doença, o 

método geralmente empregado é o sacrifício dos animais doentes e suspeitos. 

O período de incubação varia de 18 horas a 3 semanas.

7.2 Brucelose
A brucelose bovina é uma zoonose causada pela Brucella abortus. No animal 

contaminado, essa bactéria se encontra, especialmente, no útero, na placenta 

e no líquido fetal.

Os principais sintomas na vaca são aborto e retenção de placenta. Nos touros, 

pode ocorrer orquite e epididimite, podendo levar à esterilidade.

Figura 7.2: Orquite brucélica em touro
Fonte: <http://www.google.com.br/imgres?q=orquite+bovina&num=10&hl=pt-BR&tbm=isch&tbnid=CEqi12T7bnKhFM:
&imgrefurl>. Acesso em: 23 jul. 2012.

A dispersão dessa doença ocorre por meio do corrimento do útero, restos de 

placenta, líquidos e fetos abortados, eliminados pelo animal doente em parto 

normal ou aborto, sendo que esse material pode contaminar a água e os 

alimentos que venham ser ingeridos.

A medida profi lática adotada é a vacinação. O período de incubação da bru-

celose é variável, indo de 2 semanas a mais de 7 meses. 
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Acesse o link a seguir e 
assista ao vídeo sobre a 
“Tuberculinização”.
<http://www.sba1.com/pt/
videos/agropecuaria/865/
tuberculinizacao-ajuda-
a-identifi car-animais-
contaminados>.

Tuberculinização
Prova realizada com a tuberculina 
(produto obtido da cultura do 
bacilo da tuberculose) para o 
diagnostico da tuberculose bovina.
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7.3. Tuberculose
Causada pela bactéria Myobacterium bovis, a tuberculose bovina é caracte-

rizada pelo desenvolvimento progressivo de lesões nodulares denominadas 

tubérculos, que podem localizar-se em qualquer órgão ou tecido (MARQUES; 

MAIA JÚNIOR; ZAPPA, 2008).

As principais vias de contagio são a via respiratória e a digestiva. A respiração 

difícil e a tosse seca são sintomas da tuberculose, porém, podem não aparecer. 

Com o avanço da doença, na maioria dos casos, pode ser observado magreza 

acentuada, costelas salientes, ventre retraído e gânglios linfáticos aumentados. 

Na forma intestinal ocorre diarreia, emagrecimento e falta de apetite.

Figura 7.3: Bovino com magreza acentuada.
Fonte: <http://bp2.blogger.com/_SW0wmfw-3Q4/SAiZTmeSaiI/AAAAAAAAAEw/U8EV5_xmMcs/s320/Magra.JPG>. 
Acesso em: 28 ago. 2014.

O diagnóstico preconizado é a prova de tuberculinização. Como medida de 

prevenção, é indicado realizar a tuberculinização uma vez por ano nos animais, 

não introduzir no rebanho os animais que não tenham sido submetidos à 

tuberculinização e cuidar da higiene das instalações. 

Bovinocultura_Corte_Leite_BOOK.indb   65Bovinocultura_Corte_Leite_BOOK.indb   65 09/01/15   09:5309/01/15   09:53



Bovinocultura de corte e leitee-Tec Brasil 66

7.4. Mastite
Também chamada de mamite, a mastite é uma infl amação do úbere caracte-

rizada por processo infl amatório e por alterações químicas e físicas do leite. O 

úbere se apresenta endurecido, dolorido e com temperatura elevada.

Figura 7.4: Úbere com mastite clínica.
Fonte: <http://www.editora.ufl a.br/_adm/upload/boletim/Bol_93.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2012.

A transmissão da mastite ocorre de uma vaca para outra, de várias formas. En-

tre elas acontece pelas mãos do ordenhador e pelos equipamentos de ordenha 

não higienizados corretamente. 

A prevalência da mastite está relacionada, principalmente, ao manejo antes, 

durante e após a ordenha. Para tanto, a prevenção depende da conscientização 

do ordenhador, dos procedimentos adequados de ordenha, incluindo as formas 

corretas de higienização e a desinfecção do ambiente, do animal, do profi ssional 

e de todos os utensílios utilizados na ordenha (COSER; LOPES; COSTA, 2012).

A forma mais segura de diagnosticar a mastite é pelo exame do leite. Os exames 

mais utilizados são o teste da caneca telada e o California Mastitis Test (CMT).

Como medida de tratamento, deve ser isolado o animal doente, banhar o 

úbere com água morna e massageá-lo delicadamente, ordenhar totalmente 

a vaca duas vezes ao dia e inocular, via intramamária, pomada de antibiótico. 
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Esporozoítas
Microrganismos parasitas.
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7.5 Tristeza parasitária
A tristeza parasitária é uma doença causada por hematozoários dos gêneros 

Babesia e Anaplasma. A transmissão da babesiose e anaplasmose bovina pode 

ocorrer biologicamente pelo carrapato Boophilus microplus, comumente 

conhecido como carrapato do boi, e, mecanicamente, na anaplasmose, por inse-

tos hematófagos e fômites contaminados (TRINDADE; ALMEIDA; FREITAS, 2011). 

O carrapato parasitado, ao picar o bovino para se alimentar, junto com a saliva 

inocula os esporozoítas que se encontram nas glândulas salivares. A transmissão 

pode ser, também, através da picada do inseto, que realiza a transferência 

direta de sangue de bovinos portadores para susceptíveis.

Figura 7.5: Carrapato do boi.
Fonte: <http://sites-1.wpengine.netdna-cdn.com/biogenesis-bago/wp-content/uploads/sites/65/2012/10/Carrapato-
-Tele%C3%B3ginas-2-3.jpg>. Acesso em: 28 ago. 2014.

A doença é caracterizada por febre, anemia, sangue na urina e icterícia, oca-

sionando diminuição na produção de leite e, em alguns casos, causa aborto.

O diagnóstico das babesioses e anaplasmose bovina pode ser realizado com 

base nos sinais clínicos e na visualização dos parasitos no interior das hemá-

cias em esfregaços sanguíneos. Os métodos de profi laxia empregados para as 

hemoparasitoses são controle de vetores, quimioprofi laxia, premunição e uso 

de vacinas (TRINDADE; ALMEIDA; FREITAS, 2011). 
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1. Descreva sobre a mastite bovina destacando a transmissão, a prevalência, 

o diagnostico e o tratamento.

2. O que você entende por tuberculinização?

Figura 7.6: (a) Anaplasma; (b) babesia em esfregaço de sangue bovino.
Fonte: <http://www.veterinaria.org/asociaciones/vet-uy/articulos/artic_bov/052/bov052.htm>. Acesso em: 23 jul. 2012.

7.6 Raiva
A raiva é uma infecção produzida por um vírus que ataca o sistema nervoso 

do animal. Os bovinos raivosos apresentam rápida perda de peso, salivação 

abundante, difi culdade para engolir, paralisia e, em alguns casos, chegam à 

morte em menos de uma semana.

O principal transmissor da raiva dos herbívoros é o morcego hematófago da 

espécie Desmodus rotundus, habitualmente conhecido como morcego vampiro, 

por se alimentar de sangue.

Figura 7.7: Desmodus rotundus.
Fonte: <http://www.ryanphotographic.com/images/JPEGS/Desmodus%20rotundus,%20Vampire%20bat,%20captive%20
Denver%20Zoo.jpg>. Acesso em: 28 ago. 2014.
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Septicemia
Estado infeccioso geral.
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Como medida de prevenção adota-se a vacinação antirrábica do rebanho e 

o combate sistemático aos morcegos hematófagos, tal como a utilização de 

pasta vampiricida nas feridas dos bovinos (MAPA, 2009).

7.7 Rinotraqueíte infecciosa bovina
A rinotraqueíte infecciosa bovina é uma doença infectocontagiosa originada 

pelo herpesvírus bovino causando retardo no crescimento de animais jovens, 

queda na produção de leite, abortos frequentes e queda na efi ciência repro-

dutiva dos bovinos. Os sinais comuns são tosse, corrimento nasal e ocular, 

febre e vulvovaginite.

Figura 7.8: Corrimento nasal bovino
Fonte: <http://www.milkpoint.com.br/hotsites/vallee/ibr.asp>. Acesso em: 23 jul. 2012.

Não há tratamento especifi co, mas pode-se prescrever a administração de an-

tibióticos para impedir infecções bacterianas. A adoção de medidas de higiene 

e vacinação favorece o controle da doença (BORTOT; BARIANI; ZAPPA, 2009).

7.8 Paratifo dos bezerros
O paratifo é uma doença infecciosa provocada pela Salmonella que aparece, ge-

ralmente, a partir da segunda semana de vida do bezerro. A transmissão ocorre 

pela ingestão de água e alimentos contaminados pelas fezes de animais doentes. 

Ao atingir o aparelho digestivo, os germes penetram na mucosa e caem na 

corrente sanguínea, ocasionando septicemia. Desse modo, a salmonela habita 

o sangue, o fígado, o baço, o intestino e os pulmões, podendo causar lesões 

nesses órgãos.
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Os sintomas característicos são diarreia intensa com fezes acinzentadas, perda 

de apetite, febre, prostração, pelos arrepiados e olhos fundos. O período de 

incubação varia de 2 a 8 dias.

Figura 7.9: Diarreia bovina. 
Fonte: <http://itabaiana.seapa.com.br/?attachment_id=1065>. Acesso em: 24 jul. 2012.

7.9 Timpanismo ruminal
O timpanismo é um distúrbio metabólico de animais ruminantes, associado 

a fatores que impedem que o animal elimine gases produzidos durante a 

fermentação ruminal (PAGANI, 2008).

É uma doença de caráter nutricional, pois está associada à ingestão de excesso 

de alimento concentrado e defi ciência de alimento fi broso, não havendo 

estímulo ruminal.

Figura 7.10: Bovino com timpanismo.
Fonte: <http://www.ufsm.br/lpv/casos/caso3/caso3.html>. Acesso em: 24 jul. 2012.
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Acesse o link a seguir e assista 
ao vídeo sobre a verminose 
em bovinos.
<http://www.youtube.com/
watch?v=Wu20QkA-snw>.
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Procedimento cirúrgico de 
abertura do rúmen.
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Vermes adultos
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O principal sinal é o abaulamento do rúmen no fl anco esquerdo, que fi ca 

cheio de gases produzidos no rúmen. Nos casos mais graves, se faz necessária 

a ruminotomia. 

Evitar dietas com excesso de grãos e defi ciente em fi bras é a medida básica de 

prevenção contra o timpanismo em bovinos.

7.10 Verminose
A verminose atinge animais de todas as idades, no entanto, os animais jovens 

são mais acometidos por vermes. A perda de peso, a queda na produção de 

leite e a predisposição a outras doenças são alguns dos prejuízos caudados 

pela verminose.

A verminose pode ser gastrointestinal e pulmonar. Os ovos produzidos pelas 

fêmeas do verme são incubados nos brônquios do hospedeiro, na forma 

pulmonar, e no estômago e intestino do hospedeiro, na forma gástrica. A 

contaminação ocorre pela disseminação dos ovos nas fazes do bovino. 

Figura 7.11: Ciclo dos vermes dos bovinos.
Fonte: Adaptado de: <http://www.itambe.com.br/pagina/1284/entenda-o-controle-estrategico-das-verminoses-em-
-bovinos-leiteiros.aspx>. Acesso em: 23 jul. 2012.

Os sintomas esperados são perda de apetite, pelos arrepiados e sem brilho, 

emagrecimento, mucosas pálidas, edema de barbela, tosse, respiração acele-

rada e secreção nasal.

O uso de vermífugos e o controle de ovos no ambiente de criação dos animais 

são as medidas de prevenção e controle da doença.
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1. O que é o timpanismo bovino?

2. Como ocorre a contaminação e quais são os sintomas da verminose em 

bovinos? 

Resumo

Na Aula 7, foram abordadas algumas das principais doenças que atingem os 

bovinos com seus sinais, medidas profi láticas e controle. As doenças descritas fo-

ram febre aftosa, brucelose, tuberculose, mastite, tristeza parasitária, raiva, rinotra-

queíte infecciosa bovina, paratifo dos bezerros, timpanismo ruminal e verminose.

Atividade de aprendizagem

1. Descreva sobre a febre aftosa destacando os prejuízos econômicos cau-

sados por essa doença.

2. A brucelose bovina causa sérias perdas na reprodução do rebanho. Quais 

os sintomas dessa doença?

3. Quais as principais vias de contágio e os sintomas da tuberculose bovina?

4. Qual a principal suspeita quando uma vaca de leite apresenta seu úbere endu-

recido e com temperatura elevada? Qual exame é indicado para o diagnóstico?

5. Como ocorre a transmissão de tristeza parasitária em bovinos?

6. Quais as medidas de prevenção da raiva bovina?

7. Descreva sobre a Rinotraqueíte infecciosa bovina.

8. Quais são os sintomas e a forma de transmissão do Paratifo em bezerros?

9. Doença de caráter nutricional associada à ingestão de excesso de ali-

mento concentrado e defi ciência de alimento fi broso. De qual doença 

estamos falando?

10. Quais os prejuízos caudados pela verminose em bovinos?

Bovinocultura_Corte_Leite_BOOK.indb   72Bovinocultura_Corte_Leite_BOOK.indb   72 09/01/15   09:5309/01/15   09:53



Escroto
Testísculos

Ducto deferente

Cordão espermático

Glândula Cowper

Próstata

Vesícula seminal

Uretra

Flexão 
sigmóide

Epidídimo

Pênis
Prepúcio

Cabeça

Corpo

Cauda

e-Tec BrasilAula 8 – Reprodução de bovinos 73

Aula 8 – Reprodução de bovinos

Objetivos

Identifi car o aparelho  reprodutor do touro e da vaca.

Conhecer o ciclo reprodutivo da vaca.

Apontar as características da gestação da vaca.

8.1 Aparelho reprodutor dos bovinos
No intuito de entender como ocorre a reprodução dos bovinos, é necessário 

inicialmente conhecer o seu aparelho reprodutor, ou seja, os componentes que 

participam da reprodução.

Para melhor compreensão, vamos identifi car o aparelho reprodutor do touro 

e da vaca.

8.1.1 Aparelho reprodutor do touro
O aparelho reprodutor do touro envolve o escroto, testículos, epidídimo, ducto 

deferente, cordão espermático, vesícula seminal, próstata, glândula de cowper, 

uretra e pênis. Observe a Figura 8.1 e identifi que as partes citadas.

Figura 8.1: Aparelho reprodutor do touro.
Fonte: Adaptado de Ensminger (1973).
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Escroto: é um divertículo do abdômen que envolve os testículos. Sua principal 

função é a regulação térmica que mantém os testículos em temperatura inferior a 

do corpo do animal para que ocorra a produção espermática.

Testículos: nos testículos ocorre a produção dos espermatozoides e do 

hormônio masculino, a testosterona. O espermatozoide é a célula reprodutiva 

masculina constituída de cabeça, que transporta o material genético, e cauda 

ou fl agelo, que confere motilidade ao espermatozoide. A testosterona é essencial 

para o funcionamento dos órgãos reprodutores do macho, características 

masculinas e impulso sexual.  

Epidídimo: é um ducto de coleta e armazenagem de espermatozoides. É 

constituído de cabeça, corpo e cauda. 

Depois de ter sido armazenado no epidídimo, o esperma avança através do 

vaso deferente até a próstata, onde se mistura com o sêmen originário da 

vesícula seminal, movendo-se pela próstata até a uretra durante a ejaculação.

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Epid%C3%ADdimo>. Acesso em: 11 jul. 2014.

Ducto deferente: também denominado de vaso deferente, constitui-se de 

um tubo delgado revestido de células ciliadas desde a cauda do epidídimo 

até a uretra. Tem como função transportar os espermatozoides para a uretra 

durante a ejaculação.

Cordão espermático: parte que envolve o ducto deferente, fi bras longitudi-

nais de musculatura lisa, ductos sanguíneos e nervos. 

Vesícula seminal: glândula acessória que secreta um líquido que proporciona 

um meio de transporte dos espermatozoides.

Próstata: é uma glândula secretora de fl uido espesso, rico em proteína e sais, 

alcalino e odor característico. 

Glândula de Cowper: também denominada de glândula bulbouretral. Essa 

glândula produz uma secreção alcalina que tem a fi nalidade de neutralizar a 

uretra antes da passagem do sêmen durante a ejaculação. 
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Uretra: é um tubo prolongado que se estende desde a bexiga até o pênis. Em 

certo ponto existe uma ligação entre a uretra e o ducto deferente e vesícula 

seminal, o que retrata a uretra como condutora de sêmen.  

Pênis: é o órgão de copulação do touro. Atrás do escroto forma uma curva em 

S conhecida como fl exão sigmoide, que permite a extensão do pênis durante 

a ereção.

8.1.2 Aparelho reprodutor da vaca
Os ovários, trompas de falópio, útero, vagina, clitóris e vulva são os elementos que 

fazem parte do aparelho reprodutor da vaca. Vejamos cada um deles na Figura 8.2.

Figura 8.2: Aparelho reprodutor da vaca.
Fonte: Adaptado de Ensminger (1973).

Ovários: esses são os órgãos responsáveis pela formação das células reprodutoras 

denominadas de óvulos, por secretar hormônios femininos, tais como o estrógeno 

e a progesterona e formar o corpo lúteo.

Trompas de falópio: também denominado de tubas uterinas, as trompas de 

falópio são ductos cobertos de cílios que ligam os ovários, através do infundíbulo, 

aos cornos uterinos. Na reprodução, é o local onde ocorre a fecundação.

Útero: o útero é o órgão formado de corno uterino, corpo do útero e colo 

do útero. Encontra-se ligado as trompas de falópio pelos cornos uterinos, e a 

vagina pelo colo do útero. Na vaca prenhe, seu útero é expandido de acordo 

com o desenvolvimento do feto no seu interior. No momento do parto, o útero 

se contrai para expulsão do feto. 
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Vagina: a vagina é o canal que recebe o pênis e o sêmen durante a cópula e 

ejaculação. No momento do parto ela de estende para a passagem do feto.

Clitóris: localizado próximo a vulva, o clitóris é alongado e erétil, é o órgão 

de excitação feminino.

Vulva: a vulva é uma abertura externa comuns nos aparelho urinário e genital.  

Quais são as células reprodutoras do touro e da vaca? Onde elas são formadas?

8.2 Ciclo reprodutivo
O ciclo reprodutivo da vaca, também denominado de ciclo estral, tem duração 

média de 21 dias, podendo variar de 17 a 24 dias. Quatro fases fazem parte 

desse ciclo: proestro, estro, metaestro e diestro.

• Proestro: período de desenvolvimento do folículo, que ocorre após a 

regressão lútea. Nesse período, a fêmea monta em outras fêmeas, mas 

não se deixa montar. 

• Estro: período de receptividade sexual. Nessa fase, a fêmea aceita a mon-

ta de outro animal. 

Fonte: <http://www.oderson.com/images/esperma.gif>. Acesso em: 11 jul. 2014.
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Sinais de uma vaca em estro:

• inquietação e nervosismo, com movimentação e mugidos frequentes;

• cauda erguida e micção frequente;

• redução do apetite e da produção de leite;

• vulva edemaciada e brilhante, com liberação de muco vaginal;

• agrupamento em torno do rufi ão ou do touro;

• aceita a monta.

(AZEVÊDO; BEZERRA, 2006).

• Metaestro: período de desenvolvimento do corpo lúteo. A fêmea já não 

aceita a monta. 

• Diestro: período da fase madura do corpo lúteo. 

Anestro: período em que não ocorre atividade ovariana, ou seja, intervalo entre 

uma estação reprodutiva e outra.

Para melhor compreensão, vamos identifi car os hormônios envolvidos no ciclo 

reprodutivo.

8.2.1 Hormônios da reprodução
No cérebro existe uma estrutura chamada hipotálamo, que produz o hormônio 

gonadotrofi na (GnRH), que faz com que a hipófi se secrete outros dois hormônios: 

o FSH e LH, que comandam a produção de óvulos no ovário. 

O FSH promove o crescimento dos folículos, que à medida que crescem 

produzem quantidades crescentes de estradiol. Este faz aumentar a espessura 

do endométrio (camada que reveste o interior do útero). 
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Acesse o link a seguir e assista 
ao vídeo sobre os hormônios 

da reprodução da vaca: 
<http://www.youtube.com/

watch?v=u-D-cvH7x5o>. 
Acesso em: 11 jul. 2014.
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Na metade do ciclo, ocorre um pico de hormônio LH, que faz a ruptura do 

folículo dominante, liberando o óvulo. O folículo se transforma em corpo lúteo 

produzindo a progesterona que faz o endométrio se transformar preparando-se 

para facilitar a implantação do embrião.

Observe a Figura 8.3, que demonstra os estágios do ovário bovino.  

Figura 8.3:  Vários estágios do ovário bovino. (a) Ovário com pequenos folículos; (b)
Ovário com folículo maduro pronto para ruptura; (c) Ovário com folículo 
recém rompido; (d) Ovário com corpo lúteo maduro; (e) Ovário com corpo 
lúteo em regressão.

Fonte: Adaptado de Dyce, Sack e Wensing (1997).

O proprietário de um rebanho de bovinos, desconfi ado que suas vacas estejam 

em cio, contratou você para diagnosticar se ele realmente está certo. O que 

você espera encontrar com relação ao comportamento dos animais?

8.3 Gestação
A gestação ou prenhes compreende o período a partir da fecundação do óvulo 

pelo espermatozoide, com a formação e desenvolvimento de feto, terminando 

com o parto ou nascimento do feto. 

O período de gestação varia em cada espécie, na vaca dura cerca de 40 semanas. 

Durante esse período ocorrem algumas alterações no sistema reprodutivo, 

entre elas o peso do útero aumenta em 15 vezes, o ovário do animal gestante 

apresenta o corpo lúteo gestacional, o fl uxo sanguíneo uterino aumenta.
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A placenta é o órgão responsável pelas trocas materno-fetais. Ela fornece 

nutriente e oxigênio, remove metabólitos e regula ambiente uterino. A vaca 

apresenta o tipo cotiledonária devido à presença de cotilédones.

Figura 8.4: Feto bovino no interior das membranas fetais.
Fonte: <http://rehagronoticia.w3erp.com.br/w3dados/imgs/pub/01787.jpg>. Acesso em: 2 set. 2014.

Com o desenvolvimento normal do feto bovino, ele pode ser palpado, pelo canal 

retal, ao redor dos 70 dias de gestação, conforme demonstrado na Figura 8.5.

Figura 8.5: Método retal de detecção de prenhes na vaca.
Fonte: Adaptado de Ensminger (1973).

Próximo ao parto, o feto deve estar posicionado na forma correta, com os 

membros anteriores estendidos, junto com a cabeça, direcionados para o canal 

vaginal e membros posteriores fl exionados abaixo do corpo, conforme mos-

trado na Figura 8.6. O posicionamento anormal requer cuidados e intervenção 

de profi ssional habilitado para tal procedimento.
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Figura 8.6: Posição normal do feto.
Fonte: Adaptado de Ensminger (1973).

Posições anormais que necessitam correções:

Figura 8.7: Posições anormais do feto.
Fonte: Adaptado de Ensminger (1973).
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Descreva a posição correta do feto na vaca.

Resumo

Nesta aula, você identifi cou o aparelho reprodutor do touro e da vaca. Conheceu 

as fases e hormônios envolvidos no ciclo estral. Viu também como é a gestação 

da vaca e as posições do feto. 

Atividade de aprendizagem 

1. Cite e descreva os componentes do aparelho reprodutor do touro e da vaca.

2. Quais as fases do ciclo reprodutivo? Descreva cada uma.

3. Quanto tempo dura a gestação da vaca? 

4. Qual a função da placenta?

5. A partir de que idade do feto pode ser feito o diagnóstico retal de 

gestação na vaca?

Bovinocultura_Corte_Leite_BOOK.indb   81Bovinocultura_Corte_Leite_BOOK.indb   81 09/01/15   09:5309/01/15   09:53



Bovinocultura_Corte_Leite_BOOK.indb   82Bovinocultura_Corte_Leite_BOOK.indb   82 09/01/15   09:5309/01/15   09:53



e-Tec BrasilAula 9 – Rastreabilidade de bovinos 83

Aula 9 – Rastreabilidade de bovinos

Objetivos

Identifi car o conceito de rastreabilidade bovina.

Conhecer os tipos de identifi cação individual de bovinos.

9.1 Rastreabilidade bovina
A rastreabilidade surgiu de uma exigência de mercado e vem ganhando destaque 

mundial na produção de bovinos. O consumidor requer produtos seguros em 

relação à higiene e sanidade, e espera que os processos produtivos sejam 

ecologicamente corretos. Essa preocupação teve início com os problemas 

causados pela doença da vaca louca, que resultou na introdução de sistemas 

rigorosos de identifi cação animal e rastreabilidade de produtos cárneos.

Segundo o MAPA (2012, [documento on-line, não paginado]), 

[...] rastreabilidade representa a possibilidade de o consumidor conhe-

cer “a vida pregressa” dos produtos e identifi car os possíveis perigos à 

saúde coletiva a que foram expostos durante a sua produção e distri-

buição. Esses registros permitem identifi car até mesmo a origem das 

matérias-primas e insumos utilizados na produção.

Rastreabilidade é o conjunto de sistemas de informações e registros de ar-

quivos que permite fazer um estudo retrospectivo dos produtos oriundos da 

bovinocultura, disponíveis nos supermercados, até a propriedade onde foram 

produzidos, passando pelos estabelecimentos onde foram industrializados, 

processados e embalados (DUBOIS; MELO; FREIRE, 2002, p. 15).
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Código de Hammurabi
É um dos mais antigos conjuntos 

de leis escritas já encontrados. 
Estima-se que tenha sido 

elaborado pelo rei Hamurabi por 
volta de 1700 a.C.

Acesse o link a seguir e conheça 
a cartilha do novo serviço 

de rastreabilidade da cadeia 
produtiva de bovinos e bubalinos.
<http://www.indea.mt.gov.br/

arquivos/A_13ac836432643
aa3cf4580d489b71339CAR

TILHA_NOVO_SISBOV.PDF>. 
Acesso em: 12 jul. 2014.
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A rastreabilidade apresenta os seguintes benefícios.

• Favorece a vigilância epidemiológica, permitindo a melhor gestão de 

qualidade dos alimentos de origem animal e inocuidade, pois garante a 

efetiva defi nição de sua origem.

• Permite ao consumidor conhecer a qualidade do produto que consome, 

por meio da história da vida do animal, desde o local onde nasceu até 

onde foi abatido, incluindo informações sobre alimentação, medicações 

e transferências de propriedades. 

História da rastreabilidade dos animais

Descrita há 3.800 anos, a rastreabilidade está relatada no Código de 
Hammurabi. Essa prática teve início com a marcação do corpo de animais 

vivos para identifi cá-los. Os criadores de animais vivos tiveram o cuidado de 

identifi car seus animais para encontrá-los novamente em caso de perda ou 

roubo, para identifi car de qual setor de atividade pertenciam e para valorizá-los 

(DUBOIS; MELO; FREIRE, 2002). 

O produto do animal rastreado recebe certifi cação pelo órgão competente. A 

identifi cação dos animais e a capacidade de rastrear os seus passos são funda-

mentais no processo de certifi cação, dentro do sistema de acompanhamento 

da cadeia alimentar.

Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento. Adaptado de <http://www.plano.pt/rastreabilidade.html>. 
Acesso em: 12 jul. 2014.

Conforme o que foi visto, defi na com suas palavras o termo “rastreabilidade”.
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Acesse o link a seguir e conheça 
o manual operacional do 
SISBOV.
<http://www3.servicos.ms.gov.
br/iagro_ged/pdf/556_GED.
pdf>. Acesso em: 12 jul. 2014.
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9.2 Sistema de identifi cação dos animais
No Brasil, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

instituiu o Sistema Brasileiro de Identifi cação e Certifi cação de Origem Bovina 

e Bubalina, mais conhecido como SISBOV. 

O SISBOV é utilizado para a identifi cação e o controle do rebanho de bovinos 

e bubalinos do território nacional, bem como o rastreamento do processo 

produtivo no âmbito das propriedades rurais.

Fonte: <http://www.agricultura.gov.br/animal/rastreabilidade/sisbov>. Acesso em: 12 jul. 2014.

Esse sistema tem como principal objetivo identifi car, registrar e monitorar, indi-

vidualmente, todos os bovinos e bubalinos nascidos no Brasil ou importados.

A identifi cação individual pode ser feita de várias maneiras, tais como:

• Resenha

Registro das características do animal na fi cha individual, tais como pelagem, 

machas, sinais particulares etc.

Figura 9.1: Bovino com manchas brancas e pretas no corpo.
Fonte: <http://www.apoiogenetica.com.br/blog/sobre-racas/holandes/>. Acesso em: 12 jul. 2014.
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• Marcações a fogo e a frio

Têm como princípio básico formar fi guras decifráveis numericamente para 

marcação a fogo ou a frio em bovinos.

O sistema a fogo é simples e de baixo custo. Consiste na aplicação de ferro 

incandescente em formato de números, letras ou símbolos sobre a pele do 

animal. Suas desvantagens são a tendência à descaracterização com o passar 

do tempo, difi culdade de leitura e danifi cação do couro.

Figura 9.2: Marcação a fogo.
Fonte: <https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXtSi5fbM7ubW8JNoqEAakUrED5UB3xGaFIputq69F
xU-W7UOu>. Acesso em: 5 set. 2014.

A marcação a frio se diferencia da marcação a fogo pelo uso de ferro embebido 

em substâncias químicas.

• Tintas especiais

Consistem na marcação feita por meio de bastões com tinta especial. Esse método 

é pouco recomendado por não oferecer segurança e por ter baixa durabilidade.

• Tatuagens

Nos bovinos, a tatuagem é aplicada comumente na face interna da orelha do 

animal. Apresenta como vantagens ser de fácil aplicação, de boa durabilidade 

e de baixo custo.
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Figura 9.3: Tatuagem.
Fonte: <http://1.bp.blogspot.com/-ZJGPgfYN3qw/Tff0yZW4OxI/AAAAAAAAADs/A8HiI_NvYy4/s1600/IMG_6112.JPG>. 
Acesso em: 24 set. 2014.

• Etiquetas

São aplicadas na cauda do animal. Esse tipo de identifi cação é muito utilizado 

em transferências de animais por ser um método facilmente removível.

• Brincos 

É o método de identifi cação mais comumente utilizado na identifi cação animal,  

considerado de baixo custo, de fácil aplicação e de boa durabilidade; porém 

corre o risco de ser removido ou perdido. 

Figura 9.4: Brinco.
Fonte: <http://walktalk.fi les.wordpress.com/2010/06/boi.jpg> Acesso em: 05 set. 2014.
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Acesse o vídeo a seguir e 
conheça a utilização do 

método de identifi cação com 
chip em bovinos.

<http://www.youtube.com/
watch?v=7V7CIH_zJwQ>. 

Acesso em: 12 jul. 2014.

Bolus intra-rumenal
 O artefato de cerâmica 

é engolido pelo animal 
alocando-se no retículo 

(compartimento gástrico).
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• Fotografi a da íris ou retina

Consiste na fotografi a digital da íris ou da retina animal, a qual é posteriormente 

analisada e arquivada em software especial. Esse método de identifi cação é 

seguro e de alto custo.

Figura 9.5: Fotografi a da íris do bovino.
Fonte: <http://n.i.uol.com.br/ultnot/album/110125olho_f_005.jpg>. Acesso em: 24 set. 2014.

• Radiofrequência

Implante subcutâneo, bolus intra-rumenal e brinco eletrônico (boton com 

chip) são exemplos de identifi cação por meio de radiofrequência. São de alto 

custo e necessitam de uma identifi cação visual complementar.

Figura 9.6: Bolus intra-rumenal.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes do Nascimento.
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As marcas de identifi cação devem ser aplicadas, o mais tardar, trinta dias após 

o nascimento dos animais.

Suponhamos que um produtor contrata você para auxiliá-lo na identifi cação 

do seu rebanho. O que você sugeriria? Justifi que.

Resumo

Nesta aula, você identifi cou o conceito de rastreabilidade, seus benefícios e sua 

história. Conheceu também o Sistema Brasileiro de Identifi cação e Certifi cação 

de Origem Bovina e Bubalina (SISBOV) e os tipos de marcação individual 

empregados em bovinos.

Atividades de aprendizagem

1. Quais os benefícios da rastreabilidade?

2. Comente a história da rastreabilidade.

3. O que é SISBOV? Qual seu objetivo?

4. Cite três tipos de marcação individual de bovinos e descreva-os.

5. Descreva a utilização de chip em bovinos. 
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