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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado(a) estudante,
Bem-vindo(a) a 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, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Proﬁssional 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 Secretaria de Educação Proﬁssional 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 educação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores
de regiões distantes, geograﬁca ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização
contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação proﬁssional 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 proﬁssional qualiﬁcada

– 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 proﬁssional!
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
e-Tec Brasil
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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 deﬁnição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, ﬁlmes,
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.

e-Tec Brasil
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Palavra da professora autora

Nos últimos anos, a produção animal no Brasil tem ocupado posição de destaque no mercado mundial, seja na avicultura, bovinocultura, suinocultura e
demais setores da produção de alimentos de origem animal.
O aprimoramento das potencialidades dos animais domésticos ocorre através
dos conhecimentos relacionados à zootecnia com o intuito de incrementar a
produção animal e torná-la cada vez mais lucrativa.
A disciplina de Zootecnia Geral vai abordar elementos básicos, porém essenciais
para o estudo das diversas atividades relacionadas à produção de animais. Explore
as ﬁguras, faça as atividades e exercícios propostos ao longo de cada aula.
Bom trabalho!
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Apresentação da disciplina

A disciplina Zootecnia Geral possui carga horária de 60 horas. Tem por objetivo
disponibilizar ao aluno do Curso Técnico em Agropecuária conhecimentos
sobre a ezoognósia, aprumos, cronometria dentária, classiﬁcação zootécnica
das espécies de produção, sistemas e manejo de criação, doenças, higiene,
sanidade, pelagens e contenção animal.
Na Aula 1, veremos alguns conceitos zootécnicos utilizados no julgamento dos
animais, a parte da zootecnia relacionada à anatomia exterior (ou ezoognósia)
dos animais domésticos.
Na Aula 2, estudaremos a direção dos segmentos dos membros, mais conhecidos como os “aprumos” dos animais, além da identiﬁcação visual da idade
dos animais através de sua dentição.
Na Aula 3, exploraremos a descrição zootécnica dos equinos, suínos, bovinos,
caprinos, ovinos, bubalinos e aves. A partir do estudo da classiﬁcação zootécnica,
podemos conhecer as principais características de cada espécie.
Na Aula 4, vamos conhecer os sistemas de criação que são caracterizados segundo a espécie animal, condições ambientais, condições ﬁnanceiras, disponibilidade
de alimentos e mão de obra de acordo com a realidade das propriedades, assim
como também abordaremos sobre o manejo ideal para cada fase de criação.
Na Aula 5, aprenderemos sobre as principais doenças infectocontagiosas, parasitárias e tóxicas que atingem os animais de produção, bem como seus sintomas.
Na Aula 6, estudaremos os programas proﬁláticos, higiênicos e sanitários,
vias e métodos de aplicação de vacinas e medicamentos, e também sobre a
legislação sanitária animal.
Na Aula 7, veremos a cromotricologia, ou estudo das pelagens dos animais.
E também algumas técnicas de contenção de animais serão vistas nessa aula.
Bons estudos a todos!

11

Zootecnia_Geral_Ag.indb 11

e-Tec Brasil

09/01/15 09:15

Zootecnia_Geral_Ag.indb 12

09/01/15 09:15

Projeto instrucional

Disciplina: Zootecnia Geral (carga horária total: 60 horas)
Ementa da disciplina: classiﬁcação zootécnica; julgamentos; estudo do exterior
das espécies; estudos dos aprumos; cronometria dentária; pelagem dos animais
domésticos; doenças dos animais; sistemas de criação.

Aulas

Objetivos de aprendizagem

Materiais

Carga horária
(horas)

Aula 1 – Introdução à Zootecnia:
conceitos zootécnicos e
ezoognósia

• Descrever conceitos zootécnicos.
• Definir ezoognósia.
• Identificar as partes exteriores dos
animais de interesse zootécnico.

Impresso

9

Aula 2 – Introdução à Zootecnia: aprumos e cronometria dentária

• Definir e classificar aprumos.
• Identificar cronometria dentária.

Impresso

9

Aula 3 – Introdução à Zootecnia:
classificação zootécnica
das espécies

• Identificar a classificação zootécnica
das principais espécies domésticas.

Impresso

8

Aula 4 – Sistemas e manejo de criação

• Caracterizar os sistemas de criação dos animais.
• Determinar o manejo para cada fase de criação.

Impresso

8

Aula 5 – Doenças dos animais
de produção

• Identificar as principais doenças
infectocontagiosas, parasitárias e tóxicas.
• Verificar os sintomas das principais doenças
infectocontagiosas, parasitárias e tóxicas.

Impresso

8

Aula 6 – Higiene e sanidade
na produção

• Analisar programas profiláticos,
higiênicos e sanitários.
• Utilizar vias e métodos de aplicação
de vacinas e medicamentos.
• Identificar a legislação sanitária animal.

Impresso

8

Aula 7 – Pelagens e contenção animal

• Identificar os tipos de pelagens dos animais
• Distinguir as técnicas de contenção animal

Impresso

10

13
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Aula 1 – Introdução à Zootecnia: conceitos
zootécnicos e Ezoognósia
Objetivos
Descrever conceitos zootécnicos.
Deﬁnir Ezoognósia.
Identiﬁcar as partes exteriores dos animais de interesse zootécnico.

1.1 Conceitos zootécnicos
Zootecnia é a ciência aplicada que estuda e aperfeiçoa os meios de promover a
adaptação econômica do animal ao ambiente criatório (INSTITUTO CAMPINEIRO
DE ENSINO AGRÍCOLA, 1981).
Os conceitos zootécnicos determinantes da beleza, defeitos, vícios e taras dos
animais são utilizados no julgamento ou apreciação dos animais domésticos.
A seguir, vamos apresentar cada deﬁnição.
a) Beleza
Beleza é a eﬁciência das regiões do corpo do animal em relação à sua utilidade. Uma região é considerada bela quando preenche os requisitos para o
desempenho de seu papel.
A beleza pode ser classiﬁcada em: absoluta, relativa e convencional.

• Beleza absoluta = Eﬁcientes a qualquer utilidade, não importam a aptidão,
raça ou idade. Exemplo: Aprumos perfeitos.
• Beleza relativa = Exigida para uma determinada utilidade. Exemplo: O bovino tipo carne deve apresentar culote cheio e o tipo leite, corpo anguloso.

Aprumos
Exata direção que têm os
membros em relação ao solo,
de modo que o peso corporal
do animal seja regularmente
distribuído sobre cada um
daqueles membros.

• Beleza convencional = Apresentada para ﬁm comercial. Exemplo: andamentos naturais ou adquiridos.
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b) Defeito
Defeito é o contrário de beleza, ou má qualidade física do animal. Pode ser
classiﬁcado em absoluto, relativo, convencional, congênito e adquirido.

• Defeito absoluto = Prejudica o animal em qualquer situação. Exemplo:
Maus aprumos.
• Defeito relativo = Prejudica parcialmente o animal. Exemplo: Cavalo de
sela com pescoço grosso devido à castração tardia.
• Defeito convencional = Estabelecido pela moda ou ﬁm comercial. Exemplo:
Pelagens que não se enquadram na pretensão do indivíduo.
• Defeito congênito = Devido a anomalias do crescimento e/ou da forma
do esqueleto. Exemplo: Criptorquidismo (ausência de testículos).
• Defeito adquirido = Surge durante a fase de vida pós-natal do animal.
Exemplo: Cegueira por doença.

c) Vício
O vício está relacionado à má qualidade de comportamento do animal. A doma
incompleta, hereditariedade e manejo incorreto são causas dos vícios nos animais.
Exemplos de vícios: cavalos que mordem algo sem sentido, vacas que mamam
em si mesmas.
• Tara
Tara é qualquer sinal visível exteriormente que deprecia o animal. Exemplos:
Tumores moles ou duros e manqueiras provocados por esforço em trabalho ou
por acidente. Cicatrizes acidentais ou cirúrgicas também são taras.

e-Tec Brasil
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Com base no que você já estudou, deﬁna com suas palavras:
a) tara

b) vício

c) defeito

d) beleza

1.2 Ezoognósia
A parte da Zootecnia relacionada à anatomia exterior dos animais domésticos
que permite a apreciação da aptidão do animal pela sua conformação exterior
é chamada de Ezoognósia.
O conhecimento da localização, limites e denominações das regiões do corpo
é de fundamental importância para que se possa julgar com eﬁciência um
animal, assim como classiﬁcá-lo (NEIVA, 1998).
Veja as ﬁguras a seguir que mostram as regiões externas do corpo de animais
da espécie bovina, equina, suína, caprina, ovina e das aves. Depois, avalie seus
conhecimentos, respondendo à atividade em seguida.
Destaque para o cupim do bovino (Figura 1.1). Ele está presente apenas em
algumas raças, como exemplo, a raça nelore e raça guzerá.

Aula 1 – Introdução à Zootecnia: conceitos zootécnicos e Ezoognósia

Zootecnia_Geral_Ag.indb 17

17

e-Tec Brasil

09/01/15 09:15

a

Marrafa

Cupim Chifre

Fronte
Anca

Garupa Lombo Dorso

Chanfro

Inserção
da cauda
Coxa
Culote

Focinho
Ganacha
Pescoço
Espádua

Cauda

Barbela

Jarrete
Vassoura
Bainha
Umbigo
Prepúcio
Testiculos

Maçã do peito
Canela

Cilhadouro

b

Largura
Perímetro toráxico
Garupa dos íleos
Comprimento de garupa
Cupim Chifre
Osso sacro
Inserção da cauda
Íleo
Lombo Dorso
Abertura dos ísquios
Anca
Ísquio

Marrafa

Fronte

Olho
Chanfro
Focinho

Ganacha
Orelha
Flanco
Comprimento
Espádua corporal
Barbela
Costado
Cilhadouro

Períneo
Coxa
Ligamento
posterior
Quarto
posterior
Jarrete
Membros
posteriores

Tetas

Quartela

Veia
Mamária
Ligamento
Anterior
Quarto
Anterior

Maçã do peito
Membros Anteriores
Canela
Casco

Sobreunha

Ângulo do casco

Altura da garupa

Figura 1.1: (a) Exterior do bovino – macho; (b) Exterior do bovino – fêmea.
Fonte: <http://zootecniatotal.blogspot.com/2008/11/exterior-dos-bovinos.html>; <http://zootecniatotal.blogspot.com/2008/11/exterior-dos-bovinos.html>.
Acesso em: 28 set. 2010.
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No equino (Figura 1.2), observe as orelhas curtas e eretas e a crina pendente.
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20

31
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10

4
5
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19

23

17

24

33
25

26
27
28
29

34
35

1. Orelhas
2. Fronte
3. Chanfro
4. Focinho e narinas
5. Boca e lábios
6. Ganachas
7. Masseter
8. Pescoço
9. Crineira e crinas
10. Cernelha
11. Dorso
12. Lombo

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Anca
Garupa
Cauda
Nádega
Peito
Espádua ou paleta
Cilhadouro
Costado ou costelas
Ventre ou barriga
Flanco ou ilhal
Braço
Antebraço

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Joelho
Canela
Junta ou boleto
Quartela
Casco ou pé
Coxa
Soldra
Perna
Curvilhão ou jarrete
Tendão da canela
Machinho

Figura 1.2: Regiões do corpo do cavalo.
Fonte: Torres e Jardim (1975).

Aula 1 – Introdução à Zootecnia: conceitos zootécnicos e Ezoognósia

Zootecnia_Geral_Ag.indb 19

19

e-Tec Brasil

09/01/15 09:15

Uma característica marcante presente nos caprinos (Figura 1.3) é a cauda
curta e ereta.
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15
6

17
19
18
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23

25

24

21

28

26
27
1. Fronte
2. Chanfro
3. Focinho e boca
4. Face e bochecha
5. Barba
6. Brincos
7. Pescoço
8. Cernelha ou cruz
9. Dorso
10. Lombo

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Região dorsolombar
Anca ou ponta da anca
Garupa
Cauda
Paleta ou espádua
Peito e ponta do peito
Costado ou costelas
Ventre
Coxa ou pernil
Perna

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Jarrete ou curvilhão
Úbere
Veias mamárias
Tetas
Joelho
Quartela
Pé e unhas ou cascos
Junta e machinho

Figura 1.3: Regiões do corpo da cabra.
Fonte: Torres e Jardim (1975).
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O ovino (Figura 1.4) apresenta cauda mais longa e caída quando comparada
com a do caprino.
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Fronte
Chanfro
Focinho ou nariz
Face e bochecha
Garganta
Pescoço
Paleta ou espádua
Cernelha, garrote ou cruz
Dorso
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20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

17

24

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Lombo
Ponta das ancas
Garupa
Cauda
Peito e ponta do peito
Tórax ou costado
Ventre ou barriga
Pernil ou coxa
Nádega

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Perna
Antebraço
Joelho
Quartela
Junta e sobreunhas
Pé e unhas ou casco
Curvilhão ou jarrete
Cilhadouro
Virilha

Figura 1.4: Regiões do corpo do carneiro.
Fonte: Torres e Jardim (1975).
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Os suínos (Figura 1.5) são animais de membros curtos e focinho característico
da espécie.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orelhas
Mandíbulas ou ganachas
Focinho
Bochecha
Fronte
Pescoço
Paleta ou espádua
Dorso

9. Lombo
10. Garupa
11. Pernil
12. Costado
13. Flanco anterior
14. Flanco posterior
15. Ventre ou barriga
16. Antebraço

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Joelho
Sobreunhas
Cascos
Quartela e junta
Canela
Curvilhão ou jarrete
Nádega

Figura 1.5: Regiões do corpo do porco.
Fonte: Torres e Jardim (1975).
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A crista e a barbela apresentam maior tamanho e cor mais escura no galo
quando comparadas as da galinha.

Crista
Orifício nasal
Bico
Face
Barbelas
Frente do
pescoço

Cabeça
Olho
Orelha
Lóbulo da orelha
Pescoço Curva do dorso
Manto
Almofadão
Espádua
Dorso
Timoneiras

Frente asa
Arco asa
Coberta da
asa
Peito

Cobertas da cauda
Secundárias
Primárias ou voadeiras

Pulmão
Tarso

Canela
Unha
Dedo

Cobertas das primárias
Pulmão
Penas do corpo

Pé

Figura 1.6: Região do corpo de uma galinha.
Fonte: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola (1981).

Crista de Serra
Ponto da crista
Folha da crista
Cabeça
Pálpebra superior
Íris
Pálpebra inferior
Ouvido
Pescoço
Face
Lóbulo do ouvido

Dentes
da crista
Frente da crista
Base
Mandíbula superior
Mandíbula inferior
Canto
Bordo da Barbela
Barbela

Figura 1.7: Região da cabeça do galo.
Fonte: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola (1981).
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Você viu no começo da aula os conceitos zootécnicos determinantes. Uma vez
que mostramos a você essas ﬁguras, é interessante observar que o conhecimento
do exterior dos animais é indispensável para identiﬁcar nele a beleza, os
defeitos, os vícios e as taras.

Agora, coloque em prática seu estudo. Com o auxílio do seu tutor presencial
e juntamente com ele, visite uma propriedade que tenha criação de todos ou
alguns dos animais citados e responda ao questionário a seguir.
1. Identiﬁque, apontando as seguintes partes no bovino:
a) membros anteriores e membros posteriores
b) marrafa, fronte, chanfro e ganacha
c) dorso, garupa e cauda
2. Identiﬁque, apontando as seguintes partes no equino:
a) tábua do pescoço, crineira e cauda
b) jarrete, canela e quartela
c) paleta, peito e boleto
3. Identiﬁque, apontando as seguintes partes no ovino:
a) ﬂanco anterior e posterior
b) costado e ventre
c) membros posteriores
4. Identiﬁque, apontando as seguintes partes no caprino:
a) membro anterior
b) jarrete e quartela
c) peito e anca
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5. Identiﬁque, apontando as seguintes partes no suíno:
a) membro posterior
b) papada e paleta
c) garupa e pernil
6. Identiﬁque, apontando as seguintes partes da ave (galinha ou galo):
a) crista, bico e barbela

Visite o link a seguir e saiba
mais sobre o exterior dos
bovinos.
<http://pt.scribd.com/
doc/16598964/Julgamento-deanimais-3>

b) pescoço, asas e feito
c) canela, pé e dedo

Resumo
Nesta aula, você estudou conceitos importantes de Zootecnia, entre eles,
beleza, vício, defeito e tara. Você entendeu, também, o que é Ezoognósia e
aprendeu a distinguir as partes do corpo de equinos, suínos, bovinos, caprinos,
ovinos e das aves.

Atividades de aprendizagem
1. O que você entende por Zootecnia?
2. Deﬁna e classiﬁque beleza zootécnica.
3. O que é defeito? Descreva sobre sua classiﬁcação.
4. Diferencie vício e tara.
5. O que é Ezoognósia? Descreva sua importância.
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Aula 2 – Introdução à Zootecnia: aprumos
e cronometria dentária
Objetivos
Deﬁnir e classiﬁcar aprumos.
Identiﬁcar cronometria dentária.

2.1 Aprumos: deﬁnição e classiﬁcação
A deﬁnição dos aprumos é dada pela direção dos segmentos dos membros,
considerados isolados ou em conjunto, ou simplesmente a direção normal
dos membros.
Observe a Figura 2.1 a seguir.

Figura 2.1: Defeito de aprumo ao andar.
Fonte: <http://www.equisport.pt/pt/artigos/maneio-tecnica/um-problema-de-aprumos>. Acesso em: 2 jan.2012.

O equino da Figura 2.1 apresenta defeito de aprumo. Veja que seus membros
se chocam quando em movimento e que a direção de um dos membros em
relação ao solo não é perfeita.
Os aprumos são classiﬁcados em regulares e irregulares.
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Com aprumos regulares o animal apresenta bom equilíbrio, sólida sustentação
e correta distribuição de pressões sobre as superfícies articulares dos membros.
Os aprumos irregulares são os defeituosos, prejudiciais ao equilíbrio e à boa
sustentação do animal.

a

b

Figura 2.2: (a) aprumos regulares, (b) aprumos irregulares.
Fonte: <http://www.lucianomarega.blogspot.com/>. Acesso em: 2 jan. 2012.

Aprumos são linhas imaginárias utilizadas no julgamento e avaliação da
composição de pernas e pés dos animais. Essas linhas são traçadas sobre o
aparelho locomotor com o objetivo de delinear e avaliar a postura dos animais
proporcionando o seu equilíbrio.

Equilíbrio desejado

Figura 2.3: Equilíbrio desejado.
Fonte: <http://medicinaveterinariapmpe.blogspot.com/2010_08_01_archive.html>. Acesso em: 2 jan. 2012.
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Após deﬁnir e classiﬁcar os aprumos, vamos agora identiﬁcar como podem ser
vistos os aprumos nos animais.
Os aprumos podem ser apreciados pelos:
• membros anteriores (visto de frente e de perﬁl); e
• membros posteriores (visto de perﬁl e pela parte de trás).

Deﬁna com suas palavras o que vem a ser aprumos e o que eles avaliam?

2.1.1 Aprumos anteriores vistos de perﬁl
Aprumos anteriores regulares vistos de perﬁl ocorrem quando a vertical baixada
da ponta da espádua toca o solo uns 5 cm adiante das unhas.
Aprumos irregulares ocorrem com:

• Desvio total para diante = Acampado-de-diante.
• Desvio total para trás = Sobre-si-de-diante ou debruçado.
• Desvio parcial nos joelhos para diante = ajoelhado.
• Desvio parcial nos joelhos para trás = transcurvo.

Figura 2.4: Aprumo ajoelhado.
Fonte: <http://www.marchadorweb.com.br/Quiz_Resposta6.html>. Acesso em: 2 jan. 2012.
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Outros aprumos anteriores irregulares são apreciados de perﬁl como:
Boletos para diante = boletado.
Quartelas para diante = longe de quartela ou sapateiro.
Quartelas para trás = curto de quartela.
Pés para diante = pé comprido.
Pés para trás = pé pinçadeiro e pé boto.

Visão lateral dos membros

Regular

Debruçado

Acampado
de diante

Transcurvo

Ajoelhado

Figura 2.5: Aprumos anteriores vistos de perﬁl.
Fonte: <http://www.saudeanimal.com.br/aprumo.htm>. Acesso em: 6 fev. 2012.

1. Quando ocorrem aprumos anteriores regulares vistos de perﬁl?
2. Cite três tipos de aprumos irregulares vistos de perﬁl.

2.1.2 Aprumos anteriores vistos de frente
Aprumos anteriores regulares vistos de frente ocorrem quando a vertical baixada
da ponta da espádua divide joelho, canela, boleto, quartela e pé ao meio.
Aprumos irregulares ocorrem com:
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• Desvios totais para fora = Aberto-de-frente.
• Desvios totais para dentro = Fechado-de-frente.
• Desvios parciais nos joelhos e boletos para fora= arqueado
• Desvios parciais nos joelhos e boletos para dentro= cambaio

Figura 2.6: Aprumo cambaio.
Fonte: <http://www.lucianomarega.blogspot.com/>. Acesso em: 2 jan. 2012.

Outros aprumos anteriores irregulares são apreciados de frente, como: pés para
fora = arqueados; pés para dentro: cambaios; torções para fora = esquerdo;
torções para dentro = caravanho.

Visto de frente

Regular

Aberto

Fechado

Arqueado

Cambaio

Figura 2.7: Aprumos anteriores vistos de frente.
Fonte: Adaptado de: <http://www.ositeoﬁcialdocavalo.com.br/aprumos.htm>. Acesso em: 2 jan.2012.
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1. Quando ocorrem aprumos anteriores regulares vistos de frente?
2. Cite três tipos de aprumos irregulares vistos de frente.

2.1.3 Aprumos posteriores vistos de perﬁl
Aprumos posteriores regulares vistos de perﬁl ocorrem quando a linha do
aprumo baixada da ponta da nádega passa pela ponta do jarrete, tangencia
a porção posterior na parte superior e alcança o solo a 5 cm atrás das unhas.
Aprumos irregulares ocorrem com:
• Desvios totais para frente = curvilhão em foice, curvilhão reto, adiantado
de trás.
• Desvios totais para trás = acampado de trás ou atrasado de trás.
Outros aprumos posteriores irregulares são apreciados de perﬁl, tais como:
desvios parciais nos jarretes para trás = jarrete aberto; para diante = jarrete
fechado. Nos boletos, quartelas e pés, os desvios recebem as mesmas denominações dos membros anteriores.

Membros posteriores (vista lateral)
a) Normal (ideal)
b) Curvilhão em foice
c) Curvilhão reto
d) Adiantado de trás
e) Atrasado de trás

a

b

c

d

e

Figura 2.8: Aprumos posteriores vistos de perﬁl.
Fonte: <http://medicinaveterinariapmpe.blogspot.com/2010_08_01_archive.html>. Acesso em: 2 jan. 2012.
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2.1.4 Aprumos posteriores vistos pela parte de trás
Aprumos posteriores regulares vistos pela parte de trás ocorrem quando a linha
de aprumo baixada da ponta da nádega divide o jarrete, a canela, o boleto, a
quartela e o casco em duas partes praticamente iguais.
Aprumos irregulares ocorrem com:
• Desvios totais para fora = Aberto-de-trás.
• Desvios totais para dentro = Fechado-de-trás.
• Desvios parciais nos jarretes para fora= jarretes abertos.
• Desvios parciais nos jarretes para dentro= jarretes cambaios.
• Desvios parciais nos boletos e pés para fora = zambro; para dentro = cambaio.

Visão de trás

Normal

Jarretes
abertos

Jarretes
cambaios

Aberto
de trás

Acesse o link a seguir e conheça
sobre os aprumos nos equinos
<http://www.horseonline.com.
br/aprumos.htm>

Fechado
de trás

Figura 2.9: Aprumos posteriores vistos pela parte de trás.
Fonte: <http://www.ositeoﬁcialdocavalo.com.br/aprumos.htm>. Acesso em: 2 jan. 2012.
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a

b

c

Da esquerda para a direita: animal A, B e C
Conforme o que foi visto e de acordo com a ﬁgura acima, complete:
a) Membros ______________ vistos de ____________.
b) O animal A apresenta aprumos ________________
c) O animal B apresenta aprumos ________________
d) O animal C apresenta aprumos ________________

2.2 Cronometria dentária
O conhecimento da idade dos animais implica em uma variação do valor
comercial do animal, por isso a preocupação da identiﬁcação visual da idade
dos animais através da dentição.
Os dentes são os órgãos que melhor registram a passagem do tempo,
constando o seu exame do reconhecimento dos tipos de dentes presentes e
do seu estado de erupção e desgaste.
O exame dos dentes é o método mais utilizado e a maneira mais barata de
estimar a idade dos animais, principalmente do equinos.
Normalmente, o cavalo adulto possui 40 dentes e a égua 36 dentes.
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• 12 incisivos (6 superiores e 6 inferiores)
• 24 molares (sendo distribuídos igualmente nas duas arcadas) e
• 4 caninos (em geral, ausente na fêmea)

Incisivo

Caninos

Barras

Molares

Figura 2.10: Dentes de cavalo adulto.
Fonte: <http://cavalobr.wordpress.com/2010/07/07/idade-pelos-dentes-dos-cavalos/>. Acesso em: 2 jan. 2012.

A cronometria dentaria é realizada com base nos dentes incisivos e caninos.
Os incisivos são classiﬁcados em pinça, médio e cantos, conforme a ﬁgura a seguir.

Cantos
Pinças Médios

Figura 2.11: Classiﬁcação dos incisivos.
Fonte: <http://www.xandinho.com.br/xcavalo%20dentes.htm>. Acesso em: 26 set. 2011.

Os caducos, conhecidos como dente de leite, são os primeiros a surgirem. Os
dentes pré-molares e caninos nascem na idade adulta.
A determinação da idade através da cronometria dentária é dividida em fases que
retratam todas as mudanças que acontecem na dentição dos equinos. Vejamos:
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O nascimento dos caducos ocorre até os 6 meses de idade. Primeiro surgem
as pinças aos 7 dias de vida, depois os médios, aos 30 dias, e em seguida os
cantos até os 6 meses.

Figura 2.12: Forma ovalada dos incisivos.
Fonte: <http://www.cavalodosuldeminas.com.br/artigos/outros/177/os_dentes_e_a_idade_dos_equinos./>.
Acesso em: 30 jan. 2012.

O rasamento dos caducos causado pelo desgaste e compressão dos dentes
origina uma forma ovalada dos incisivos.
O desgaste ocorre da mesma forma do surgimento, primeiro as pinças por
volta de 1 ano de idade, depois os médios com 1ano e 6 meses e os cantos,
que chegam até os 2 anos.

Figura 2.13: Forma ovalada nas pinças.
Fonte: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAtHEAJ/cronometria-dentaria-equinos>. Acesso em: 2 jan.2012.
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A muda dos caducos para deﬁnitivos ocorre quando se visualiza a mesa dentária
elíptica. De 2 a 3 anos para as pinças. De 3 a 4 anos para os médios e de 4 a
5 anos para os cantos.

Figura 2.14: Mesa dentária elíptica nos médios.
Fonte: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAtHEAJ/cronometria-dentaria-equinos>. Acesso em: 2 jan.2012

Por volta dos 5 anos é possível identiﬁcar o nascimento dos dentes caninos
nos machos.
Aos 6 anos se inicia o rasamento dos dentes deﬁnitivos e visualiza-se a mesa
dentária ovalada. O rasamento ocorre aos 6, 7 e 8 anos nas pinças, médios e
cantos respectivamente.

Figura 2.15: Mesa dentaria ovalada nas pinças.
Fonte: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAtHEAJ/cronometria-dentaria-equinos>. Acesso em: 2 jan.2012.
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A cauda de andorinha pode ser vista por volta dos 7 anos de idade.

Figura 2.16: Cauda de andorinha em equino.
Fonte: <http://www.mundodosanimais.com/portal/cavalos/artigos/584-denticao-equina-suas-fases-idade-do-cavalo-eproblemas.html>. Acesso em: 2 jan. 2012.

A mesa dentária arredondada aparece aos 9 anos de idade com o nivelamento
das pinças. Aos 10 anos ocorre o nivelamento dos médios, e o dos cantos até
os 12 anos.

Figura 2.17: Mesa arredondada nas pinças.
Fonte: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAtHEAJ/cronometria-dentaria-equinos>. Acesso em: 2 jan. 2012.

A partir dos 13 anos ocorre a formação da mesa dentária em forma de triângulo equilátero, denominada de triangulação, ocorrendo primeiro nas pinças.
Aos 14 nos médios e dos 15 aos 16 nos cantos.

e-Tec Brasil

Zootecnia_Geral_Ag.indb 38

38

Zootecnia Geral

09/01/15 09:16

Figura 2.18: Triangulação dos cantos.
Fonte: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAtHEAJ/cronometria-dentaria-equinos>. Acesso em: 2 jan. 2012.

Aos 17 anos vem a biangulação das pinças ou mesa dentária em forma de triângulo isósceles. A biangulação dos médios aos 18 anos e dos cantos aos 19 anos.

Acesse o link a seguir e saiba
mais sobre a cronometria
dentária nos bovinos
<http://www.holandesparana.
com.br/artigos/CRONOLOGIA_
DENTARIA_DOS_BOVINOS.pdf>.

Figura 2.19: Biangulação dos cantos.
Fonte: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAtHEAJ/cronometria-dentaria-equinos>. Acesso em: 2 jan. 2012.

A vida útil nos equinos é considerada dos 4 aos 20 anos de idade.
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Resumo
Na aula 2 você estudou a deﬁnição e os tipo de aprumos. Os aprumos anteriores e
posteriores podem ser regulares e irregulares e são avaliados vistos de frente, de
perﬁl e de trás. Você também identiﬁcou a cronometria dentária dos equinos
conhecendo a idade desses animais pela visualização de seus dentes.

Atividade de Aprendizagem
1. Ao observar a dentição de um equino, você visualiza a mesa dentária de
forma elíptica nos dentes médios. Qual a idade desse animal?
2. Ao veriﬁcar outro equino, observa-se a mesa ovalada nos cantos e a presença de dentes caninos. O que pode aﬁrmar?
3. Como podemos deﬁnir e classiﬁcar aprumos?
4. O que é cronometria dentária.
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Aula 3 – Introdução à Zootecnia: classiﬁcação
zootécnica das espécies domésticas
Objetivo
Identiﬁcar a classiﬁcação zootécnica das principais espécies domésticas.

3.1 Classiﬁcação zootécnica
das espécies domésticas
Iremos iniciar com a descrição zootécnica dos equinos, suínos, bovinos, caprinos,
ovinos, bubalinos e aves, espécies representativas de interesse econômico.
A partir do estudo da classiﬁcação zootécnica, podemos conhecer as principais
características de cada espécie. Assim, iremos identiﬁcar as aptidões das principais
espécies de animais para melhor explorá-las.

3.1.1 Equinos
Os equinos apresentam aptidões para sela, tração e mista. O cavalo de sela
é aquele acostumado a percorrer grandes distancias e resistente ao cansaço.
O cavalo de tração apresenta como característica a velocidade e forte esqueleto.
a) Sela: cavalos leves, enérgicos, inteligentes, com ossatura ﬁna e densa,
tendões e articulações bem deﬁnidos, corpo enxuto e estatura superior
a 1,45m (TORRES e JARDIM, 1975, p. 101). Ex.: Árabe e Mangalarga
Marchador.
b) Tração: cavalos com aspecto largo e profundo, bem proporcionado.
Ossatura forte, musculatura abundante. Menos ágil que o cavalo de sela.
Andar desembaraçado, direito e regular. Ex.: Percherão e Bretão.
c) Misto (sela e tração): cavalos com características intermediárias entre
os tipos sela e tração. Ex.: Andaluz.
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Figura 3.1: Equinos das raças Mangalarga Marchador, Percherão e Andaluz.
Fonte: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Mangalarga_Marchador.jpg>; <http://www.percheron-france.org/
userﬁles/1297/Image/ANEP/oscar566.jpg>; <http://images.forwallpaper.com/ﬁles/images/b/b24f/b24f5e9b/1031980/bay-andalusianhorse.jpg>. Acesso em: 22 nov. 2011.

3.1.2 Suínos
Os suínos são explorados principalmente para produção de carne, porém
alguns criadores buscam também a produção de banha e toucinho, produtos
apreciados na culinária brasileira. Vejamos as características do suíno, como
banha, carne magra e carne de toucinho.
a) Banha: também conhecidos como lard type. Apresentam o corpo largo,
profundo, simétrico, baixo e compacto. Ex.: raças nativas brasileiras Canastra e Piau.
b) Carne magra: Também conhecidos como bacon type. Apresentam o
corpo longo, profundo, bem equilibrado ou com quartos posteriores
predominantes. Ex.: Wessex.
c) Carne e toucinho: Suínos intermediários entre os tipos banha e carne
magra. Ex.: Landrace.

Figura 3.2: Suínos das raças Piau, Wessex e Landrace.
Fonte: <http://www.agrov.com/img/animais/sui_cap_ovi/piau.jpg>; <http://www.pigs.co.nz/wessex2.jpg>; <http://www.thepigpage.com/
cherney_nuttlemanshowpigs/images/2008/03-24/pig1.jpg>. Acesso em: 22 nov. 2011.
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3.1.3 Bovinos
Os bovinos são classiﬁcados como corte, leite, tração e misto. Bovino de corte
apresenta tendência à engorda ou capacidade de ganhar peso. O de leite apresenta tendência à aptidão leiteira. Já o bovino que tem força relaciona-se à tração.
a) Corte: O corpo tem a forma cilíndrica, conforme a raça, com os quartos
anteriores e posteriores igualmente desenvolvidos, preferindo-se maior
volume muscular nos posteriores. Ex.: Nelore.
b) Leite: A aparência geral, em comparação com a dos bovinos de corte, é
de um animal menos musculoso, com ângulos e costelas mais salientes,
porém revelando vivacidade, vigor e saúde. Apresentam um bom desenvolvimento das glândulas mamárias. Ex.: Holandesa.
c) Tração: os bovinos tipo tração apresentam conformação compacta, forte
e musculatura bem desenvolvida, principalmente no dorso e quartos posteriores. Pernas curtas e fortes, possuindo peito largo. O temperamento
deve ser dócil, calmo e sem vícios. Ex.: Mestiços nativos.
d) Misto (leite e carne): apresentam atributos intermediários aos bovinos
tipo carne e tipo leite. Ex.: Pardo suíço.

Figura 3.3: Bovinos de raça Holandesa, Nelore e Pardo-suíça.
Fonte: <http://animais.blogmaneiro.com/wp-content/gallery/vacas-holandesas/vacas-holandesas-11.jpg>; <http://4.bp.blogspot.
com/_PmBxRCFZL0I/S87inbuKF8I/AAAAAAAACxM/jwP7BJ99s8c/s1600/nelore.jpg>; <http://www.lagoa.com.br/images/
upload/noticia-legadomae-430.jpg>. Acesso em: 22 nov. 2011.
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Quais características a vaca produtora de leite apresenta? Cite uma raça leiteira.

3.1.4 Caprinos
Os caprinos possuem, além da aptidão para leite, carne e mista, a aptidão para
produção de pelo ou lã utilizada na fabricação de pelúcias, estofamentos de
móveis e automóveis (TORRES e JARDIM, 1975).
a) Leite: muito semelhantes às características gerais da vaca leiteira. Aspecto
descarnado, feminilidade acentuada nas matrizes e, sobretudo, úbere
desenvolvido e glanduloso. Ex.: Saanen.
b) Corte: corpo comprido e profundo, largo no dorso, espáduas bem desenvolvidas e com amplas e bem distribuídas massas musculares. Ancas bem
separadas, musculosas e arredondadas. Garupa ampla e comprida, com
inclinação suave e boa cobertura muscular. Ex.: Boer.
c) Pelo: caprinos com pelo brilhoso, ﬁno, suave e uniforme. São preferidos
os animais de pelos cacheados e enovelados, sendo rejeitados os ﬁos
muito lisos, curtos, untuosos, esponjosos e grosseiros. Ex.: Angorá.
d) Misto (leite e carne): caprinos que apresentam, em geral, baixa capacidade
para produzir leite e carne. Devem ser melhorados visando maior grau de
especialização para o tipo desejado. Ex.: Moxotó.

Figura 3.4: Caprinos da raça Saanen, Boer, Angorá e Moxotó.
Fonte: <http://www.bonniebluefarm.com/images/Upload/250/070507Elwene.JPG>; <http://www.kandklivestock.com/
assets/images/goat1.jpg>; <http://3.bp.blogspot.com/_T2Uiva-GlZQ/SmyMU7Fh7qI/AAAAAAAAEws/wejXl_y1L3I/
s1600-h/Quebec_angora_goat+%28Medium%29.jpg>; <http://www.revistaberro.com.br/upload/image/10-06-2010_
moxoto.jpg>. Acesso em: 22 nov. 2011.
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3.1.5 Ovinos
Os ovinos se destacam como produtores de lã, corte e misto. A pele do ovino
também é apreciada e utilizada na fabricação de bolsas e sapatos.
a) Lã: apresentam pequeno porte. O corpo apresenta como contorno desejável o mais cilíndrico, envolto por uma densa cobertura de lã, ocorrendo
os tipos de lã ﬁna, média ou forte. É característica a presença de maior
ou menor número de rugas na pele, especialmente no pescoço e peito.
Ex.: Merinos.
b) Corte e pele: ovinos sem lã, presentes no nordeste brasileiro. A substituição de lã por pelos curtos se deve à adaptação ao ambiente tropical.
Ex.: Santa Inês.
c) Misto (leite, carne e lã): apresentam carcaças de boa qualidade; lã de
espessura e comprimento médios e de inferior qualidade, usada geralmente em tecidos grosseiros; e baixa produção de leite com alto teor
de gordura. Ex.: Bergamácia.

Figura 3.5: Ovinos das raças Merino, Santa Inês e Bergamácia.
Fonte: <http://www.agroterra.com/mercado/usuarios/ImagenesPRDs/6030_9568_03_schaf.jpg>; <http://images01.olx.com.br/
ui/3/06/67/61329967_1.jpg>; <http://www.cenargen.embrapa.br/cenargenda/noticias2010/imagens2010/0710_23_cabras0.jpg>.
Acesso em: 22 nov. 2011.

Os caprinos apresentam várias aptidões, entre elas, corte e leite. Descreva a
conformidade do corpo esperada em um caprino com aptidão para corte e
em uma cabra de leite.
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3.1.6 Bubalinos
Os búfalos, quando puros, são bem caracterizados pela forma e volume
da fronte e também pela direção e desenvolvimento dos chifres (TORRES e
JARDIM, 1975). Eles apresentam aptidões para leite e misto.
a) Leite: apresentam úbere desenvolvido e glanduloso. Ex.: Murrah.
b) Misto para leite e carne: apresentam úbere pouco desenvolvido e
tendência à engorda. Ex.: Jafarabadi.
c) Misto para carne e tração: apresentam ossatura forte e musculatura
abundante Ex.: Carabao.

Figura 3.6: Bubalinos das raças Murrah, Jafarabadi e Carabao.
Fonte: <http://www.cpafro.embrapa.br/media/img/materias/foto_g_47.jpg>; <http://www.nordesterural.com.br/
obj/399_W350Q60I2SASRFHFVRLRRCLCTCRCB.jpg>; <http://noradar.com/animais/wp-content/uploads/2010/09/rosilho.
jpg>. Acesso em: 22 nov. 2011.
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3.1.7 Aves
As aves são exploradas quanto à produção de ovos com as galinhas de postura
e quanto à produção de carne com os chamados frangos de corte.
a) Postura: as boas poedeiras apresentam cristas, barbelas e patas descoradas
e pouco desenvolvimento corporal, mostrando aparência sadia. Ex.: New
Hampshire.
b) Corte: aves de corte caracterizam-se em rápido ganho de peso e peito
largo. Frangos de corte são abatidos em média aos 42 dias de vida quando explorados em condições ideais. Ex. linhagem Ross e Cobb.

Figura 3.7: Aves das raças New Hampshire e Cobb.
Fonte: <http://www.frenchprairiefarm.com/images/gallery/w500/122020467998.134.134.179.jpg>; <http://4.bp.blogspot.
com/_N1t9Uuf7DCc/SJIXOVQaYbI/AAAAAAAABK0/qJIpyymJ_qI/s400/Blue+Foot+Chicken.jpg>. Acesso em: 22 nov. 2011.

Você saberia identiﬁcar um bubalino? Como? Quais aptidões eles possuem?
Cite três raças de bubalinos.

Por ﬁm, podemos perceber que várias são as aptidões zootecnias dos animais
e que cada uma delas caracteriza o animal, principalmente na conformidade
física, que são pontos a serem observados na atividade a ser explorada.
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Resumo
Nesta aula, você conheceu a classiﬁcação zootécnica que envolve as aptidões
e funções dos equinos, suínos, bovinos, caprinos, ovinos, bubalinos e aves.

Atividade de Aprendizagem
1. Descreva sobre os equinos tipo sela, tração e misto.
2. Quais são as utilidades exploradas nos suínos? Descreva citando exemplos de raças.
3. Aponte as classiﬁcações zootécnicas dos bovinos. Comente.
4. Descreva sobre os caprinos tipo leite, corte, pelo e misto.
5. Comente sobre as utilidades exploradas nos ovinos.
6. Bubalinos das raças Murrah, Jafarabadi e Carabao apresentam qual
classiﬁcação?
7. Como se caracteriza uma ave de postura e de corte. Cite exemplos.
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Aula 4 – Sistemas e manejo de criação

Objetivos
Caracterizar os sistemas de criação dos animais.
Determinar o manejo para cada fase de criação.

4.1 Sistemas de criação
Você conhecerá agora os sistemas que servem de referencial para adequar a
realidade de muitas propriedades.
Os sistemas de criação são caracterizados segundo a espécie animal, condições
ambientais, condições ﬁnanceiras, disponibilidade de alimentos e mão de obra.
Há três categorias de sistemas de criação: sistema extensivo, sistema semi-intensivo e sistema intensivo.
Vamos identiﬁcá-los!

4.1.1 Sistema extensivo
É o sistema em que ocorre o máximo aproveitamento dos recursos naturais
com pouco investimento.
Os animais são criados soltos, como visto na Figura 4.1. Não são separados
machos, fêmeas e crias. Não existe controle de cobertura, ou seja, os animais
se reproduzem livremente.
As benfeitorias consistem apenas em uma cerca que delimita a propriedade,
um curral, cocho e bebedouro. A pastagem nativa da propriedade é a fonte
de alimento. Geralmente, os animais são mestiços ou de raça indeﬁnida. O
controle sanitário é mínimo.
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Figura 4.1: Suínos criados em sistema extensivo.
Fonte: Jackelline Ost.

4.1.2 Sistema semi-intensivo
Os recursos naturais são menos aproveitados e exigem mais investimento que
o sistema extensivo.
De maneira geral, os animais são mantidos no curral por determinado tempo,
ou durante a noite, ou apenas na ordenha, ou para a distribuição de ração que
é, no máximo, duas vezes ao dia, como observado na Figura 4.2.
Nesse sistema, as coberturas são controladas. Os cuidados higiênicos e proﬁláticos
são maiores que o sistema extensivo.

Figura 4.2: Caprinos criados em sistema semi-intensivo no Colégio Agrícola de Floriano.
Fonte: Jackelline Ost.
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4.1.3 Sistema intensivo
É um sistema que exige grande investimento. É recomendável somente para
animais de alta produção, pois toda a alimentação volumosa e concentrada
deve ser fornecida no cocho.
Os animais são mantidos presos durante todo o dia, como visto na Figura 4.3.
Geralmente, os animais apresentam elevado valor genético.
A reprodução é controlada e, muitas vezes, realizada por inseminação artiﬁcial.

Figura 4.3: Frangos de corte criados de forma intensiva no Colégio Agrícola de Floriano.
Fonte: Jackelline Ost.

Observe a ﬁgura com os ovinos. Qual o sistema de criação utilizado? Quais as
características desse sistema?

Figura 4.4: Criação de ovinos.
Fonte: <http://sistemavoisin.com.br/stored/837775646.jpg>. Acesso em: 19 nov. 2013.
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4.2 Manejo da criação
Inicialmente, neste tópico, lanço algumas perguntas: Como você deﬁne manejo?
Quando deve haver o manejo? Quem deve fazer o manejo?
O manejo compreende as atividades de todo o processo produtivo dos animais,
devendo ser conduzido com toda a atenção, pois dele depende o alcance de
melhores índices produtivos e o retorno econômico da atividade.
Ele pode ser diário ou não, dependendo do sistema de criação. Por exemplo,
o fornecimento de ração aos animais, uma vez existente, é realizado todos os
dias. O corte e cura do umbigo de bezerro recém-nascido são feitos apenas
uma vez em cada animal.
O manejo deve ser realizado pelo criador ou técnico responsável pela propriedade
que tenha contato direto com os animais.
Para um bom manejo na fazenda é conveniente que os animais sejam separados
em lotes de acordo com sua categoria ou fase de criação, por exemplo: lotes
de bezerros e lote de touros.
Vejamos algumas características de manejo das fases de criação citando algumas
curiosidades de acordo com cada espécie animal.

4.2.1 Fase inicial
Também conhecida como fase de cria, a fase inicial é a que exige mais
cuidados do produtor, portanto, um manejo ideal é fundamental para o bom
desempenho do animal.
Logo após o nascimento, nos mamíferos, é importante a ingestão do colostro
(Figura 4.5), que é o leite produzido nos primeiros dias de amamentação
pós-parto. Há estudos que indicam que a ingestão do colostro é importante
apenas nas primeiras horas após o parto, pois as imunoglobulinas responsáveis
pela imunidade estão em maior concentração nesse período.
O criador deve estar atento para que o recém-nascido ingira o colostro. Ele
deve levar o animal até os tetos para garantir a ingestão do colostro.
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Figura 4.5: Cordeiro ingerindo o colostro.
Fonte: <http://www.crisa.vet.br/exten_2001/man_cord3.jpg> Acesso em: 28 nov. 2014.

Ainda no primeiro dia de vida, deve-se realizar a “cura do umbigo”, que
consiste no corte e desinfecção do umbigo do animal. De 2 a 10 centímetros
do corpo do animal é indicado o corte do umbigo com tesoura devidamente
esterilizada, em seguida, deve ser aplicado produto desinfetante, como álcool
iodado a 10%, como observado na Figura 4.6. Para um resultado seguro,
utilizar uma pomada cicatrizante e repelente sobre o local.

Figura 4.6: Cura do umbigo em bezerro.
Fonte: <http://www.fcav.unesp.br/Home/entidades/PETMedicinaVeterinaria/umbigo3.jpg>. Acesso em: 17 set. 2014.

Em suínos conﬁnados é importante a suplementação de ferro (Figura 4.7). A
necessidade diária de ferro para leitões é de 5 a 10 mg/dia, principalmente
nas primeiras semanas. Através do leite materno, apenas 1 mg de ferro é
suprido (BERTECHINI, 2006).

Aula 4 – Sistemas e manejo de criação

Zootecnia_Geral_Ag.indb 53

53

e-Tec Brasil

09/01/15 09:16

Acesse o link a seguir e leia o
texto “Manejo de leitões do
nascimento ao desmame”.
Observe as medidas de manejo
adotadas nessa fase.
<http://professor.ucg.
br/siteDocente/admin/
arquivosUpload/4753/
material/MANEJO%20
DE%20LEIT%C3%95ES%20
DO%20NASCIMENTO%20
AO%20DESMAME.pdf>.

Figura 4.7: Aplicação de ferro em leitões.
Fonte: <http://2.bp.blogspot.com/-34IG8TYmW8s/T6U0X5OzspI/AAAAAAAACUw/7dqpOVbJ2aA/s400/100_7970.JPG>.
Acesso em: 19 nov. 2013.

O ﬁnal da fase inicial é acompanhado do desmame. Podemos deﬁni-lo como
o período em que a cria deixa de se alimentar apenas do leite materno e passa
a comer outro tipo de alimento, como, por exemplo, a ração. Esse período
varia em cada espécie e tipo de sistema de criação da propriedade. Em gado
de corte deve ser feito entre 6 e 8 meses.

Como deve ser realizada a cura do umbigo no bezerro?

4.2.2 Fase de crescimento e terminação
Essa fase compreende o período da desmama até a fase em que os animais estão
prontos para a produção, ou seja, animais estão aptos a serem explorados.
Algumas práticas de manejo também são indispensáveis nessa fase, tais como
a identiﬁcação, castração e descorna dos animais,
Para melhor controle do rebanho é necessária a identiﬁcação dos animais.
Os métodos mais simples utilizados são fogo, tatuagem, brincos (Figura 4.8),
correntes e picotes na orelha. Através da identiﬁcação é armazenado em ﬁchas
sobre data de cobertura, fêmeas prenhes, repetição de cio, provável data do
parto entre outros. Com a análise dessas ﬁchas podemos identiﬁcar os animais
produtivos e os improdutivos.
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Figura 4.8: Bovino com brinco de identiﬁcação.
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

Em sistemas intensivos avançados é feita a implantação de microchip no qual
tudo sobre o animal é armazenado em computador.
Outra prática é a castração, que consiste na retirada ou atroﬁa das glândulas sexuais, resultando na abolição da produção de células e hormônios
sexuais. A ﬁnalidade da castração varia com a espécie animal, apresentando
os seguintes objetivos:
• Ausência de odor e sabor na carne.
• Facilidade de manejo.
• Prevenção de reprodução não controlada.
• Coloração e maciez da carne.
• Melhor rendimento de carcaça.
A descorna é a técnica que consiste na extirpação dos cornos mediante cirurgia
ou no impedimento ao crescimento destes por métodos físicos ou químicos.
Principais vantagens da descorna são:
• Redução de lesões corporais e acidentes nos animais.
• Maior facilidade de manejo dos animais, devido maior docilidade.
• Redução do espaço nos estábulos, currais e veículos de transporte.
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A contenção do animal é fundamental para a prática da descorna. Observe a
Figura 4.9 seguinte.

Figura 4.9: Descorna por cauterização a ferro candente.
Fonte: <http://3.bp.blogspot.com/-gZi0NR-_OAc/TXeNubzoiqI/AAAAAAAAAxc/35Uhk9muxIE/s1600/180820102113.jpg>
Acesso em: 1 dez. 2014.

O que é e qual a vantagem da castração?

4.2.3 Fase de reprodução
Nessa fase, o manejo é voltado aos reprodutores (machos) e matrizes (fêmeas)
do rebanho.
Os reprodutores e matrizes devem ser selecionados para o acasalamento. Sendo
apontados aqueles que se destacam nos rebanho apresentando melhor
conformação, crescimento rápido, boa proliﬁcidade e produtividade. Para que
as matrizes gerem boas crias de características desejadas.
Feita a seleção de reprodutor e matriz, estes realizam a monta natural ou coleta
de sêmen seguida de inseminação, para a fecundação e formação do embrião
na fase de gestação.
O diagnóstico da gestação deve ser realizado. O diagnóstico da gestação mais
comum em grandes animais é através de palpação retal, em que é observada
a dilatação e consistência do útero. Outros métodos, como ultra-sonograﬁa,
também são bastante eﬁcazes.
As matrizes prenhas, próximo à data do parto, deverão ﬁcar em piquetes
(denominados maternidade) com a ﬁnalidade de proporcionar assistência
adequada tanto às matrizes quanto às crias. E quando da parição, até que
estes estejam em perfeitas condições, ou seja, sadios e fortes.
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A fase de gestação varia entre as espécies. Sendo que na vaca dura em média
285 dias, na égua 336 dias, na cabra e ovelha cerca de 150 dias, na porca, em
média, 114 dias.
A posição normal do feto na hora do parto deve ser observada. Em algumas
espécies a posição normal é com a cabeça colocada entre as patas dianteiras,
conforme observado na Figura 4.10 a seguir. Caso o feto não se encontre nessa
posição será necessário a intervenção do criador na hora do parto.

Figura 4.10: Posição normal do feto durante o parto nos equinos.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de:<http://www.saudeanimal.com.br/imagens/feto2.gif>.
Acesso em: 19 nov. 2013.

Outro cuidado nessa fase é com a placenta. Logo após a expulsão do feto
é esperado ainda nas primeiras horas que toda placenta seja expelida. Caso
não ocorra, será necessária a utilização de medicamentos para que ocorra
a expulsão de toda a placenta evitando assim possíveis quadros de infecção
após o parto.

Você é contratado para auxiliar na reprodução de um rebanho de bovinos.
Quais técnicas de manejo devem ser utilizadas nessa fase?
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Resumo
Nesta aula, você caracterizou os sistemas de criação dos animais e determinou
algumas técnicas de manejo utilizadas na fase inicial, de crescimento e terminação
e na fase de reprodução.

Atividade de aprendizagem
1. Diferencie os sistemas extensivo, semi-intensivo e intensivo de criação.
2. Cite os métodos de identiﬁcação dos animais.
3. Qual ﬁnalidade da castração para os animais de produção?
4. O que é a descorna e quais as suas vantagens?
5. Qual o período de gestação da vaca, égua, cabra e porca?
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Aula 5 – Doenças dos animais de produção

Objetivos
Identiﬁcar as principais doenças infectocontagiosas, parasitárias
e tóxicas.
Veriﬁcar os sintomas das principais doenças infectocontagiosas,
parasitárias e tóxicas.

5.1 Conceitos básicos sobre doenças
Caro aluno, para o melhor entendimento sobre as doenças que afetam os
animais é necessário conhecer alguns conceitos empregados no estudo das
doenças. São eles, segundo Fortes (2004):
• Os períodos clínicos referem-se às reações dos hospedeiros ante a ação
dos agentes causadores de doenças.

Hospedeiros
É um organismo que abriga
outro em seu interior ou o
carrega sobre si.

– Período de incubação: período desde o momento em que o parasito
infesta o hospedeiro até o aparecimento dos primeiros sintomas.
– Período de convalescência: período que inicia logo após a fase de
maior sintomatologia e termina com a cura do hospedeiro.
– Período latente: período assintomático, ou seja, sem sinais, embora
os parasitos não tenham sido totalmente destruídos.
• Períodos parasitológicos
– Período pré-patente: é a fase que decorre desde a entrada do parasito
no hospedeiro até a manifestação da doença.
– Período patente: é o discurso de tempo durante o qual os parasitos
podem ser facilmente demonstrados por técnicas diversas.
– Período subpatente: é aquele em que não é possível revelar a presença
do parasito.

Aula 5 – Doenças dos animais de produção

Zootecnia_Geral_Ag.indb 59

59

e-Tec Brasil

09/01/15 09:16

• Em relação à localização
– Ectoparatiso: se localiza na superfície externa do hospedeiro, como
pele, pelo e cavidades naturais.
– Endoparasito: se localiza nos sistemas circulatório, respiratório, digestivo, urinário, genital, nervoso e musculatura.
– Hiperparasita: é o que se localiza em outro parasita.
– Parasita auxiliar: utilizado para destruir espécies patogênicas.
Quando o organismo animal é invadido por um helminto ou artrópode diz-se que
houve uma infestação. Quando essa invasão é causada por um protozoário, diz-se
que houve infecção (CORRÊA, 1973). Porém há controvérsia entre autores,
pois alguns relacionam infecção com doença devido à presença de parasitos
internos e infestação por parasitos externos.

O carrapato, comum nos bovinos, é um exemplo de que tipo de parasitismo?

5.2 Doenças infectocontagiosas
Quando as doenças são causadas por diferentes agentes, ou seja, vírus, bactérias
e/ou outros microrganismos que podem ser transmitidos diretamente de um
animal infectado para outro, trata-se de doença infectocontagiosa.
A seguir, vamos conhecer algumas dessas doenças e como elas se comportam.

5.2.1 Carbúnculo hemático
O carbúnculo hemático é uma doença cosmopolita, ou seja, presente em
todo o mundo. É uma doença infecciosa de mamíferos causada pelo Bacillus
anthacis e caracterizada por uma septicemia aguda e tumefações hemorrágicas
(HOWARTH; REIS, 1981).
Sua transmissão ocorre por infecção proveniente do solo, insetos picadores e hematófagos, capins e fenos de áreas endêmicas, uso de carcaça de animal morto
pela doença como alimento e disseminação por animais carnívoros e pássaros.
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Figura 5.1: Ciclo do carbúnculo hemático.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: <http://4.bp.blogspot.com/_7mkGmo_XHFQ/TMzBO9atRWI/AAAAAAAAA48/rhI4rRyhHmE/s320/
ciclo+antraz.gif >. Acesso em: 19 nov. 2013.

A incidência da infecção natural ocorre em bovinos, ovinos, equinos, caprinos,
suínos e caninos. Os sintomas são aumento da temperatura corporal, hemorragias
nas mucosas visíveis, diarreia sanguinolenta, ruído respiratório causado pelo
edema de glote e faringe.
O tratamento e o controle do carbúnculo hemático se dão através da administração de antibiótico e vacinação do rebanho.

5.2.2 Colibacilose
Doença causada pela bactéria Escherichia coli, de incidência mundial, caracterizada
por septicemia, toxemia ou diarreia.
Na avicultura, a E. coli é predominante no pó da cama dos galpões e o aerossol
é o mais natural meio de infecção (SANTOS; MOREIRA; DIAS, 2008).
Animais adquiridos em leilões comumente introduzem a infecção em propriedades
previamente não contaminadas (HOWARTH; REIS, 1981). Consequentemente,
as fezes desses animais provocam um aumento de E. coli no meio iniciando
novas contaminações.

Acesse o link a seguir e leia o
texto “Entendendo a colibacilose
pós desmame”. Atenção para os
tópicos sobre a epidemiologia,
sinais e diagnóstico da doença
nos suínos.
<http://www.farmabase.com.
br/pdf/informativo-tecnicoentendendo-a-colibacilosepos-desmame.pdf>.

A não ou má ingestão do colostro está associada à presença de colibacilose em
leitões e bezerros. A diarreia com desidratação é o sintoma mais comum da
doença. O manejo adequado, com instalações limpas, secas e com lotação controlada, é a melhor maneira de controlar a colibacilose nos animais de produção.
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Na avicultura, os animais são criados sobre camas, que podem ser de casca de
arroz, bagaço de cana, maravalha entre outras. Qual a bactéria predominante
no pó da cama dos galpões? Qual o nome da doença?

5.3 Doenças parasitárias
A doença parasitária ou parasitose também é classiﬁcada como infecciosa,
porém, diferentemente da doença contagiosa, essa é causada por um parasito.
Veja, a seguir, exemplos de parasitose.

5.3.1 Coccidiose
Vocês já tiveram a curiosidade de observar as fezes dos animais? Já viram fezes
que parecem misturadas com sangue? Caso tenham visto, provavelmente foi
um caso de coccidiose.
Os coccídios são parasitos do epitélio intestinal, ocorrendo poucas vezes em
outros órgãos. É uma doença cujo nome é aplicado a um grupo de moléstias
dos intestinos causada por protozoários do gênero Eimeria.
A eimeriose nos bovinos atinge principalmente os animais jovens e é caracterizada
por uma diarreia mucoide e hemorrágica, causada na maioria dos casos pela
Eimeria zurnii. A infecção natural ocorre pela ingestão de oocistos maduros, os
quais podem sobreviver no meio ambiente cerca de 1 a 2 anos (CORRÊA, 1973).

Ambiente
interno

Ambiente
externo
Ingestão de
oocistos

Estadio 1

Estadio
infectante

Estadio 2

Oocisto

Excreção de
oocistos

Quatro
esporocistos

Oocistos não
esporulados

Figura 5.2: Ciclo da Eimeria no bovino.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: <http://acrileite.com/wp-content/uploads/2012/05/3.png>. Acesso em: 19 nov. 2013.
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A perda de apetite, ligeira hipertermia e diarreia sanguinolenta são os sintomas
comuns da coccidiose. O tratamento pode ser feito com o uso de sulfonamidas
e seu controle é difícil.

Acesse o link a seguir, leia o
texto “Coccidiose aviária” e
conheça os danos causados às
aves de produção.
<http://www.revista.inf.br/
veterinaria11/revisao/edic-vin11-RL25.pdf>.

5.3.2 Tristeza parasitária
A tristeza parasitária é uma doença causada por hematozoários dos gêneros
Babesia e Anaplasma. A transmissão da babesiose e anaplasmose bovina pode
ocorre biologicamente pelo carrapato Boophilus microplus. 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.

Esporozoítas
Microrganismos parasitas.

2

1

6

3

5

4

Figura 5.3: Ciclo da tristeza parasitária.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/carrapato/imagens/carrapato-007.jpg>. Acesso em: 19 nov. 2013.

Os sintomas são febre, anemia, sangue na urina e icterícia ocasionando 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 hemácias em esfregaços sanguíneos. Os métodos de proﬁlaxia empregados para as
hemoparasitoses são controle de vetores, quimioproﬁlaxia, premunição e uso
de vacinas (TRINDADE; ALMEIDA; FREITAS, 2011).
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Em relação à localização, qual tipo de parasita é o causador da coccidiose e
da tristeza parasitária?

5.4 Doenças tóxicas
Além das doenças classiﬁcadas como infectocontagiosas e parasitárias, existe
também as doenças tóxicas. Elas podem surgir pela exposição ou ingestão
prolongada a toxinas, levando a um quadro de toxidade aos animais.
Nos animais de produção, as doenças tóxicas mais comuns são as de origem
alimentar, tais como a intoxicação pelo ácido cianídrico e substâncias presentes
na planta samambaia.

Acesse o link a seguir e conheça
os princípios tóxicos da planta
samambaia aos animais.
<http://www.saudeanimal.com.
br/bovino_samambaia.htm>.

O ácido cianídrico da mandioca, responsável por quadros de intoxicação em
animais, é um composto químico que não se encontra livre na planta e sua
dose pode ser letal quando ultrapassa 1 mg/kg de peso vivo. Porém o cozimento
em água, secagem ao sol, torrefação e ensilagem da mandioca in natura são
métodos utilizados para reduzir a toxidez e tornar viável a mandioca como
alimento aos animais.
A planta Pteridium aquilinum, conhecida como samambaia, é tóxica aos animais.
No momento da sua brotação se concentra o maior risco aos bovinos, pois há
maior numero de agentes tóxicos. A samambaia, mesmo quando dessecada,
conserva toxidez por muito tempo.

Quais os riscos da ingestão da mandioca e da samambaia aos bovinos?
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Resumo
Nesta aula, você pode conhecer alguns conceitos relacionados ao estudo das
doenças dos animais. Identiﬁcou as principais doenças infectocontagiosas,
parasitárias e tóxicas.

Atividade de aprendizagem
1. Deﬁna período de incubação, convalescência e latente da doença.
2. Diferencie os períodos parasitológicos pré-patente, patente e subpatente.
3. Cite exemplo de ectoparasita e endoparasita.
4. Diferencie doença infectocontagiosa, parasitária e tóxica. Dê exemplos
de cada uma.
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Aula 6 – Higiene e sanidade na produção

Objetivos
Analisar programas proﬁláticos, higiênicos e sanitários.
Utilizar vias e métodos de aplicação de vacinas e medicamentos.
Identiﬁcar a legislação sanitária animal.

6.1 Programas proﬁláticos,
higiênicos e sanitários
O controle sanitário é implantado com o objetivo de estabelecer a sanidade
animal. Sem ele, vários são os problemas enfrentados pelo criador.
Para melhor compreensão desse assunto, vejamos alguns conceitos importantes
aplicados no controle sanitário:
• Sanidade animal é o conjunto de condições que conduzem ao bem-estar,
saúde, higiene e salubridade.
• Proﬁlaxia é a aplicação de meios para evitar doenças ou sua propagação.
• Zoonoses são as doenças transmissíveis do animal para o homem e do
homem para o animal.

6.1.1 Medidas proﬁláticas
É importante que existam medidas sanitárias e médicas como medidas de
proﬁlaxia para o controle das doenças transmissíveis no rebanho.
Tais medidas são práticas que visam reduzir ou impedir agentes patogênicos
nos locais em que são criados os animais.
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Acesse o link a seguir e leia o
texto “Limpeza e desinfecção
em suinocultura”. Observe a
importância da implantação
de um programa de limpeza e
desinfecção (PLD) nas instalações.
<http://docsagencia.cnptia.
embrapa.br/suino/suidin/
sudi020.pdf>. Acesso em: 17
set. 2014.

Quarentena
É o período em que o animal
ﬁca isolado, sem contado com
outros animais, para possível
observação de sinais de doença.

A limpeza diária das instalações, bebedouros e comedouros é muito importante
para a minimização de agentes causadores de doenças. Após a limpeza, recomenda-se a utilização de desinfetantes de amplo alcance, com ação bactericida,
fungicida e viricida nas instalações de circulação de animais.
A desinfecção é necessária por razões sanitárias e zootécnicas, uma vez que o
meio ambiente representa alto risco sanitário no ﬁnal de cada criação (SANTOS;
PINTO; FARIA; 2008).
A higiene do criador também é considerada, já que ele é o manipulador dos
animais, podendo transmitir e adquirir doenças. Por isso, o uso de roupas
limpas, avental e botas podem ser descritos como o mínimo para a proteção
tanto do criador como do animal.
Todo animal, antes de ser introduzido no rebanho, deve passar por período de
quarentena para evitar riscos e não comprometer toda produção.
Contra doenças transmissíveis devem ser inseridas medidas médicas que
incluem o tratamento com medicação, quimioprevenção e imunização. A
medicação compreende o uso de antimicrobianos, respeitando o período de
eliminação antes do abate. A quimioprevenção está relacionada ao uso de
produtos químicos em indivíduos aparentemente sadios na intensão de impedir
o desenvolvimento de agentes patogênicos. A imunização inclui o uso de
vacinas como medida preventiva.

Quais vacinas você conhece? Contra quais doenças?

6.2 Via de aplicação de vacinas
e medicamentos
Medicamentos e vacinas são elementos comuns dentro da atividade de produção
animal. O técnico responsável pela propriedade deve estar atento para a correta
implantação dessas medidas médicas a ﬁm de evitar possíveis prejuízos com
doenças que possam surgir nos animais.
Vacina é um produto biológico constituído por antígenos, que uma vez inoculados
no organismo animal induzem uma reação ativa que resulta na produção de
anticorpos especíﬁcos contra determinada causa de doença. Cada vacina tem
sua dose indicada de acordo com a espécie animal e com a doença em particular.
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As vacinas, em geral, deverão ser conservadas em locais frescos, ao abrigo do
sol, da luz e do calor, e outras mais exigentes deverão ser conservadas no frio
(CORRÊA, 1976).
Para tanto, é necessário identiﬁcar as vias de aplicação de vacinas e medicamentos
para a correta absorção e utilização dos mesmos. As vias são: intradérmica,
subcutânea, intramuscular e intravenosa.
A via intradérmica consiste na aplicação na derme, conforme a Figura 6.1 a seguir.

Epiderme
Derme
Hipoderme

Figura 6.1: Inoculação intradérmica.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Corrêa (1976).

A via subcutânea consiste na aplicação na hipoderme (Figura 6.2).

Epiderme
Derme
Hipoderme

Figura 6.2: Inoculação subcutânea.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Corrêa (1976).
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A via intramuscular consiste na aplicação no tecido muscular, conforme a
Figura 6.3 a seguir.

Figura 6.3: Inoculação intramuscular.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Corrêa (1976).

A via intravenosa consiste na aplicação no vaso sanguíneo, conforme a Figura 6.4.

Figura 6.4: Via intravenosa.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: <http://www.portalesmedicos.com/images/publicaciones/1007admini
stracion_farmacos/intravenosa.jpg>. Acesso em: 17 set. 2014.

A escolha da via de aplicação varia de acordo com o tipo de vacina e medicamento,
que deve ser indicada pelo fabricante do mesmo. Assim, a leitura da bula é
imprescindível antes da aplicação de vacinas e medicamentos.
Outro ponto importante a ser observado é o local de aplicação. Existe uma
variação entre as espécies quanto à escolha da região do corpo para aplicação
de vacinas e medicamentos. Veja as ﬁguras seguintes que apontam o local e
via de aplicação nos bovinos, equinos, ovinos, suínos e aves.
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1
2
1
3
1. Via subcutânea
2. Via intramuscular
3.Via endovenosa

Figura 6.5: Locais de vacinação nos bovinos.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Corrêa (1976).

1 2
4

2

3

1. Via intradérmica e
subcutânea
2. Via subcutânea
3. Via intramuscular
4. Via endovenosa

Figura 6.6: Locais de vacinação nos equinos.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Corrêa (1976).

3

2

1

1. Via subcutânea
2. Via intramuscular
3. Via endovenosa

1

Figura 6.7: Locais de vacinação nos ovinos.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Corrêa (1976).
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1
2

3
1. Via subcutânea
2. Via subdérmica
3. Via endovenosa

Figura 6.8: Locais de vacinação nos suínos.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Corrêa (1976).

1

1
2

1. Via subcutânea
2. Via intramuscular

Figura 6.9: Locais de vacinação nas aves.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Corrêa (1976).

O uso de vacinas (algumas obrigatórias), medicamentos adequados, desinfetantes apropriados, condições das instalações e ambiência, entre outros itens
se encaixam como medidas para o controle sanitário dos animais. As condições
mínimas são exigidas por lei.

O que é vacina? Que cuidados sevem ser tomados na sua administração?
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6.3 Legislação e normas
de controle sanitário
Atualmente, devido à grande expansão e evolução da produção animal em
todas as fases, desde a criação até o produto ﬁnal, foram estabelecidos padrões
de manejo sanitário animal com objetivos comuns que envolvem a qualidade
do produto de origem animal. Para tanto, foram criadas legislações que
possibilitam o controle sanitário dos animais. Vejamos.
A Lei nº 9.712, de 20 de novembro de 1998, cita no Art. 28-A:
Visando à promoção da saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais serão organizadas, sob a coordenação
do Poder Público nas várias instâncias federativas e no âmbito de sua
competência, em um Sistema Uniﬁcado de Atenção à Sanidade Agropecuária, articulado, no que for atinente à saúde pública, com o Sistema Único de Saúde de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, do qual participarão: I – serviços e instituições oﬁciais; II –
produtores e trabalhadores rurais, suas associações e técnicos que lhes
prestam assistência; III – órgãos de ﬁscalização das categorias proﬁssionais diretamente vinculadas à sanidade agropecuária; IV – entidades
gestoras de fundos organizados pelo setor privado para complementar
as ações públicas no campo da defesa agropecuária. (BRASIL, 1998,
[documento on-line, não paginado]).

A Lei nº 569, de 21 de dezembro de 1948, estabelece medidas de defesa
sanitária animal, tal como no artigo 2º: “Serão sacriﬁcados os animais atingidos
por qualquer das zoonoses especiﬁcadas no art. 63 do Regulamento do Serviço
de Defesa Sanitária Animal, aprovado pelo decreto nº 24.548, de 3 de julho
de 1934.” (BRASIL, 1948, extraído da internet).

Visite o site na internet do
Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento
(MAPA) em: <http//:www.
agricultura.gov.br> e conheça
toda legislação em vigor.

Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, cita no Art. 37:
O Sistema Uniﬁcado de Atenção à Sanidade Agropecuária manterá serviço de promoção de saúde animal, prevenção, controle e erradicação
de doenças que possam causar danos à produtividade animal, à economia e à sanidade agropecuária. (BRASIL, 2006, [documento onl-ine,
não paginado]).
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O GTA ou Guia de Trânsito Animal é um certiﬁcado sanitário obrigatório para
transito interestadual de animais de produção, sendo expedido por Médico Veterinário e controlado por órgão de Defesa Sanitária de cada Estado da Federação.

Na visão de Técnico em Agropecuária, o que você indicaria como medidas
importantes para estabelecer sanidade do rebanho em uma propriedade?

Resumo
Nesta aula, você analisou programas proﬁláticos, higiênicos e sanitários. Viu
também como utilizar as vias e métodos de aplicação de vacinas e medicamentos
e identiﬁcou a legislação sanitária animal.

Atividade de aprendizagem
1. Deﬁna zoonose, proﬁlaxia, quarentena e sanidade animal.
2. Cite duas medidas sanitárias e duas medidas médicas aplicáveis em um
rebanho e descreva sobre cada uma.
3. Quais as via de aplicação de vacinas e medicamentos nos animais?
4. Como ocorre o controle sanitário animal?
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Aula 7 – Pelagens e contenção animal

Objetivos
Identiﬁcar os tipos de pelagens dos animais.
Distinguir as técnicas de contenção animal.

7.1 Pelagem
Sabemos que cada animal possui um tipo de pelagem. Assim, o estudo da
cromotricologia é de suma importância na identiﬁcação dos animais.
De acordo com Alves (2009), pelagem é o termo usado no estudo do exterior
para designar o conjunto formado por pele, pelos e crinas que revestem a
superfície do corpo e determinam a cor dos animais.
A pelagem dos animais novos se modiﬁca com o avançar da idade. Nos equinos,
os garanhões têm a cor mais viva e brilhante, tal como os demais animais, quando
bem alimentados e sadios, apresentando pelos ﬁnos e sedosos (ALVES, 2009).
Os estudos sobre a identiﬁcação das pelagens apontam apenas algumas
espécies. Para tanto, iremos identiﬁcar a classiﬁcação de cada uma das pelagens
encontradas nos equinos. Vejamos.

7.1.1 Pelagens simples
Também chamadas de pelagens uniformes, as pelagens simples apresentam
pelos de apenas uma cor. Pode ocorrer de serem mais claras ou mais escuras
nas extremidades do corpo do animal. São elas:
• Pelagem tipo preto: formada somente por pelos pretos.
• Pelagem tipo branco: constituída exclusivamente de pelos brancos.
• Pelagem tipo amarelo: os pelos variam do amarelo claro ao escuro.
• Pelagem tipo vermelho: composta por pelos vermelhos.

Aula 7 – Pelagens e contenção animal

Zootecnia_Geral_Ag.indb 75

75

e-Tec Brasil

09/01/15 09:16

a

b

Figura 7.1: (a) Pelagem tipo preto; (a) Tipo branco.
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

a

b

Figura 7.2: (a) Pelagem tipo amarelo; (b) Tipo vermelho.
Fonte: <http://tudosobreequinos2011.blogspot.com.br/2011_04_01_archive.html>. Acesso em: 25 mar. 2013.

7.1.2 Pelagens simples com crinas
e extremidades escuras
Essa classiﬁcação difere da anterior por apresentar cor escura na crina e nas
extremidades do corpo do animal. Vejamos cada uma.
• Pelagem tipo baio: composta por pelos amarelos com crinas, cauda e
extremidades dos membros escuras.
• Pelagem tipo castanho: apresenta pelos vermelhos com crinas, cauda e
extremidades dos membros escuras.
• Pelagem tipo cardão: possui pelos brancos uniformes com crinas, cauda
e extremidades dos membros escuras.
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a

a

a

Figura 7.3: (a) Pelagem tipo baio; (b) Castanho; (c) Cardão.
Fonte: Banco de imagens SXC.HU; <http://www.clasf.com.br/q/cavalo-branco-e-preto/> Acesso em: 25 mar. 2013.

7.1.3 Pelagens compostas
Como o próprio nome sugere, pelagens compostas apresentam mais de uma
cor de pelos. Elas são:
• Pelagem tipo tordilho: apresenta uma mistura uniforme de pelos
brancos e pretos.
• Pelagem tipo rosilho: apresenta uma mistura uniforme de pelos brancos
e vermelhos.
• Pelagem tipo lobuno: possui duas cores no mesmo pelo, por exemplo,
preta na extremidade e amarela na base.
• Pelagem tipo ruão: mistura uniforme de pelos brancos, vermelhos e pretos.

a

b

Figura 7.4: (a) Pelagem tipo lobuno; (b) Tordilho.
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.
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a

b

Figura 7.5: (a) Pelagem tipo rosilho; (b) Ruão.
Fonte: Banco de imagens SXC.HU.

7.1.4 Pelagens conjugadas
A classiﬁcação das pelagens classiﬁcadas como conjugadas envolve o ajuste
de cores ou a mistura de cores. São elas:
• Pelagem tipo pampa: junção da cor branca com a preta, castanha, baia
ou alazã. Quando predomina a cor branca, o termo pampa é citado
primeiro, por exemplo, pampa preto, pampa castanho.
• Pelagem tipo persa: a cor predominante é branca, apresentando pequenas
placas circulares por todo o corpo da cor preta ou vermelha.
• Pelagem tipo apaloosa: predominam as cores escuras, preta ou vermelha,
com pequenas placas brancas na região da garupa.

a

b

c

Figura 7.6: (a) Pelagem tipo pampa preto; (b) Apaloosa; (c) Persa.
Fonte: (a) Brigitte Werner. Disponível em: <http://pixabay.com/pt/>; (b) <www.http://commons.wikimedia.org/> . Acesso em: 11 nov. 2014; Banco de imagens Pixabay.
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Qual o tipo de pelagem do equino da ﬁgura seguinte? Descreva sobre ela.

Fonte: Banco de imagens Pixabay.

7.2 Contenção animal
Contenção dos animais consiste na imobilização do animal para determinado
ﬁm, tais como, facilitar curativos e intervenções cirúrgicas com maior segurança
para o operador, amansar os animais pouco habituados com o homem, adestrar
animais novos etc.
A contenção exige cuidados e paciência, pois quando feita de forma inadequada
pode provocar acidentes com o animal e o operador.
Várias são as técnicas de contenção de animais. Vamos destacar algumas das
principais, como a contenção de cabeça e derrubada do equino e bovino.
A limitação dos movimentos da cabeça é realizada com o emprego de freios
ou cabrestos, esses últimos podem ser improvisados com uma corda. Ou a
contenção da cabeça pode ser manual como indicado nas ﬁguras a seguir.

b
a

Figura 7.7: (a) Contenção de cabeça com corda: equino; (b) Bovino.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola (1981); Eurides (1998).
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Figura 7.8: Contenção manual.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Eurides (1998).

Uma das formas de derrubar o animal é com o uso de entravões. O entravão
é uma espécie de pulseira resistente de couro de 50 cm de comprimento e 5 cm
de largura com uma ﬁvela na extremidade.
Para derrubar o equino, um auxiliar puxa com força o laço que corre pelas argolas
dos entravões, ao mesmo tempo em que outro o segura pelo cabresto para
suavizar a queda. Veja a ﬁgura a seguir que demonstra o uso de entravões.

Figura 7.9: Contenção com entravões para derrubar o equino.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Instituto Campineiro de Ensino (1981).

Nos bovinos, os processos: Italiano e Rueff são as técnicas mais recomendadas
na derrubada desses animais.
O método Italiano utiliza uma corda de aproximadamente 12 metros de comprimento. Ela é dobrada ao meio, passa sobre o pescoço, cruza na maçã do peito,
passa entre os membros anteriores, cruza novamente sobre o dorso e é passada
entre os membros posteriores, sendo as suas extremidades puxadas para trás.
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O método Rueff, assim como o método Italiano, também utiliza uma corda
de 12 metros de comprimento. A corda é lançada contornando a base dos
chifres. Em seguida, contornar a base do pescoço formando uma laçada sobre
o mesmo. Mais duas iguais são feitas sobre o tórax e outra sobre os ﬂancos.
Duas ou mais pessoas tracionam fortemente a extremidade da corda para trás,
provocando a queda do animal.

Figura 7.10: (a) Método italiano; (b) Rueff.
Fonte: Ilustrado por Anderson Gomes. Adaptado de: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola (1981).

Qual o objetivo da contenção animal?

Resumo
Nesta aula, você identiﬁcou os tipos de pelagens dos animais e distinguiu os
métodos de contenção animal.

Atividade de aprendizagem
1. Como se classiﬁcam as pelagens? Descreva.
2. Cite e explique as pelagens compostas.
3. Cite e explique as pelagens conjugadas.
4. Explique o método de contenção com uso de entravões.
5. Descreva sobre os métodos: Italiano e Rueff de contenção.
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