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APRESENTAÇÃO 
 

Em sua obra Extensão ou Comunicação?, o educador e filósofo Paulo Freire abre 

um painel sobre a discussão das relações sociais entre o homem do campo e os profissionais 

das ciências agrárias para o aspecto “aplicabilidade da extensão rural” que tinha por premissa 

à difusão dos chamados “pacotes tecnológicos” da revolução verde, alinhados com políticas 

de crédito rural para modernização do campo, sendo uma extensão rural excludente e de 

caráter hierárquico onde não era oportunizado o diálogo entre os extensionistas e os 

agricultores camponeses. Caberia apenas ao agricultor camponês seguir as regras e normas 

impostas pelas ações de extensão até então.  

Freire observa que as ações de extensão rural necessitavam ser ampliadas por canais 

de diálogos que fossem mais horizontais e pedagógicos, onde o educador aprende com o 

educando e o educando aprende com o educador, numa dialética de conhecimento mútuo e 

de valorização cultural.  

Neste sentido, os alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade 

Estadual do Ceará (UECE), dentro da disciplina de Sociologia e Extensão Rural, foram 

incentivados a elaborarem cartilhas temáticas para os agricultores camponeses, tendo por 

base as propostas pedagógicas de Paulo Freire. Em alusão a citada obra - Extensão ou 

Comunicação? 

Para tanto, este livro apresenta-se como um marco no processo de ensino da 

sociologia e extensão rural, onde a aplicabilidade dos conhecimentos veterinários e 

interdisciplinares estiveram presentes na elaboração das cartilhas temáticas, sendo um 

instrumento incentivador no processo para a construção de uma extensão para o meio rural 

que seja cada vez mais equitativo, igualitário e sustentável.  

 

Tenham uma boa leitura! 
 

Everton Nogueira Silva 
 

Lina Rachel Santos Araújo 
 

Fágner Cavalcante P. dos Santos 
 

Aderson Martins Viana Neto 
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Introdução
     A correta identificação de animais em
estro/ cio é imprescindível para a obtenção
de um intervalo de partos ideal de acordo
com cada espécie e, consequentemente, para
incrementar a eficiência reprodutiva do
rebanho, já que com maior número de
fêmeas identificadas em estro temos
aumento do número de gestantes e maior
número de fêmeas em lactação. A falha na
identificação do cio é um dos grandes
problemas em fazendas de gado leiteiro, por
exemplo, que utilizam inseminação artificial
ou monta controlada. 
      Para tanto, serão abordadas formas de
detecção de cio, dentre outras informações
importantes para a melhoria no desempenho
produtivo da fazenda.



Proestro: Fase caracterizada por
manifestações comportamentais notáveis
para touro e rufião. A fêmea costuma montar
em outra fêmea, mas não permite que um
macho monte nela. 
Estro: Fase também chama de "cio", é
marcado pelo momento que a fêmea aceita
ser montada por outro animal (touro, rufião
ou outra fêmea).  A duração dessa fase varia
de acordo com espécie, idade, raça,
ambiente, manejo, temperatura e condições
adequadas de sobrevivência. 
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fases do ciclo estral

Figura 1. Fêmeas bovinas:  Fêmea 1
em estro/Fêmea 2 em proestro.
Fonte: https://bityli.com/ylktP



Metaestro: Após passar a fase de estro,
quando a  vulva (região íntima da fêmea) fica
inchada e com presença de muco, durante o
metaestro essa vulva volta ao normal e a
fêmea deixa de permitir a monta. 
Diestro: Fase mais longa do ciclo, onde o
corpo da fêmea pode se preparar para
abrigar um filhote ou para iniciar um novo
ciclo. 
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fases do ciclo estral

Figura 2. Carneiro cheirando fêmea.
Caracteriza fase de estro ou cio.
Fonte: https://bityli.com/X4gT3



Ideal a fêmea ser inseminada ou
coberta no final do estro.
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ciclo de bovinos

Importante observar as fêmeas no
mínimo 2 vezes por dia.

Início da manhã Final da tarde

Observações iniciais

- Ovulação 6 - 12h após fim do estro
- Fêmea recusa monta

60% a 70% das fêmeas entram em
fase de estro durante a noite.

Em locais de altas temperaturas
no dia.

Assim, a observação do estro pode ser dificultada, sendo
esse um dos principais fatores de repetição de estro em

propriedades localizadas em regiões tropicais. 



Esse período é denominado Ciclo Estral.

Pode variar fisiologicamente (considerado
normal) de 17 a 24 dias.

Em novilhas é menor que em vacas de mais
idade.

Possui quatro fases: proestro, estro,
metaestro e diestro.
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ciclo de bovinos

Vacas cíclicas =  ciclo correto.
A cada cerca de 21 dias

apresentam sinais de estro.

Duas primeiras fases: ↑Estrógenos
Duas últimas fases:  ↑ Progesterona

Hormônios em cada fase:

- Presença de corpo lúteo (CL) no ovário 



Inquietação e mugidos frequentes;

Cauda erguida e micção frequente;

↓Produção de leite e apetite;

Vulva edemaciada (inchada) e liberação

de muco vaginal;

Aceita monta (principal sinal);

1.

2.

3.

4.

5.

7

ciclo de bovinos

Sinais de vaca em estro:

Esses sinais, exceto a aceitação da
monta, estão também presentes no

proestro e diminuem à medida que o
final do estro se aproxima.
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ciclo de bovinos
Muco vaginal da fase de estro:

Esse muco é bastante significativo para mostrar
qual a condição de saúde a nível sexual da
fêmea, já que, dependendo da sua coloração e
consistência pode indicar algumas doenças.

Normal: Transparente, cristalino,
parecido com clara de ovo. Pode
conter um pouquinho de sangue
vivo e permanece normal!

Anormal: Qualquer coloração ou
característica diferente da escrita
acima. Como pode ser observado
nos frascos 2, 3, 4 e 5.

No caso de muco anormal a fêmea não deve passar por
procedimento de fertilização. É preciso que as
características do muco sejam anotas da filha do animal e
o médico veterinário precisa ser comunicado de imediato
para tomar as devidas atitudes para a saúde da fêmea. 

Figura 4. Frascos contendo muco
Fonte: encurtador.com.br/hpEF7 

Figura 3. Muco transparente
Fonte: encurtador.com.br/dlFLS 



 

A duração do ciclo estral é em média de 17 dias
para ovelhas e 21 dias para cabras, embora
haja variação devido a diferenças raciais

9

ciclo de pequenos
ruminantes

Qual a duração do ciclo estral
 e do estro?

O estro dura de 24 a 36 horas nas ovelhas e
de 24 a 48 horas nas cabras

 

A raça, a idade, a estação e a presença do
macho influenciam na
sua duração



Fica mais inquieta

Quando encontra o macho  fica parada e
desvia a cauda para permitir a a monta

10

Como o estro pode ser detectado?

1.1 - Através do comportamento da fêmea ovina
que:

Costuma se afastar do rebanho em busca do
macho

ciclo de pequenos
ruminantes



Apresenta inquietação, urina e berra com
frequência

Agita a cauda com movimentos rápidos e no
sentido horizontal

11

Como o estro pode ser detectado?

1.2 - Através do comportamento da fêmea caprina
que:

Diminui a ingestão de alimentos

ciclo de pequenos
ruminantes

Procura se aproximar do macho e apresenta a
vulva levemente inchada e avermelhada
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2- Através da observação da drenagem do muco
vaginal que é classificado da seguinte forma: 

Escore 0 ou ausente: O muco não é
observado. A fêmea pode não estar em estro,
devendo ser considerados outros parâmetros
como comportamento e coloração vaginal

Escore 1 ou cristalino: o muco é límpido e
transparente (animal entre 0 e 6 horas do
início do estro)

Escore 2 ou cristalino/estriado: o muco
começa a apresentar sinais de turbidez com
finas estrias (animal entre 6 e 12 horas do
início do estro)

ciclo de pequenos
ruminantes



Escore 4 ou estriado/caseoso: estrias
amareladas e mais espessas tomam
quase toda a extensão do muco (animal
entre 18 e 24 horas do início do estro)

Escore 5 ou caseoso: muco corresponde a
uma massa de aspecto caseoso, podendo se
observar floculações (animal acima de 24
horas do início do estro)

Escore 3 ou estriado: estrias amareladas e
espessas são evidenciadas (animal entre 12 e
18 horas do início do estro)

13

ciclo de pequenos
ruminantes



 
Vasectomia

Desvio de pênis

Utilização de avental para evitar penetração

3- Uso de rufião (animal com comportamento
de macho, mas sem condições de fecundação)

Rufiões podem ser preparados através de:

14

ciclo de pequenos
ruminantes



Qual o comportamento do rufião
diante de uma fêmea em estro?

Reflexo de Flehmen (retração do lábio inferior e
exposiçãodo superior)

Lambem e cheiram o úbere e a vulva da fêmea

Cheiram o local onde a fêmea urina

15

ciclo de pequenos
ruminantes

Figura 5. Reflexo de Flehmen
Fonte: adaptado de FABRE-NYS, 2000

Fonte: adaptado de FABRE-NYS, 2000
Figura 6. Ato de fungar
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Exteriorizam e retraem a língua várias vezes

Emitem sons característicos 
Batem e raspam os cascos no chão 

Batem no flanco da fêmea e as empurram com
os membros anteriores

Caso a fêmea permaneça parada e permita a
monta, o estro é confirmado e a cópula pode
ser realizada

ciclo de pequenos
ruminantes

Fonte: adaptado de FABRE-NYS, 2000

Fonte: adaptado de FABRE-NYS, 2000

Figura 7. Acotovelamento e escoiceamento

Figura 8. Monta (esquerda) / Cópula (direita)



Sincronização do Estro

17

SINCRONIZAÇÃO DE ESTRO

O que é

É uma técnica reprodutiva que vai permitir que
os animais apresentem estro ao mesmo tempo e

que os partos aconteçam juntos através da
manipulação do ciclo estral de maneira natural

ou artificial. 
 

Como acontece

1 - Efeito macho, que consiste em separar o macho
das fêmeas e, ao voltar para o plantel, os
ferormônios podem ou não ser suficiente para
causar a ovulação.



Obs: Os progestágenos mais utilizados
são o acetato de fluorogestona (FGA) e
o acetato de medroxiprogesterona
(MAP) inseridos a esponjas
intravaginais. Há ainda, dispositivos
intravaginais de silicone que contém
progesterona (CIDR-G).

2.2 A luz artificial simula dias de menor duração
de luminosidade natural, evitando a
estacionalidade reprodutiva, que é o período
onde os animais entram em anestro,
impossibilitando novos ciclos de estro.

18

SINCRONIZAÇÃO DE ESTRO

2 - Uso de prostaglandinas, progestágenos e luz
artificial:

2.1 Alguns hormônios e seus semelhantes
(prostaglandinas e progestágenos) atuam na
destruição do corpo lúteo, diminuindo a
progesterona, levando ao início do ciclo estral.



Sincronização do Estro
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SINCRONIZAÇÃO DE ESTRO

Qual objetivo

PLANEJAMENTO

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

PERÍODO PRÉ-DETERMINADO

REDUÇÃO DE CUSTOS
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importância da detecção do
ciclo estral para a

produção

Fundamental para alcançar a
eficiência reprodutiva

Manejo Reprodutivo eficiente

Sincronia do ciclo estral facilitando
a observação e o manejo. 

Controle de gastos com animais
inférteis 
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O QUE É O 
COOPERATIVISMO RURAL?

As cooperativas rurais são
associações autônomas,  nas
quais são compostas de maneira
voluntária por produtores rurais
e pequenos agricultores, visando
o beneficiamento mútuo de seus
membros por meio da união de
esforços para venda de seus
produtos, compra de insumos e
capacitação. 
Ao ser uma empresa de
propriedade e interesses
coletivos, sua administração é
conjunta e democrática,
baseando-se na ajuda mútua,
solidariedade, participação
democrática e responsabilidade
compartilhada sob a associação.
Em qualquer caso, estes
produtores rurais, de atividade
similar, se unem para promover
a produção em grande escala
no mercado. O objetivo não é o
lucro da cooperativa, mas sim
dos produtores rurais envolvidos
e do crescimento do mercado
mesmo.

Em termos mais práticos, a
cooperativa é uma guia de
preço, procurando obter o
custo mais baixo enquanto
promove uma boa
remuneração para os
produtores. Nesta situação,
ela vende o produto agrícola
ao produtor.

Fonte: CPT Cursos



ORIGENS DO COOPERATIVISMO 
O cooperativismo é encontrado desde a antiguidade, quando os
homens já demonstravam tendência a viver em grupos para
defenderem os interesses comuns na caça, pesca, agricultura,
entre outros.

Mas o Cooperativismo Moderno surgiu junto com a Revolução
Industrial, como forma de amenizar as desigualdades
econômicas e sociais que assolavam a classe trabalhadora
naquela época.

Diversos movimentos de cooperação foram conduzidos na
Inglaterra e na França por idealistas como Robert Owen, Louis
Blanc, Charles Fourier, entre outros. Considerados os precursores
do cooperativismo, eles defendiam propostas baseadas nas
ideias de ajuda mútua, igualdade, associativismo e auto-gestão.

Mas foi em 21 de dezembro de 1844 no bairro de Rochdale, em
Manchester (Inglaterra), que 27 tecelões e uma tecelã fundaram
a “Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale”, um pequeno
armazém, com um capital inicial de 28 libras, representando
uma libra que cada um do grupo havia economizado.

Descontentes com o novo modelo industrial que substituiu o
trabalho artesanal, os tecelões buscavam naquele momento uma
alternativa econômica para atuarem no mercado frente ao
capitalismo ganancioso que os submetia a preços abusivos,
exploração da jornada de trabalho de mulheres e crianças (que
trabalhavam até 16h) e do desemprego crescente advindo da
revolução industrial.



No Brasil, a cultura da cooperação é observada desde a época
da colonização portuguesa. Esse processo emergiu no
Movimento Cooperativista Brasileiro surgido no final do século
19, estimulado por funcionários públicos, militares, profissionais
liberais e operários, para atender às suas necessidades.

O movimento iniciou-se na área urbana, com a criação da
primeira cooperativa de consumo de que se tem registro no
Brasil, em Ouro Preto (MG), no ano de 1889, denominada
Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de
Ouro Preto. Depois, se expandiu para Pernambuco, Rio de
Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, além de se espalhar em
Minas Gerais.

Em 1902, surgiram as cooperativas de crédito no Rio Grande do
Sul, por iniciativa do padre suíço Theodor Amstadt. A partir de
1906, nasceram e se desenvolveram as cooperativas no meio
rural, idealizadas por produtores agropecuários. Muitos deles de
origem alemã e italiana. Os imigrantes trouxeram de seus países
de origem a bagagem cultural, o trabalho associativo e a
experiência de atividades familiares comunitárias, que os
motivaram a organizar-se em cooperativas.

Com a propagação da doutrina cooperativista, as cooperativas
tiveram sua expansão num modelo autônomo, voltado para
suprir as necessidades dos próprios membros e assim se livrarem
da dependência dos especuladores.

ORIGEM DO COOPERATIVISMO
NO BRASIL



Embora houvesse o movimento de difusão do cooperativismo,
poucas eram as pessoas informadas sobre esse assunto, devido à
falta de material didático apropriado, imensidão territorial e
trabalho escravo, que foram entraves para um maior
desenvolvimento do sistema cooperativo.

Em 2 de dezembro de 1969 foi criada a Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB) e no ano seguinte, a entidade
foi registrada em cartório. Nascia formalmente aquela que é a
única representante e defensora dos interesses do
cooperativismo nacional. Sociedade civil e sem fins lucrativos,
com neutralidade política e religiosa.

A Lei 5.5764/71 disciplinou a criação de cooperativas, porém
restringiu a autonomia dos associados, interferindo na criação,
funcionamento e fiscalização do empreendimento cooperativo. A
limitação foi superada pela Constituição de 1988, que proibiu a
interferência do Estado nas associações, dando início à
autogestão do cooperativismo.

Em 1995, o cooperativismo brasileiro ganhou o reconhecimento
internacional. Roberto Rodrigues, ex-presidente da Organização
das Cooperativas Brasileiras, foi eleito o primeiro não europeu
para a presidência da Aliança Cooperativista Internacional
(ACI). Este fato contribuiu também para o desenvolvimento das
cooperativas brasileiras.

No ano de 1998 nascia o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop). A mais nova instituição do Sistema
“S” veio somar à OCB com o viés da educação cooperativista. É
responsável pelo ensino, formação, profissional, organização e
promoção social dos trabalhadores, associados e funcionários
das cooperativas brasileiras.



COOPERATIVISMO NO BRASIL
(CENÁRIO ATUAL)

Mesmo diante de uma das maiores crises mundiais, o movimento
cooperativista brasileiro vem cada vez mais criando
oportunidades, ampliando sua atuação e crescendo
exponencialmente, de tal forma que, assim, destaca-se como um
agente imprescindível atualmente para a economia nacional. 

E para o enfrentamento dessa crise e instabilidade econômica e
política no País, o cooperativismo conta com o capital humano e
a união de esforços como aliados para enfrentar a atual
conjuntura e ainda crescer, gerando empregos em um momento
em que o Brasil conta com milhões de desempregados.

Em verdade, o sistema possui números impressionantes no Brasil,
que crescem a cada ano. São 6.665 mil cooperativas, mais de mil
em relação a 2015. O número de cooperados também teve um
aumento significativo no mesmo período, passando de 12,7
milhões para 13,2 milhões, conforme a Organização das
Cooperativas Brasileiras (OCB).

Atualmente, são 378,2 mil empregos diretos gerados pelas
cooperativas. Somente no agronegócio são 186 mil
trabalhadores, presentes em cerca de 1 milhão de cooperativas.
Ou seja, 48% do setor agropecuário brasileiro está envolvido por
uma cooperativa, o que mostra sua importância não só para o
desenvolvimento do País, mas também para as comunidades
locais, beneficiadas diretamente por esse modelo, tanto pelas
oportunidades de emprego como pelas chamadas sobras, que
retornam aos seus cooperados, fazendo a economia girar.



Ademais, embora o cooperativismo tenha também colhido
"frutos azedos” da crise econômica, todavia, graças à presença
de um  investimento cada vez mais forte no País, e também pela
constante presença de uma gestão cada vez mais especializada,
as cooperativas anteveem crises e oportunidades e, ao fazerem
isso, se lançam cada vez mais seguras em um mercado
competitivo e que exige resiliência de todos os envolvidos.

Dessa forma, mesmo diante dos novos desafios impostos pela
atualidade, o cooperativismo continua sendo essencial para o
desenvolvimento e crescimento do Brasil. Todos os dias nossas
cooperativas reforçam a relevância do nosso modelo de
negócios transformando a realidade de milhares de brasileiros.
Ao movimentar a economia com a geração de emprego e renda,
o cooperativismo leva progresso e qualidade de vida para todo
o país.



CRIAÇÃO DE UMA COOPERATIVA

A criação de uma cooperativa demanda que seja seguida uma
série de passos:

1º) Os interessados devem
reunir um grupo de no mínimo
20 produtores; 
2º) Consenso de todo o grupo
na proposta decidida;
3º) Entrar em contato com a
Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB) do respectivo
Estado;

Fonte: Canal Rural

4º) Checar a viabilidade e necessidade do serviço que se
pretende oferecer;
5º) Elaborar uma proposta de Estatuto Social, que será a
“certidão de nascimento” da cooperativa e podendo ser utilizado
como base um modelo fornecido pela Organização de
Cooperativas do Estado (OCE);
6º) Convocação de uma Assembleia Geral para votação da
versão final do Estatuto Social;
7º) Filiação à OCE do Estado para obter assessoria jurídica,
treinamento, capacitação e se integrar à rede de cooperação
mútua;
8º) Distribuição de tarefas e compromisso com o trabalho, só
devendo permanecer na cooperativa aqueles que efetivamente
participa das decisões, controle e desenvolvimento das tarefas;



9º) Constituição da cooperativa dentro do roteiro fornecido pela
OCE, sendo necessário apenas algumas adaptações, de forma a
encaixar a sua cooperativa dentro das normas fixadas pela
OCB;
10º) Criação de um organograma de funcionamento estruturado
em uma Diretoria Executiva e um Conselho Fiscal. A diretoria é
composta de um diretor presidente, um diretor administrativo e
um diretor financeiro. A administração direta e interna de uma
cooperativa de trabalho é feita pela diretoria administrativa
que tem à sua disposição pessoal técnico necessário, por
exemplo, os assistentes de diretoria para as áreas financeiras e
jurídicas, além de recepcionista, secretária, chefes de seção e
auxiliares. 
11ª) Denominação de um coordenador de campo e um
coordenador de turma para os trabalhos são conduzidos no
campo.



ESTRUTURA E CARGOS DE
UMA COOPERATIVA

A organização interna de uma cooperativa necessita de um
esquema coeso nas funções para que os objetivos em comum
sejam alcançados. Tal estrutura é constituída por:
 
Sede – É a representação de que aquela cooperativa é um
órgão devidamente constituído e legalizado. 

Cooperados – Interessados com mais de 18 anos porque que
adquirirem uma cota da cooperativa, tornando-se sócio de
empresa ao assinar uma ficha de adesão, sendo então
cadastrado como cooperado.

Secretaria – Tem como função o atendimento do público e dos
cooperados, faz comunicados, efetua pagamentos, marca
atendimento médico-odontológico, preenche e arquiva
documentos de interesse da cooperativa, mantém os arquivos
sempre atualizados entre outros.

Informática – Tem como atribuição a atualização, organização e
manutenção do controle sobre as suas atividades, além de
primar pelos direitos dos cooperados. Em uma seção de controle
administrativo, o setor de informática mantém atualizado todos
os dados referentes aos cooperados, como folha de ponto, dias
trabalhados, valores a receber, contratos com os tomadores de
serviços e outras atividades afins.



Coordenador de turmas – É aquele que faz o controle de ponto,
anotando dias trabalhados e não trabalhados, e fiscaliza
diretamente o desempenho e a distribuição do pessoal na
execução das tarefas, conforme o contrato com o tomador de
serviços, sendo o elo entre o pessoal no campo e o escritório
central da cooperativa por meio do coordenador de campo.

Coordenador de campo - Chefia os coordenadores de turma,
atua recebendo as folhas de ponto e envia para o escritório
central da cooperativa, coordena a distribuição das tarefas, e
auxilia que o cooperado evite perder horas ou dias de serviço
para resolver problemas burocráticos, com marcação de
consultas médicas, obtenção de documentos e outros.

Reunião com representantes de
cooperativas e associações rurais

(Fonte: Flickr)
 



VALORES E PRINCÍPIOS DO
COOPERATIVISMO NO CAMPO

Para seu ideal funcionamento, o cooperativismo rural se
embasa em valores e princípios básicos que devem ser seguidos
em qualquer iniciativa que vise propriedade e interesses
coletivos. Entre os quais se destacam:

Adesão voluntária e livre;
Ajuda mútua;
Autonomia sem abrir mão da
interdependência;
Educação, formação e
informação;
Gestão democrática;
Intercooperação;
Interesse pela comunidade;
Participação econômica dos
membros;
Responsabilidade compartilhada
sob a associação;
Solidariedade.

É com base nesses critérios que os participantes dividem podem
dividir responsabilidades e lucros em harmonia, tendo como
objetivo final atender ao mercado consumidor de modo mais
eficiente, negociar melhores condições para a compra de
insumos e fornecer vazão à colheita dos produtores que
integram a cooperativa. É por meio dessa representatividade
conjunta que pequenos produtores conseguem atuar mais
poder de negociação frente à alta competitividade do mercado.

Fonte: D
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O PAPEL SOCIAL  E IMPORTÂNCIA
DAS COOPERATIVAS

Como as cooperativas rurais têm por natureza um caráter de
beneficiamento mútuo voluntária por produtores rurais e
pequenos agricultores, estas estão diretamente relacionadas a
devolução da dignidade do produtor pelo trabalho além de
gerar impacto na economia local e geração de renda.

Além de beneficiarem pequenos agricultores e produtores
rurais, as cooperativas rurais familiar é uma das bases do
desenvolvimento sustentável e representam um importante
instrumento para a segurança alimentar nacional e um dos
pilares para a garantia de emprego e atividades no campo.
Elas contribuem diretamente para a sobrevivência da
agricultura familiar e, com isso, para o combate ao êxodo rural.

As iniciativas se apresentam como uma forma de resistência ao
atual modelo agroexportador.  A principal diferença entre o
capital de uma cooperativa e o gerado por uma empresa
privada é que o primeiro não fica concentrado na mão de um
empresário. Todo o lucro obtido é dividido entre os
trabalhadores, gerando desenvolvimento local.

A importância do cooperativismo no campo baseia-se na
caracterização de famílias que produzem em suas próprias
terras, conseguindo vender mais e melhorar a rentabilidade do
seu negócio, o que futuramente permite aumentar a produção e
ter mais desenvolvimento. Outro ponto positivo é que as
cooperativas podem fazer parcerias para oferecer cursos de
capacitação. 



Nesses aperfeiçoamentos, profissionais especializados
desenvolvem conteúdos e metodologias para o trabalho no
campo, de forma que todos os integrantes das associações
possam compreender a questão referente ao que é o
cooperativismo e os pontos formais e legais necessários para o
desenvolvimento interno da organização econômica, usando o
conhecimento como ferramenta de crescimento.

Em suma, para o produtor a gama de vantagens só vem a
beneficia-lo e a trazer o desenvolvimento, tanto familiar quanto
comunitário, pois além de proporcionar a inclusão deste como
protagonista na agricultura, ao mesmo tempo que garante a
equidade entre os demais produtores cooperados, é um sistema
que suscinta a colaboração, não a competição. Ademais, vale
ressaltar que a cooperativa também é um meio de acesso a
novos serviços e tecnologias antes ignorados e que facilitam a
vida do produtor. Os participantes da cooperativa têm mais
acesso à informação, inovação, tecnologia e serviços de
extensão agrária. Isso acontece porque novas ferramentas e
softwares são desenvolvidos, com o objetivo de solucionar os
problemas dos produtores. Esse é o caso de soluções que
rastreiam o produto, reduzem os custos e automatizam as
tarefas.
 Com isso, há mais qualidade do produto e a confiabilidade do
modelo de negócio é assegurada.



Todas essas vantagens são relevantes para manter o
cooperativismo em alta. No entanto, elas dependem de forma
direta das associações, que são o veículo pelo qual os
produtores conseguem colocar suas ideias e trabalhos em
prática. Portanto, elas têm uma importância significativa para
a agricultura.

Fonte: Samagro



2ª) Coamo

ALGUMAS DAS PRINCIPAIS
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 

DO BRASIL

1ª) Copersucar

É a maior cooperativa brasileira de
açúcar e etanol e um dos maiores
exportadores globais destes
produtos.

Iniciou suas atividades em 1959 e consolidou sua imagem em
1979 de forma global, quanto teve uma equipe na Fórmula 1. A
Copersucar Fittipaldi, foi uma parceria com os irmãos Emerson
e Wilson Fittipaldi Jr. Com sede em São Paulo, atualmente a
Copersucar tem receitas líquida na casa dos R$ 28,6 bilhões.

É uma cooperativa agroindustrial
brasileira, considerada a maior
cooperativa do setor de grãos na
América Latina, com sede em
Campo Mourão, no Paraná.

Corresponde a 3,2% da produção nacional de grãos. Assim,
apenas em 2018, a cooperativa agro recebeu 7,20 milhões de
toneladas de produtos entre soja, milho, trigo, café, e algodão
em pluma. A cooperativa foi fundada em 1970 tem grande
protagonismo no mercado internacional. Além disso, no último
ano atingiu recordes de produtos exportados.



3ª) Aurora Alimentos

É considerada o terceiro maior
conglomerado industrial do setor de
carnes. Sua receita operacional
bruta atinge R$ 8,9 bilhões. 

Suas atividades estão ligadas à produção e comercialização de
carnes suínas, aves, lácteos, massas, vegetais e suplementos
para nutrição animal.

4ª) Lar Cooperativa

É uma associação cooperativista
brasileira, ligada ao agronegócio, com
sede no município paranaense de
Medianeira, sendo a terceira maior

cooperativa do Paraná e no Brasil a maior cooperativa do
agronegócio na geração de empregos. Conta com um portfólio
formado com cerca de 300 produtos. Entre eles, enlatados,
congelados, cortes de frango e os grãos. Em 2018, a cooperativa
agro superou os desafios e cresceu 26% em relação a 2017,
chegando ao faturamento de R$ 6,38 bilhões.

5ª) Cocamar

Surgiu como Cooperativa de
Cafeicultores e Agropecuaristas de
Maringá, nos anos 1960, quando
menos de 50 pequenos produtores de 

café decidiram se organizar para otimizar a produção. 



A Cooperativa Agroindustrial
Consolata está sediada em Cafelândia
no Paraná, liderando no segmento da
produção aves, é também um dos 

principais players na área de piscicultura na América do Sul.
Possui uma linha de produtos próprios e uma rede de
supermercados, abrangendo desde a produção de grãos até
suinocultura. Abate anualmente mais de 143 milhões de aves, 40,9
milhões de peixes e 351,5 mil suínos. Além disso, produziu 11,1
milhões de litros de leite. Tal produção rendeu R$ 3,8 bilhões de
faturamento naquele ano.

6ª) Copacol

Em poucos anos, a empresa passou a diversificar seus negócios,
começando pelo algodão, passando a adotar a sigla como nome.
Hoje, a cooperativa tem mais de 60 unidades operacionais nos
Estados do Paraná, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul,
produzindo de soja a laranja, além de uma linha de produtos que
inclui ketchup e bebidas. Então, em 2018, faturou R$ 4,5 bilhões –
e o objetivo para 2020 é chegar aos R$ 6 bilhões.

7ª) Cooxupé

Atualmente, a Cooperativa Regional
de Cafeicultores em Guaxupé é uma
das gigantes do ramo de café no
Brasil.

Com receita na ordem de R$ 3,79 bilhões, recebendo café
produzido nos mais de 200 municípios de sua área de ação, entre
o sul de Minas Gerais e o Vale do Rio Pardo, em São Paulo. São
14,5 mil associados, sendo 95% deles de agricultura familiar. 



 Com mais de 60 filiais, apoio técnico e
estruturas para o atendimento das
mais diversas culturas nos Estados de
São Paulo, Minas Gerais e Goiás, a 

cooperativa conta com uma carteira de associados de mais de 35
mil agropecuaristas, além do apoio de mais de milhares de
colaboradores. A cooperativa apostou em gestão e organização
financeira nos últimos anos para se tornar a maior do País em
insumos e máquinas. Como resultado, em 2018 a cooperativa
encerrou o ano com uma receita liquida de R$ 3,6 bilhões.

Além disso, conta com mais de 2.000 funcionários. A Cooxupé
tem torrefação própria, fábrica de rações e laboratórios para
análise de folhas e solos e geoprocessamento.

8ª) Coopercitrus

Conta atualmente com 630 produtores
participantes, está localizada no
distrito de Entre Rios, em Guarapuava
(PR),onde estão as plantações que 

fornecerão um terço do malte das cervejas do país, as três
unidades de processamento de grãos e também seu sistema de
armazenamento, este com capacidade para 1,26 milhão de
toneladas de cereais. A cooperativa ultrapassou em 2018 os R$ 3,5
bilhões pela primeira vez na história. Além da produção de malte,
também desenvolve farinhas de trigo industriais. Estas para
atender a indústria de biscoitos, massas e pães. Da mesma forma,
a nutrição animal também é um dos focos da Agrária.

9ª) Agrária



Está inserida nos mercados de carnes,
leite, batata, feijão e sementes,
contando com unidades industriais nos
segmentos de carnes, leite e batata. 

Com sede em Castro (PR), a cooperativa fornece carne
industrializada e in natura para grandes redes de lanchonetes do
País, como Outback, McDonald’s, Madero e Applebee’s. Fundada
em 1951 por imigrantes holandeses, atualmente a cooperativa
conta com 961 cooperados e 3.216 colaboradores. Em 2018 teve
faturamento de R$ 3,38 bilhões, um crescimento de 16%,
comparado a 2017.

10ª) Castrolanda



APÊNDICE: COOPERATIVAS 

RURAIS DO ESTADO DO CEARÁ

 
Cooperativa Agrícola e de Produção Maranguape Ltda
Endereço: Rua José Fernandes Vieira, 73 - Centro, Maranguape - CE, 61940-010
Telefone: (85) 3341-0236

Cooperativa De Jovens Empreendedores Rurais Caroá
Endereço: Unnamed Road, São Gonçalo do Amarante - CE, 62670-000

Cooperfam Ceará - Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de
Assis
Endereço: Ladeira Grande, Maranguape – CE

Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Enfermagem e de Saúde do Nordeste do
Estado do Ceará
Endereço: R. Jaime Benévolo, 1671 - Fátima, Fortaleza - CE, 60050-155
Telefone: (85) 3016-1553

FETRAECE - Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares
do Estado do Ceará
Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 2198 - Joaquim Távora (Fortaleza), Fortaleza - CE,
60055-171
Telefone: (85) 3231-5887

Cooperativa de Trabalho para Prestação de Serviços e Assistência Técnica Ltda
Endereço: Fazenda no Eusébio, Ceará - Av. Eusébio de Queiroz, 4886 - Centro, Eusébio -
CE, 61760-000
Telefone: (85) 3494-6778

Cooperativa NUTRIVALE
Endereço: Distrito de Irrigação Baixo Acaraú, Triângulo do Marco, Zona Rural, Marco -
CE, 62560-000

Cooperativa Agrícola Mista de Maranguape Ltda
Endereço: Rua Cesário Assunção, 40 - Areias, Iguatu - CE, 63500-000
Telefone: (88) 3581-2848



Cooperativa Agrop Norte Ceará Ltda Coopnorte
Endereço: Pc Se, 5 - Centro, Sobral - CE, 62010-381
Telefone: (88) 3611-0344

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaraciaba do Norte
Endereço: Av. 12 de Maio, 329, Guaraciaba do Norte - CE, 62380-000

Cooperativa Agropecuária dos Produtores Orgânicos da Ibiapaba - COAPOI
Endereço: São Benedito, CE, 62370-000
Telefone: (88) 99955-2536

Sistema OCB SESCOOP/CE
Endereço: R. Ildefonso Albano, 1585 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60115-000
Telefone: (85) 3535-3670

Federacao da Agricultura e Pecuaria do Estado do Ceara
Endereço: Av. Eduardo Girão, 317 - Benfica, Fortaleza - CE, 60410-442
Telefone: (85) 3535-8000

Coaph
Endereço: 061, R. Marcondes Pereira, 1065 - Dionísio Torres, Fortaleza - CE, 60135-222
Telefone: (85) 3039-3030

Cooperativa de Senador Pompeu Ltda-COSENA
Endereço: Praca São Sebastião 2, Sen. Pompeu - CE, 63600-000
Telefone: (88) 3449-0340

Cooperativa Agroindustrial do Estado do Ceará
Endereço: Rod. Raimundo Pessoa de Araújo - Caucaia, CE
Telefone: (85) 98890-1013

COOPERAI - Cooperativa Agropecuária do Trairi
Endereço: Gualdrapas-Trairi - Centro, Trairi - CE, 62690-000
Telefone: (85) 3323-1287
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Leishmaniose, mais 
conhecido como Calazar, 

um perigo visível. 

Como identificar no seu 

animal, como cuidar dele e 

várias outras informações 

sobre o tema! 
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Afinal, o que é esse 
tal Calazar? 

A leishmaniose é uma 

doença infecciosa que 

afeta, principalmente, 

humanos e cães, mas não 

é contagiosa, ou seja, não 

é transmitida 

diretamente de pessoa 

para pessoa ou de cão 

para pessoa. Ela é causada 

por um parasito chamado 

Leishmania infantum, que 

é um protozoário, e é 

transmitida às pessoas e 

aos cães pela picada de 

insetos chamados de 

flebótomos, da espécie 

Lutzomyia spp, mais 

conhecidos como 

“mosquito-palha”. Existem 

dois tipos de 

Leishmanioses: 

Leishmaniose Tegumentar 

Americana e Leishmaniose 

Visceral (calazar). 

Não é contagiosa 

pois precisa do 

mosquito para ser 

transmitida 



E essa doença tá 
espalhada no mundo? 

Epidemiologia. O que é? 
A epidemiologia consiste no ramo da medicina que estuda 

os fatores que intervêm na difusão e propagação de 

doenças, sua frequência, seu modo de distribuição, sua 

evolução e a colocação dos meios necessários a sua 

prevenção. 

Qual a epidemiologia da Leishmaniose? 

No Brasil, a leishmaniose 

comporta-se como uma 

zooantroponose rural, peri-

urbana mas que nas duas 

últimas décadas atingiu áreas 

urbanas. A difusão desta 

protoozoose poderia ser 

explicada fundamentalmente 

por fatores climáticos e 

sócioeconômicos, tendendo a 

aumentar com as crises 

econômicas do país. A expansão 

deu-se para as regiões Norte 

(Roraima), Centro-Oeste e 

Sudeste brasileiro. 



A precariedade das condições de vida nas periferias 

urbanas propicia a eclosão de surtos epidêmicos, tanto 

pela proliferação do vetor secundário (Lu. longipalpis), 

da abundância de fontes alimentares, proximidade de 

criadouros, quanto pela circulação do agente etiológico 

(L. chagasi) a partir de cães e pessoas infectadas 

No ambiente rural dos vales e dos rios, com as escassas 

coleções de água, acumulam-se reservatórios 

domésticos (cães) e silvestres (raposas), além de outros 

animais domésticos infectadas e suscetíveis, 

propiciando o aparecimento de casos de LVA nessas 

áreas. 

E essa doença tá 
espalhada no mundo? 



E como é que pega 
essa doença? 

A leishmaniose é transmitida por 

meio da picada de insetos fêmea 

contaminados, chamados de 

flebótomos, conhecidos como 

‘’mosquito-palha’’. 

Como é transmitida? 

A atividade do mosquito 

é crepuscular e noturna.  

Em geral, períodos de estação 

chuvosa aumenta a transmissão da 

leishmaniose, porque há o aumento da 

população do inseto.  

Mosquito-palha 



A fêmea do mosquito-palha apenas pode infectar 

animais quando se alimenta do sangue de animais 

que estão com a Leishmania (calazar). Assim, essa 

doença só será transmitida para animais por meio 

da picada desse mosquito. Mais comumente, os 

cães são os principais a serem afetados, podendo 

ser reservatórios para os protozoários 

Seres humanos podem ser acometidos pela 
doença, mas NÃO por meio de mordida ou 
contato com animais infectados, apenas por 

meio da picada do mosquito-palha. 

Sempre procure o médico veterinário mais 
próximo, caso se desconfie da doença no 

animal, mas não maltrate, nem abandone, ele 
não transmitirá para você diretamente.  

E como é que pega 
essa doença? 



Como eu sei se meu 
animal tem calazar? 
Sinais clínicos observados em cães: 

Apatia (quando o animal fica 

tristinho e não demonstra emoções 

ou reações a estímulos. 

Emagrecimento progressivo. 

Surgimento de feridas nas regiões do focinho, 

orelhas e patas: 

Queda de pelo. 

Crescimento anormal 

das unhas. 



Como eu sei se eu 
tenho calazar? 

Emagrecimento, fraqueza e 

falta de apetite. 

Febre irregular por um período superior 

a aproximadamente 2 semanas. 

Sinais clínicos observados em humanos: 

Dependendo da gravidade do caso, 

podem ocorrer sangramentos. 

Aumento do baço  

e do fígado. 

Além de ocorrer também ANEMIA e PALIDEZ. 



Diagnóstico 

O diagnóstico da doença envolve 

fatores epidemiológicos, clínicos e 

laboratoriais. Além disso, ele deve 

ser oferecido gratuitamente pelo 

poder público, para os humanos 

nas unidades de saúde e para os 

animais nos centros de zoonoses. 

Tanto para humanos quanto para 

animais, o fator epidemiológico 

consiste em avaliar se o indivíduo 

é proveniente de área endêmica ou 

se visitou áreas endêmicas.  



Diagnóstico 

Já o fator clínico consiste em avaliar os sintomas 

apresentados pelo indivíduo e se são compatíveis com 

os sintomas da doença. Por exemplo, nos cães o sinal 

clínico mais comum são as lesões em focinho ou ponta 

de orelha. E nos humanos o sinal clínico mais comum 

também são as lesões ulceradas espalhadas pelo corpo.  

Por fim, o diagnóstico laboratorial e confirmatório 

consiste na realização de exames. Da mesma forma 

para pessoas e animais, são feitos exames de sangue 

(sorológicos), como ELISA e PCR, e também podem 

ser feitos exames para tentar visualizar o parasita 

Leishmania no microscópio, como o procedimento de 

raspagem das bordas das lesões. 



Meu animal tem 
calazar, o que fazer? 

Esta doença apresenta uma grande variedade de sinais 

clínicos que podem sofrer alteração de acordo com sua 

intensidade durante a vida do animal. Na ausência de 

tratamento, a doença pode-se tornar fatal sendo 

indicado a eutanásia.  

Eutanásia 

É um ato intencional de causar a morte com 
ausência de dor  de um indivíduo.  

Necessária para aliviar o sofrimento causado por 
alguma doença sem cura. 

Um diagnóstico precoce e preciso 

da leishmaniose é de grande 

importância para a administração de 

um tratamento eficaz.  

Tratamento para Leishmaniose em cães 



Meu animal tem 
calazar, o que fazer? 

Hoje, existe no mercado um tratamento que garante 

que o animal atinja a cura clínica, que nada mais é do 

que o controle da doença e de todos os sinais (apatia, 

magreza, etc). Mas é uma doença que não tem cura e 

o cão permanece portador  até ao fim da sua vida. Na 

maioria dos casos, ocorre diminuição dos sinais 

clínicos, obtendo-se, por vezes, cura clínica durante 

seis meses a um ano e, ao fim desse período, existe a 

possibilidade de reaparecimento dos sinais clínicos. 

Deve ser realizado uma reavaliação a cada 6 meses ou 

uma vez por ano, e esta deve incluir também avaliação 

sorológica do título de Ac-AntiLeish.  

Tratamento para Leishmaniose em cães 

Para o tratamento de CALAZAR em HUMANOS, 

deve-se procurar recomendações médicas. 



Como evitar que essa 
doença aconteça? 

Prevenção de calazar 

Sabendo que o mosquito palha é 

quem transmite a doença tanto para 

cães, humanos e vários outros 

animais , como os silvestres, para que 

possamos evitar a doença, é 

necessário afastar o mosquito. 

Como eu posso afastar o mosquito? 

1. Ambiente: 

Esse inseto se reproduz 

em locais onde existe 

bastante matéria 

orgânica, que nada mais 

é do que restos de frutas 

que caem das árvores, 

restos de alimentos que 

ficam no lixo, etc. Logo, 

deve-se manter o 

ambiente sempre limpo. 



Como evitar que essa 
doença aconteça? 

2. Vacinação: 

As vacinas já estão disponíveis no 

mercado e devem ser aplicadas a 

partir dos primeiros quatro meses 

do animal, realizando um 

conjunto de 3 doses, com 

intervalos de 21 dias entre cada 

dose aplicada e, após isso, faz-se 

apenas um reforço a cada 1 ano, 

com apenas uma dose. 

3. Repelente: 

Atualmente, existem 

disponíveis repelentes à base de 

citronela que auxiliam a afastar 

os mosquitos por até 7 dias e já 

tem ação após a primeira 

aplicação. 



Como evitar que essa 
doença aconteça? 

4. Coleira repelente: 

É uma coleira que é feita à 

base de uma substância 

que repele o mosquito, 

porém ela só pode ser 

usada em cães a partir de 3 

meses, e ela tem validade 

de até seis meses, 

dependendo da marca do 

produto. Além de afastar o 

mosquito, essa coleira 

também mata ele. 

É importante ressaltar que nenhum método é 

100% eficaz contra a doença, porém, a 

utilização em conjunto desses itens, são de 

grande ajuda ao combate do calazar. 
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 É um prejuízo para o produtor, uma vez
que o bovino sofre uma queda no

desempenho produtivo e fica suscetível
a doenças circulantes e até mesmo
doenças transmitidas pelo próprio

carrapato.
 

CARRAPATOSCARRAPATOS
  EM BOVINOSEM BOVINOS

O que são
carrapatos?

 
 Carrapatos são ectoparasitas

hematófagos, ou seja, se instalam
em animais para se aproveitar de

seus nutrientes através do
sangue. 

 

Qual a
importância?

O que causa?

O parasita diminui a imunidade
do gado e transmite doenças,

como a tristeza parasitária
bovina.

2



2

CICLO DO CARRAPATOCICLO DO CARRAPATO  BOOPHILUS MICROPLUSBOOPHILUS MICROPLUS

3

1

Fêmea e macho adultos acasalam no bovino.
Alimentação e ingurgitamento da fêmea.
Fase não parasitária, onde a fêmea digere nutrientes
para a formação dos ovos. 
Eclosão dos ovos e formação de larvas.
As larvas sobem nas plantas que os bovinos pastejam. 
 Início da fase parasitária, onde as larvas se
transformam em ninfas.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

As ninfas evoluem para fêmeas adultas.

3

4

5
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Principais
danos aos

bovinos

- Redução na produção de leite
- Baixo desempenho reprodutivo
- Impacto no bem-estar animal

- Mortalidade 

4



  3

Forrageiras que
impeçam a
migração de larvas
Agentes biológicos
Períodos de mais
de 90 dias de
repouso de
pastagens

Tratamento e Controle

Produtos Químicos

 Piretróides
Organofosforados
Carbamatos
Amidinas
Macrolactonas

Doramectina
Ivermectina
Abamectina
Moxidectina

Medicamentos
Sistêmicos

Controle de larvas

5
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Olá, produtor! Somos
alunos de Medicina

Veterinária e viemos dar
algumas informações sobre

bovinocultura de leite e
como melhorar sua

produção!

1
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bovinocultura de leite
no Brasil

 
    A bovinocultura  leiteira no Brasil
é uma prática antiga, que vem sendo
realizada desde o período da
colonização portuguesa. 
 Quando os primeiros animais          
foram finalmente introduzidos          
no país, eles tinham a apenas a          
finalidade de transportar  carga e
produzir leite.

3



   De lá para cá, a pecuária brasileira
atravessou diversos períodos, sendo
eles, progressos lentos e períodos de
saltos qualitativos. Um desses saltos
foi quando o leite do tipo B passou a
ter forte representatividade para o
país.

 Leite tipo B:
 Apresenta um volume 

 maior de
microrganismos

BOVINOCULTURA DE LEITE NO BRASIL

4



Desse modo, em meio a altos
e baixos, o setor de leite teve
uma forte representatividade
econômica e cultural para o
Brasil.    

BOVINOCULTURA DE LEITE NO BRASIL

5



Além disso, já  existem tecnologias
desenvolvidas  no próprio país que
possibilitam melhores retornos, que
são justamente aproveitar melhor o
potencial das pastagens, manejar o
animal de forma a obter melhores
resultados e técnicas de
planejamento que são decisivas para
o sucesso do rebanho.

BOVINOCULTURA DE LEITE NO BRASIL

6



Objetivos
Melhorar a renda da sua

propriedade

Melhorar o bem estar do rebanho

Proporcionar melhorias no
manejo dos animais

Figura 1: Homem do campo realizando o manejo
do seu rebanho. Fonte: Google Imagens 7



Auxiliar o produtor na identificação
das principais espécies leiteiras

Incentivar e capacitar novos
pequenos produtores

Auxiliar na identificação e
prevenção de doenças e parasitas

OBJETIVOS

8



Bem-estar animal

Você sabia que o bem-estar
das suas vacas leiteiras

influencia diretamente no
desempenho da produção

de leite?

Vaca estressada = baixa
produção de leite

9



Sua genética
As diferenças individuais de
cada animal
As experiências pelas quais
cada animal passou

O nível de estresse de um animal ao
ser manejado depende de três

fatores: 
 

1.
2.

3.

 
Esses fatores, quando somados ao

tipo de manejo executado, irão
trazer o resultado produtivo do seu

animal.
 

BEM-ESTAR ANIMAL

10



Para melhor compreensão, temos
duas situações:

BEM-ESTAR ANIMAL

11



e como melhorar
o manejo?

Água fresca e limpa

Boa ventilação

Sistema com árvores e sombra

Uso de raças mais
adaptadas ao clima

Boa nutrição

12



Como evitar?
Manter o

acompanhamento do
rebanho, evitando a

infestação de
carrapatos.

Doença causada pelos
parasitas Babesia
transmitidos pelo

carrapato
Riphicephalus

micropolus. 

Principais doenças
BABESIOSE

Sintomas:  Emagrecimento,
forte anemia e queda na

produção de leite em
fêmeas bovinas.  

Figura 2: Carrapato Riphicephalus micropolus.
Fonte: Google Imagens

Figura 3: Bovino com presença de parasitos.
Fonte: Google Imagens 13



CLOSTRIDIOSE

Causada por bactérias   

Forma de infecção:
Consumo de alimentos

ou água contaminados.   

Como evitar?
Manter o ambiente, os

comedouros e bebedouros
limpos, além de seguir a

vacinação correta.  

Sintomas:
Emagrecimento,

tristeza, andar manco
e em até 48 horas são

levados a morte.

PRINCIPAIS DOENÇAS

Figura 4: Bovino acometido por clostridiose.
Fonte: Google Imagens
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Sintomas: Falta de
apetite, febre, feridas
nos membros e aftas

na boca, gengiva e
dentes.    

A vacinação dos animais acima de 3
meses de vida é de forma obrigatória. 

 Ao surgir um animal infectado no
rebanho, aconselha-se eutanásia. 

Forma de infecção: o animal pode adquirir por
água contaminada, sangue ou saliva de animais
contaminados ou por contato direto de pessoas

com o vírus nas roupas. 

PRINCIPAIS DOENÇAS

FEBRE AFTOSA

Causada por vírus   

Figura 5: Sintomas da febre aftosa. Fonte:
Google Imagens
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Forma de infecção: Ingestão; durante parto de
animais infectados; por inseminação artificial,
ao depositar sêmen contaminado no útero de

vacas sadias.     

Sintomas: Aborto no terço final da
gestação, nascimento de bezerros

fracos ou mortos, queda na
produção leiteira e aumento de

testículos em machos.  

Para controlar a
doença, é importante
diagnosticar o quanto

antes e proteger o
rebanho sadio com

vacinas.

BRUCELOSE

PRINCIPAIS DOENÇAS

Causada por bactéria   
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Sintomas: Úbere inchado, avermelhado e
quente, perda de apetite e diminuição na

produção de leite.. 

É importante separar os animais para a ordenha:
vacas sadias, vacas que tiveram mamite e estão

curadas e vacas que têm mamite e estão em
tratamento. 

Tratamento: fazer a ordenha da vaca doente
cerca de quatro vezes por dia e, depois da última
ordenha, dar medicamentos, quando necessário.

PRINCIPAIS DOENÇAS

MASTITE

Causada pelas bactérias que contaminam
as mamas de fêmeas bovinas 

Figura 6: Sintomas de mastite. Fonte: Google Imagens
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principais raças de
bovinos de leite 

1- Holandesa
Origem: Países baixos

Resultado da cruza de
várias raças europeias,
selecionadas objetivando
uma linhagem que
obtivesse a melhor
conversão alimentar sob
o regime de pastejo.

Capacidade de produção:
6 a 10 mil kg, em 305 dias
de lactação. Úbere de boa
conformação capacidade.
Leite de boa
concentração de sólidos.
As novilhas conseguem
ter sua primeira cria em
torno dos 2 anos de
idade, e seus bezerros
nascem pesando, em
média, 38 kg.

Adaptação 
Originária de clima mais
frio, a raça não se adapta
muito bem às regiões
quentes do Brasil ou com
pastagens de produtividade
sazonal. Contudo, é
amplamente utilizada como
matriz em cruzamentos,
transmitindo excelentes
atributos às novas linhagens,
É necessário cuidado no seu
manejo. 
Pelagem: branca e preta ou
branca e vermelha.  

Figura 7: Bovino da raça Holandesa. 
Fonte: Google Imagens
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2- Girolando
 

Origem: Brasileira

Capacidade de produção: 

Adaptação 

Fruto do cruzamento da
raça Gir com a raça
Holandesa. Esse trabalho
gerou animais rústicos
como o Gir e altamente
produtivos como o
Holandês.

A produção de leite é
excelente, sendo em
média 5.061 kg em 283
dias. Aos 36 meses de
idade, tem a primeira cria
e é dócil com seus
bezerros, que nascem
com 35 kg,
aproximadamente.

A raça Girolando é
extremamente bem-
adaptada aos trópicos,
além de ser flexível para
diferentes tipos de clima e
manejo. Tem boa
eficiência reprodutiva e
conversão alimentar, o
que confere um
desempenho econômico
muito satisfatório.

PRINCIPAIS RAÇAS DE BOVINOS LEITEIROS

Pelagem: preta, preta com branco, castanha, castanha
com branco, vermelha, vermelha com branco e variadas
formas de pelagem mamona

Figura 8: Bovino da raça Girolando. Fonte:
Google Imagens
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3- Jersey
 

Origem: européia

Capacidade de produção 
Adaptação 

Pelagem 

Embora seja outra raça
europeia, a raça Jersey é
mais rústica que a
Holandesa. Considerada
por especialistas a
segunda melhor raça
leiteira.

Produção de leite: 3.500 a
5.500 mil kg em 305 dias
de lactação. Seu úbere
tem tetos pequenos e
espaçados, é quadrado,
volumoso e bem irrigado.
O leite tem altos teores
de proteína e gordura
(5,0%) e, por isso, é muito
utilizado para a
produção de manteiga. 

 Adapta-se mais facilmente
a adversidades e demonstra
elevada tolerância ao calor.

Sua pelagem varia do
amarelo-claro ao pardo
escuro.

PRINCIPAIS RAÇAS DE BOVINOS LEITEIROS

Figura 9: Bovino da raça Jersey. Fonte:
Google Imagens
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4- Pardo Suíço
 

Origem

Capacidade de produção 

Adaptação 

Pelagem 

Uma das raças mais
antigas de bovinos de leite,
originária do Sudeste da
Suíça.

Produção de leite de mais
de 2.500 kg em 200 dias de
lactação. Pode ser usada
para a produção de carne.
Úbere bem desenvolvido,
com tetos de tamanho
médio e boa inserção. As
novilhas têm a primeira
cria perto dos 30 meses de
idade. Possuem altas taxas
de longevidade e
fertilidade, além de
transmitirem facilmente
suas características nos
cruzamentos entre
linhagens.

 Apesar da origem nórdica,
é rústica e apresenta boa
tolerância ao calor.

 A pelagem varia de pardo
claro a cinza escuro.

PRINCIPAIS RAÇAS DE BOVINOS LEITEIROS

Figura 10: Bovino da raça Pardo Suíço. Fonte:
Google Imagens
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5- Gir
 

Origem: Indiana

Capacidade de produção: 

Adaptação 

Pelagem: sua pelagem é muito
variada 

 É uma das raças de Zebu
leiteiras.

Produz, em média, 777 kg
de leite em 286 dias, e
seus criadores tentam
desenvolver uma
variedade leiteira. O
úbere e os tetos são
pendulosos, o porte dos
animais é médio a grande.
As novilhas têm seu
primeiro parto aos 43
meses; seus bezerros são
pequenos, porém, fortes.
A raça tem longevidade
reprodutiva e produtiva,
além de ser a linhagem
indiana mais utilizada
nos cruzamentos. Ótimos
resultados são obtidos na
cruza de Gir com
Holandês

Por serem originárias da
Índia, são bastante rústicas,
adaptando-se bem a altas
temperaturas e umidade do
ar e usufruindo as pastagens
de baixo valor nutricional
com eficiência. A raça Gir é
tida como mista, pois tem
boa produção de leite e de
carne.

PRINCIPAIS RAÇAS DE BOVINOS LEITEIROS

Figura 11: Bovino da raça Gir. Fonte: Google
Imagens
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6- Guzerá
 

Origem: indiana

Capacidade de produção 

Adaptação 

Produz a média de 2.071
kg de leite em 270 dias, e
seu leite tem alta
porcentagem de gordura
e baixa Contagem de
Células Somáticas (CCS),
além de não causar
alergia às pessoas. É uma
raça bastante fértil e,
quando bem manejada,
pode ter um bezerro a
cada 13 meses. Exibe
belos e bem
desenvolvidos chifres.

Também faz parte das
raças de Zebu leiteiros.

Altamente adaptável e tem
dupla aptidão, podendo ser
utilizada tanto na produção
leiteira como na de corte. Sua
rusticidade confere menor
custo de produção, já que as
despesas com veterinário são
menores. Apresentam
facilidade para ganhar peso
com menor investimento.
Como aceitam erros de
manejo, é bastante indicada
para iniciantes na atividade.

PRINCIPAIS RAÇAS DE BOVINOS LEITEIROS

Pelagem: varia do cinza
claro ao cinza escuro,
havendo tons pardos e
prateados

Figura 12: Bovino da raça Guzerá. Fonte: Google
Imagens
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como ser um
produtor de sucesso?

01. Trate a propriedade como
uma EMPRESA

• Reconheça a época  do ano que demanda
mais dinheiro;

• Planeje investimentos de curto e longo
prazo;

• Compare os objetivos planejados com os
alcançados;

• Determine todo o custo da sua
produção.
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02.  Acerte na escolha dos
animais

 • Antes de escolher as vacas para a
produção de leite é preciso
conhecer bem as suas
características e entender qual é a
mais adequada em sua propriedade. 

COMO SER UM PRODUTOR DE SUCESSO
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03.  Faça o manejo nutricional
adequado

 

início de lactação; 
pico de consumo de alimento; 
metade e final da lactação;
período seco;
transição e período pré-parto.

Em geral, o manejo nutricional do gado
leiteiro é dividido nas seguintes fases:

A partir da nutrição é possível alterar a
composição do leite, além de otimizar a
produção e aumentar a eficiência
reprodutiva.

COMO SER UM PRODUTOR DE SUCESSO
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As forragens representam uma das
principais fontes da alimentação volumosa
do gado de leite pois garantem a ingestão
de fibras para os animais. É por isso que é
preciso cuidar para que o rebanho tenha
acesso à forragem de qualidade o ano todo.

04. Priorize a produção de
forragem

 

COMO SER UM PRODUTOR DE SUCESSO
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05.  Reduza a perda de alimentos
 

Manejo e armazenamento de
ingredientes de alimentação;
Processo de mistura e fornecimento;
Gestão do cocho de alimentação;
Controle dos distúrbios relacionados
ao clima.

Os principais pontos que podem ser
controlados são: 

 

COMO SER UM PRODUTOR DE SUCESSO
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06. Melhore o manejo dos
cochos de alimentação

 Forneça alimentos frescos quando as
vacas forem à sala de ordenha, e
organize um preenchimento dos cochos
durante 90 minutos após o retorno das
vacas.
Programe fornecimentos adicionais ao
longo do dia para garantir que as vacas
tenham acesso a alimentos sempre que
quiserem. Afinal, cada quilo adicional de
consumo de matéria seca é igual a dois
quilos extras de leite.

COMO SER UM PRODUTOR DE SUCESSO

Figura 13: Bovinos se alimentando no cocho.
Fonte: Google Imagens
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07. Manejo sanitário 
 

cuidados especiais com recém
nascidos e bezerros;
manejo das vacas prenhe;
controle eficaz dos carrapatos;
vacinação em dia.

São pontos cruciais para a sanidade
do rebanho: 

 

COMO SER UM PRODUTOR DE SUCESSO

Figura 14: Bezerro. Fonte: Google Imagens 30
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08. É preciso saber o que está
fazendo

 

O sucesso da produção leiteira
depende de conhecimento técnico e
prático nas melhores estratégias de

manejo. 

COMO SER UM PRODUTOR DE SUCESSO
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conclusão

 Portanto, conclui-se que a
bovinocultura de leite é uma atividade
de grande potencial econômico no
Brasil. Além disso, o conhecimento
acerca do manejo e dos cuidados
necessários com o rebanho, é um fator
essencial para a lucratividade e
sucesso do produtor.
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Então, produtor, obrigada
por nos acompanhar até

aqui. Depois de todas essas
dicas e informações

valiosas, vamos praticar!
Boa produção!
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Introdução

3

O manejo reprodutivo é essencial para uma boa
rentabilidade na produção do criatório. Sendo definido como um
conjunto de técnicas com intuito de incrementar a eficiência
produtiva, ele engloba aspectos como a maturidade sexual dos
reprodutores e matrizes, a escolha dos animais, os sistemas de
acasalamento, a utilização de rufiões, a estação de monta, a
gestação, o parto, o manejo das crias, o controle zootécnico,
bem como o descarte orientado.

Por meio do conhecimento dessas práticas, as
consequências vão resultar favoravelmente em índices como a
fertilidade ao parto, a prolificidade e na sobrevivência das
crias, alterando a atual situação observada principalmente no
nordeste brasileiro. Dessa forma, qualquer das técnicas que
nessa cartilha serão abordadas aliadas a boas condições de
alimentação, boas condições de saúde e boa adequação em
instalações são de efetiva melhora para a ampliação dos
ganhos econômicos do produtor.



Manejo reprodutivo

1. Puberdade e Maturidade Sexual
Existem diferenças entre esses dois conceitos. A puberdade

é o período na vida do animal em que é manifestada as
características sexuais secundárias, além disso, os animais são
capazes de se reproduzir. Por exemplo, as fêmeas apresentam
cio (estro clínico) com ou sem ovulação, já os machos
apresentam exposição do pênis e tornam-se capazes de copular
(cruzar). Esse período ocorre em média no 4º ou 5º mês de vida
do pequeno ruminante, na qual o peso vivo do animal é
aproximadamente 50% do que ele poderia alcançar em seu
desenvolvimento completo, na fase adulta. Mas não é porque
eles podem, que eles devem ser colocados para copular tão
cedo.

Figura 1: A esquerda carneiro da raça Santa Inês já hábil a copular. Na figura a
direita é possível comparar cabra e cabrita da raça Santa Inês e diferenciar quando
a fêmea pode acasalar.

4



Diagrama 1: Linha do tempo demonstrando o período da puberdade e da maturidade 
sexual em pequenos ruminantes.

Ao iniciar a vida reprodutiva tão cedo, vai haver um maior
desgaste dos animais, ou seja, eles vão poder reproduzir por
menos tempo comparado a animais que iniciaram a vida
reprodutiva no período correto, ou seja, após eles atingirem sua
maturidade sexual. Além disso, como eles não estão
completamente desenvolvidos, as crias vão nascer pequenas e,
principalmente, as fêmeas (matrizes) tem o desenvolvimento
corporal comprometido, logo elas não atingem todo seu
potencial de crescimento. Por isso, o melhor seria iniciar a vida
reprodutiva dos animais, quando eles atingem a maturidade
sexual, que é justamente quando os animais estão
completamente desenvolvidos. As fêmeas alcançam a
maturidade no 7º ou 8º mês de vida, sendo animais de raça, ou
ao completar 1 ano, sendo animais SRD, alcançando 60 a 70% do
peso vivo adulto que elas podem atingir. Já os machos atingem
sua maturidade com 1 ano e 6 meses de vida. Então, para um
melhor entendimento observe o gráfico abaixo.
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O ciclo estral é o conjunto das etapas da vida reprodutiva
dos animais em geral. É um processo que começa após a
puberdade e que se repete continuamente por toda a vida
reprodutiva da fêmea. Ele pode ser comparado com o ciclo
menstrual que ocorre nas mulheres, porém no caso dos
animais domésticos ele possui algumas diferenças.

É importante conhecer as fases do ciclo, são elas:
Proestro, Estro, Metaestro e Diestro. Em cada uma delas
ocorrem mudanças tanto no corpo como no comportamento do
animal e que afetam a capacidade das fêmeas de gerarem
filhotes.
• Proestro: Fase que antecede o estro, nela a fêmea

apresenta-se agitada porém não aceita a monta e sua
vulva começa a produzir muco.

• Estro: Também chamado de cio, é o período em que a fêmea
está receptiva ao macho, durante esse momento ela fica
agitada, urina e berra com frequência e a vulva fica
aumentada e com muita secreção. Em média, o estro de
caprinos e ovinos dura 36h e ao final desse período é
quando o animal está mais fértil.

• Metaestro: Fase que vem após o cio, sendo de difícil
identificação.

• Diestro: Fase de maior duração. Neste período a fêmea
recusa a monta e não apresenta alterações visíveis na sua
genitália. Ao final do diestro o ciclo se reinicia.

6

2. Ciclo Estral

De modo geral, a média de duração do ciclo estral da cabra 
é de 21 dias enquanto da ovelha é em torno de 17 dias. 



Entender sobre o ciclo estral de cabras e ovelhas é
importante porque assim o criador pode acompanhar as
épocas de maior chance de prenhes, e também pode
confirmar que a coberta da fêmea deu certo, pois caso o ciclo
não continue é sinal de que houve gestação.

Quando os animais são mantidos em pastagem nativa,
verifica-se que a época de maior atividade sexual ocorre no
período chuvoso, e isso está possivelmente relacionado com
a maior quantidade e qualidade de forragem.

3. Escolha do macho reprodutor

O reprodutor passa as suas características boas e ruins,
para as suas crias, por isso, é importante ter atenção especial
na hora de escolher o reprodutor. Os principais fatores que se
deve observar na hora de escolher o reprodutor são:

✓ O animal deve apresentar os padrões da raça
✓ A bolsa escrotal deve ser proporcional;
✓ Os testículos devem estar soltos, serem do mesmo

tamanho e com textura macia;
✓ O animal deve ter boa libido - realizar a corte, cheirar a

vulva e realizar o reflexo de Flehmen;
✓ Habilidade em executar a monta;
✓ Em caprinos, evitar animais que sejam mochos de

nascença;
✓ Ter bons aprumos e cascos sadios;
✓ O animal não deve estar doente ou apresentar algum

defeito;
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A vida útil de um reprodutor é de 7 a 8 anos, mas ele
deverá permanecer no máximo 3 a 4 anos em um mesmo
rebanho, para evitar que ele cruze com suas descendentes.

Macho levanta os lábios superiores
quando em presença de fêmea no cio
para capturar feromônios e
identificar se a fêmea está receptiva
a coberta;

Reflexo de Flehmen

4. Escolha das matrizes

Assim como os reprodutores, as matrizes também passam
suas características boas e ruins para as suas crias, por isso,
também é muito importante saber escolher as matrizes. Os
principais fatores que se deve observar na hora de escolher
uma matriz são:

• O animal deve apresentar os padrões da raça.
• Ter a vulva limpa e sem corrimento.
• Possuir o úbere simétrico, flexível, sem rachaduras e

alterações anatômicas.

Figura 2: Avaliação do úbere para confirmar que está saudável e sem rachaduras.  
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5. Sistemas de acasalamento

Em animais, sistemas de acasalamento se refere em como
se dá as cópulas. No sistema de reprodução em ovinos e
caprinos, o acasalamento dos animais pode ser realizado por
duas formas diferentes:

• Monta natural ou não controlada: A mais comum na maioria
das propriedades. O reprodutor é utilizado livremente sem
nenhum controle junto às fêmeas, usado tanto para se
detectar o cio ou estro, como também para se realizar a
cobertura propriamente dita. Dentro do rebanho, entre as
fêmeas, o reprodutor cobre as mesmas mais de uma vez e se
desgasta facilmente. Dessa forma, o sistema de manejo não
requer a utilização de instalações especiais, a mão de obra
utilizada é baixa e pode ser aplicado a grandes rebanhos sem
que sejam observados grandes problemas no processo de
criação.

• Monta controlada ou dirigida: Indicado para rebanhos que
tenham até cem matrizes, podendo ser realizado de duas
maneiras distintas: uso de rufiões com marcadores de tinta,
que permanecem junto às matrizes para a identificação dos
estros.

Os reprodutores são usados de modo controlado, não
desgastando-os. O rufião é colocado em contato com as fêmeas
e identifica as que estão em estro. Estas são marcadas e, após
10 a 12h, são levadas para o reprodutor e recebem duas
coberturas. Portanto, o macho não é usado desnecessária e
exaustivamente e, sim, para realizar a cobertura fértil
propriamente dita. O uso do produtor nesse tipo de manejo é
grande, além de reduzir o número de machos na propriedade.
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Hoje em dia também se utiliza biotécnicas reprodutivas
objetivando o ganho genético do rebanho e maior ganho
econômico.

Figura 3: Marcadores de tinta em ovinos a direita, e na imagem a esquerda utilização 
de rufião caprino para coberta da femêa.

Fontes: t.ly/QLOu
e tinyurl.com

/y46o9bw
z 

6. Utilização do rufião

Um rufião é um macho inteiro que por processos
cirúrgicos se tornou incapaz de fecundar a fêmea (estéril),
mas ainda possui boa libido. Dessa forma, ele age como um
ótimo detector de cio no rebanho. De fato, é possível detectar
o cio por meio da observação direta do rebanho, mas um
rufião é muito mais efetivo, pois ele determina o momento
mais preciso para realização da fecundação da fêmeas. Na
prática, um rufião é utilizado em contato direto com as
fêmeas, por cerca de 30 minutos, duas vezes ao dia, com uma
proporção de 40 fêmeas para 1 rufião. É possível passar todo
esse período observando os animais, para então determinar
quais fêmeas em cio o rufião ira detectar, mas, existe outra
forma mais prática.
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A utilização de um buçal marcador no rufião permite a
identificação após o período de contato direto entre os animais,
sem a necessidade de uma observação durante todo o
processo, porque as fêmeas que foram montadas pelo rufião
vão estar manchadas de tinta pelo buçal marcador dele,
tornando a detecção de cio no rebanho bem menos trabalhosa.

Alguns exemplos de procedimentos dos quais um macho
pode ser submetido para se tornar um rufião são a vasectomia,
retirada da cauda do epidídimo e desvio ventral ou lateral do
pênis do animal. Dentre eles, é importante ressaltar que o
desvio do pênis é o menos efetivo, pois o macho ainda pode no
momento da monta, se posicionar de uma forma que favoreça a
fecundação. Por isso, o ideal é a vasectomia ou a retirada da
cauda do epidídimo realizada por um profissional da área, um
médico veterinário. Outra coisa que deve ser destacada é a
utilização de burdizzo. Essa ferramenta não é utilizada para dar
origem a um rufião, pois ela é desenvolvida para castrar
machos jovens (3 meses) que vão para o abate. Além disso, a
utilização dessa ferramenta retiraria a libido do macho,
tornando-o incapaz de detectar o cio das fêmeas.

Figura 4: Rufião ovino utilizando um buçal marcador.   
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Figura 5: Carneiro realizando a corte (cheirando a vulva) em ovelhas, indicação 
de boa libido.    
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7. Estação de monta

Período em que se concentram as coberturas. É essencial
para o planejamento da produtividade do rebanho e
determinação de períodos de oferta de produtos para o
mercado consumidor.

Manter sempre os reprodutores da propriedade isolados
das fêmeas e, de preferência, sem contato olfativo
(cheiro). Machos e fêmeas só devem ficar juntos durante o
período de cobertura.

Vantagens da estação de monta

✓ Calcula-se a data prevista para o parto.
✓ Permite a concentração dos nascimentos das crias,

facilitando o manejo das mesmas.
✓ Facilita o manejo sanitário, concentrando as vermifugações

e vacinações em um mesmo período.
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✓ Colabora na identificação de fêmeas inférteis (que retornam
ao cio logo após o final do período de cobertura).

✓ Produz lotes uniformes de animais (de mesma idade) para o
mercado e em épocas que se tenham maiores demandas do
mercado ou melhores preços.

✓ Promove o manejo e o uso mais racional das pastagens,
mantendo o baixo custo.

O uso da prática de estação de monta concentra os
nascimentos e exige que se empregue mais mão-de-obra em
certas fases da produção.

Duração da estação de monta

Precisa ser levado em consideração:

• Período mais adequado para a sobrevivência da cria e
manutenção das matrizes;
• Período de maior atividade sexual das fêmeas;

Se em uma propriedade nunca foi adotado a estação de
monta, aconselha-se a duração de 63 dias para cabras e de 51
dias para ovelhas. Em propriedades que já fazem uso,
sugerem-se 49 dias para as cabras e 42 dias para as ovelhas.
Essa variação permite que o rebanho e o criador se
acostumem com a adoção desse manejo reprodutivo.

O diagrama a seguir ilustra uma estratégia para estação
de monta de 60 dias para obter três partos em dois anos.
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Em torno de 60 dias antes de se iniciar a estação de monta,
deve-se:
✓ Realizar exame andrológico nos machos;
✓ Efetuar o diagnóstico de prenhez - uma forma prática é

manter as fêmeas separadas dos machos por 5 dias, após
esse período colocar rufiões junto às matrizes. As fêmeas
que não apresentarem estro provavelmente estão prenhes;

✓ Realizar o descarte de fêmeas de acordo com o critério de
seleção;

✓ Introduzir rufiões no rebanho, duas semanas antes do início
da estação, para o efeito macho;

✓ Estabelecer a condição corporal dos animais.

Relação macho x fêmea

A reprodução satisfatória dos rebanhos depende das
matrizes e, principalmente, dos reprodutores. Logo, em uma
estação de monta, deve-se manter a quantidade adequada de
fêmeas para cada macho.

Estação de monta não-controlada a campo: Se observa
maior atenção ou estímulo por determinadas fêmeas,
deixando-se de identificar o cio de outras. Nessas condições,
um reprodutor serve apenas 25 a 30 fêmeas por estação de
monta.

Figura 6: Estação de monta controlada: Neste caso, um reprodutor pode servir 
de 50 a 60 fêmeas por estação reprodutiva.   
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A melhor época para a estação de monta depende das
condições de cada região. Alimentação de boa qualidade é
essencial sempre.

8. Gestação

Durante a gestação deve-se ter
um cuidado maior com as fêmeas,
evitando estresse e situações que
possam fazê-la abortar. Dentre esses
cuidados, devemos: evitar vermifugar
nos primeiros 50 dias da prenhez, pois
muitos vermífugos podem causar
abortos ou má formações; evitar
deslocamentos para locais longe ou
em transportes; manejá-las com
calma para evitar que escorreguem, se
batam ou até mesmo se estressem
mais que o necessário; entre outras
providências
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Para evitar estresse e contato com animais agressivos ou novos
no local, é importante separar o rebanho em lotes, de forma que a
fêmeas prenhes fiquem em um lote separado, e as fêmeas vazias
sejam preparadas para voltar a reprodução, ou descartadas. Em
especial próximo ao parto é importante que o lote das ovelhas ou
cabras gestantes seja realocado para um local tranquilo, de fácil
visibilidade e acesso, além de ser limpo, seco, arejado e com sombra.

Ainda, é importante manter uma alimentação balanceada e sem
mudanças bruscas. Sendo que nos últimos 60 a 50 dias da gestação,
a alimentação da fêmea deve ser diferenciada, com menor volume e
maior qualidade. Isso acontece pois nesse período o útero ocupa
muito espaço, deixando menor espaço para o rúmen, fazendo com
que a fêmea não consiga comer em grande quantidade.
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No entanto, ao mesmo tempo esse é o período de maior
crescimento da cria, ou seja, a mãe precisa de mais energia
para nutrir o filhote. Além disso, o peso da cria ao nascer vai
depender quase que 70% da nutrição da mãe durante esse
período.

Além da saúde da cria e da mãe, a produtividade da mãe
também depende da sua alimentação nesse período, já que sua
condição corporal ao parto vai influir na sua produção de leite
durantes as primeiras semanas da lactação, com a duração da
lactação e com o tempo que ela leva do parto até entrar em cio
novamente. Dessa forma, é de grande importância para o
produtor que nos últimos dois meses de gestação a fêmea tenha
acesso a feno ou capim de qualidade, porém em menor
quantidade, e a uma maior quantidade de ração e sal.

9. Parto 

A gestação das cabras dura de 144 a 156 dias, e a expulsão

da cria deve durar até 30 minutos. Com a aproximação do parto

a fêmea apresenta a garupa caída e descarnada, úbere cheio e

tetos repletos. Além disso, tende a mostrar sinais de desconforto

e de formação do “ninho”, como:

• Intranquilidade
• Deita-se e levanta-se com

frequência
• Raspa o chão
• Respiração ofegante
• Berros frequentes
• Busca por um local isolado
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Ocorre, também a eliminação de uma secreção vaginal
parecida com um gel, que deixa a cauda e vulva da fêmea
úmidos. Após esses sinais, podemos observar o aparecimento e
rompimento da bolsa d’água e em seguida as mãos do feto.
Após o aparecimento das mãos da cria, as contrações da mãe
aumentam em intensidade e frequência. É importante saber que
se a cria não estiver nessa posição o feto vai apresentar
dificuldade de ser expulso, precisando de intervenção de um
médico veterinário.

A grande maioria dos partos de
ovinos e caprinos ocorre sem precisar
de ajuda humana, mas assim que for
observado dificuldade por parte da
mãe ou mal posicionamento do filhote,
é importante acionar o medico
veterinário o mais rápido possível,
pois a vida da mãe e da(s) cria(s)
estarão em risco.

Ocorrendo um parto normal, a
expulsão da cria deve ocorrer em até 30
minutos, e a expulsão da placenta em até
8 horas. Em hipótese alguma deve-se
puxar a placenta, o que pode levar a
lesões no útero da fêmea, sangramentos,
infecções e até a morte da fêmea. Em
caso de a fêmea não conseguir expulsar a
placenta em até 8h é necessário chamar
um médico veterinário.
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10. Pós parto

Colostro

Após o parto a fêmea deve lamber a cria, o que limpa,

aquece e ajuda a circulação sanguínea. Esse processo é

bastante importante, e se necessário pode-se ajudar na limpeza

e aquecimento da cria com um pano, limpando o focinho, e

esfregando o pano nas costas da cria pra estimular a

respiração e aquecer.

Logo após o nascimento a cria
deve levantar e mamar o colostro,
se ele não conseguir, o produtor
deve ajuda-lo a se manter em pé e
alcançar o teto da mãe, para que
possa mamar.

O colostro é o primeiro leite da mãe, fonte de vitaminas,
energia, e principalmente fonte de imunidade para a cria, que
vai protege-la durante os primeiros dias de vida. A capacidade
de obter essa imunidade do colostro da mãe ocorre
principalmente de 3 a 6 horas depois do parto, assim é de
grande importância que a cria mame o colostro nas primeiras
horas de vida, seja diretamente da mãe ou por mamadeira.

Cura do umbigo

Após o nascimento é importante fazer a cura do umbigo,
para evitar o deve se cortado com uma tesoura limpa, com
uma distância de 2 cm da barriga da cria. Logo após o umbigo
deve ser imerso em iodo a 10% por 1 minuto, repetindo a
imersão pelo menos uma vez. É importante observar até que o
umbigo seque e cicatrize, e manter as crias sempre em
ambiente seco, limpo e sombreado.
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Desmame e desaleitamento

Para a formação de um animal saudável e que rapidamente
atinja o peso mínimo para a primeira estação de monta, é de
grande importância que ele seja alimentado da forma correta. A
cria bebe cerca de 10% do seu peso em leite duas vezes ao dia,
caso seja feito aleitamento artificial. E a partir da segunda
semana de vida ela já deve ter contato com volumoso (capim ou
feno) e concentrado (ração), para que complete seu
desenvolvimento.

O desmame geralmente é
feito aos 63 dias de idade, sendo
que em propriedades de
exploração leiteira é comum
fazer o desmame logo com 48
horas de idade, o que facilita o
aleitamento artificial e
disponibiliza o leite para ser
comercializado.

Disponível em
: < 

https://w
w

w
.caprilvirtual.com

.br/noticias.php?recordID=8786> Apartamento

Quando é oferecido alimento sólido (ração e volumoso) a
partir da segunda semana de vida da cria, o apartamento
ocorre de forma mais natural. A apartação deve acontecer
entre 45 e 90 dias de vida, dependendo do tipo de criação. É
importante que as crias só tenham contato com o pasto com
cera de um mês de nascidas, e que sejam vermifugadas cerca
de 3 semanas após entrarem em contato com o pasto. Ainda, é
importante que logo após o apartamento das crias, seja feita a
separação de machos e fêmeas, para que não ocorram
cruzamentos indesejados.

11. Manejo das crias 
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12. Controle zootécnico 

O controle zootécnico se refere ao conjunto de
informações que são utilizadas para se ter um maior
conhecimento sobre o rebanho, além de organizar os
acontecimentos individuais e coletivos dentro daquele grupo
de animais. A partir disso, é possível ter um maior controle
sobre o planejamento das ações.

A partir do controle zootécnico, o produtor tem em mãos o
histórico do animal e do rebanho. Com isso, ele pode reduzir
custos dividindo a alimentação dos animais de acordo com sua
capacidade produtiva, determina uma época ideal para o manejo
sanitário, além de auxilia na seleção de animais para
reprodução ( caso se deseje melhorar uma determinada
aptidão produtiva dentro do rebanho) ou para o descarte.

Outra vantagem de se ter um
controle zootécnico é no momento da
venda de um animal, o seu valor pode
ser aumentado, pois o comprador que
tiver adquirindo esse caprino ou
ovino vai ter o seu desempenho e
histórico certificado tornado a
aquisição mais confiável.

Figura 7: Ovino  de corte da raça Morada Nova

Fonte: https://w
w

w
.cpt.com

.br/ovinos-m
orada-nova-

historico-caracteristicas-e-aptidoes-da-raca

No entanto, é importante que machos e fêmeas mantenham
algum contato pra estimular o desenvolvimento do sexo oposto.
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Essas informações podem ser inseridas dentro de programas 
de software,  mas caso o produtor não possua essa 
ferramenta  as planilhas manuais também são bem vindas.



Vale lembrar que quanto mais informações estiverem
presentes na ficha de controle zootécnico melhor será para a
escolha das ações e predeterminação dos resultados.

A seguir serão ilustrados algumas informações que são
importantes de se ter para o controle zootécnico:

Figura 9:  Modelo de tabela para informações referentes a mãe e as crias.
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Figura 10:  Modelo de tabela para informações referentes ao manejo reprodutivo. Fo
nt

e:
 O

LI
VE

IR
A,
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1.
Figura 11:  Modelo de tabela para informações referentes a morte e descarte de 
animais.
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Figura 12: Tabela para informações utilizadas em sistemas de produção leiteiro.
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Data do 

parto
Mãe Cria

Observações
Desmame

Nº Peso Nº Peso Sexo Data Peso

Data de 

cobertura

Matriz Reprodutor
Observações

Nº Nome Raça Nº Nome Raça

Data de 

baixa/saíd

a

Dados do animal

Motivo da baixaNº Nome Raça

Identificação 

da fêmea:

Lactação
Data início: Data fim:

Data Ordenha 1 Ordenha 2 Total Observações



13. Descarte orientado 

Devido ao número reduzido de animais, especialmente
matizes, o descarte de animais que trazem algum maleficio pro
rebanho nem sempre é feito.

Entretanto, esse é um passo importante na
ovinocaprinocultura quando se quer melhorar a produção e
qualidade dos animais e reduzir custos de manejo mantendo
apenas os animais sadios.

Devem ser descartados:

22

•Caprinos machos mochos de nascença – geram crias
inférteis hermafroditas ( com os dois sexo);
•Animais velhos – não conseguem se alimentar direito e nem

tem boa produção;
•Animais com problemas na dentição – não se alimentam

corretamente, o que baixa sua produção, além de ser uma
característica que pode ser transmitidas pra prole;
• Fêmeas sem qualidade materna – não gera uma cria

saudável devido seu comportamento e geralmente não são
boas produtoras de leite ;
•Animais com doenças infecciosas – se não descartados

podem transmitir a doença para outros animais e,
dependendo da doença, os humanos também podem ser
afetados;
• Fêmeas que demoram para emprenhar após um parto ou que

apresentem problemas durante a gestação como: aborto ou
cria defeituosa;
•Animais com tetas duplas ou um testículo só;
•Animais com baixa produtividade etc.
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Os animais improdutivos ou com algum problema que pode
ser transmitido ou passado para a prole devem ser descartados
ao menos uma vez por ano ou logo depois da estação de monta.

Esse descarte deve ser feito de forma gradual e não é
aconselhável descartar mais que 20% do rebanho de uma só
vez.
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A avicultura é uma
atividade

economicamente viável
e interessante, que pode

ser instalada em
pequenas áreas de

produção. O ramo dessa
atividade se dedica à

criação de aves como,
por exemplo, galinhas,

patos, perus, gansos,
dentre outros.

I N T R O D U Ç Ã O 03

O sucesso da produção
depende de uma série de
medidas que se iniciam na
criação das aves,
mantendo-as saudáveis,
bem nutridas e em um
ambiente adequado ao
bem-estar animal. A
prevenção da
contaminação é um
requisito fundamental, mas
é importante considerar
também o papel do
consumidor, cada vez mais
exigentes sobre a
comercialização e consumo
de produtos de qualidade.

PÁGINA

Assim, ao implementar e
manter boas práticas de
produção que envolvam
essas medidas, os
produtores poderão
minimizar o risco de
doenças nas aves e
contaminação em seus
produtos, garantindo a
produção de um alimento
seguro e saudável ao
consumidor, com boa
geração de renda para o
produtor.



Auxilia o voo; 
Protege contra extremas temperaturas interiores e exteriores; 
As penas de filhotes, mudam para penas de adultos no período de
8 semanas de idade, sendo estabelecido em processo fisiológico, a
muda das penas uma vez por ano, em um processo que dura de 3 a
4 meses, afim de ave nunca esteja desprovida por completo de
penas, onde a mesma perde devido a fatores do ambiente.

A N A T O M I A
R E S U M I D A 04

PÁGINA

P E N A S

P E N A S
Crista : Os tipos são noz, ervilha, rosa e simples (ou serra). O
tamanho da crista está associado ao desenvolvimento sistema
reprodutivo e intensidade da luz que a ave recebe.
Olhos : Percepção de inúmeras cores, além da capacidade superior
em concentrar e detectar os movimentos. Nos olhos são
encontradas ainda os anéis oculares, pálpebras e cílios compostos
de penas cerdas de eixo reto.
Orelhas : Se localizam próximas aos olhos. A produção de voz e a
capacidade de imitação de sons de algumas aves, interfere na
discriminação e intensidade de volume sobre a orelha. Na orelha
são encontrados os lóbulos que podem ser vermelho ou branco.
Bico : Envolvido na apreensão de alimentos, defesa, comunicação,
acasalamento, fabricação do ninho, entre outros.
 
Ainda são encontradas as barbelas, que são mais desenvolvidas
nos machos e que podem indicar doenças pela mudança na cor.



Colorações diversas, revestidas por escamas. A maioria das
galinhas possuem quatro dedos em cada pé.

A N A T O M I A
R E S U M I D A 05

PÁGINA

P E R N A S

P E L E
Reveste todo o corpo (exceto a glândula secretora uropigial), e é
desprovida de outras glândulas, que dificultam a perda de calor.
Possui uma textura mais firme nas áreas da crista, lóbulos, bico,
escamas, esporões e garras. Com exceção de certas áreas, a cor da
pele é branca ou amarela, podendo variar devido a pigmentos (ex:
coloral) da alimentação, ou nutrientes.

E S Q U E L E T O

A maioria dos
ossos das aves

são ocos
(pneumáticos),
o que ajuda no

voo, são leves
e bastante

resistentes.



Há a musculatura branca, que possui mais gordura, coloração mais
clara e menos presença de ferro, e há a musculatura vermelha,
geralmente na região das pernas.

A N A T O M I A
R E S U M I D A 06

PÁGINA

M Ú S C U L O S

S I S T E M A  R E S P I R A T Ó R I O

Obs.: A siringe e os
ossos contendo ar
também fazem
parte do sistema
respiratório

Siringe é o órgão da "voz",
pouco desenvolvida nas
galinhas

S I S T E M A  D I G E S T Ó R I O

Possuem paladar pouco
desenvolvido

A cloaca é onde saem
fezes, o ovo, a urina, e
onde o galo deposita o
esperma, porém contém
orifícios diferentes.



A N A T O M I A
R E S U M I D A 07

PÁGINA

S I S T E M A  R E P R O D U T O R

G L Â N D U L A S  E N D Ó C R I N A S

Responsáveis pela produção dos hormônios. Incluem:

Tireoide
Paratireoide
Hipófise

Hipotálamo
Testículo
Ovário

Pineal
Adrenal
Pâncreas.

Ovo

Albumina
(clara)

Vias
genitais

Vias
genitais

Produção de 
espermatozoides

Ovário

Óvulo

FÊMEA MACHO

Testículos

S I S T E M A  U R I N Á R I O

S I S T E M A  C I R C U L A T Ó R I O

S I S T E M A  N E R V O S O



R A Ç A S  01

Para sistemas agroecológicos,
interessam galinhas de dupla

aptidão e fácil manejo.

PÁGINA

P L Y M O U T H  R O C K
B A R R A D A  ( C A R I J Ó S )

R H O D E  I S L A N D  R E D
( V E R M E L H A S )

Plymouth Rock é uma raça de
pele amarela e ovos marrons. 
Peso (adulto) = 4,313 kg machos 

3,405 kg fêmeas. 
Produzem em média 180 ovos
no primeiro ciclo de postura,
que pesam em média 55g. 
Dupla finalidade (carne e ovos).
Resistente ao frio, fácil de
manejar.

Esta variedade apresenta penas
com barras brancas e pretas na
transversal.

Atualmente, a fêmea é utilizada
nos cruzamentos com galos
Rhode Island Red para produzir
pintos de postura autosexados.

Disponível em: <t.ly/jS2j/>

Disponível em: <t.ly/R53u/>

Rhode Island é uma raça
americana de pele amarela e
ovos marrons. 
Peso (adulto) = 3,859 kg machos 

3,859 kg fêmeas. 
As galinhas produzem em
média 180 ovos no primeiro
ciclo de postura, que pesam em
média 60g.
Dupla finalidade (carne e ovos).

Esta variedade apresenta corpo
na forma de um bloco alongado
com plumagem marrom com
algumas penas pretas na cauda,
pescoço e asas.

Híbridos com Plymouth Rock
Barrado produzem grande
quantidade de ovos de casca
marrom, além dos pintos serem
sexáveis pela cor.



R A Ç A S  02
PÁGINA

N E W  H A M P S H I R E

G A L I N H A  D ' A N G O L A

Disponível em: <t.ly/qfoP/>

Disponível em: <t.ly/98jF/>
É uma raça americana de pele
amarela e ovos marrons.
Apresenta cor vermelho claro e
crista serra.
Peso (adulto) = 3,632 kg machos 

2,951 kg fêmeas. 
As galinhas produzem em
média 220 ovos no primeiro
ciclo de postura, que pesam em
média 55g.
Dupla finalidade (carne e ovos).

Esta raça foi utilizada em
muitos cruzamentos que
formam os atuais híbridos de
corte por causa da produção de
grande quantidade de ovos com
alta eclosão. 

São fáceis de identificar com
um dia de idade por causa da
presença de uma mancha
branca ou clara na asa dos
pintos machos (pinto) e sua
correspondente ausência nos
pintos fêmeas (pinta).

A galinha-d'angola ou Galinha-
da-Guiné (Numida Meleagrides)
é uma espécie nativa da África.
Dupla finalidade (carne e ovos,
apesar de não serem boas
poedeiras).

Diferente de outras espécies
citadas, elas não são galinhas
domésticas, mas sim semi-
domésticas, sendo um parente
distante do faisão. 

Sua coloração varia entre
branco, cinza-claro e roxo-claro.
Elas vivem em casais para se
reproduzirem e pesam cerca de
1,3 kg.

Por ser barulhenta e estressada,
ela é usada como animal de
guarda, além comer lagartas,
formigas, carrapatos, cobras e
escorpiões.



Esse sistema permite que as
aves circulem livremente
pelos arredores do terreno,
aproveitando melhor alguns
espaços da propriedade e o
fornecimento de carne e
ovos para a família.

Os sistemas de criação podem ser classificados
conforme as condições de temperatura em que
se encontram as aves. No Brasil é possível
observar  sistema de criação extensivo, semi-
intensivo e intensivo.

S I S T E M A S  D E
P R O D U Ç Ã O 10

PÁGINA

S I S T E M A  E X T E N S I V O

Disponível em: <t.ly/2PC5/>

Disponível em: <t.ly/2PC5/>



Necessita de mais recursos para
ração balanceada, poleiros,
entre outros. Para reduzir os
custos, na construção do
galpão, pode-se usar materiais
já existentes na propriedade. As
aves ficam soltas algumas horas
e abrigadas em outras a fim de
obter lucro através da venda de
ovos para consumo e
incubação, carnes e aves vivas.

S I S T E M A  I N T E N S I V O
Esse sistema exige
investimentos
consideráveis em
instalações e
equipamentos. As aves,
durante todo o seu ciclo
de produção, ficam em
galpões. 

S I S T E M A S  D E
P R O D U Ç Ã O 11

PÁGINA

S I S T E M A  S E M I - I N T E N S I V O

Disponível em: <t.ly/2PC5/>

Para melhorar a produtividade é necessário evitar a
lotação dos galpões, distribuir bebedouros,
comedouros e ventiladores suficientes para o manejo
ideal, manter o programa de vacinação, entre outros
cuidados.

Disponível em: <t.ly/toLM/>



O lanternim deve ter largura de, aproximadamente, 10% da
largura do telhado. Em climas quentes, os beirais são
projetados para que evite chuvas, ventos e raios solares,
devendo ter de 1,2m a 2,5 m, em ambas as faces, norte e sul, do
telhado.

O eixo longitudinal do galpão em
climas quentes deve ser orientado na
direção leste-oeste, para melhor
conforto térmico das aves. É preciso
ter afastamento entre os aviários para
que nada impeça a ventilação natural.

I N S T A L A Ç Õ E S 12
PÁGINA

REFERÊNCIAS DE IMAGENS: <T.LY/U8HO/> E <T.LY/BD53/>

O afastamento deve ser 10 vezes a
altura ou, no mínimo, 30 m entre si.  A
largura do galpão influencia no
condicionamento térmico interior e
em seu custo. Há uma tendência de
galpões com 12mx125m.

É preciso um lanternim (abertura superior do telhado) para
conseguir uma boa ventilação e permitir a renovação contínua
do ar. Deve ser de fácil fechamento e telas de arame nas
aberturas para não entrar pássaros.



A mureta deve ter a menor altura possível,
aproximadamente 0,2 m, permitindo a entrada do ar
no nível das aves, evitando a entrada de água de
chuva e que a cama seja arremessada para fora do
aviário. 

Entre o bordo da mureta e o telhado, deve haver uma
tela de arame à prova de pássaros e insetos, como,
também, cortinas para evitar penetração de sol e
chuva e controlar a ventilação no interior do aviário.

- muretas laterais de 0,2 a 0,6 m de
altura, construídas de tijolos ou
concreto magro de traço 1:3:6
- muretas de concreto: 8,0 cm
espessura, deixando, a cada 0,5 m,
pontas salientes de arame grosso
que, depois de dobrados, fixarão a
tela, o que dispensa pôr um sarrafo
em cima da parede, no qual
pregaria a tela. 

I N S T A L A Ç Õ E S

O piso do galpão deve ser, de preferência, construído
de concreto ou tijolos assentados em chapa, de forma
a propiciar melhor conforto às aves e melhoria na
sanidade dos galpões.
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Controlar o meio ambiente ao redor dos pintos é um
investimento que reduz substancialmente o custo do
frango vivo, e vários tipos de aquecedores são
utilizados com o objetivo de fornecer calor e propiciar
conforto térmico aos animais jovens, sendo os
principais os aquecedores elétricos, a gás e à lenha.
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C O M E D O U R O S

C O N F O R T O  T É R M I C O

Campânula  de
aquecimento a
gás

- pintos de 1-14 dias; 
- 1 m de diâmetro; 
- uma para cada 500 pintos.



Seguir recomendações do
veterinário local e dos serviços
regionais de saúde avícola. 
Apenas lotes de aves saudáveis
deverão ser vacinados.
Verificar data de validade, pois a
vacina não deve ser utilizada após
essa data.
Guardar registros de todas as
vacinações e números de
série/lote das vacinas.
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C O N D I Ç Õ E S  A M B I E N T A I S

O comportamento das aves é o melhor
indicador da temperatura ideal,
sempre mudar a temperatura
gradualmente e não de forma brusca.
Ao usar o sistema de ventilação para
regular a temperatura, deve-se ter
certeza de fornecer o volume
necessário de ar fresco.

calor frio correntes de ar

campânula
pintos

temperatura ideal

V A C I N A Ç Ã O



⦁  FORNECIMENTO DE RAÇÃO À VONTADE
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Devido à alta taxa de
transformação de ração em
ovos, sua demanda por
nutrientes é alta. 
Poedeiras no pico de
produção convertem em ovos
aproximadamente um terço
do alimento que consomem.

Não há perigo de desperdiçar ração fornecendo-a à
vontade, pois as galinhas ajustam sua ingestão à
densidade nutricional da ração. O verdadeiro perigo
está em restringir o consumo de ração pelas aves.

O fornecimento inadequado de nutrientes causará
danos às aves. Ocorre a redução da produção e,
quando esgotadas, as aves ficam facilmente sujeitas
a problemas de saúde.



Pintainhas e frangas devem receber
dietas fareladas na consistência de
farinha. Uma alta proporção de
componentes muito finos ou uma
estrutura muito grossa pode levar ao
consumo seletivo e ao fornecimento
desequilibrado de nutrientes. 

M A N E J O 17
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N U T R I Ç Ã O

Rações de consistência extremamente fina levam à
redução do consumo pelas aves e podem resultar em
fornecimento insuficiente de certos nutrientes. 
Se a peletização da ração for inevitável por razões
higiênicas, os pellets deverão ser triturados para
atingir a consistência recomendada



Visando à promoção geral de biosseguridade, são
estabelecidas práticas para a prevenção da
entrada e disseminação de doenças nos sistemas
de criação, que podem afetar a sanidade e o bem-
estar das aves.

O programa de biosseguridade deve ser
averiguado e monitorado constantemente por um
técnico responsável.

Biosseguridade está relacionada ao controle e/ou
minimizar a contaminação das aves e seus
produtos. 

B I O S S E G U R I D A D E

Os riscos são específicos para cada granja, então, 
 programas de biosseguridade devem ser feitos
individualmente com a ajuda de um veterinário e
seus procedimentos devem ser rotineiramente
revisados e modificados quando necessário, de
acordo com os objetivos econômicos e legais do
sistema. 
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A T E N Ç Ã O



Edificações teladas e cercadas.
Controle de trânsito de pessoas e
veículos não autorizados.
Água e ração de qualidade.
Higienização, controle de vetores e
tratamentos de resíduos.
Manejo preventivo com programa de
vacinações.
Erradicação de doenças.

Principais
componentes

operacionais de
um programa de
biosseguridade:
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O vírus é transmitido de humano paraO vírus é transmitido de humano para
humano.humano.   
As aves não são a fonte de infecção pelo vírusAs aves não são a fonte de infecção pelo vírus
da COVID-19, e sim as pessoas infectadas,da COVID-19, e sim as pessoas infectadas,
apresentando ou não sintomas.apresentando ou não sintomas.
A real possibilidade de infecção na granja éA real possibilidade de infecção na granja é
pelo contato direto ou indireto com pessoaspelo contato direto ou indireto com pessoas
infectadas pelo vírus.infectadas pelo vírus.

O avicultor pode contrair O avicultor pode contrair COVID-19 durante oCOVID-19 durante o
trabalho?trabalho?

Atentar às medidas de biosseguridade da granja.
Manter distanciamento de 1 metro entre
pessoas.
Lavar as mãos com água e sabão com mais
frequência e atenção.
Limpar com desinfetante e/ou álcool 70% tudo o
que é frequentemente tocado (maçanetas,
torneiras, interruptores...)
Manter na granja roupa e calçado de uso
exclusivo para o trabalho.
Manter em casa colaboradores do grupos de
risco.
Pessoas com sintomas de febre, tosse ou mal-
estar devem seguir as instruções da Unidade de
Saúde do município.

Como o avicultor previne a COVID-19 durante suas
atividades?

C O V I D - 1 9 : 20
PÁGINA

O que o Avicultor Precisa Saber?



Escala de produção depende: Escala de produção depende: expectativa de demanda, tipoexpectativa de demanda, tipo
de mercado (grandes redes, varejo,..) e área de abrangência dede mercado (grandes redes, varejo,..) e área de abrangência de
comercialização.comercialização.

MuitosMuitos investem em produtos diferenciados e estratégias de investem em produtos diferenciados e estratégias de
marketing quemarketing que destaquem qualidades nutritivas. Produtos destaquem qualidades nutritivas. Produtos
mais saudáveis, embalagens mais modernas e explicativas,mais saudáveis, embalagens mais modernas e explicativas,
assim como criar novas marcas, têm sido algumas estratégias.assim como criar novas marcas, têm sido algumas estratégias.
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A V I C U L T U R A  D E  C O R T E
A comercialização é feita com a ave morta e refrigeradaA comercialização é feita com a ave morta e refrigerada
(0°-5°C). O frango int(0°-5°C). O frango inteiro embalado em material transparente,eiro embalado em material transparente,
ou divididos em cortes de carne miúdos e produtosou divididos em cortes de carne miúdos e produtos
elaborados.elaborados.

No abate,No abate,  deve-se ter cuidado sobre: peso de abate, deve-se ter cuidado sobre: peso de abate,
rendimento da carcaça (carne de peito e coxas e outrosrendimento da carcaça (carne de peito e coxas e outros
cortes), e os cuidados no transporte, quando se evita ocortes), e os cuidados no transporte, quando se evita o
estresse excessivo e danos mecânicos (injúrias) à carne.estresse excessivo e danos mecânicos (injúrias) à carne.

O abate, processamento e comercialização de animais muitoO abate, processamento e comercialização de animais muito
leves é negativo, pois um menor peso estará sendoleves é negativo, pois um menor peso estará sendo
comercializado para um mesmo número de animais abatidos,comercializado para um mesmo número de animais abatidos,
o que não é rentável. E, também, à medida que o próprioo que não é rentável. E, também, à medida que o próprio
consumidor dá preferência a animais de maior porte, no casoconsumidor dá preferência a animais de maior porte, no caso
de comercialização de aves abatidas inteiras.de comercialização de aves abatidas inteiras.

Quanto maior a proporção de peso de coxa e peito, osQuanto maior a proporção de peso de coxa e peito, os
dois corte com maior valor agregado, maior será adois corte com maior valor agregado, maior será a

rentabilidade em empreendimento.rentabilidade em empreendimento.



Produto ideal: depenado, livreProduto ideal: depenado, livre
de canos de penasde canos de penas
proeminentes e quase livreproeminentes e quase livre
dos não proeminentes; semdos não proeminentes; sem
ossos quebrados, ferimentos,ossos quebrados, ferimentos,
cortes ou arranhões; pele rosacortes ou arranhões; pele rosa
clara e músculos firmes;clara e músculos firmes;
cheiro e sabor característicos.cheiro e sabor característicos.

Além da cor dos ovos, as linhagens escolhidas irãoAlém da cor dos ovos, as linhagens escolhidas irão
determinar características como capacidade dedeterminar características como capacidade de
postura, conversão de ração em ovos, resistência apostura, conversão de ração em ovos, resistência a
doenças, percentual de ovos grandes, etc.doenças, percentual de ovos grandes, etc.

Não se deve apenas obter uma boa taxa de postura deNão se deve apenas obter uma boa taxa de postura de
suas aves, mas também ovos de bom tamanho, pois osuas aves, mas também ovos de bom tamanho, pois o

fator peso do ovo é importante comercialmente.fator peso do ovo é importante comercialmente.

Os ovos devem ser classificados por peso e tamanho,Os ovos devem ser classificados por peso e tamanho,
manualmente ou em máquinas classificadorasmanualmente ou em máquinas classificadoras
automáticas. Na classificação manual, é precisoautomáticas. Na classificação manual, é preciso
bandejas sequenciais com crivos redondos debandejas sequenciais com crivos redondos de
diferentes tamanhos.diferentes tamanhos.
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A V I C U L T U R A  D E  P O S T U R A

Principal cuidado: deterioraçãoPrincipal cuidado: deterioração
microbiológica e à possibilidade demicrobiológica e à possibilidade de
crescimento de microrganismos patogênicos.crescimento de microrganismos patogênicos.   
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A qualidade dos A qualidade dos ovos variam entre as classes A, B, ou C,ovos variam entre as classes A, B, ou C,
determinada pelo grau de limpeza, integridade e formadeterminada pelo grau de limpeza, integridade e forma
da casca, posição da câmara de ar e característicasda casca, posição da câmara de ar e características
físicas da clara e da gema.físicas da clara e da gema.

O preço de comercialização dos ovos varia de acordoO preço de comercialização dos ovos varia de acordo
com a safra do milho, ingrediente principal da ração.com a safra do milho, ingrediente principal da ração.

A fórmula de comercialização deve vir antes daA fórmula de comercialização deve vir antes da
produção do ovo. Deve-se entender sobre o produto, seprodução do ovo. Deve-se entender sobre o produto, se
quer vendê-lo para atacado, ou varejo, ou se seráquer vendê-lo para atacado, ou varejo, ou se será
comercializado para indústria, entre outros.comercializado para indústria, entre outros.

O  R Ó T U L O  D E V E  C O N T E R :

→ N→ Nome da granja, endereço e telefone;ome da granja, endereço e telefone;
→ Código de barras;→ Código de barras;
→ Validade;→ Validade;
→ Tipo de ovo (pequeno, médio, grande ou extra);→ Tipo de ovo (pequeno, médio, grande ou extra);
→ Quantidade contida naquela embalagem;→ Quantidade contida naquela embalagem;
→ Informações nutricionais;→ Informações nutricionais;
→ Os dizeres: CONSERVAR EM LOCAL SECO E→ Os dizeres: CONSERVAR EM LOCAL SECO E
AREJADO.AREJADO.

Os ovos são postos na bandeja e passam pelos orifícios.Os ovos são postos na bandeja e passam pelos orifícios.
Os de tamanho igual ou maior que os crivos são retidosOs de tamanho igual ou maior que os crivos são retidos
nas bandejas. Assim, separa-se ovos do mesmonas bandejas. Assim, separa-se ovos do mesmo
tamanho. Vale lembrar que tamanho não é sinônimo detamanho. Vale lembrar que tamanho não é sinônimo de
peso, mas é uma maneira bem usada para se ter ideia.peso, mas é uma maneira bem usada para se ter ideia.



Além disso, a área permite o contato com novas
tecnologias, voltadas para a lucratividade e
rentabilidade, como por exemplo, a utilização do
melhoramento genético.

C O N S I D E R A Ç Õ E S
F I N A I S

A avicultura é uma atividade
bastante interessante para
pequenos e médios
produtores, com alta
rentabilidade econômica e
que apresenta bastante
dinamismo, podendo utilizar-
se dos sistemas extensivo,
intensivo e semi-intesivo. 

Vale ressaltar que é importante manter a
qualidade das estruturas das instalações, bem
como a biosseguridade dos espaços e boas
condições de nutrição e saúde das aves para que,
dessa forma, os resultados almejados por meio
dessa atividade sejam alcançados.
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