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CAPITULO I 

Prolegomenos 

Zootechnia é o estudo ,dos animaes sob o ponto de 
vista dos, serviços e productos que proporcionam ao 
homem. ' 

Seu , fim é fornecel~ ao criador regras exactas para a 
exploração vantajosa dos animaes que o homem conse
,guio. domesticar, procurando produzir com a minima 
.. despeza possivel os maiores lucros. 

A 'zootechnia acha-se intimamente relacionada com 
diversas íeis naturaes, dentre as quaes salientaremos. 

A botanica ou antes a agricultura propriamente dita, 
qu~ faculta o conhecimento preciso sobre os diversos ya
lores nutritivos das plantas forrageiras. que formam a 
base'-da criação. . 

A zoologia,' que ensina a classificação dos aninlaes, 
suas leis organicas, etc. 

A anatomia e a physiologia que analysam os diversos 
orgãos dos animaes e suas leis funccionaes. \ 

Finalment~, a economia política que regularisa o des-. 
envolvimento dá indq.stria pastoril com a collocação 
mais ou menos vaI;ltajosa de seus productos. !, 

Do conhecimento mais ou menos perfeito ,destas scien
cias depende o exito nas especulações pastoris. 

Quanto á agricultura propriamente dita, enviamos o 
leitor ao pI:imeirQ volume desta encyclopedia intitula~o 
Livro do Lavrador, onde reservamos uma 'parte espeCIal 
para o estudo das plantas forrageiras, quer indigenas, 
quer estrangeiras·, 

Quanto ás outras, vamos procurar dar nas paginas 
que segu.erri-se as noções que julgalTIOS imprescindiveis 
ao assumpto que ora nos occupa~ 

CAPITULO II 

Algumall Idéas sobre zoologia. neee •• arla.. 
ao eriador 

Os animaes dOlnesticos pertencem a duas grandes 
classes, a dos nlammiferos e a das aves. 

Os mammiferos ou animaes que possuenl mammas, 
reduúdos a,o estado 4e clomestici4ade, (or~m. distribuidos, 
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nesta classificação em quatro ordens particulares: a dos 
pachydermes, 'dos ruminantes, dos carnívoros e dos roe-
dores . 

PACHYDERMES 

Os pachydermes que pertencem á grande phalange 
dos mammiferos ungulados. , 

Dividen1 .. se em pfl-chydermes'bisulcos, isto é, que pos-
suem o casco rachado, corno o porco; e pachydermes so
lipedes que só têm um dedo a,pp~rente e um casco em 
cada pé. São pachydermes solipedes: o cavallo, o asno 
e o burro, [producto destas duas especies. 

RUMINANTES 

ds ruminantes tambem pehenceru. á grande phalange 
dos luammiferos unguladbs e distinguem-se pela sin
gular propriedade que têm de fazer subir os alimentos do 
estomago á hocca, para reslnoel-os. Dos 'animaesdomes
ticos I?er~ericem aos ruminantes: os bois, as cabras e os 
carneIros. 

'CARNIVOROS 

Os mammiferos carnivoros são os que preferenl para 
a sua alimentação as substancias animaes. A elles per
tencem o' cão e o gato. 

ROEDORES 

A ordeIu dos roedores comprehende os man11uiferos 
cuja bocca possue fortes incisivos, porén1 nilo têm caninos 
(presas). . 

As aves que se criam em don1esticidade nos estabeleci
mentos ruraes são divididas e111 duas ordens peloR natu
ralistas os gallinaceos e os palmipedes. 

Qs gallinac~os ~ão os perús, o~ gallo~. as gaIlinhaR. 
ps pom bos, etc. 

Os palmipedes~ cujos dedos são reunido$ por n1embra
nas, comprehenaem os ganso" marrecos, patos. etc. 
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CAPITULO In 

Anatomia e physiologia dos mammireros-domestlco8 
, ' 

TECIDOS ANIMAES 

Encarados sob o duplo ponto de 'vista de sua úrgani-
ção e de suas funcções, os animaes dotnesticos sãó do 
dominio da anatomia e ,da physiologia. 

A anatomia estuda":"lhes a estructura do corpo e de 
seus differentes orgãos , a physiologia apreria as func
ções desses orgãos. 

O corpo destes animaes como o de todos os · seres út .... 
ganisados, é composto de fluidos e de solidos, cuja pró .... 
porção respectiva não é egual e varia conforme a idade, 
o" sexo e a constituição. , E~tas pa~te~. heterogeneas que 
tem por elementos anatomwos prImItivos dos, globulos 
microscopicos e uma outra substancia sem fôrma bem 
determinada, liquida em uns, concreta em outros, estão 
em uma.d:ependencia mutua, em~dam-se continuamen
te uns nos outros pelo ,duplo mOVImento de composição 
e de decomposição. , ' 

Examinados chimicaqwnte, os fluidos e os solidos oft'e .. 
recem finalmente como ultimos 'elementos oxygenio, 
hydrogeneo, carbono, azoto e outras differentes sub
stancias, terrosas, alcalinas e metallicas,. 

Os fluidos ou humores cuja qRantidade predomina 
sobre a dos solidos em todas as épocas da vida e que 
têm a agua por base essencial de sua composição, serão 
,estudados COIU os apparelhos de <?rgãôs aos quaes per-
tencem. I 

Formados como os fluidos, de globulos microscopicos, 
os solidos offerecem ainda como elemento anatomico 
uma substancia de apparencia esponjosa que, . assoGian:-
do-se aos glob~los, fórmajibras (fibras elementares) I d~ 
reunião resultam tecidos (tecidos geradores) ,que se podém 
reduzir aos seguintes tecidos cellular,adipo$O, serO$O, 
fibroso ,cartilaginoso, 08S0S0, vascular, nervoso, mu#cu-
lar e tegumentar. : 

Da associação de~tes elementos já compostos resultam 
finalmente outras partes mais compostas ainda, que I se 
d~8igna pelo nome de orgãos e gue estu~aremos aepois 
de ~havermos passado em raplda revlsta os tecidos 
pr'ecedent'ement~ enumerados. 
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TECIDO . CELLLLAR 

o tecido cellular acha-se esp~lhádo por todo o corpo do 
animal, do qual é o principal elemento de oganisação. 

O tecido cellular apresenta-se sob o aspecto de uma 
substancia molle, esbranquiçada; semi-transparente~ 
que cerca os orgãos, liga-os ao mesmo tempo, penetran
do-os depois em sua espessura para envolver e unir até 
as ultimas particulas de que esses orgãos são formados. 

Segundo Beclard, este tecido tem a fórma geral e a 
extensão do corpo. 

Abundante e flacido em torno de todos os orgãos sus
ceptiveis de ampliarem-se ou sofIreren1 lnoditicações e 
lnudanças de posição, este tecido é, ao contrario~ pouco 
abundante e comprimido nas partes cu~o volume e rela~ 
ções são invariaveis. 

Os ossos, as cartilagens, os tecidos fibrosos e os cen
tros nervosos são as partes do corpo animal que menos 
o contên1; nas producções corneas e epidermicas não 
existe nenhum vestigio. 

O tecido cellular é formado por laminas, laminulas e fi
lamentos, formando por sua superposição e entrecrusa
mento uma infinidade de cellulas de fórma irregular que 
todas se comm unicam entre si. 

Estas cellulas podem ser facilmente estudadas quando 
dilatadas por um fluido gazoso. 

Habitualmente humedecido de uma serosidade ana
Ioga ao serum do sangue, o tecido cellular deixa-se nã..o 
sómente atravessar com facilida.de pelos fluidos gazosos 
COlno pelos fluidos liquidos, quer sejam introduzidos ar
tificiahnente, quer appareçaln sob a influencia de unla 
cauga n10rbida. 

Independent61nente da serosidade que hUlnedece seus 
areolos, o tecido cellular póde accidentalmente conter 
gordura, porénl en1 certas partes sómente, pois ha por
ções deste tecido que nunca a encerran1, qualquer que 
seja o grão de ,bôa apparencia ao qual os anin1aestenham 
chegado; não é nas cellullis deste tecido que se acha 
deposta a substancia adiposa, porénl sin1 na espessura 
das laminas e dos filanlentos que COmpÕOlll suas paredes. 

A gordura e a serosidade, ~enlpre eln proporção in
versa, são depostas pela exhalação n'este tecido, que é 
tambem a séde de urna. absorpção lnuito activa. 

Heune os ol~gãGs, t'<\rma o tl'ama e faeilita seus movi
n'H',nto~ , 
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Taes são os caracteres geraes do tecido rellular consi
derado em urn eavallb adulto. A' n1edida que o animal 
adianta em idade, este tecido torna-se secco e rigidp. 

Esta especie de atrophia senil, que parece experimentar, 
deve contra':'indicar a escolha de animaes velhos para a 
engorda. ' 

A accumulação da gordura n'este tecido parece-lhe 
fazer perder um pouco de sua vitalidade, principalmente 
nós animaes da especie ovina; é. pelo menos o que pa
rece demonstrar a difficuldade que se tem por vezes de 
engordar esses animaes uma segunda e terceira Yez. 
~O$ cayallos de temperamel~to 'lerdo ou de indole pr~-

8u~çosa, o.s que têm a; pelle. espessa e os p~llos grosseI
ros;' o teCIdo cellular , e habllmente embebldo em lllua 
maior quantidade d'e serosidade que nos cavallos dotados 

. de muita energia; circun1staneia que contribue em lUUitO 
para tornar as fôrmas desgraciosas. ' 

No boi e na vacca o tecido cellular é mais abllndante e 
n1enos vivo que no cavallo 

O cão é de todos os anin1aes domesticos aquelle no 
qual o tecido laminoso é menos vivo, é secco erigido 
na mula, no burro, no asno e na cabra, razão pela qual 
estes anin1aes tanto custam a tomar bom aspecto . 

. 
TECIDO ADIPOSO 

Independentemente do tecido cellular que pôde acci
dentalmente conter gord~ra, lllua parte desta substancia 
é habitualmente conservada em reserva em um outro 
tecido que, embora muito. analogo ao primeiro, merece 
no entanto, sob diversos pontos de ser distinguido; nós 
o denominaremos tecido adiposo propriamente dito. 

Muito menos espalhado que o tecido .cellular, encon
tra-se accumulado em certas regiões bem determinadas 
do corpo e se, COIUO se observa algum,as vezes no n1a
rasmo levado ao ultinlo gráo, a gordura cessou comple
tamente de existir, é selnpre , substituidapor uma sub-
stancia amarellada que o torna sempre bem distincto e 
circun1scripto. 

Quer cheio de gordura, quer senl ella, o teqido adiposo 
sen1pre se apresenta sob a fônna de nlassas lobuladas 
na visinhança de' certas partes, a respeito das quaes exe
cuta furwções verdadeiranlente mecanicas:é com 
t'ste.~ (',nrncteres que Sf'! e~cont,r3 o teçi~q. ~diposo ~m 

, " 
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torno do globo occular, no canal ve,rtebral, na visinhança 
das articulações; assim como . em algumas partes do pé. 

A gordura é uma substancia animal não azotada que 
tem as propriedades dos oleos fixos; . é amarelláda ou 
branca conforme a especie -de animal, inodora, de sabor I 

insipido e fluida na temperatura do corpo; é insoluvel 
na agua e p0'1co soluvel no alcool frio. 

Peladistillação a gordura fornece os acidos carboníco, 
acetico. e se bacico . . 

Tratada pelos alcalis transforma-se em principio doce, 
assim como em acidos luargarico e oleico. 

A gordurà é formad~ de dois principios: a oleina e a 
estearina, cuja proporção respectiva determina seu gráo 
de fl1sibilidade. 

E' a predominancia de um ou de outro ~estes princi
pios que faz distinguir em um lU esmo anImal dIversas 
especies de gordura conhecidas pelos nomes de: sebo~ 
toucinho, banha, f3tc. I 

TECIDO SEROSO 

Este elemento organico, que não passa de uma modifi
cação de fôrma do tecido cellular, compõe as membranas 
serQsa.s que se distingue em splanchnicas e synoviaes 

As prÍlueiras forram as cavidades do corpo que contém 
os orgãos mais. essenciaes á vida. 

Toda m0lubrana serosa representa unl sacco senl aber
tur:a; são delgadas, esbranquiçadas, semi-lrê.lll:3parentes, 
homogeneas e nluito ';~ ;enos extensiveis que o tecido cel
lular de que ellas não parecem differir senão por sua 
disposição e unla condensação nlaior no seu trama. pois 
a natureza de seu tecido é a lnesma e o producto exha
lado em sua superficie te~u exactamente a mesma conl
posição. 

Como o tecido cellular, as nle111branas serosas são 
destinadas a facilitar o deslisanlellto dos orgãos que 
cobrem e a favorecer sua anlpliação, finalnlente as fila...,. 

lestias destes dois tecidos dão nascÍlnento a productos 
c9mpletamente analogos e podenl-se l.ransforluar um 
eln outro. 

As membranas synoviaes differmu das outras serosas. 
principalmente pela natureza do liquido que as hU111e
dece e que se chama synoDia, liquido yiscoso. filais lW
sado que a agua, incolor no~ animaes novos e côr de 
limão nos animaes velhos. 
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Contém agua, muita albumina, á qual deve sua visco
sdade e a propriedade de espumar pela agitação, uma 
materia coagulavel muito analoga ao mucus e differentes 
saes, ejehalada incessantemente na sup,erfic~e livre das 
membraúÇls synoviaes ; este liquido fórma' ahi um verniz 
viscoso que facilita o deslisamento das partes, umas 
sobre as outras. . 

E' a accumulação da synovia em pequenos saccos for
n1ados por , estas lnen1braÍ1as} junta á sUIi dilatação ou a 
seu despedaçarilento, que cOIistituem affecções Gonhe
cidas; aft'ecçoes' muito mais graves em um animal adulto 
que em um anÍlnal novo, no qual se vê ordinariámente 
desapparecer com a idade e um pouco de repouso. 

TECIDO FIBROSO 

OS tecidos aos quaes esta qualificação, embora muito 
geral, ' applica-se exclusivamente, são em · numero de 
dois na economia animal. 

'I Um é o tecidoflbroso branco, e o outro p tecido fi
broso amareUo. 

1. o O tecido fibroso ..branco ou albuginado encontra-se 
no corpo animal sob a fórma de cordão, e de membrana; 
sua cor é branca e seu aspecto o mais ordinariamente 
resplendente, assetinado ou metallico. 

As fibras deste tecido, sempre excessjvamente finas, 
são dispostas em feixes p~rallelas ou entre-crusadas e 
sempr~ tão estreitamente unidas qu~ parecem no pri
meiro aspecto fórmar um todo hom6geneo. São ll1uito 
tenazes e muito pouco extensiveis. 'I 

Insensivel aos ag~ntes que o dividen1} este tecido tor
na-se muito sensivel áquelles que o distandem além de 
seu gráo normal, é a este modo de sensibilidade que se 
,deve attribuir as dores extremamente vivas que aCOlupa-
nham os em puxões operados sobre as partes ligamen-
tosas nas luxações, etc. ' 

Privado da grande quantidade de ag~a quê contén1, o 
tecido branco torna':"'se amarellado e quebradiço. 

A agua f2·rvendo crispa-o primeiro e depois o reduz 
completamente a gelatina. 

Os acidos dissolvern-nJo, os alcalis incham-n'o e o 
, , . 

amollecern . 
Os usos deste tecido são inteiramente mecanicos, o 

relativos á sua tenacidade. 
Disposto em corda fórma 1·) os ligament08 que man-
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têm os ossos nas suas relações mutuas, 2°, os tendões 
cujo officio é transn1ittir a contracção ll1uscular nas 
partes que deven1 ser postas em movimento. 

, Tecido em .larga superflcie, o tecido fibroso fôrma 
aqui envolucros a certos orgãos 'de UIna estructura deli
cada, taes con10 o olho, o cerebro, o coração, etc., em 
outros apparelhos de contensão: exemplo: as apone
vroses. 

2.' O tecido fibroso amarello, que caracterisa essencial
mente sua natureza fibrinosa e , a elasticidade de que 
gosou a um elevadissimo grão, apresenta-se no corpo 
sob a fórn1a de corda, de tubo e de membrana. 

Para tomar estas differentes fórluas, as fibras deste 
tecido são reunidas em feixes, o mais ordinariamente 
para11elas entre si. \ 

Subnlettido ã acção da agua fervendo, o tecido fibroso 
, am,are11o conserva todos os seus caracteres é elle que 
'conlpõe n,a totalidade o ligamento susepinoso cervical, 
a tunica ~bdolninale a luembrana lnédia dos vasos 
arteriaes. Finalmente encontra-se em toda a parte en1 
que uma resistencia continua era necessaria. 

A pouca vitalidade deste tecido dá a razão da lentidão 
com a qual caminham suas differentes affecções. 

Comparado nos diversos animaes domesticos, o tecido 
fibroso amarello Ilão apresenta differenças senão na con
figuração das pártes que fórma. 

TEcrno CARTILAGINOSO 

Este tecido hOluogeneo na .appare~cia fórma un1 ge
nero de orgãos chamados cartIlagens Independentes uns 
dos outros e mais ordinaria mente annexados aos ossos. 

O tecido cartilaginoso é elastico de um branco em ba
ciado ou naCarado; cortado en1 laminas delgadas, offe
rece a semi-transparencia do chifre a agua fervendo o 
reduz completamente a gelatina. , 

Entre as cartilagens alguluas cobrem as superficies 
psseas nas articulações dotadas de movimentos extensos 
e variados. J 

Outras cartllagens, cuja ossificação se effectua quasi 
sempre mais ou n1enos completan1ente com a idade, con
correIl,l para formal' o esqueleto do co~po prolongando os 
ossos Junto aos quaes acham-se reunIdas. 
J~m todos os a.nimae~ o tecjdo (,Jlrtilaginoso offerece 



os lnel+anOS oal'aoterea es-senoia.e~ cru todulS Úti anunaes 
domesticos. 

Da associação dos elementos cartilaginoso e fibroso 
branco, resulta o tecido cartilaginoso que 00mpõe orgãos 
destinados, uns a unir certa7' partes· entre si, taes como 
os discoH inter~vertebraes e outrosl a favorecer os e8cor~ 
regamentos. 

TECIDO OSS080 

Este tecido con1põe um systema de orgãos de dureza 
granitica, porém organisados e vivos - são os ossos. 

O tecido OS80S0 não é por conseguinte, con10 á primei
ra vista parece, Ul11 elemento inorganico e sem vida. 

Uma substancia esponjosa, analoga á cartilagem, 
fórma o trama e contém en1 areolos l11Ícroscopicos partes 
terrosas que dão a este tecido a solidez que o caracterisà. 
, As denominações de substancia compacta, esponjosa e 

recticulada, appl,icadas a certas partes dos ossos, indi
cam apenas modificações de textura da fibra ossea e não 
differenças na con1posição intima desta fibra. 

TECIDO VASCULAR 

Este tecido constitue o conjuncto de UUla multidão de 
canaes ramifi,cados que se chamÇlm Pf!sos e que servem 
para ° transporte dos hunlores nutrItlvOS. 

Exceptuando-se asproducções corneas e epidermicas, 
todas as partes do corpo acham-se abundantemente 
abastecidas deste tecido. 

Distinguem-se estes canaes em aT'teT'ias, veias e ' Zym
phaticos, os quaes com o coração compõem ' o apparelho 
circula torio. 

Por esses canaes correm o sangue e a lympha que 
mais adiante teremos occasião de estudar. I 

Arterias. - Dá-se este nome aos vasos que transpor
tam o sangue dos ventriculos ,do coração a todas as 
partes do corpo. As arterias constítuen1 dois systemas, 
cuja differençá essencial está na natureza do liquido que 
a percorre. Um desses systemas chalna~se' systema ar
terial pulmonar e o outro ·systema arterial aortico . O 
primeIro, que tem sua origem no ventriculo direito do 
coração, transporta sangue negro e não, nutritivo no 
pulmão,onde este fluido é revivificaqo pelo acto da respi-
ração; ° segundo que origina-se no yentriculo esquerdo 
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'do meSlno orgão é percorrido por sangue, vermelho, 
q':le ... leva atodas as partes do corpo, os matertaes de nu
trlçao e de ,secreção. 

N' estes dois systemas os vasos arteriaes formanl uma 
success'ão não interrompida de tubos, de um calibre in
cessantemente decrescente, cujo conjuncto pó de ser conl
parado a uma arvore, tendo o coração por tronco. 

Os ultimos destes canaes, chamados capillaT'es por 
causa de sua tenuidade, continua.lh sem cessar com as 
radiculas venosas no trama dos orgãos, assim COlno o 
demonstram do modo o mais evidente as observações 
microscopicas, que nos fazem perceber sobre os animaes 
vivos o fluido nutritivo passando dos primeiros destes 
vasos aos da segunda ordem. 

Tres tunicas superpostas, uma externa cellulosa, unla 
média constituida pelo, elemento fibroso amarello e final-

\ mente uma interna analoga ás m~mbranas serosas, 
compõem as paredes destes vasos, cuja funcção é condu
zir e espalhar o sangue, molecula por molecula, em todas 
as partes do corpo, imprimindo-lhe por sua elasticidade 
uma parte do movimento de que $ animado e que cons-
titue o pulso. ' 

A' medida que os anÍlllaes envelhecEnn, as paredes das 
arterías adquirem uma rigidez que, diminuindo a actiyi
dade da cÍJ;'culação nestes vasos nutritivos, deve ser 
considerada como Ulna das principaes causas desta mu
dança organica conhecida pelo nome de atrophia senil. 

Veias. - Mais numerosas, muito nlenos elasticas e 
de uma capacidade maior que as arterias que ellas acom
panham ordinar~amente e COlll as quaes se continuam, 
as veias são os vasos que trazem o sangue de todas as 
partes 'do , corpo ao coração. 

Assim como as arteTias, as veias forInaul dois sys
temas. 

Um é o systema pulmonar e o outro o das veias cavas. 
O systema nervoso pulmonar origina-se na extremi

dade do systema do mesmo nome e conduz o sangue re
vificado no pulmão pelo acto da respiração á ' auricula 
esquerda dd coração. ..a-

O systema das veias cavas,que na ordmll da circp.lação 
corresponde ao systema arterial ,aortieo, na extrelnidade 
do qual origina-se, vem desembocar por dois troncos 
principaes na auricula direita do coração, na qual des
peja um sangue preto, re~iduo da n ... utrição e das secre
ções que se operam 'I l10 sela dos orgaos. 
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As veias são, COlno as arterias, compostas de tres tu
nicas superpostas: a externa é cellulosa, a média offe
rece em alguns destes vasos os caracteres das membranas 
fibrosas, aopasso que em outras, cuja situação é superfi
cial, a tunica média tem alguma analogia 'com as partes 
carnudas da v~da organica . 

A membrana interna das veias, delgada corno a das 'l 
arterias, dobra-se no' interior destes vasós para 'formar 
especies de bónlbas de escapamento, cujo trahÇi.lho favo
rece a circulação ' do sangue. 

Um grande desenvolvinlefito em todas as partes que 
compõem o systema arterial aortico e no .orgão essen
cial da respiràção, tal como se observa no cavallo, é 
senlpre o cunho do um tempera.çnento sanguineo e de 
uma constituição,muito energica. 

UIn gr'ande desenvolvimento no systOlua tal COlno se 
nota nos anin1aes ·de especie bovina, é tarn bem o indiciQ 
de um temp~ramento sanguineo, porém 'com muito 
menos energ-la. 

Sangue.-O sangue é um fluido viscoso, vermelho, de 
sabor salgado e temperatura Ígu:ll á do corpo. Seu peso 
especifico é um 'pouco superior ao da agua. Acha-se 
contido no coração e nos vasos cOJJhecidos pelos nomes 
de arterias e veias. 
Exa~inado ad microscopio nos canaes em que se 

move, o sangue parece formado de um fluido seroso, rio 
qual movem-se globos que se.compõern de uma parte 
central esbranquiçada, fibrinosa e de um envolucro 
averrnelhado, ao qual este liquido parece dever a côr 
quetem. ,I;, 

Sahido dos vasos) o sangue perde pouco a pouco seu 
calor, coagula-se e divide-se logo em duas part~s, cuja 
proporção respectiva varia confornle urna lnultidão de 
circumstancias: uma solida, é o coalho; outra liquida, 
é o gerum. 

Se agitar-se o sangue á medida que elIe sahe dos 
vasos, impede-se até um cepto ponto a separação destas 
duas partes componentes. 

O coalho é formado de fibrina, substancíaanirnal glo
bulosa, esbranquiça,da, filamentosa, 111uito elastica e de 
uma materia colorante vermelha. 

' O serUUl é cornposto de agua, albunlina, soda e saes 
de soda. 

O sangue não tenl nem as 'mesmas propriedades phy-
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sicas, nem as IIWS111aS propriedades vitaes nas duas 
divisões do apparelho vascular sanguineo. 

O sangue arterial é deum vermelho vivo e Inais 'quente 
q~e o saugue venoso, que tem uma côr pardacenta. O 
pri111eiro traz aos orgãos os materiaes de nutrição e de 
se,creção, o segundo tr'afega o residuo, COIn novos 111a
teriaes reparadores~ entre os quaes se encontra em pri
meira linha o chylo. 

A quantidade de sangue varia não sómente nos ani
maes de especies differentes, porén1 até nos individuos 
de uma só especie, conforme sua estatura, sua consti

'~uição, etc. 
Vasos lymphaticos.-Dá-se o non1e de lymphaticos a 

vasos trallsparentes, valvulosos, e n1uito anastofnoticos 
nascendo ,como a,s veias de todas as partes do corpo, 
atravessanao un1 trajecto que percorrem, da peripheria 
ao centro, pequenos corpos chamados gangliões/e des
embocanvo todo~ nO systema venoso de que podem ser 
considerados como uma dependencia e no qlla1 vertem 
os fluidos que transportam. 

Estes fluidos. originarios de fontes differentes, são a 
lympha , e o qhylo, qUe 111ergulhan1 no tubo intestinal 
lymphaticos particulares chamados chylifero8. que em 
nada differem sob o ponto de vista anaton1ico, dos vasos 
lymphaticos propriamente ditos. 

'Exceptuando-se os centros nervosos do olho e do ou
vido interno, chegou-se ademonstrar a existencia dos 
lYlnphaticos em todos os orgãos. 

En1 sua origem, que só tem sido demonstrada sobre 
as superficies livres do corpo anÍlnal, os vasos lympha
ticos apparecem como uma rêde excessivamente tenue : 
desta rêde parten1 radiculas muito anastomicas que.apoz 
um trajecto mais ou Inenos extenso. afundaln-se eU1 
gangliões" dos quaes parten1 novos ralnusculos vascu
lares que c0,nverg~m todo~ para dois tronc~s principaes, 
a saber: o canal thoraxlCo e a grande vela lyn~phatica 
direita. 

O canal thoraxico, confluente dos chJ'liferos e dos 
lymphaticos do abdomeJ?, .dos men1bro~ posterior~s e de 
uma parte do thorax, orlglna-se na cavldade- abdon1inal, 
por uma dilatação chamada reservatorio &ub-Iombar . 
penetra depois no peito, atravessa esta cavidade iuntan~ 
âo-se á aorta e vem terminar em UIna das divisões da 
veia cava anterior. 

A grande veia lyrnphatica direita é o confluente de 
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quasi todos os lyulphaticos da cabeça, do pescoço e dos 
membros anteriores. 

Todos .os vasos, cuja composiç~o _é analoga a das veias, 
são consIderados como orgãos ·de absorpção. 

A . lympha é u~ liquido IYl~n0(al, cujacomposisãoé 
dentlCa a do serum que contem o sangue; a abstlnen
cia prolongada augme.nta muito sensivelmente a quanti
dade e faz um pouco vare ar a proporção de seus-elemen
tos constitutivos, que são a albumina', a fibrina) os chlo
ruros e alguns saes a1calinos. 

SYSTEMA NERVOSO 

Est,e systemaJ que constitue' UDl dos caracteres pririci
paes tia animalidade) compõe-se nos animaes vertebra
dos: 1°) de massas mais ,ou menos consideraveis, ence
phalo, medula espinhal e gangliões, que durante a vida 
são o desembocadouro de todas -as sensacões e o 
,ponto de partida das volições; 2°, de uma ' inn~meravel 
q uántjdade de cordões ramosos e reticulados os nervos, 
que são os conductores pelos quaes se estabelece a com
municação das massas entre si e com todas as partes do 
corpo. \ 
I O grande apparelho da innervação, ao qual um grande 
numero de anatomistas determinàram um centro unico, 
o cerebro e prolongamentos, ' os nervos. 

O systema nerv'oso anima todos os orgãos, traI).smitte 
e percebe todas as impressões e' preside a todos os mo
vimentos voluntarios ou involuntal~ios assim como as 
operações de instincto. 

TECIDO MUSCULAR 

.1 Este tecido, que tem a fibrina por base, e a contracti
lidaó,e por propriedade vital essencial} compõe os mU8-

culos, agentes de todos os movin1entos, quer vóluntarios, 
,quer involuntarios. 

Estes ,orgãos, cuja massa n1uito consideravel parece, 
estar em relação com a disposição desfavoravel da maior 
parte das, alavanc~s que-representan1 as differentes partes 
do systema osseo, silo formaçlos de uma fibra micros
copica; ella propria composta de globulos identícos aos do 
sangue, desprovidos de sua ·materia colorante, reunidos 
por um medium que a maceração destróe- rapidamente. 

Esta fibra , dobrada em zig-:zf;1g, 'sen1 nunca dividir~se 
. LIVRO. DO CRIADOR ......... 2 
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nem entrecrusar-se, fórmao élen).ento primitivo do tccido 
que nos occupa. , 

Da reu'nião de um maior ou menor numero destas fi
bras resultam os fasciculos, estes reunindd"':'se formam 
feixes; 'finalmente, a reunião de um, maior'ou menor nu
mero destas ultimas partes, muito visiveis a olh~ nú, 
constitue um musculo,na composição do qual entra aInda, 
como nos outros orgãos do tecido cellulár, dos vasos e 
dos nervos. . 

A fibra muscular offerece em geral urna coloração Ye~
melha, ouja intensidade varia nã'o sómente na's diversas 
especies de animaes, porém ainda nos differentes lllUS-

,culos7 das fibras brancas, não contractis e muito resis
tentes cuja reunião fórma os tendões, orgãos de trans
missão do movimento e, as aponevrose$, especies de telas 
formando um apparelho de contenção, que fortalece a 
contracção muscular e torna-a mais energica. 

O sys,tema muscular tem a mesma estructura em todos 
0,8 anima'es. Em todos os musculos são os orgãos activos 
do movimento; os exteriores ou os n~uscul08 da vida ani
mal constituem as potencias applicadas ás alavancas que 
representam as differentes peças do esqueleto7 sua acção 
é subm'ettida ao imperio da vontade; ao passo que os 
musculos interiores, ainda chamados musculos da Dida 
organica, cuja acção acha-se fóra da influencia da von
tade são annexos ao systema tegumentar interno. 

Achando-se a contraccão muscular sob a influencia 
directa eimmediata do systema nervoso, a cessação da 
innervação acarreta necessarialuente o aniquilamento 
desta propriedade vital~ 

STSTEMA TEGUMENtAn EM GERAL 

l?ste sy~tethâ compõ~-se de uma textura geràlnlente 
fohada e forma o revestImento geralmente não interrom
pido de todas as superficies do corpo, habitl)almente ex
postas ao contacto de substancias estranhas; d'ahi sua 
divis~o n:luito natural mu dois systemas secundarios, 
que sao : o ~yslema cutaneo ou tegumentar externo e o 
.ystema das membranas mucosas ou tegumentar interno. 

Membranas mucosas.-Assim se denomibatn etn con
sequencia do nlUCUS que secretam. As mucosas formam 
o,tegume.nto interno de to~asas cavidades do corpo que 
communlCam com o exterIOr. .... 

Uma destas mem~ranasj canalisando-se de ~nodo 
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continuo, forra tod~s as vias digestivas e respiratorias, 
a outra mucosa, muito menos extensa, e commum aos 
orgãós -genttaes e uriwirios, ,a res.peit.o' dos quaes se 
comporta do mesmo modo que a prImeIra.,: ' 

Reforçadas no exterjor em quasi tóda a extensão destes 
apparelhos por membranas carnudas, as mucosas offe- ' 
recem ordinariam~nteem sua superiicie livr~. ~ " 

1°, um maior ou menor numero de dobras que au
gmentarn asuperficie e permittem sua ampliação; 20, 
aberturas pelas quaes se, escapa o 11lUCUS que secretam 
os fol~iculos situad.os em. sua espessura, 3°, fin~lme~te~ 
uma lnnumeravel quantIdade de pequenas emU}enClaS 
chamadaspapillas OU villosidades, c()nforme sejam 
orgãos de absorpção ou de sensi,bilidade. 

A composição das' nlembranas mucosas resulta geral
mente da superposição de duas camadas'. 

A mais extterna é chamada mucode-rma e a mais in
terna, que nem sempre existe, epide-rma ou epithelium. 

, 
SYSYEMA TEGUMENTAR EXTERNO ou PELLE 

A pelle é uma nlembrana que 'fórIua o envolucr,:l exte
rior do corpo sobre o q-q,al se modela de modo a aecusar 
todas as formas. 

Reforçada em alguns logares por uma camada m us
culosa destinada a moveI-a, a pelle é coberta no exterior 
de prod,ucções corneas (os pellos) que fazem um envolu .. 
cro defensivo. 

As partes essencialmente constituintes do tegumento 
e~terno são : 

1'0, O de-rma, ou camada fibrosa qUe é a parte funda
mental e do qu'al dependem sua espessura, sua elastici
dade, contém ern sua espessura pequenos orgãos se
cretores chamados folliculos, destinados a secretar uma 
materia unctuosa que fôrma á, pelle um verniz de ... 
fensivo, . 

28 As paptUal, eminencias erectis, forrpadas por vasos 
e nervos, nos quaes parece residir ~ sensibilidade de que 
g?sa a pelIe. " ~'\ , '"' . 

3° , De uma -r~de lymphatlCa, . sede
l 

(la absorpçao e ' ~a 
exhalaçâo que se eX,ercem contInuamente na sUperfiCl€ 

--- do orgão cutaneo; 
4° Um pigmento escuro ou avermelhado, que falta al

gumas vezes em certas partes da pelIe e que se considera 
Jl,oje corno analogo á materia color~?te do sangue. 
- ~ -
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5°. Finalment~, a epiderme, expansão de nat:UFeza 
cornea, susceptlvel de se regenerar que se modela a se
melhança de um verniz sobre a superficie do corpo pa-' 
pilIar e o garante da impressão dos agentes exteriores. 

As principaes .partes accessorias da pelle são as unhas 
e os pellos. ' 

Os pellos, ptoducções- corneas nliformes, variaveis 
quanto á sua grossura, o seu comprimento, sua configu
ração, nuança, etc., con1põem un1 vestuario natural. 

Todas as outras producções corneas, quaesquer que 
sejam 'a sua situação, seu volume e fórnla, se desenvol
vem, augmentam, nutrem-se e regeneram-'se do nlesmo 
modo que os pelIos; -algumàs destas producçõ~s, coüha. 
cidas pelo nome generi,co de unhas, revestem mais ou 
men'os completamente a extremidade de cada dedo; 
quando este revestimento é completo, dá-se o nome de 
calCO, entre os anjmaes domesticos, o cavallo, a mula, 
o asno, são os que nos offerepem o . typo mais completo 
desta especie de unha. 

O boi, o carneiro, a cabra e o porco têm egualmente 
cascos, porém muito menos extensos. 

A garra do ~rnivoro é . uma unha terminada em 
gancho que só cobre -dois terços. 

APPARELHOS ou GRUPOS DE ORGÃOS 

Da reunião dos solidos organicos precedentemente 
examinados, resultam os orgãos que differenl entre si 
por sua estructura e seus usos, luas que todos são reuni
dos para o duplo firn da conservaç,ão do indiyiduo e da 
conservação da especie . 

Para con~orrer a estes dois grandes resultados defi
nitivos, estes instrumentos ou orgãos são distribuidos 
em unl certo nllluero de grupos tendo cada um seu fim 
deterluinado ; .este fim chama-se funcção e cada grupo 
de orgãos é chamado apparelho. 

Entre os apparelhos destinados á conservaç,ão do indi
viduo, uns servem para estabelecer suas relações co 111 o 
mundo exterior, e por isso são chanlados apparelho de 
relação; as funcções que dependenl do exercicio destes 
apparelhos são o tacto, o olfato, o gosto, o ouvido e a 
vista. 

Os outros destinados a reparar as perdas que fazen1 
incessantmnente todas as partes do corpo, StW chaluadorll 
apparelhos de nutrição, a:s funcç,ões que deHes depen~ s 
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são: a digestão, a ' respiração, a circulação, as seere
ç6es, e a ab$Qrpção. 

Os orgãos, cujo fi111 é a cOl1serva:ção da especie, con1-
poem o apparelho gerador . . 

Os apparelhos de relação dividen1-se en1 duas classes. 
A . primeira comprehende os apparell:ws de sensação, 
a segunda o appárelho do movimento, pelo exame do qual 
vamos começar. 

' LOCOMOÇÃO 

o apparelho locomotor comprehende e esqueleto, os 
ligmuentos e os musculos de fibras estriadas ou da vida 
animal con1 seus tendões e aponevroses correspondentes. 

Seu estudo é de un1a importancia capital, não só por
que seus orgãos produzem a força l1}ecanica empregada 
em fórma de trabalho util na econoluia rural, como tam
bem porque fornecmu as carnes, o que é urt\ dos prin'ci
paes .fins da industria pastoril. 

Os ossos são os orgãos ,passivos da locomoção e mo-
vem-se, pela acção dos m·usculos que nelles se inserem, 
quer dírectamente, quer por intermedio de tendões ou 
aponeyroses a cujas partes transmittem seus mOVI
mentos. 

As extremidades dos ossos rri unidas de cartilagens, são 
adaptadas umas ás outras e sustentadas em sua posição 
respectiva por ligamentos de un1 tecido fibroso branco, 
de igual natureza que o dos .. tendões e 'aponevroses. 

Taes extremidades osseas apresentan1, por conseguinte, 
superficies lisas destinadas a deslisarem UIuas sobre as 
outras e lubrificadas por um liquido viscoso, chaIuado 
synoóia contido na 111embrana serosa, cuja dimensão e 
quantidade de liquido segregado está necessariaIuente 
em relação com a importancia dos movimentos articula-
res -que favorece. .... 

Expostas estas ligeiras noções sobre os orgãos do 
apparel~o 10con10to1', vejaluos o que se refere ao exerci-
cio de ta apparelho. .. 

Ha em hysiologia uma lei que diz-que nada é mais 
conveniente para conservar os apparelhos organicos em 
seu estado nonual, ~como o eXeTcicio methodico de sua 
funcção. . . . 

Além disso o traballlo moderado destes Iuesmos ap.pa
relhos tem por consequencia necessaria de (iosenvolver 
cada vez mais ~ua, aptiqão funccional , 
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Entende-se em zootechnia por ex'ercicio o funcciona ..... "", 
mento do apparel~o 10cOlnotor, qualquer que seja o modo ' 
de effectuar-se e que produz uma' mudança de logar do 
corpo ou massa do animal, e por trabalho, quando alé~ 
do peso do corpo translada outro que se lhe junta, cUJo 
acto pr~cisa para executar-se urna quantidade de força 
que póde ser calculada por rilogrametros. 

Sernpre que o corpo rnuda de logar, produz-se neces""': 
sariamente unl trabalho mecanico e por conseguinte 
certo dispendio de força, porém o que nos importa consi
derar é que a perda occasionada pelo simples exercicio do 
apparelho lo~omot?r nU!lca deve ultrapassar os limites 
de sua proprla reslstenCla. 

O mesmo não succede quanto ao que se refere ao tra
balho ,este nunca póde ser exagerado sem-perigo da 
destruição dos orgãos, visto que rompe o equilibrio que 
deve existir entre a perda de força e a repação organica 
em seus limites physiologicos, por conseguinte, o tra
balho moderado, tanto relativamente ao tempo, como á 
somma de força empregada, deve estar selnpre em rela
çãq com a aptidão particular do animal . trata-se pois de 

1 calcular ao mesmo tempo o esforço provavel e seu em
: prego mais conveniente, para evitar as perdas devidas a 
uma má construcção do lnaterial de tracção por meio do 
qual se realisa o trabalho. 

A re'sistencia que oppõem ao movinlento os vehiculos 
de traJ1.sporte é directamente proporcional á pressúo das 
rodas e inversamente. proporcional aos raios destas; 
além disso é independente do 'numero de rodas e da lar
gura das llàntas. 

FinalnlenteJ em terrenos conlpressiveis~ a resistencia 
decresce quando a largura das llanta$ diminue e nos li
mites ordinarios de velocidade, importa pouco que os 
vehiculos estejam ou não suspensos. 

DIGESTÃO 

Em todos os aninlaes manlmiferos cOlllpõe-se o appa
relho digestivo de certo nUll1ero de orgãos. de 111aior ou 
menor inlportancia no desempenho desta funcção. 

As principaes partes que comprehende este apparelho 
são: a bocca, pharynge, esophago, estomago. intestinos 
e peritoneo. 

As accessorias são as glandulas salivares, o pancreas, 
o figado e o baço. 
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Todos estes orgãos apresentam differenças bastante 
acentuadas nas diversas especies de animaes domesticas 
pelo que nos limitaremosagqra á sua descripção e~ 
geral. . . . 

A bocca e a cavIdade onde começa o tubo digestivo e 
que se acha limitada pelas duas mandibulas. Compre
hende por diante, a abertura da bocca ; por detraz o véo 
do paladar e as fauces que estabeléc8Iu communicação 
com as outras partes do apparelho; pelos lados os dentes; 
por cimà o paladar, e finalménte para baixo o espaço in
termaxillar, onde se acha collocada 'a língua. 

O pharynge OU post-bocca é uma cavidade membra
nosa situada acima do larynge que se continúa por diante I 

com a boccaJ da qual só se acha rsepárada pelo véo do pa- . 
ladar. ., 
, 9 pharynge é commUm ás vias ~igestivas e aereas, 
pOIS em seu fundo abreru-se as c~vIdades nasaes, e na 
parte central de sua parede inferior o orificio do larynge 
pelo qual passa o ar aos pulmões, esta. cavidade mem
branosa e constituida por camadas musculares contractis 
sob a influencia da vontad~, é revestida por UIua mem
brana que fórma parte da m~~osa.diS'estiva. 

A cada lado do pharynge e InterIormente, acha-se uma 
abertura semi-cerrada por uma membrana cartilaginosa, 
a qual corresponde aos orificiós pharyngeos das trom
pas de Eustachio) que communicam com o appq,relho 
auditivo. 

O pharynge tem por exclusiva funcção éxecutar o se
gundo tempo da deglutição', lançando o bolo alimenticio 
ao largo de seu conducto e impulsionaI-o até depositaI-o 
no esophago) pois S9 a acção mecanica é a que ha de 
conduzir tal bolo por esta porção do apparelho digestivo 
e por isso se fecha a abertura do larynge por meio da 
epiglotis, illterceptaFldo a cOIumunicação com o ar ex~ 
terior. , 

A respiração fica por conseguinte suspensa durante b 
curto momento em que se verifica a deglutição ' ',do bolo 
a,limen ticio. . . 

O esophago é lim conducto cylindrico que estabelece 
communicação entre o pharynge 8 ' o estomago, é for
mado de uma capa exterior muscular e de uma mem
brana mucosa interna) lisa e munida de u~ epithellium 
pavimentoso. , 

Ambas as capas são unidas por um tecido conjunctivo 
frouxo, que permitte ellas deslisarem uma sobre a outra, 
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tornando facil a dilatação do conducto quando o atra
vessa gran~e quantidade de substancias alimentici!ls. 

O esophagoestá situado por baixo da região cervIcal 
d~ columna vçrtebral e para a parte Inédia do collo des
VIa-~e á esquerda' para dar logar ao conducto aereo; 
n'esta posição penetra na cavidade toraxica, pass_ªndo 
pelo bordo interno dos pulmões e pela abertura que 
existe entre o pilar direito do diaphragnla até que ter
nlÍna no estomago. 

A unica funcção do esophago é conduzir os alimentos 
do pharynge 'ao estomago empregal-:;.do para isso as con

. tracções de sua capa ,muscular~ 1 conlposta de pequenos 
feixes de fi bras lisas e, por . conseguinte, involuntarias . 

. O estomago é o mais ünpórtante de todos os orgãps 
digestivos . 
. Acha-se situado na 'cavidade abdon1ÍnaL depois do 
esophago, apresentando em sua disposição differenças 
essenciaes c.oniorme sejaIn consideradas nas diversas 
especies de aninlaes~ de cujo estudo nos occuparemos, 

. pelO que não o descrevermnos agora, bastando para 
nos}3o fim consignar que neIle se verifica á chymificação 
dos' alimentos. 

Os intestinos formam a ultilna porção do tubo diges
tivo e acham-se dobrados diversas vezes sobre si nles
mos até terminar no an us . 

Seu diverso volun1e e distincta fórnla fazem que se 
divida o conducto intestinal en1 duas partes differentes, 
que são o intestino delgado e o intestino grosso. 

No intestino delgado é que ten1 logar a chYInificação 
das materias alimenticias. 

, O peritoneo é uma n1enlbrana serosa que forra as pa 
redes da cavidade abdOlninaL assiln cOlno a superficie 
externa das diversas visceras que nesta se achanl contidas. 

Esta nlembrana é a que fórnla os misenteriO$, esses 
largos filaInentos que liganl as yisceras e que receberaln 
o nome de eriploons. 

Considerado i~oladanlente, o peritoneo parece um 
gránde sacco fechado por todos os lados e no qual po
dern-se separar enl duas folhas: a parietal, que é a que 
forra as parodes da cavidade, o a visceral que dobra-se 
sobre a superl1cie externa dos orgãos de differentes 
fÓrInas. 

E' esta lnembrana a que fórma a S01'osa externa do 
estomago e dos intestinos c terlnina na entrada do 
pelvis, não envolvendo por conseguinte o recto. 



Finalmente, o peritoneo fixa as partes moveis do tubo 
digestivo na cavidade abdominal e, como todas as mem
branas serosas, segrega um liquido que lubrifica sua 
superficie e facil~ta o escorregamento das visceras do 
ventre. 

Os orgãos annexos ao apparelho digestivo estão collo
cad.os en1 seu trajecto, e .de~raman1 em seu interior, por 
melO de conductores, os lIquIdos que segregan1. 

Delles uns se encpntraIu fóra da cavidade abdominal, 
são as glandulas salivares que estão na bocca; outros se 
acham no abdolueú, 'vertendo no intestino seus productos 
e são o figado e o pancreas. 

Entre elles tambem se póde cOlnprehender o baço, não 
por sua funcção propria, que até agora é hypothetica, 
porém por sua situação. 

As glandulas são numerosas, se contar as que se 
achanl collocadas de baixo da mucosa buccal, nos labios, 
nas faces, lingua e véo do paladar . . 

A parotida acha-~e situada no bordo posterior do 111a
xillar inferior e na base da orelha) ao nivel do pharynge; 
seu conducto excretor sahe do bordo anterior da glan~ 
dula, sobe verticalmente pelas faces que atravessa, ao 
nivel do terceiro dente e abre-se no interior da boccn. 

A glandula maxillar, menor que a precedente, acha-se 
ao lado do larynge, na parte mais larga do"mç,xillar in
ferior e seu cOhducto, que sahe pela extremidade ante
rior da glandula, abre-se para o freio da lingua, na ex
trenlidade de un). pequenotuberculo que se 'vê n'esta 
parte'. 

A glandula sub-lingual, menos volulnosa que a ma
xillar, acha-'se collocada debaixo da lingQa e seus con
ductos excretore's se abrenl ao largo da crista que se 
contÍnu,a com o freio de tal orgão. ' 

O pancreas tem UIna grande senlelhança com as 
glandulas salivares, pois são idel1ticas, tanto em sua 
estructura como nos caract81~es physicos. 

Está situado na região sub-lombar da cavidade abdo
n1inal, por diante dos rins e'por traz do estoIuago e do 
figado; apresenta grande regul,aridade 81U sua fórma e 
teIu dois canaes excretores, o principal e o accessorio, 
que se abrem na; primeira porção do intestino duoden.o, 
en1 união COln o figado e o outro independentenlente. 

O producto de cada uma das glandulas salivares tem 
propriedades características; a saliva parotidea é ,aquosa 
e IHllito fluida, ~ das 04tra$- ~land4Ias mats espessa; sq.a 
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mistura dá logar á saliva mixta ou completa, que se 
segrega em quantidade abundante e variavel segundo as 
especies animaes. 

A saliva é .alcalina} contém uma grande porção de agua. 
saes de -sodio e de potassio~ de cal e de magnesia, muco~ 
cellulas epitheliaes e uma materia nitrogenada chamada 
ptialina ou diastase"salival, que, sendo analoga a que ,nos 
cereaes tem este nome, constitue o principio activo da 
saliva, tendo' por propriedade oaracteristica transformqr 
o amido. primeiro em dextrina e depois em glucoso. 

O suc~o pàncreatico é um 'liquido incolor que f?rma 
-fibra, alcalino e analogo á saliva em sua composIção: 
como esta transforma a fecula em assucar, porém tem 
além disso a propriedade de emulsionar os corpos graxos 
e de actuarsobre as materias albuminoides de um nlodo 
parecido ao sueco gastrico. 

O figado acha-se situado na cavidade abdominal, á 
direita da ;região diaphragmatica e fórma umá massa 
irregular, de bordos excavados por cisuras mais ou 
menos profundas; é de côr vermelha escura. I 

Em sua superficie anterior é limitada pelo diaphra
gma ; (na postedor ,pelo estomago e a primeira porção do 
intestino delgado, 'rodeando-lhe 'a curvatura anterior do 
colon quand0 éste acha-se cheio. 

Na parte pOf:?terior epeontra-se nos ruminantes e no 
porco o reservatorio ehanlado vesicula biliar ou bexiga 
de fel; reservatorio que communica com o duodeno por 
um conducto chamado coledoco, que verte a bilis no in
testino . 
. O figado acha-se preso por ligamentos aponevroticos 

particulares e por grossos vasos sanguineos que o atra
vessmll. 

Um destes vasos, a veia porta, é a que conduz o 
sangue que procede do intestino, misturado com os pro..,... 
ductos da di~estão, e penetra por uma ranhura da face 
superior do figado: os demais vasos sanguineos venosos 
são os supra-hepaticos, que desembocam no tronco da 
veia cava posterior. , ' 

Os acini-glandulares produzem a bilis que pelos canaes 
bíliare~ de~peja-se na be~iga q.uando existe este orgão) 
ou entao dlrectamente no IntestIno pelo canal coledoco' 
.além da secreção da bílis, admittem hoje os physiologo~ 
que o figado produz uma substancia especial chanlada 
glycogena} que se transforma depois enl assucar pela 
acção de um fermento que existe nas cellulas hepaticas. 
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A bílis é uni liquido levemente, pardo esverdeado, de 
um sabor ás vezes doce e amargo. 

A proporção de agua é de 80 a 90 a 100 e o resto se 
acha constjtuido pelas materias organÍGas e saes; mine
raes, das quaes as principaes são ' os chloruros, phos
phatos e c?rbonatos alcalinos e terrosos. 
~ bilis. é caracterisa~a por d9is.saes 4e base de ' soda, 

cUJos aCldos são o colIco e o colelCo, e por uma materia 
graxa neutra e crystallisavel, que é a cholesterina, 
tendo além disso uma matería colorante nitrogenada, a 
bileverdina, que possue a propriedade de tornàr-se azul 

,pélo acido nitrico. 
Colin verificou que a secreção da bilis é pouco abun

dante em relação ao voluIJle do figado e que não aug
menta emquailto dura o período digestivo. I 

O liquido biliar é excessivamente excre:wentícib, cuja 
materia colorante se encontra em estado solido n1isturado 
com os residuos dà digestão. 

Sabe-se tambem que as perturbações da secreção bi
liar apenas influem sobre a digestão, porém nem por 
isso deixa de perigar a vida quando se detem este pro ... 
ducto, porque seus tpateriaes constitutivos permanecem 
no sapgue, causando o que em pathologia recebe o nome 
de icterícia. 

Finalmente, embora a bilis seja un1liquido ex6remep.
ticio ou de depuração, contribue, pqr sua propriedade 
alcalina, a facilitar a dig,estão, tornando mais diffusiveis 
as substanüias graxas, ou Ô que é o mesmo, saponifi
cando-as. 

O baço é um orgão de fórma variavel, falciforme nos 
solipedes, de côr parda Ou violacea, dirigido de cima~ 
para baixo e de traz para diante, situado á esquerda da 
região diaphragmatica do abdome!}, onde acha-~e fixo 
por duas pregas de peritoneo. . 

O baç~ é um ganglio vascular que contêm o sangue 
em um estado de , consistenci~ ,particular, e seu .tecido 
forma-lhe uma rêde cellular analoga á de uma esponja, 
porém sem possuir a elastitidade desta. 

Como unica funcçãd, attribue-se-Ihe formar os leuco
Cyt08 ou globulos brancos do sangue. 

A digestão tem por fim transformar as materias orga
nicas ou principiosiD;lmediatos e as substancias min~
raes em ura liquido que passa à torrente circulatOrIa 
para nutrir os tecidos e .hu~ores .da economia anima~. 

Entre estas substanClas IngerIdas no tubo digestIVo, 
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umas são cry'stallisaveis e soluveis, atravessando em 
estado natural as paredes dos 'vasos int~stinaes e as ou
tr:as precisam mudar àe estado,. para poderem ser absor
vl~as pelas membranas organlCas, soffrendo p~r conse
,gu1l1te transforr;nações no apparelho que as contem e que 
as torna diffusiveis. 

O fim essencial da digestão é por conseguinte verificar 
nas ultin1as essas modificações. Para este acto reque
rem-se duas especies de phenomenos uns pr~paratorios. , 
e outros fundamentaes. ' 

Os primeiros são mecanicos e tên1 por fim dividir os 
alimentos e conduzil.:.os ao estomago, onde começa a di
gestão; ·os segundos, de ordem. puramente chimica, ve-

.. rificam-se pela intervenção de liquido ou suecos digesti
vos segl;egados por diversos orgãos, á medida que as 
materias alimenticias passam pelo tubo intestinat graças 
aos movimentos que lhes ÍlllprÍlllem as fibras 11luscula
res lisas. 

Os phenomenos nlecanicos dependen1 da vontade, e 
são. a mastigação) a 'deglutiç.ão e a rU111inação acompa
nhadas pela insalivação. I 

Os phenome11os chimicos comprehendem a digestão 
gastrica ou estomacal, a digestão intestinal e a dyalise, 
os mosis ou absorpção. . 

Todo este conjuncto de phenomenos termina con1 a 
expulsão dos residuos ou deffecação. 

Mastigação. - Os anin1aes tomam os alimentos de 
modo diverso para introduzil-os na bocca e lnastigal-bs. 

Uns os apanhanl corn os labios o os cortam co 111 os 
dentes incisivos; depois, por 111eio da língua collocan1-
nos entre os n101ares e os trituran1; outros cujos labios 
são rigidos, utilisanl a lingua com a qual rodeiam a herva 
e a rasgam, executando nlovinlentos de tracção, eyita11-
do-se-Ihes esta ultin1a func<:ão~ quando se lhes dá a 
ração já preparada. 

Colloca:n depois os. aLinlentos nas arcadas superiores 
e os mastIgam groSSelranlen te. 
I ~odos aSpiralll os liq1,lidos ou bebidas C0111 os labios e 
a'·hngua. 

Entre os dentes 11101arcs trituram-se os ~lin1entos es
fregando umas contra as outras ~1S superflcies desses 
ossos, e depois por 111eio de 1110Yirnentos coodernados da 
lingua se transladam os bolos alimenticios para a canlara 
posterior da bocca para sereU1 deglutidos. 

A' medida que ps aHrnento:s sãQ mastigados, impreg ... 
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nanl-se de saliva e term(nam por- formar uma massa 
cuja superficie-é coberta pela secreção viscosa das glan
du1as maxillares e sub-linguaes, por cujo intermedió se 
facilita a . deglutição ·; a saliva parotidea, como mais 
aquosa, dá · ao bolo alünenticio certa brandura e além 
disso lhe proporciona a diastase necessaria para trans-
formar o amido Ou a fecula em dextrina. ' 

,Deglutição.-, Uma vez ' in salivado o bolo alimenticio e 
,collocado no paladar, a contracção dos musculos que se 
·inserem nos hyoides dirige para traz e para baixo a 
ba$e da lingua e passa os alimentos ao pharynge, onde 
os 'movimentos inconscientes esuccessivos deste orgão 
e do esophago fazem que penetre o bolo i. Çilimenticio no 
estomago. ' 

Os ruminantes divid81n os alimentos ligeiramente, 
formando uma bolà grossa, que depois deglútem e como 
o diaInetro deste conducto é grande, baixa distendendo 
as paredes do esophago, até que chega á sua extremidade 
inferior, onde separa os bordos da gotteira longitudinal 
e se precipita no ventre; deste modo póde o animal-em 
muito pouco tempo introduzir uma grande quantidade de 
alimentos, pois não faz outra cousa senão dividil-os corn 
os seus incisivos e deglutil-os depois. ' 

Logo que tomou o que é sufficiente, suspende-.se a 
deglutição e começa a rUlninàção. 

A contracção das duas primeiras cavidades do 8stO
mago e mais particuh,trmente-do bonet, segundo acredi
tam, faz com qu~ uma parte dos alimentos ingerido nelle 
saia pela abertura longitudinal, que ao unir depois seus 
bordos pela contracção das fibras musculares, separa-a 
dos restos dos alimentos, a contracçãó das fibras do 
esophago de baixo para cima faz que suba á bocca, onde 
soij're un1a segunda lnastigação, lnuito mais completa 
que a prüneira e ficam -mais reduzidos os alimentos a 
um/a especie de papa ou materia semi-fluida, lnisturados 
já com uma grande quantidade de ,saliva que percorre o 
esophago sem distendel-b, passa por cima da abertura 
longitudinal, sem separar seus bordos, e chega desta fár
ma ao livrinho, continuando depois ao coalho onde se 
verifica a conversão enchima. 

Chimificaçã,o.-Basta pôr en~ contacto, de qua.lquer 
fórma que seja, umasubstanCl3; amylaqea, o amIdo, a 
feeula ou a cellulos e com a 'salIva a un1a temperatura 
de 30 a 40 grãos centígrados, para que depois se trans-, 
forme e111 dextrina e se torne diffusivel . por conseguinte. 
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Um contacto mais prolongado entre tal substancia e a 
secreção salivar, transforma a dextrina enl as~ucar ~a 
mesma fórma, que se para isso se houvesse emprega o 
as cevadas germinadas. . 

O mesmo succede no estomago; uma vez que os al~
mentos misturados com a saliva se acham em sua caVI
dade, verifica-se sua fermentação, empregando p:;tra is~o 
um tempo variavel, conforme a natureza e resIstenCla 
das materias sobre as quaes tem de actuar o fermento. 

As substancias feculentas e a cellulose não se trans
form~m completamente e~ assucar ~os ~níma_es ,mo~a
gastrlCos 'durante este perlodo da dIgestao, pore~ SIm 
atravessam o orificio pylorico e nos intestinos c.ontlnuam 
suas metamorphoses. . 

A pepsina do succo gastrico está para as substanClas 
albuminoides como a diastese está para as feculentas. 

Por intermedio de sua acção sobre as albuminoides, 
isto é, sobre a fibrina, albu111ina e caseinaes, ou sobre a 
legumina', a .ghitten, etc., vegetaes, faz com que soffram 
uma modificação isomeríca, que tem como resultado 
tornaI-os tambem diffusiveis. 

O producto .desta transformação recebeu o nome de 
peptona ou albumino~i8. . 

As operações da digestão estomacal tenl pOIS por 
fim desassociar as substancias feculentas e as materias 
azotadas, actuando sobre as primeiras a saliva e o succo 
ga~trico . 

Examinando-se as substancias contidas no estonlago 
de um ani~al que se acha em plena digestão, pódem-se 
verificar estas acções da diastase saliyar, e da pepsina 
em um periodo mais ou n1enos adiantado, confonne o 
tempo que tenham estado contidas no estomago. 

A camada externa da massa alimenticia, por seu con
tacto com ° succo gastrico, converte-se enl uma sub
stanci~ polposa, esbranquiçada, d~ natureza acida, de 
odor' nauseabundo sui generis, que é o chynlo, e en1 vir
tudedas cOritracções que executanl as fibras nlusculares 
do estomago, pouco tempo depois desprendem-se de tal 
massa, torna ..... se a fornlar outra camada sen1elhante á 
primeira que é por sua vez desprendida e assim succes~ 
sivanlente, perluittindo o pyloro a passagem destas sub"': 
stanClas já fluidif1cadas e tinalmente tambem daquellas 
de certa magnitude ou que não podem ser digeridas, 
como os ossos, etc. A isto se reduz a chimificação es

·'tomacal. 
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Chilifieação. - A · chiliflcação verifica-se na ·primeira · 
porção ~o intestino delgado. I 

Este forma um tubo bastante largo e de paredes lisas 
em cuja superficie interna ha urna infinidade de foli~ 
culos ~ glan~ulas 'que seg.regam um humor que ainda 
não fOI suffiClentemente estudado. 

A mep1brana interna do intestino fórma certas pregas 
de pedaço em pedaço, todas na mesma · direcção e que 
servem para auxiliar á acção contractil das fibras mus-
culares. . 

Misturando-se o chymo com os liquidos pancreatico,. 
hepaticoe intestinal que .se derramam na primeira por
ção do intestino delgado, lnuda pouco a pouco de quali
dades e neutraliza ,sua accidez até que se torna alcalino ; 
algumas substancias que não mudaram de natureza 
como a . fecula e o glutten verificam...;n'o e outras, con10 
as gorduras, são erpulsionadas ou divididas em peque
nos globulos pela acção de todos estes liquidos, que são 
alcalinos; em tal estado, separa-se o chymo em duas 
porções. uma que fôrma uma camada adherente na su
perficie intBrna ~os intestinos e a outra que passa ao 
largo destes medIante suas contracções. 

Absorpt;ão ao chylo.-A· capa que já " mencionamos 
adhereá ;parede internado intestino, denominada por 
alguns chylo bruto, e é absorvida paulatinamente pelos 
vaso~ chyliferos que terminam na mucosa intestinal:, 
dirig~m-se entre as . duas membranas que formam os 
misenterios e depoü; v~o ao copducto toraxico; sua 
denominação que contêm, que é o chylo, muito parecido 
á lympha. ' 

Não é a primeira porção dos intestinos delgados onde 
unicame'nte se realiza a absorpção dos alimentos conve
nientem,ente .modif1cados, porém sill,l esta principia nQ 
proprio estomago e' continúa por todo o trajecto do tubo 
intestinal. ' 

Aquéllas partes 9,ue por diversas circumsta!lCia.s.não 
podem ser absorvIdas, v~o percorrendo ' os Intestlnos 
delgados ,por meio dos movimentos peristalticos pro
duúdos pelas contracções muscular transversas dos 
mesmos; as · pr~gas que dissemos existem na face in
terna, impedem-n'às de retroceder para o estomago, de 
modo que necessariamente tem de cheg~r aos intestinos 
.grossos. 

O mesmo phenomeno mechanico se produz n'estes 
ultimos. 
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Os restos a.limenticios, por sua mistura com a hllis 

nos intestinos delgados, vão tomando uma cor esver
deada e mais consistente pela absorpção das partes 
mais liquidas; esta consistencia augmenta nos intestinos 
grosso~, nos quaes ,se misturam com liquidas segre
gados por folliculos especiaes, que lhescommunicam 
um odor particular nos diversos animaes, que não se 
deve confundir com o de alguns gazes que se desenvol
vem nos mesm-os intestinos. 

No colon tomam fôrmas caracteristicas e passam ao 
recto onde permanecem algum tempo. 

De.ffecação . -O an u~ é rodeado ~e numerosas fi bras' 
musculares que constItuenl '0 sphIncter do mesmo, o 
qual está habitualmente contrahido, . inlpedindo deste 
modo a sahida dos escrementos ,quando pela accumu-

, l~ção destQs no 1'octo, ou por outro motivó, sentem os 
animaes a necessidade de expulsaI-os, então relaxa-se 
um pouco o sphincter, contrahem-se as fibras muscula
res longitudinaes d<? recto e ao mesmo tenl'po o diaphra
gma e paredes' musculosas do abdomen conlprimem os 
orgãos contidos nesta cavidade que translllÍttem ao 
recto. . 

Coetficiente de digestibilidade. -A digestibilidade dos 
principios immediatos nutritivos depende de seu estado 
ou c0nstituição molecular . . 

Uns são totalmente digeridos, porém a maior parte só 
o realisam mediante uma, divisão mais ou menos per
feita. 

Cada um tern pois um coeffi~iente especial que de
pende da pr9priedade nutritiva, v~riando por conseguinte 
COIn esta; e tomando por base de comparação o ter1110 
médio de differel}-tes experiencias, chdgou-se a .estabele
cer que a quantIdade. d~ element0's albuminoldes, por 
exemplo, que se assImIla, eleva-se tanto lnais quanto 
mais descmn proporcionalmente as substancias não ni
tronegadas que se nlisturanl COln elles nas rações. 

RESPIRAÇÃO 

O apparelho respiratorio. compõe-se de varios orgãos 
que descreveremos succeSSlvamente., 

Taes são as cavidades nasaes, l?"rynge, trachéa, bron
chios, pulmão e. cavidade toraxica. 

As cavidades nasaes são dUds, separadas por uma pa-
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rede cartilaginosa e consti tuem as fossas nasaes e mem
brana pituitaria. 

As fossas nasaes bastante estreitas} desde a terminação 
posterior das azas do nariz, apresentam em seu interior 
varias anfractuosidades e meqtas, terminando posterior
mente por duas aberturas que se communican1 com o 
pha~ynge. I 

A membrana ou 111UCOSa pituitaria é a 'que forra inte- \ 
riorlnente as cavidades nasaes; esta mucosa, rica em 
vasos venosos, acha-se coberta de umepitheliurn pavi
mentoso, notandQ-se á 'entrada das fossas nasaes Ulna 
pequena abertura que é a qúe communica com o con-' 
d!.lCto lacrimal. 

,O larynge é q orgão onde se produz a voz pela vibra
ção do ar e111 certas membranas que êm seu' interior 
formam um apparelho phonico. 

:Este brgão representa unla especie de conducto cartila
ginoso, curto, irregular e depriJnido ; sua abertura supe
rior ou glotte. se ,acha no fundo da cavidade pharyngea, 

"!:';1e a in~erior ou posterior s~ continúa con1 a .~ra~héa. 
"' Acha.,.se tan1bem 111Ulllda sua' superfiCle Interna de 

uma niembrana nlucosa com epithellium cylindrico de 
cílios vibralis, rnuito irritaveis quando atravessam o 
conducto outroscorpos que nãosejaln oarathmospheríco. 

Oapparelho phonico é con1posto de duas ,membranas 
elasticas chamadas cordas vocaes, que vibram de lnodo 
differente, conforn1c a intensidade da corrente aerea; são 
muito desenvolvidas em todos os animaes, e~{cepto nos 
ruminantes. 

A traehéa é unl tubo flexivel e rnais ou menos cylin-r
drico que ,se continúa com a laryngee termina por LÍlüa
bifutcação que dá origem aos Ql'onchios. 

Situada . no nleio do bordo inferior do collo até a on
trada do peito, é fOflnada por unia serie de peq 'lCnos 
anneis c3,l·tilaginosos incompletos, unidos por liga:non-
tos elasticos. . 

A mucosa do interior deste orgão é analoga a da la
rynge de que é continuaçã.o. 

Os úronchio8 são, como dissen10S,\ as bifurcações da 
trachéa, e té!ll sua mesma extructura, ranlificando-se 
depqis ern um ~t disposição diatom.ica que constitue a ar-
vore brollchial. . 

Os p~drnJe8 são orgãos esp:mjosos for_nados pela ag-
L1VfW DO CRIADUR 
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glo111eração das vesic1!la8 que corresponden1 as divisões 
ternúnaes dos broncl1los. 

A confoI'lnação dos pulnlões é muito irregular e sua 
superficie exterior se applica no estado normal ás pare
des da cavidade toraxica. 

Em conclusão, o pulmão, reduzido a sua mais simples 
expressão, consiste em urn sacco com urn só orificio si
túado adiante, e por suas paredos se ramificam. os vasos 
san.guineos, onde tem logar a hematose ou conversão de 
sanguc venoso 8lll arterial está reduzido por conse-
guinte a uma só cellula.. . 

Os puln1ões . acham-se alojados nos lnammIferos na 
cavidade toraxica ou peito, que é fonnada pelas verte
bras na parte inferior; varios nlusculos reunem Ul1laS 
costellas a outras, c na parte pos:erior o musculo dia
phragma separa esta cavidade da abdominal. 

O peito é r8ycstido interiormente pelapleu1'a. menl
brana da natureza das ' serüsas que se separa perto das 
vertebras e do sternunl para cobrir os orgãos contidos 
na cavidade. 

A entrada do ar nos pulmões recebe o nome de inspi
ração; verifica-se dirigindo as costellas unl pouco para 
o exterior e contrahindo-se o musculo diaphraglua, o 
qual, formando uma superficie curva cuja convexidade 
produz o mesmo effeito que as costellas C0111 seu desvio, 
isto é, a auO"mentar a cavidade toraxica, e C01110 os pul
mões a enchem de ar, a pressão athmosphel'ica faz com 

,que pela bocca, narinas e condllcto aereo chegue o ar 
necessario para encher ns cellulas, em pouco tel1lpO 
sentem os ar:irnaes neces~idade de expellir o ar, já eI11 
parte alterado ;. a esta .exl?ubüü se dá o non10 de expira
ção, que sevenfica prlllclpalmollte por haver deixado de 
actuar o diaphrag11la e os 11lusculos das coslcllas. e pela 
cOll.tracção d~s que fo.rma111, as pal'e~es abdol11ina('s~ que 
abl'lga os orgaos contIdos li esta ca-ndade a elcyul'-se UHl 
pouco dentro do peito. 

q sangue venosoconYerto-se e111 arterial, pela funcção 
do oxygeneo, constituindo o phenollleno chiIl1ico Yital 
da res p i ração. . 

O pl'ill1eiro distingue-se do segundo por sua cô!' ver
melho escuI'~, que pl'ovénl de ter em dissolução uma pe
quena quarttldade de oxygeneo, ao passo que no arterial 
é muito 1uaior a coloração e e::;te gaz actua sobre a he1110-
g)obina, como o h~~rogcn.eo carbonatado, o assucar 
etc., dando-lhe un1acor 111318 carregada; tan1bem ha no 
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sang4e venoso mais abundancia de acido carbonico que 
no arterial poí~ bem, . se analysar-se uma quantidade 
d~ a~ el!l que haJa . r~spIrado um aninlal;~bserva-se que 
dIilllnulO o oxyge.neo e augluentou o aCldo carbonico; 
n'esta exhalação de acido carbonico com UIU pouco de 
agua em vapor e na absorpção do ox:ygeneo, consiste es
sencialmente a respiração. 

A ex4alação da agua en1 vapor torna-Se notavel em· 
uma ba~xa temperatura ou por lueio de. um corpo hygro
ruetrico'; a do flcido'carbonico fazendo passar o ar respi
rado por agua de c~l, pois forma-se' então carbonato .cal
cico que se precipita em fôrma de pó branco porscr inso
luvel na agua. 

Póde-se verificar que o oxygéneo é ind;ispensavel 
'\ para est.a · funcção, tantoporqúe analysado bar -vê-se 

que o nitr6geneo pmmaneceu ·no luesnlO estado cOIu 'pe
quena differença, ao passo que o oxygeneo dimin\lio, 
como taIubem porque collocado o animal eln uma ath
:q1osphera de oxygeneo puro, continúa vivendo ;. 11101'
rendo asphyxiado; isto é, por falta de respiralão, so fÔr . 
collocado en1 nitrogeneo puro, em hydrogeneo; etc. . 

Como na respiração desapparece o oxygeneo substi
.tuido pelo acido carbonico, e ao Iuesmo tempo ha um 
desprendimento de calor, phenomenos que Se obsel'vam 
na co.mbustão~Layoisier explicou esta funcção dizendo 
que o oxygerieo do ar sejuntava ao orgáo respii~atorio, ao 
·carbono do sangue e d'ahi procede o acido -carb,)ni~o, a 
(~uja fornlação acompanha o desprendimento de calorico. 

Esta theoria porém é inadmissivél, porque collocado 
um anüual eIn hydrogeneo, nitrogeneo ou qu 1.ly.uer gaz 
~lue não actue como um veneno, vive durante algum 
tenlpO e em c-;ua respiração ha a mesma quantidad8 de 
.acido carbonicoexhalado tanto quanto se exhalasse de 
oxygeneo, o que não aconteceria se fosse certa a theoria: 
do chimico fran c e I': • ' 

Effectiyamente, segundo as experiencias de ,Magnlls, 
·encontra-se no sangue acido carbonico, oxyg(jneo e 11 i
lrogeneo em dissolução, ga~cs qu~ se. despren~em q.uan
do se colloca no vacuo o cItado lIqUIdo; se for agitado 
em uma athmosphera de oxygeneo desprende-se uma 
quantidade de acido carbonico igual a do gaz que se 
absorve e o liquido toma a côr do sangue al'terial, o 
lnesmo succede, se o sangue é encontrado sep~rado do 
Qxygeneo por uma m~[nbrana, se está encerrado em 
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uma bexiga por e~emplo, ha a lllesma permuta de gazes, 
unicamente effectua-se com mais lentidão. 

Isto é precisanlente o que suécede na respiração .; 
senlpre 'que o sangue venoso é separado do oxygeneo 
por uma nlembrana p~rmeavel, absorve uma parte deste 
gaz e exhala uma quantidade igual conl pequena díffe
rença de acido carbonico ; de modo que esta funcção, 
não sómente tem logar emorgãos que são destinados 
especialmente para isso, como ·em todas as partes do 
corpo em que não medeia nlais que un~a membrana per
meavel entre o sangue e o oxygeneo ·l1\Te. 

CIRCULAÇÃO ' 

O apparelho ,cirGulatorio compõe-se de unl orgão 
central, que ,é o Goração, e de duas ordens de vasos que 
conduz mu uns 6 ,sangue e outros a lympha. 
~or sua vez os primeiros se dividem em arteriaf;l e 

VeIas. " 
O coração é um sacco muscular do figura conica, 

revestido interiormente por uma membrana serosa e di
vidido em quatro cavidades, duas sitlv~ das -na parte su
perior correspondente á base, que são as àuriculas e 
duas na parte inferior, que são os ventriculo8: consi
dera-se-o dividido em , duas partes, uma dü'eita e outra 
esquerda, sem que haja communicação entre anlbas , a 
parte ' da esquerda teln as paredes musculares nluito 
mais grossas e contém sangue arterial; a parte direita 
sangue venoso e suas pared<is são l1luito mais delgadas~ 
correspondendo a cada metade .uma auricula e un1 Yen
triculo. 

O ventriculo esquerdo tem dois orificios: por unl 
conlmunica 'conl U111 vaso sanguineo chamado 'arteria 
aorta e pelo outro con1 a âuricu~a ; neste ha n111a valvula 
chamada mitral, que não passa de uma prega da 111em
brana interna, que permitte por sua posição a entrada do 
liquido desde a auricula ao ventriculo, inlpedindo-a em 
sentido opposto; a auricula esquerdà) alénl de sua com
municação com o ventriculo de seu lado, tOtU outras ' 
'com as veias pulnlonares, vasos sanguíneos que \'ell1 do 
orgão respiratorio; o ventrículo direito te111 tan1bern 
como o esquerdo, dois orificios ; por um com munica conl 
a arteria pulmonar e pelo outro com a aUl'icula de seu 
lado; existindo outra yalYula, a tricltspide, que permitte 
passar o liquido da aul'icula para o ventrículo, mas não 
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o que ·vae em sentido contrarÍo; a auricula direita com
munica com o ventriculo correspondente e com as veias 
cavas, que trazem sangue venoso das diversas part8~ do. 
corpo. , . I 

O coração acna-se encerrado em um duplo sacco for
Inado p.or uma lnembrana serosa~o pericardio, que pro
tege-o em seus movimentos" .acha-se situado entre os 
pulmões, no interior do peito, á esquerda e quasi tpcarído 
-com a cuspide a parte inferior do mesmo. . .. 

Fonnam tambem parte do apparelho circulatorio os 
vasos sangzlÍ'neos, que são' uns tllbos 'membranosos, pro
eedentes' dos veutriculos e auriculos d,o coração que divi
dindo"':se e subdividindo-se, vão até o interior dos ol~gãps, 
levando a elles o fluido . nutritivo e tornando outra vez 
ao coração. 

Os vasos que prácedem dos ventriculos são .denomi
nados arterias, os que t81n sua origem nas auriculas, 
ou antes terminam nellas, são as veias. 

As arterias são formadas por t~es capas ; a mais in
terna é· uma membrana serosa, continua con1 a que re
veste iriteriol'mente o ' coração; ,ba depois ' UIna capa 
grOssa arnarellacla, formada por fibras circulares, elas
ticas e resistentes que fa~ eoro que as arterias tenhanI 
uma fórma detei~minada, quer es.tejam cheias de sangue, 
quer privadas cOlnpletamente deste liquido; enI sua 
parte externa ~ãb revestidas por tecido cellular bastarite 
denso; as arterias levam o sangue do coração ás diver~ 
sas partes elo corpo. . 

As veias são for~adas unicamente pela 111embrana 
serosa interna e as camadas externas de tecido conne
'ctivo, pelo que, ,quando e$tão vasias suas paredes se 
apprOXl'manl. 
_ Não têln a elasticidade das arterias c em seu trajectq 

a membrana .interna fórnla pregas , que representam o 
papel de va~vulas, nernlittindo o cu~so elo sang~e para o, 
co-ração e 11l1peellnct.o-lhe · em sentido contrar~o; estas ' 
valvulas são principaln18nte observadas nas veias ex-
postas as frequentes compressões. "'; 

Assim como as -arterias distribu81n o sangue pelos di
versos orgãos, as veias o recolhem nestes e o restituem 

,., \ ao coraçao. . .. 
O fluido nutritivo que leva aos diversos orgãosas 

~ubs,tancias que necessitalu para reparar as suas forças, 
é o sangue. . 

Existe em todos 6s anhnaes, embo~a varie de aspecto, 
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e observado ao microscopio, vê-se que deve sua c6r a 
uns corpusculos, que fluctuam em um liquido transpa
rente, leveIuente amarellado. 

Estes corpusculos são aconlpanhados de outros me
nores, incolores, de fórma geralmente espherica que são 
os leucocytos e os primeiros os globulos vermelhos. 

O liquido em quenadaln, ou fluido plastico, contém as 
materias que entram na composição de quasi todos os 
orgãos. _ 

Os globulos vermelhos , são constituidos por Ulna sub
stancia particular albunlÍnoid'C, chanlada globulina e 
junta a esta uma materia colorante, hemoglobina, com
posta de carbono, hydrogeneo. nitrogeneo, o~ygeneo, 
ferro e enxofre, conhecida até hoje por um dos productos 
de sua deconlposiçãQ e que tem a propriedade de absor
ver e perder oxygeneo com grande facilidade: 

O fluido ou lill1pha plastica é formado pela agua em 
grande quantidade, ' fibrina, alviluina, uma substancia 
graxa espeCial, div~rsos saes e quasi as materias que se 
encontram nos oI:gão~. 

Por seu contacto COUl o ar coagula-se, formando unut 
massa sol ida, tl'ansparente, que vae deixando pouco a 
pouco a agua conl a alburnina e outras nlaterias solu
veis, a que se dá o nome de soro, ficando unicamente na 
parte solida a fibrina. 

O sangue contém tambem em dissolução acido carbo
nico. oxygeneo e nitrogeneo. '~7 

Este liquido não serve exclusivamente para a nutri
ç'ão, porém um 'produz tambeUl estinlulo nos orgãos. nc
cessaria " para que executem suas diversas funcçõ~s. 
assim privando-se um anilnal de todo o seu sangue ou 
de parte delle, cahe em ul1!a syncore, log? seguida pela 
morte" 0_ que não succedefla se sernsse ulllCanlente para 
a nutrIçao. 
l~ E' indubitavel que o sangue repara principalmente a::
perdas continuas que experinlenta, por lueio da lympha 
echylo que verte na veia axillar esquerda o conducto to
raxico ; porém ftão existindo n'estes liquidos os globu
los vermelhos, se procurou averiguar sua procedencia 
uns disseram que , era o figado que os formaya; eutros 
uma reunião de vasos pelotonados uns sobre os outros. 
que formanl UIn ganglio notavel nas visinhanças do es":' 
t~mago ; esse. ganglio é o .baço ; alguns final.m.ente quP 
sao os ganghos lymphatIcos, mas estas opInIões não 
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passam decqrijeoturas, ignorando-se até hoje a orIgem, 
dos nlencionados globulos. 

O sangue, depois de depositados nos '0rgãos os mate
ri~es necessarios paranutril-os e estimlllal~os, soffre 
certas alterações reduzidas a rnudar de côr, apresentan
do-o vermelho escuro em logar de encarnado vivo que 
antes tinha; perde UIU pouco da' fibrina e do oxygeneo 
enl dissolução e augulenta a quantidade de acido carbo":" 
nico, para distinguir estas modificações, chamou-se 
sangue arterial ao prirri8~ro e venoso ao que esteve , em 
contacto C0111 os orgãps. 

Este se converte 0111 arterial, adquirindo as proprieda
d,es que havia. perdido, lnediante a respÍl;a-ção, tendo que 
ir dos divers,os pontos do corpo ao orgão respirator;o e 
voltar d'ahi aos nlcsmos orgãos, este 1110vimento' se 
chama circulação. 

Como complemento disto dizemos ;ll~'llIna cousa sobre 
a eirculaçã.o da lympha. 

Esta é lJ..IU liquido quasi sempre transparente, amarel
lado ou esbranqui(;ado; seu peso especifico é superior 
ao da agua, e ohservada con1 o microscopio ,nella se per
cebem certos qorpusculos; fóra do corpo do aninlal se 
coagula e a analyse dc'monstra que é composta de grande 
quantidade de agua, de albunlina, fibrina e diversos 
saes, tendo porconseguinté grande analogia com o 
sangue. 

Os vasos lymphaticos, que é onde circula a IYlupha, 
são conlpostos por c1uas 111enlbranas 31lll1111amente te
llues, das quaes a interiol> ·fórma uma porção de prégas 
qqe representam o papel de valvulas, constanten1ente 
dirigidas no sentido da corrente; são repartidas por 
quasi todos os orgão:--i d'o anÍlnal, penetram no interior 
delles. são extren1amente finos e nUille110S0S e têm fre
quentés communicações transversaes, denominadas 
anastomosis, por cujo meio vão formando de cada vez 
'vasos de maior calibre e e111 lnenor nurncro. 

Enl seu trajecto olJ::;ervanl-se os ganglios lymphati:.
cos, que parecem ser uma reunião de vasos da mesma 
natureza. 

Finalmente, depois de atravessar os orgãos, os lym
phaticos vão se reunindo até fornlar um vaso ,mais 
grosso e resistente, que recebe ? non~e de conducto to-ra
xico que verte a lYl1Tpha na veia -axlllar esquerda. 
O~ outros vasos que não so ,reunem para forlllar esse 

grand~ conducto, OH deselnbocarn directamente nas 
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veias, ou forlnarn no lado direito no vaso parecido ao 
conducto 'toraxico, embora de rnenor calibre, que com
munica com a axilLar direita. 

Não se conheceselupeode um luodo exacto a causa 
elll virtude da qual êircula a lYlupha pelos vasos que a 
conténl ; sónlente sim, a con1pressão que nelles se exe
cuta pelos movimentos dos orgãos, junta ao impedi
mento que oppõenl as, valvulas para seu retrocesso,p.eve 
'fazer conl que vá para certa direcção. ~ 

Sua funcçã.o consiste en1 absorver nos orgãos os pro
duetos da desassinlilação, ou nos intestinos o chyl0 e 

'"transladal-opara os vasos sanguineos. , 
A nutriç,ão sanguinea ou lyrnphatiça tem por finl v~

rificar a nutrição dos tecidos do organismo ani~al. 

S~CREÇÃO UR.INARIA 

Entre as secreções 111ais importantes, cujo flnl parece 
ser unicarnente olin\inar do sangue certas subtancias, 
que accun1uladas eUl granfle quantidade o prejudicq.
riam, acha-se a urinaria, 

Healisa·-so por meio das glandulas chan1adas rins. 
situadas na região l0111bar, aos lados da COlU111na Yerte
bral e enyolvidas pelo perito:n8o. 

O rÍln é de CÔl' parda :lycrn1f'lhacla, principal111ente 
no ' exterior, e é composto por Lubos SUlll1namente te
nuos, pelotonados uns sobro os outros e COlU ,os vasos 
sanguíneos perto da superficio e reelos no interior, diri
gindo,-se par-à a chanfradul',L 

Reunem-so depois" té que se terminam no conducto 
excretor ou u/y;thra, que se dirige :10 longo da colnmna 
dorsal para ternl1nar 'em lllna grande dilatação que (I a 
be,riga da urina . 

. A.111hos urete1'2S abrem-se no fundo deste COUl bas
tante obliquidacle, do lnodo que o bordo superior do ori
ficio faz de yulvula, in1pedindo ~ue o liquido retroceda 
aoconduc10. ' 

A ,bexiga é formada por l.una nle~nbrana ll1ucosa bas
tante resistente e por varias ílbras 111usculares 0111 sua 
~uperf1cie a parte posterior estreita-se, constituindo o 
coHo da lncsma, que ~:o continúa com a urethra: nesta 
parte ~18 li hr(1~~ 11lll:3Cnlarcs são n:nüto abundantes (' 
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formanl ulnsphYl1cter que, por sua contracção, impede 
a _sahida do liquido acculnulado ne11a. 

A urina continualnente segregada pelos rins .baixa 
pelos ur~teres ,á bexiga o quando se encontra n'e11a en1 
quantidade consiq.eravel, sente o -animal a necessidade 
de expelil-a, contrahindo-se as fibras musculares da 
superfície da bexiga e vencendo a resistencia do es
phyncter, yontinúa seu curso pela , urethra até o .ex
terIOr. 

.. .A. urina, quo (~um liquido que tem en1 su·spensão os 
residuos dás desassÍlnilações orgilnicas, compõe-sede 
uma grande quantidade de agua de uma substancia ni
trogena particular, a ·uréa é de uma pequena quantidade 
do acido- urico , uma substancia órganica e diversos 
saes ; nos heebiv.onos o acido urico é substituido pelo 
hippuvico . 

INNERVAÇÃO 

A sensi bilidade é o fundamen to de todas · as funcçõos 
de velação ou da vida animal, e ao 111e8n10 tfHnpo a 
origen1 das differenças que existem entro ' vegetaes e 
animaes, porque nos prinleiros só existe vida vege-
tativa. . 

O apparelho da sensibilidade é o ne.rvoso que em con
juncto se cOlnpõe do U11la grande quantidade de agua, 
de albumina, de duas substancias graxas particulares, 
phosphoro, enxofre e diversos saes e acidos. 

Dois elementos formànl O systema nervoso, as c.ellu
las e os tubos prÍlnitivos, embora muitos reduzam estes 
ás primeiras: considerando-os conlO collulas COln dois 
prolonganlentos oxtrenlanlonte longos. 

As cell uI as nervosas são encontradas con1 abundan
cia no. cerebrô, cerebello, modulla espinhal o nos di
versos gangli'os,' fü'rniando a substancia chamada .par,da, 
devido á côr; sua fórnla v:wía o tenl duas ou 11lêUS p,~o
longa(;ões " 

Nos meSnlyS gang-lios c centros nervosos, consti
tuindo a sullstaricia branca, encontranl-S{j 03 tabos pri
mitivos, forlnados por uma coberta mllito llc~8''1da, cheias 
·de U111a substancia fluida e occupando seu eixo um 
filamento sumrnalnente tentle e transparente. 

O systenla nonroso não só mente é o .orgão da~ sensa-
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ções como tarnbCln exerce influencia sobre os outros" 
de modo que estes SeIn enes não podem executar su~_:s 
funcções respectivas. 

Distingu81n-se duas especies de systema nervoso, de 
vida animal e de vegetatica. 

O primeiFo consta de Uln ~iro cerebro sp'inal, "que é a 
parte centrlCa e de nervos sItuados na perIpherIa e que 
vão se distribuir pelos orgãos. 

Uma parte do ciro so acha alojado no centro do cra
neo recebendo por isto o nome de encephalo. e outra no 
conducto do rachis ou espinhaço e qlÍe ' se éhálna lne
duna espinhal. 

O encephalo divide-se O1U cerebro e cerebello. o pri
meiro occupa toda a parte anterior da cavidade e o se
gundo, 1110nOl' que o cerebró, a posterior. 

',Nos man1n1Ífel'os. 9 cerebl'o é constituido pela sub
stancia parda no exterior c a branca interiormente :" sua 
fór11Ia é ;mais ou lnenos ovaJ, e acha-se diyidido e111 duas 
partes pOI' unIa fenda longitudinal, que se estende desde 
a superfici'0 ~uperior, e um pouco por diante c detraz 
inferjor .. cada un1a destas denominações recebe a deno
luinação de hemispherios e apresenta suas faces 
com sulco ou anfractuosidades, que deixa111 clltre si 
elevações labyrinthicas chmuadas circumcolllções; os 
hernispherios -não são inteiramente separado~, existe 
e111 sua parte 111édia uma parede, constii llida por sub
stancia branca' que é o corpo calloso" 

Em S{lU interior se obsCl'van1 os ventriculos c outros 
orgãós inlportétntes. 

': O cerebro é igualnlente constituídO' por substancia 
parda na sua superticie e branca no interior; esta ~(' 
acha disposta de Dlodo que por un1a socçfiü longitudinal 
apparece ,fornlando unI dcse~ho um tanto aproxinlado a 
urn pequeno arbusto, e daqul o nome de arvore da 7?ida. 

A fórIua do "cer~bello é arredondada, e t', (lividido por 
um sulco longItudInal e.n~ duas 111ctades ou henâspheT'ios 
cerebellosos: a superI1c10 apresenta unta porção do 
sulcos rectos, transversaes o paralellos na,IlutÍoria dos 
casos. 

De cada hemispherio sahe unl cordão para forlnar 
parte da ll1edulla, constituindo assüll os pedunculos do 

'cerebello, á ünitação dos pedunculos ccrebl'aes que 
unem c~te orgão ao cerebro. 

A medulla espinhal é unl cordão fornludo pelOR pe-
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dunculos do cerebro e os do cerebello, que sahindo do 
craneo continuam-se ao longo do conducto vertebral. 

Em sua parte supel~ior e anterior apresenta um avul
tamento semi-circular chamado protuberancia annular 
cuja primeira porção, um tanto comprinlida, é denomi~ 
nada medulla oblongada. . 

E' s6mente ' porém a origerri da espinhal que se torna 
eylindrica no restante, terrninando-se na regiãO lonlbar 
por uma porção de cordões, a cujo ,conjuncto se deno-
minou cauda de cava,llo. )' 

Ao contrario do que acontece n9 encephalo a lnedulla 
espinhal é composta de substancla branca no exterior 
e parda no interior. 

A parte centrica do systerna nervoso da vida anÍlnal 
acha-se protegida por mem branas particulares; destas a 
mais externa ou ,dura-mater, não ó senão o periostio 
interno dos ossos do craneo, abundando Cln seu interior 
os vasos 'sa~lguine08 e os depositos para coriter sangut' 
venoso; ,fórnla varias pregas, das quaes a -principa16 
uma que introduzindo-se superiornlente na cisura q~lC 
separa os heIuipherio~ cerebraes, recebeu o nOlne de " 
luz do ce-rebro. 

Debàixo da dura-mateI' na uma membrana serosa, a 
aracnoides, que, depois de forrar a superficie interna 
d'aquellaJ reflecte':'se sobre o eixo cephalo-rachideo; 
depois e inferiormente, encontra..;.se a. piamater, cUJ(. 
tecido é flacido, 111tUlido de muitos pequenos vasos: acha
se em contacto immedjato COlll a superth~ic nervosa e se 
introduz nas anfractuosidades mas não dos ventriculos. 

Da parte inferior do cerebro e dos lados da 111edulla 
espirrhal separam-se volumes de tubos que são prote-' 
gidos por uma coberta ~xterna e membranosa, conti
nuação 'da parte centrica., denOluidada neurilema~ assim 
como os feixes de nervos. \ 

Sahem para- o exterior algun1as vezes por orificio~ 
~ituados na parte inferior do craneo, chamados cere
'braes, e outras por furos de conjuncção das yortebras 
.que se chalnam espinhaes; uns e outros deven1 sua 
origem a peq'uenas raizes mais ou 111enos nU111crosas. 
que são UH1 conjuncto de tubos e nas espinhas, as pe
quenas raizes são divididas em dois feixes, un1 supe
rior e outro inferior; , os d'aquelle antes de reunir-se 
com os inferiores, formam um pequeno avultamento ou 
ganglio. 

Os nervos ,dividClu-se em ran10S cada vez 111enoros 
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para distribuir-se pelos orgãos, ás veze~ alguns ramos 
fornlanl anastom.oses a uma grande reunIão destes cha-:
ma-se plexo COI110 nos vasos sanguineos; nelles os 
tubos primitivos nunca se reunmTI, e em sua ternlinação 
muitos securvam formando uma aza. 

Os nervos cerebraes que exist81u nos mamluiferos 
dividem-se em doze pares; que são: 
~1.0 Oljatorios, que se distribue ~n pela 111enbrana PI
tuitaria que forra as fossas nasaes. 

2. o Opticos, que ivão ter a cáda uma das retina~ _. . 
3.",4. 0 e 6. 0 São nervos pequenos flue vão se dIstrIbu~r 

pelos lllusculos que movem o globo do olho e denollu
nal11 ocuto-motores. 

5. o Trigeminos, dividos 81U en1 tres ramos ophtal
mico, n~axillar superior e maxillar inferior, cujos nomes 
indicam as partes pelas quaés se distribuem. 

7. o Faciaes7 que se ramificanl pela parte latt~i'al e su-
pe'riorda face. . 

8. o Acusticos, que se distribuenl pelo ouvido interno. 
9.0 Gloso-pharyngeos, que vão terminar na língua e 

pharynge ." 
10. 0 iVeumo-gastricos ou vagos, que baixan1 ao longo 

do collo o se introduzem no peito passando pelo abdo-:
men, linlitados polo esophago e en1 seu traj ecto dão 
ramds aos orgilos proxin10s; tCl'luinanclo no oston1ago e 
no figado. l 

11. o Accessorios dos vasos ou espinhas, que naSCeIU na 
medu~a, fÓl'a já do craneo~ porénl se introduzC111 nesta. 
cavidade e sanen1 acompanhando os vasos C01U os quaes 
se anastomasan1. 

12. 0 Hypoglo8S0S têm sua origem como os ultin10s e 
depois de se anaston1asarem C0111 yarios filetes ner
vosos, terminam na lingua. 

Os espinhaes se dividem, segundo as regiões ele que 
. procedem, ml1 cerlJ/caes. dorsaes, lombares e sacros: seu 
nvn1ero ·varia conforme a quantidade de verte bras de 
cada região nn~ rli\-Cl'SOS anÍlnues, e e01110 dissenlo~ 
formam plox~s, dn onde,", emanam nervos que se distri
buem pelos drvel'sos ürgaos da econonüa. 

Systema nel'()oso da vida vegetativa ou, [jl'ande sympa
thico.-Sua phrte ou os ganglios são numerosos e 1'01"
manl UU1a ('adeia symetrica aos lados da co1umna \'er
tebral, porênl e:>.istern tambem 1l:1, cabeça, nesta parto do 
corpo .o no COl'pO, não correspondelu ao numero de vo1'
tebras COlno na rogiào lonlbàr e dOl'!3.al, existindo 3.1l'111 
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disso diversos outros cpl1ocados S81n symetria perto dos 
orgãos nlais importantes. 

~ Diversos nervos põem em conlffiunica:ção, uns gan
glios com outros, se anastomasam com lnuitos dos es

'pinhaes e cerebraes e 'se di~tribueIn pelos orgãos, cujas 
funcçõ'es não estão sujeitas a vontade. . 

Entréos plexos que fonnam os nervos deste systema.t 
é notav~l o solar, situado por traz do ' estolllago, do fi
gado e pancre:í s, f'ornul m parte delle varios ganglios, 
entreos quaes, os semi-lunares assinl chanlados por 
sua fórma, em numero de-dois, uni de cada lado. 

Os nervos procedtm t.os deste plexo além de se anasto
masarem-se COIn outros da vida animal, se distribuem 
pelos orgãos de nutrição e geração formando plexos 
secundarias. . 

A sellsibilidade que é a funcção pela qual se recebem 
e perceb8111 ünpressõe~, é a prineipal das deste systema. 

Todos os animaes são dotados della e é tão importante 
que dá origenl ás diflereuças que existem entre vegetaes 
-e animaes~ \ . 

Mesnlo quando ql!asÍ todos os orgãos do animal sejarn 
sen5iveis', é fácil denlQ~stI'ar que os nervos, 'são o as
sento exclusivo desta funcção visto que aquel1as partes 
onde não se distribuem, não são sensiveis, e as que o 
são muito, têm grand0 numero de cordões nervosos; 
destruindo um destes, ficam insensiveis as partes por 
onde se disbribuia. . 

Porém se os neryos são encarregados de receber as 
impressões, não se percebem nelles mesmos; assim é 
que cortando-s.e os 'nervos que vão se raJuificar 'por uma 
extremidàde de qualquer I anin?al, por ID:;tis que se irrite 
este orgão, não percebe aq uelJe impressão alguma, se a 
secção tOln logar ao sahir da medulla espinhal, o resul
tado é o 111eSmO, se verifica-se .urna secção nesta, ficam 
'paralysados, isto é, sem sensibilidado nem movimento 
osorgãos que . recebem nervos da parte que se çortou. 

Posto o cerebró a descoberto, observa-se primei-r'a
ll1ente que não é sensiyel, nCllllncsn10 quando se corte-o, 
comprin1a-se-:-o ou cauterise-f;c ; o anirnal t1ca con10 que 
estontéado e insensível, realisando apenas algum movi
lnento. 

Esta serie de cxperiencia deúlOnsira quo as impressões 
recebidas nos nervos devem ser tI'ansmittiuns ao cerebro 
para que o anünal P?ss.a. sentil--as. . 
. Corno os tulJos prulutlvOS que constttuem ·os nervos 
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não se 'reuneru. uns aos outros, não fazendo nos plexos e 
g~nglios rnais que afravessal-os ou ir .de um cord~o a 
outro, as sensações são percebidas com IndependenCla e 
d~stü:lCção nos ~tdiversos pontos por onde aquelles se 
dIstrIbuem. ~~~ , 

O systema nervoso não é destinado unicamente a pro
duzir os phenOInenos dependentes da sensibilidade . 
• ~omo taIllbelll exerce certa influencia sobre os outros 
orgãos, SeIn a q,ual não poderiam estes executar suas fun-:
cções 'respectivas, assinl as fibras nlusculares não se 
eontrahmn, as glandulas não segregam os liquidos es
peciaes, n01n se effectua a nutrição; etc., sem o auxilio do 
~ystClna nervoso; esta influencia particu~ar é a iner-
nação. -

Não se "criflcan\ os phenomenos de s'ensibilidade e de 
inervação. pelos;rneslnos tubos, CO,Ino peder-se-hia julgar 
em virtude de sua senlelhança, porénl, sÍln uns são des
tinados á sensibilidade, outros a produzir as contra
(~ções dos Inusc~los, outros a secreção das glandulas, etc. 

Os nervos es~inlFles nascem da lnedula por dois pe
l{UenOS fei \':es~ UHl su perior e outro inferior; estes antes 
(Ie se reunir COIU o superior fórIna Uln pequeno ganglio : 
pOl"érn alnbas as raizes produzem phen0111enOS diversos. 

Cort:1das as raizes superiores dos nervos espinhaes, o 
aninlal perde a sensibilidade nosorgãos por onde estes 
se ran1Í ficaln, porénl póde executarmovimentos; se pelo 
eontrario veritica-se a s ecção nos inferiores, o aninud dá 
most'as de sensibilidade, porém não póde nlover as 
partes; e como os nervos são uma reunião de tubos 
de uma o outl~a .e.specie, deterI;l1inam por isto pheno- , 
lnen(;S de ',sensIbIlIdade e contracções. 

O ~ystonla nervoso da vida vegetativa é muito pouco 
~enslvel, o os tubos que procedenl d'elle vão se distri
buir pelos orgãos ele Ilutrição par\l que executem suas 
funcçàes; alguns vão aos lnusculos, porénl preCiSalllente 
aos -que não .. estão sujeito13. á Y~ntade, por eXelnplo, o 
(~ol'a(: [i o, as 11 Lr~~s do tubo IntestInaL e.tc. 

Os phenonlenos do systelna são indubitavelnlente 
iriexplicaveis', ~0I?-10 succede com outros que correspon
d81n lJ.lllbJln a VIda: no entanto suppõe-se que ha unl 
fluido particular charnado nervoso, que se propaga ao 
longo J. ,)S tubos prÍlnitiyos e realisa esta influencia pal'
tieular sobre os orgãos. 

A1iS'uns acreditaram que era o fluido eletrico, porélll o 
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fluido ne!'\'oso que esteja cOlllprin1ido ou cortado, 
mesmo quando se reunenl as duas superficies de secção. 

As I impress'ões dos corp0S modificam o est~do 81n que 
se Emce>ntram os nervos,estado que é percebido por 
meio do cerebro; porénl esta disposição especial dos ' 
nervos póde ser o resultado, não sómente das inlpres
sões dos obejectos externos, COlUO tambem de causas 
internas que são desconhecidas, existindo n'este caso 
sensações a que se dá o nome de internas, para distin
guil"7as das externas, isto é, as produzidas por um corpo 
extranho, quer fóra, quer dentro do corpo do animal. 

Nem todos os nervos sensiveis pod81TI ser affectados 
pelas' mesmas causas; os espinhaes o são efficazmente 
pela superticie aspera dos corpos e não pelas parhculas 
que se desprendem dos que são odoriferos; os nervos 
optiços, que aprecianl as vibrações da luz, apenas são 
atfectados quando são cortados, desgarra, etc. 

Ha'alguns corpos que podem affectar a nervos diver
sos, porérl1 neste caso a sensação é differente, por sel~o , 
o estado particular ern que se constituem os nervos; as
sim por ex.muplo, ,a electricidade causa cO cegas applicada 
aos neryos espinhaes ; U111S0rn nos acusticos, uma sen
s&ção lun1Ínosa nos opticos, o odor de phosphoro nos 01-
fatorios, etc.~ produz tambem uma sensação diversa da 
que teria logar applicada aos animaes. 

A propriedade por cuja virtude as impryssões sensiti-
vas· periphericas setr~nsfornlam~ quer na n1edulla, quer 
,nos ganglios nervosos, em excitações motoras ou secre
toras, seIU chegar ao 'centro cerebral recebe o nome de 
acr;ão Niflexa. ' 

Esta preside ás funcções da vida vegetativa eas regu-' 
larisa, sem que intervenha a vontade. 

Por exemplo, o estomago se acha vasio, suas membra
nas são inertes, não ha contrac'çõeá nem secrecção de 

"sueco gastrico , porém logo que esteja en1 seu interior os 
alimentos, apresenta-se sua actividade physiologica e 
esta transformação é devida á excitação que exer..::e a pre
senÇa das particulas alimenticias, sobre a extremidade 
das fibras nervosas, que por sua 'conductibilidade centri
peta se transmitte amedulla, para depois refiectir-se 
sobre as fibras de conductibilidade centrifuga e terminar 
nas tunicas do estomago, determinando a activ.idade de 
suas propriedades especiaes. 

As acções que os animaes executam são determinad'8.s 
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por um }nlpulso cego, quasi ~empre irrcsistiyel, que é o 
in8tincto. 

Este inlpulso é oque déternlÍna ?S acções que não são 
produzidas pela imitação,: o instincto é innato e POol' con
seguinte inutil aos que o possuenl. 

Ao ' instincto se deve a conservação do individuo e da 
especie, o conhecÍlnento das substancias proprias para 
a alimentação, a advertencia do perigo, as e~igrações 
periodicas de alguns animaes pal'a se encontrar no ter~ 
reno que lhes offereça os alünentos convenientes, e 
tantos Olitros impulsos que ju]galllos ocioso enunlerar. 

SENTIDOS 

As impressões que os objectos externos prOdUZel1l nos 
nervos, são 1110diticadas por apparelhos especia~s para 
que 'possanl ser convenie!ltmll?nte apreciad~s: 

. Estes apparel~os, nlunldos ao nervo senSItIvo corres
pondente, são os sentidos, que existem enl numero de 
cinco nos animaes de organisação 111ais complicada~ e 
são: o tacto, o paladar, o olfato, o oumdo e a vista. 

O tacto. executa-se por quusi todas as partes do corpo. 
enlbora umas sejanl filais apropriadas' que outras: re
side 111ais particularnlcnte na pelie, isto é, na cobert;] 
externa do· corpo que se cOlnpõe de yarias partes; a 
principal é o derl1'tz's, nlenlbrana c]asticCl, resistente, COlll-

' posta de um Sel1l nU111el'O de fibras de substancia gelati
gena, entrecruzadas de 111oclo que constituenl unla cspe
cie de feltro; por sua supcríici o~ interna está unida aos 
orgtws subjacentes por ll1Cio do tecido conjunctivo (' pela 
externa apresenta cl('Ya(~ücs c:hcunadas pdpilla8, exis
tindo en1 certos pontos fibras ll1uscnlares que cOl1stitumll 
o paniculo carnoso, cujas contracções dcternlÍl1aln o~ 
nlovÍlnentos parciaes da polle. 

Eln cilna do dCl'l'nis ha ,unut mc~nbral1a delgada, cha
nlada corpo rnucoso ou pl.'pnen{(!7'ZO porque reside nello 
li.ma su bstan~ia . c?lorantc q ll~ nffecta, ,segundo as espe
CIes, raças e lndlvldnos J tle dl\'crsas cores. 

Sobre o dennis e corpo lllllc.:OSO acha-se a epiderlnis. 
con1posta de cellulas 1110rt.as tiue ~e desprendem conti
nuamente e as que substilllmn as que estão debaix.o 1'or-
111adas no corpo lllUCOSO. 

IVlunida ta111bon1 ~e acha a pc·lIo de inrlnitas papillas 

" 
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q~e dão .. origerp. aospel.los que cobrern sua superfiCie, 
dlVerSO$ en1 cor e 'en1 dnuensôes, segqndo as partes do 
corpo. ! 

1\I1esn10 quando por toda a superfície se póde verificar 
o tacto, ha algumas nlais especialmente destinadas a este 
fim e por 111eio delle se aprecia a fórnla dos corpos, seu 
tamanho, peso, temperatura , etc. . 

O paladar não póde impressionar-se por todos os 
corpos, pelo que se· dividerriestes mn sapidos einsipidos, 
sendo <;> caracter essencial dos prüneiros poder dissol-
ver-se na saliva. ·' I 

O orgão do paladar é a ling~ta, lnassà ITl usculosa alo
jada, na cavidade buccale composta por ' uma porção de 
fibras musclyrares entrecruz.adas, que se apoia "e111 UHl 
osso situado por diante do larynge, chamado hyoide. 

Na face s~lperior da lingu~, observan1-$e varias pro~on
gações ou papillas que contém em seu interior aextre
n1idade de um nervo sensitivo. 

Não é a lingua sónlente o org,ão pOi' Il1eio do qual se 
percebem os sabores; a abobada palatina, as g~ngivas 
e a entrada do pha,I'ingetambertl são sensiveis ás inl-
pressões rapidas, : 

Ignora-se completanlente a causa destas sensações, 
assin1 como porque a uns animaes agradam lnais as 
substa!1cias que;), outros desagradanl ou são insuppOl'
taveis. 

As· particulas que se desprendenl de certos corpo~-, 
inapreciaveis porn1eio das analys'.l;::; m.ais d~licadas, 
affectanl no entanto, algumas vezes ao systema nervoso, 
dando origern ao o1jacto. ' 

O orgão desta fllncção acha-s~ collocado nas , fossas 
nasaes, cavidades situadas acin1a dabocca e separadc" . ...; 
uma ela outra por m'eio de U111 tabique yertico,l. 

Forinam estas düas cavÍ,lades diversos ossos do rosto 
e alguns do ceaneq, contribuindo tatU bcnl uIrta cartila
g'em para tornar rnais exten~a a ~~nporficic. 

Em seu i'rtterior encontran1-se quatro l'q,núnas osse3:-':, 
livres por unl de seus bOl'dos, mal::'; ou lnenos enroladas 
em espiral e chanlada~ concha8 ou cornetas. . 

As fossas COllln1UlllCan1 por' d8traz corn o' ph~rJnge e 
acham-se l'Jvestidasde uma E10rnbl'ana lDucosa cha
mada pituitaria, pela' I ud so dis~ribu ;'~ lll os n m'vos olfa-
ctorios. ", 

Esta rnucosa se acha cobcrta, por~lIna Sc.c r: 8ç~tO pro-
Llvrw DO CRIADOR 4 
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,cedente em parte della mesma e enl parte dos yasos que 
e3tão e111 C0111ffiUnicacão com as fossas nasaes. 

As particu"las odorlreras conduzidas pelo ar athmo~~ 
pIH~ríco, dissolvenl-se na riBcessidade da pituitarla 
quando atravessam as fossas nasaes e pod81u cheg~r 
deste nlodo a luudar o estado dos nervos. trans-forluaçao 
que se percebe por lneio do cerebro: estas cayidades 
achalu-se situadas vantajosanlente para que tenha }ogar 
esta funcção) pois fechada \ a boc~a, o ar que ha de 11' aos 
puln1ões, tem fatahnente que atravess?-r as fossas na
saes. 

As enlanações odoríferas elos corpos, indican1 ao ani
' lual as substancias que podenl sen-ir-lhe de alin1ento e 
aqueJas cuia ingestão lhe será prejudicIal. 

Por este 11leio reconhe,ce os objectos ou seres com os 
quaes yive ; e indica) como acontece ao cão. a pista que 
o h0111enl ordenou seguir-lhe. 

, . '. O oavido é o .. orgão pelo qual se aprecianl as yibrações 
~.',~-;{/sonol:'~s dos corpos; existe UUl em cada lado, e encon
... ' 'trán1-s'e no interior do osso ' temporal. que por sua du-

reza de rochedo, sendo bastante conlplicado nos ani
ma0S superiores, nos quaes se divide enl tres partes: 
ouvido externo, n1édio e interno. 

O ouvido externo compõe-se de duas partes. que são 
or,elha e conducto auditivo externo. 

A prinleira é formada por uma fibro-cartilagen1 elas
tica e resistente, coberta por lllna pellc bastanto densa, 
sua fórma varia confornle as diyersas especies. 

O segundo é unl tubo dirigído para dentro e fechado 
pela nlembranado tymp~lno enl sua extrenlidade interna. 

O ouvido médio é constituido por unla caixa do tym
pano,cavidade irregular royestida por lllua nlenlbrana 
luucosa e continuação da que forra o pharynge; a parte 
externa ou tyn1pano) proporciona a inserção a Ulll<1 
c;;tdeia de pequeno~ ossos, enl nUll1el'O de quatro) que 
com suas artlCulaçoes e nlusculos correspondentes, for
luanl nnla co.rda S0210r<1, e q~e YÜO p~rar ao lado opposto 
do ponto de ~nse~'çao, ou seja ao tabIque que sopara os 
o\1vtdos médIO e Interno. 

O ouvido intel'no ou.labyrintho. tenl uma estructura 
luuito conlplicada, podendo-se dizer e111 geral que é uma 
estructura 111uito cOluplicada, conténl t1'es tubos cur':' 
vados emsemicirculo , os nervos acusticos introduzenl-se 
no labyrintho pelo eon dueto auditivo inte7'no, diyideIu-se 
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en1 dois ranlOS e terminam-se por tneÍo de, ranlitlc3,ções 
que sobrenadam nalytnpha acustica. 

As vibrações dos corpos, que podem affectar os nervos 
,acllsticos, recebem a denominação. de sons .. o pavilhão 
do ouvido recolhe as ondulações e invade-as ao conducto 
auditivo externo, communícando-as á membrana do 
tambor, que por sua: vez as communica ao ar contido 
na caixa e aos ossinhos. 

Estes dois corpos as propagan1 ao o'uvido interno e ,' 
extremidade do nervo acustico, o qual sendo impressio
nado, translllitte ao cerebro a vibração 'percebida. 

,A vista é UHl orgão cOlupostopelo globo do' olho~ os.., 
luusculos que o movem, e as diversas partes que o pro
tegem. 

O globo occular é forluado na SU 1 parte externa por I 
uma coberta fibrosa, resistente elastica e de CÔI' esbran
quiçada, cha111ada eselerotir;a, apeesenta dois ,orificios : 
un1 na parte posterior que dá entrada ao neNJO ' optico e 
Outro lU ai 01' na anterior, occupado pO,r Ulna lamina 
transparente. com uma convexidade em sua superficie 
externa e a qual se dá o nome de' cornea. 

Diversos lueÍos liquidos e solidos se encontrmn no 
interior' do olho, formando UIU apparelho optico. 

As partes que movem o olho são musculos insertos na 
cavidade orbitraria e na esclerotica. 

Acha-se alénl disso protegido pela orbita, f03sa for
luada por alguns ossos do rosto e do craneo; as palpe
bras que sãp duas pregas da pelle estendida,s por diante 
e111 fórnla de yéo, e dotadas de luusculos que .os movem; 
a eoniunct-iva. tnembrana muco~a que quando chega ao 
globo do olho reflete'7se, passa por cimà, da cornea e 
adquire a transpare11cia. 

Tornanl-se perceptiveis 03 objectos) mediante o 01 gão 
da yista, quer porque sejam luminosos como o sol eos 
corpus em ignição, ou porque reflectem a luz que estes 
lhes enviam. ' 
, A marcha dos raíos' luminosos até chegar a impres
sionar a reüna, que é a expansão terminal do nervo 
optico, sofire transformações que ,como pertencentes 
exclusivan1ente á opticg" não nos compete sua descri
pção, bastando consignar para que possam distinguir-se 
os objectos COIU claridade, é }'lecessario que o ponto 
onde se cruzam 03 raios luminosos esteja a certa dis~ 
tancia da retina. . 
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GERAÇÃO 

Todos ' os seres organisadospossuen1 a faculdade de 
dar orIgem a outros sem.elhantes a elIes, e por meio da 
qual se pe~p'e~uam a.s especies, sem o que haveriaIh 
desappareCldo ha mUlto tempo. , 

O modo mais g~ral de reproduzir- se os animaes é a 
. geração ou reproducção sexual, que se effectua por n1eio 
,do concurso dos sexos, dotados de organismos chama
dos genitaes, que são de duas espedes - rnasculinos e 

. Jeminino.s. . 
.\' Os orgãos masculInos con~tarn' de . UInas glandulas 

compostas de pequenos tubos, que vão parar a outros de 
diametro maior que serve de excretor; estas recebem o 

I nome de testiculos e o liquido segregado o de semen ou 
esperma, no qual nadam lunas cellulas yibratis cha ... 
madas ~oospermas, que ' outr'ora se julgaya serem uns 
animaculos microscopicos. . 

Estas glandulas acham:..se ,contidas en1 uma bolsa 
composta de varias n1en1branas e situadas na região 
'unguinal, que se encontra entre os n1usculos ou pri
meira regiãO dos luembros posteriores: o liquido con
tido pôde ser pelo penis, em consequencia de que o con
ducto excretor de ambos os testieulos abre-se na uretra 
eu conducto peniano. . 

O penis é um o.cgãó composto essencialnlente de tecido 
erectil, e por conseguinte suscepti vel de augmentar de 
volume e de consistencia. 

Os orgãos fen1ininos são compostos polos oyarios 8111 

numero de dois, collocado,s no interior do abdomen e 
formados 'de nU111erOSas vesiculas que contém os ovulos , 
o oviducto ou trompa de Fàlopo, que se dirige do ovario" 
adoptando a fôrma de um tubo membranoso até o utero 
ou 'madre, que é unl o~'gão eOI~stituido por nU111er08as 
fibras luusculares n1ulto elastlco e resistente diyidido 
en1 muitos mammiferos em dois c0111partiluentos. 

A n1adre con1munica por 111eio de um orificio conl un1 
conducto unico, que se abre no exterior na vulva e recebe 
a denon1inação de vagina. 

Finalmente, na vulva acl!a-se o ClY.tOl'is~ que é U1n tu
berculo senlelhante ao perlls masculIno. embora menos 
desenvolvido e susceptivel tan1Dcn1 de e'recção. 

En1 quasi todos os animaes observa-se que ha épocas 
determinadas, durante as quaes estão en1 actividade os 
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orgãos da geração; estas épocas chamam-se docto e 
coincidem, tanto nos animaes carnivoros como nos her~ 
bivoros," com o tempo que precede immediat~mente á es
tação enl que são ' mais abundantes os alimentos appro~ 
priados a uns e outros,de modo que os individuos novos, 
procedentes da criação do anno, têm á sua disposiç~o 
'uma grapde quantidade de substancia alimenticia, quando 
tanto a necessitam para seu crescimento, previsão admi
ravel que manifesta unla vez mais a ~oncordancia das 
leis naturaes. 
" Certas especies entranl no cio uma 'vez por anno, que 
é ordinariàmente antes da primavera; outras, duas antes 
da priluavera e do ontomrio, e algumas, repetidas veies 
no anno. 

O acto Q.a fecundâção tem o nome de copula e realisa3 
S8 pela-introducçã{) do penis orecto na vagina da femea 
e expulsão do liquido seminal. , 

,Este logo que cahe na vagina corre ao longo: de suas 
, paredes, por ser dotado de movimentos vibratis, chegando 
dest~ modo á cavidade uterina, onde, segundo as 'obser
vações de Hrekel, os , espermazotoarios penetram nq 
ovulo feminino em estado de maturação pelos inllumeros 
cannaliculos porosos que este possue e dissolvem-se lá 
dentro. 

Apóz a fecundação ongrossa-se muito uma)membrana 
que o ovulo possue e fórma pregas e suléos profundos, 
e.m um dos quaes se detem o ovo, e por meio das abun
dantes villosidades que o cobrem fixa-se em tal rnenl
brana, que neste ponto se eleva' de todos os lados e não 
tarda a revestil-o, cOlupletamente, formando assim uma 
d{ts cob~rtas do novo ser, e applica-se depois a que per- ' 
manece unida ás paredes do utero ; lá para a metàde da 
gestação, norne que se dá ao desenyolvimento dos vivi
paros no interior da madre, vê-se apparecer a nova 
luembrapa, que substituirá á antiga quando seja esta ex- ' 

, pedida depois do parto. 
Acha-se tambelU protegido o germen (que quando 

está maís desenvolvido recebe Olnbryão e depois até seu 
nascimento o de jetq) por outra menlbrana consistente, 
chaluada chorion, que existe ~m .todosos 'mammiferos e 
é'que formava amembrana mteltna do ovo . 
. -Durante a descidado ovulo das trompas ao utero,des
envolve-se ,debaixo da membrana vitelina outra dupla, 
o blastoderma, pela organisação de varias ' linhas de 
cellulas situadas debaixo do que lia de ser ° chorion ; a, 



- 54-

folha interna ou blastodermica continúa-se com o tubo 
' digestivo. do novo ser, formando em principio. duas 
vesicúlas : a umbilical, que é rapidamente absorvida e a 
alantoidea, que segue crescendo até tocar a tunica exte
rior do ovo e cobrir sua superficie interna; depois do 
que vae-se absorveI).do o liquido que contém, e as ~uas 
folhas que forrnava,por sua disposição, se apphcam 
uma á outra e ambas a cobertQ. exterior, persistente a 
prolongação que a liga ao enlbryão e yae terminar. na 
bexíga da urina; esta prolongação é o c,ordão um bihcal 
formado pelos vasos sanguÍi1eos da allantoide, que re
cebem o no~e de umbilicaes; pelo conducto de com
münicação entre a bexiga da urina e a cayidade desta 

' rnembrana que se obstrue rapidamente: prr uma ma
teria albuminosa e pela coberta exterior cOlunlunicação 
de outra das membranas do féto. 

As villcsidades do chorion 'atrophianl-se Íogo que a 
allantoidea põe-se em contacto conl elle, substituindo 
unicanlente as correspondentes en1 que este se verifi
cou, que se nlultiplicarn, se encheITI de vasos sangui
neos procedentes das allantoides, e f o rIllalTI' grupcs de 
capillares chalnadcs cohyledont;8, unidos pór UH1 tecido 

, cel1lilar frouxo e ~ão os que constituen1 a placenta, no 
ponto correspondente da nladre apparecen1 tan1ben1 
grupcs arborescentes de capillares que se cruzaln conl 
os da placenta sem que haja entre enes comnlunicação 
directa, porém quy dão origen1 a un1a troca de sangue 
entre a lnãe e o féto. 

A folha externa do blastodernla, junta por sua super
ficie externa á interna do chorion, formando dilatações 
nos extremos do en1bryão, que vão auO"mentando em 
termos de constituir uma grande c,lvidade, e depois de 
applicar-se á allantoide, reveste o cordão umbilical e 
continúa com a superficie externa do novo ser; esta 
membrana é o amnios, que contém e111 seu interior um 
liquido q amni?tico, composto de 99 partes de agua e o 
resto de albumln?- o alguns saes, no qual fluctúa o féto, 
achando-se perfeltmnente ao. abrIgo dos 1110yi111entos da 
mãe. , 

A nutrição do novo S3r verifica-se no C0111eç,0 por 
ahsorpção e as numerosas villosidades do chorio11 assim 
o indicam , porénl depois que apparece a placenta, os 
vasos cap'iilares, absorvem da 111adre sangue COll1 as 
!luali~ade$ necessarias para a nutrição e deyolven1 a que 
a s 3rVlO p lf 1. est) neto. I 
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Os capillares da placenta reUnelTI-Se em 'tres tronc ..l s, 
Ulna oeia e duas arterias umbilicaes. 

A veia vae ternlinar na cava posterior, est:lS S8 r.3unClTI 
com as illiacas , são nluito pouco desenvolvidas as arto
rias pulIllonares, pOrélTI orn troca ha comnlunicação 
entre ellas e a aorta; e ta:ub3ul entre as auriculas, resuJ':' 
tando sempra uma 111istura de sangue arterial o vonoso 
que nutre 'os orgãos d0 féto. 

O desenvol \-imento do ger,men no utero continúa 
durante um , t3mpo yariavel , conforme c:1da unla das 
especies. ," 
Depo~s que S J desul1yolvoránl todos os orgãos do féto, 

de nlodo que possa este yiver ao, ar livre, principiam-se 
a c(mtrahir as ' parcdos do utero e auxiliadas pela con
tracção dos llluscnlbs a bdqminacs, deterlTIinam sua ex
pulsão ; actó que recebe o nonle ,de parto relatiYalnente 
á mãe e de nascimeáto relativamentu ao filho. 
_, São despedidas depois deste as rncm branas quo o p1'o
tegil:}111 ~ a placenta, conhecidas pelos n0111 2S de c.Jlnpa-
nfteiras ou secundinas. , 

. LOQ'o que o novo ser princi pia ' ~ 1'8:::n11':11' o ar athrDOS-9 .1. ' 1 ' 

pherico dil?,tam-se S 3US pulmões; obstl'Ue-S3 o cO:lclucto 
ar.t:2rial que communicava as artorias pulnlonares C0111 a 
aorta, fechq.-,se o orificio de BotaI em que existe as duas 
auricuIas, principiá a circulação do 1110do quo tmn de 
durar toda a yicla. 

Entre os animaes clonlcstici)s a ,mãe t 9 ffi o instincto de 
cortar com bs dentes o cordão a certaclistancia do unl
bigo, comprimindO ao 11leS11l0 tempo os vasos u111bilí
caes, pois do contral'Ío o sangue sahiria por ellcs e 
sobreyiria a 1110rte do novo animal. 

X e1n sernpre é fecundado ún1 SÔ oyulo , na 111aioria 
elos casos são lnais e crahi as gestaç.ões duplas, thplas 
ou multiplas. . " 

O numero de filhos e111 f,:'. :1da part0 acha-se na 1'az:10 
inversa do tamanho elo animal; assüTI, os grarides 111anl 
miferos sónlento pare rn U111 filho de cada vez, os ' de 
l11enor tamanho, produzenl dois e os que são lTIenOrélS 
têm, partós lnultiplos , isto jun.tb ~ frequencia, por sereni 
as gestações curtas em denlasla, 111f1uo para que certos 
mammiferos sej am 111 uito fecundos. 

A criação dos tilhes nfí..o se lin1ita'a obrigaI-os, defen
deI-os e indicar-lhes onde podenl encontrar o alimento, 
porém sim ,que no, cOl.l1e(.o 11u,trem-se exclusi\'alnen~e a 
expensas de um hq1..udo seggregaclo por cert.;)sorgaos 
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, \ 
da mãe, conhecido pelos nomes de ttltas ou maíllas : seu 
numero acha-se em r01aç.ão con1 o dos filhos, sendo ge
:ralnlente duplo de'stes. 

As mamas 0U peitos são com·postos d~ diversos tubos 
excretores chalna-dos lactiferos ou galactopho;'os, que 
determinmn no ub7'e, eminencia situada úa parte exte~na 
e média do .peito, e eln cuja COl'nposição entra, un1 teCIdo 
erectil. 

Não é só nas femeas que se éncontralU as nlamluas, 
porénl sim tambmn nos Inachos: mnbora pouco desen
volvidas e sem uso conhecido. 

Varia a sua posição; algumas yezes acham-se situa
das no peito, olutras no ventre, etc. 

O liquido que segregam é chanlado leite: e sua cOlnpo
sição chüuica é .senlelhante á do c~ylo ; nelle abunda a 
agua:\ ha bastante quantidade de ca~C'ina ~ que representa 
a fibrina, manteiga, . fOfn1ando pequenos globulos : que 
fiuctua no liquido, Ull1 &ssucar especial, lactina, e diver
sos saes ; as' proporções, destas substancias~ varia~ con
forme as especies. . 

A alimentação por e.Ste liquido ten1 o noIne de lactancia 
e sua duração é diversa , os aninlaes de grande tanlanho 
a tenl1uais prolongada que 'os pequenos . 

CAPITULO IY 

E' de capital in1portancia para o criador e para todos 
os que se interessmTI pela zootechnica conh2cer as leis 
do atavisnlo, quo Y<1n10S procurar tornar conhecidas 
tomando por guia o que a respeito escreveu o celebr~ 
;rn'?fessor hespanhol D. Hafael Espcjo c d.el Rosa!. de 
cUJa exceli~nte obra ten10S cxt.ractado~ 3111phando alguns 
pontos, toda esta parte do nosso perfeito trabalho. 

O q~e se conhece p0,r ataoismo é o quo os antigos 
denOmll1aya111 constanCla ~af; raças e a observaçfLO ten1 
demonstrado que as qualIdades dos indiyiduos, corno 
hereditarias que l são~ chega111 a constituirem-se elÍ1 seus 
descendentes como caracteres especiflcos. 

En1 todas as especies de unÍlnaes obsel'YaIl1-se indi
viduas que em :suas uniões sexuaes transmittem 
S0111pre pela .fecundação seus propr~os caracteres~ quaes
L]UCr que SOJUlTI cst~s eU1 seu conJuncto, isto é~ que no 



acto 'physiologico da r~'producção, donlÍnem completa-' 
mente. I 

Considerada isoladalnente a herança só póde manifes
tar-se pelas qualidades anatonlicas e physiologicas do 
individuo, não se tratando das que são proprias deste; 
porque a transn1issão . completa le . exacta equivaleria a 
supprin1ir apropria individualidade, que é uma reali-
dad,.e natural, absolutam'ente irreduzivel. . 

O atavisn10 apenas díffer8 da herança, adyirtindo-:-se 
só que esta. ultin1a é o phenomerio pelo qual os ascen
dentes transmitten1 as propriedades que lhes pertencem 
como especie, e o atavisn~o é aquelle por rheio do qual se 
transmittem ca.racterespecu1i~res de um individuo, 
adquiridos por influencias çl~terminadas e que podem 
chegar.a constituir as differ8nças de raças. . 

Anatl1reza cria os typos primordiaes dos seres, na 
unidade dos typos plasticos da organisação, '. aeham -se 
incluidas a pluralidade e variedades de ordens; no seio 
da unidade ' da ord81ll ,estão a ' pluralidade e variedades 
de familias. esta produz a unidade do genefo; dentro de 
seus limites acha:":'se a . especie e est~ se divide em .. raças 
que con1prahendê as individualidadesdesselnelhantes 
entre si. . . 

A natureza dos seres por uma propriedade que appa~ 
rece em todas as partes do eniverso, apresenta-se onde 
ha organisação~ e cuja lei, nos apresenta0 .maravilhoso 

. espectaculo da creação de tantos seres, COIU tão diversas 
phazes de yida, que a iluaginação apenas póde conceber. 

Longe de seguir eln suas creações a linha l~ecta, a 
. natureza cria mu todos os sentidos" ) ol1ge de ter um 
lnodelo~ seguio infinitos. ' 

,A diversidade existe . em todas as suas partes~ em 
todas as fórn1us,eln todas:ls pro,porções e em todos os 
grãos da anünalidade. 

Assim chega a natureza naespecie á raça e ao indi
viduo, tornando aquella irúluutavel e perm~anente e a 
esta variada. : 

De maneira que, querendo-se reunir enl. Uln individuo 
qualidad~s que outros tenhanl, temos que recorrer á 
geração~ ur~ico 111eio poderoso se o homem sabe ma
nejai-o, para obter primeir? i.ndividuos e depois raças 
aptas ao serviço que lhes eXIg.ll'n1os. 

A ínfluencia dos paes manIfesta-se· no producto, em 
suas condições e qualidades vegetativas ou de 'relação. 

O prirneiro caracter da transmissão, anünal apparece 
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,C0111 os ' elementos solidos, isto é, na confornlução é esta 
herança é conl1nunl a todos 0'3 animaes. 

E' bastante frequente qhe a qualidade hei'editaria não, 
appareç~ serüpre nos primeiros periodos da existencia 
senão n1ais tarde, quaúdo os filhos chega'nl á idade em 
que as mal'leiras do pae offereciBnl o meS1110caracter. 

Assemelhanças podern existir sómente durante curto 
tempo; e. por habituaes que sejarll taes analogias, nada 
é mais contrario á ve't'clacle que suppôl-as constantos e 
totaes. 

A côr, estructura., porte , e Y01U111e dos seres, estáo 
submettidos no DIais alto gráo á transnlissão sexual. 

A mistura expontanea ou violenta das raças, deu 
logar a unla complicaç,ão" confusa e inexplicavel. 

. Assim como se herda a confornlação e estructura, o 
mesmo succede coiu a confornlação e estructura interna. 

As duas emanam de unl 111esnlO principio de organi
sação, contiÍ1uam-se ejuntalll-se ás profundas COllnexões 
formando a dupla base da unitlade e identidade do ser 

Exagerou-se denlasiado esta ' correspondencia, que
rendo medir as se111elhanças internns conl as e:\:ternas, 
e mesmo decidir da existencia e extincção das predis
posições oua herança de algumas enfermidades. 

E' Uln facto que a estructura exterior é a expressão 
directa da estructunr interna, porén1 n;}o en1 absoluto e 
sim até certos limites. 

Estes são quando o volume e fórnla das partes inter
nas s~ acha em U111a dependencia i111111ediata C0111 o vo
lume das partes que lhes serycrn deenvoltorio, tal é a 
dependencia entre as dimensões do craneo e do cerebro. 
entre o thorax e os pulmões e entre a confonnação ex
terior dos Inembros e o desenyolyimcnto do sySt81Y13, 
muscular. 

Fóra destes casos, a herança póde actuar sobre Ulna 
ou outra, quer sobre a fórma, quer sobre o YOlU111e po
rém onde é mais positiva é no systmna osseo~ e~ten
dendo a transl1lÍssão a todos os caracteres especiaes, 
do esqueleto dos animacs, que yiVC1l1 na donlCsticidade. 

D'ahi o grande partido que tiraran1 os inglezes para a 
formação das ra('as de pouco osso. 

A helfança actua sobre as propor('ücs do SYSLClna ner
voso' e manifesta-se nas dimensões gl_'racs L do ~erebro, 
seu principal orgão em seu volume até na fôrma. 

Pela mesma fórma actüam as leis da translnissão he
reditaria no systema circulatorio, 111uscular e outros, 
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'sobre seu · deserivolvüllento, extensão, configura,ção e 
capacidade; existem raças cujo coração e calibre dos 
principaes vasos são muito consideravcis, succedendo 
'em outras o contrariQ, não podendo-se exceptuar da 

' iraTJsmissão nem nleS111,Q a côr da pelle cOln a estructura 
dos orgãos internos; assimvêmos que a experiencia 
ensinou aos criadores, desejosos de manterem a alvura 
das Ians nos rebanhos, que dev81n separar da repro
ducção' qualquer ovelha ou carneiro/que te~lha na língua 
aboboda ' do paladar ou labios qualquer luaricha porqlJe 
podern apparecer na pelle dos corde~ros. 

Se a estructura e a com posição de todos· os elementos 
sol idos e liquidos do ser sãohereditarios, com â mesma 
razão devem seI-o. todos os seus estadds physiolügicos, 
como o temperan,lento, constituição, duração média da 
vida, nutrição e regünen hy.gienico. ' . 

A melhor e inconcussa prova de que taIuberri as qua-
. lidades de relação dos animaes é hereditaria, apresenta
se á vista nos que são dorilesticos e que herdanl do modo I 

maisnotavel os hab1itos e inclinações adquiridas pelos 
paes. , 

Isto se observa em todos, porénl principal' ente no 
cão; este aninlal não . só parece herdar as inclinações~ 
porém sim até os odios, pois. uns cujos paes haviam per
seguido aos gatos sylvestres, manifestava uma grande 

. colera desde o momento que seutia o odor de tal aninlal, 
embora nunca o tenha visto. 

O cão Gle caça embora nunca tenha visto unla perdiz, 
origina-se de paes adestrados para esse fi In , ficanl 
com os' olhos ' fi~os e os musculos estendidos quando são 
conduzidos ao calnpo onde ha destas aves. 

A maior parte das inclinações das raçás tem unica
mente por origem os habitos adquiridos pelos prüneü'os 
paes, e que logo se tornam hereditarias nos pri meiros 
descendentes pelà domesticid~de muda de caracter lllna 
raça inteira. 

Cada sexo tenl sua influencia respectiva e assim ve
. lUOS que o producto de ambos herda,os orgãos cujo des
envolvimento e mais -preponder~nte Clll qualquer de seus 
progenitores. 

No estado actual da sciencia só poclenlos faUar conl 
certeza da consanguinidacle. . 

Entende-se por isto a communidade de individuos que 
·ao juntarem-se provêm dos prj mei ros gr;'lOs da~8 linhas 
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paterna e 111ate1'na. Em zootechnia é costun1e consi
derar como consanguineos todos os-descendentes. 

Segundo uma preoccupaçãó 111uitO antiga e gBral, 
attrihue,..se aos reproductores unla influencia prejudicial 
para a. constituição da cria, quando se uneln sendo con
sangulneos. 

Por conseguinte, a influencia deve manifestar-se por 
numerosas e variadas reforrnações , por alterações con .. 
stítucionaes, vida mais 'curta e perda da fecundidade: 
até O extrelTIO de extinguir-se a faculdade generica. 
. Os partidarios citaram em apoio de suas doutrinas 
ilulnerosos exemplos, cujos resultados estatisticos ou 
não, manifestmu os estados anormaes indicados pela 
influencia da consanguinidade. . 

Ne,ste ponto pOl'ém da doutrina zootechnica convem 
antes de tudo certificar-se da verdade e exactidão destes 
dados. 

Os criadores cuja industria consiste em vender seus 
animaes para que sirvanl de repr'oductores em outros 
gados, necessariamente tênl 111ais interesse em prevenir 
o anÍlTIo, dos con1pradores sobre a perniciosa influencia 
da consanguinidaae. 

Ist01 não passa de Ulll meio de tornar 111ais lucrativa sua 
industria, e explica porque se 11l0stram' 'Hão partidarios 
da frequente renovação de sangue nos gados. 

Esta operação é praticada para evitar os inconvenien
tes da consanguinidade chmua- se refrescar o sangue 
buscar eIn outro gado um reproductor n1acho para jun
taI-o á~ lemeas que se conservan1. 

Tomando este 1er111 o na acepç.ão n1ais vulgar ou como 
expressão elas propriedades hereditarras do individuo 
que se quer 1110dificar, seria 1nelhor chamar renovação 
do sangue a esta operação, pois sua ten1peratura não é 
augmentada e não oecossita por conseguinte refrescar-se. 

Quanfo a nós son10S de opinião que o justo 11leio que 
exerce a consanguidade no desenvolviInento dos ani
maes, baseia-se ern applicar a doutrina só no caso espe
cial de que exista alteraç.ão do sangue ou das qualidades 
hereditarias, porque en1pregando os n1eS1110S reprodu
ctores, infallivehllento se propagaria1TI por herança essas 
qualidades anormaes. 

O caso mais frequente é aquelle en1 que se perdenl as 
bôas qualidades de um gado, no que se refere á ceva 

~ que é a principal das industrias zoo'technicas : porén~ 
estes criadores I devem ter e111 conta que nem por ll1Uito 
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melhorar e apura~ a raça hão de conseguir melhores, re
sultad~s, porque ~~s~ costulne contr~bue para enf:a'<lue-,. 
cer o vJgor constItucIOnal e a f~cundldade dos · anlmaes, 
e então · terão que buscar nnl reproductor macho vigo
roso, embora seja basto. 

O atavismo nlanifesta-se com os dados expostos ante
riormente de um modo preciso para a tl~ansmissão 
constante e não interrompida dos caracteres typicos ou 
naturaes, atravez de uma serie de getações,cujos ascen
dentes estavam isentos de mistur:;t c~}n outra raça a não 
ser a sua. 

Estes individuos só representaJll o atavisnlo de seus 
primeiros paes, dabdo assim origenl a um., novo indi.vi
duo, identico a elles ell1 suas propriedades fundamentaes 
e especificas. .. 

Em alguns casos muito raros, um descendente é se
melhante em a]gull1as de suas qualidades a Ull1 de seus 
antigos progenitores;. entãú verifica-se o"que se ChaIl1â 
salto atraz, que para alguns não differe l do atavismo. ' 

Por conseguinte é necessario consignar que a influen
cia que póde crescer uns sobre outros individuos, me
diando umas tantas gerações é indirecta. 

Mas sempre que esse salto atraz não seja prejudicial 
ao fim que se proponha o criador, deve-se conser~ar o 
animal ou animaes nos quaes se apresenta. 

Uma das proposições mais admittidas sobre os pheno
nlenos é a lei dos semelhantes. 

Na realidade não existenl na natureza dois indivíduos 
absolutamente · s,enlelhantes, visto que têlTI UUla indivi
dualidade e differem entre si pelos caraeteres constitu
tivos. 

Ao nascer o novo aninlal, tOlna dos paes differentes 
qualidades: que formam sua propria individualidade. 

De tudo o que dissenlos sobre 0, atayismopóde-se de
duzir que existe um modo ele reproducção suscepti'vel de 
transnlittir ás crias os caracteres que de seus paes se 
queira eonse,rvar\ ; pa~a is~o é :preciso ~mpregar conl 
este mesmo fim e ,com lntelhgencw. ,as leIS da hera,l~ça e 
do atavismo proprÜllnente dito. 

Deste modo, quer seja a herança ou o atavismo um 
lateral ou bilateral, qURI' sejan1 às p9tencias hereditarias 
as qualidades indivicluaes ll1a1s

1 
ou nlonos diversas, ve

rifique-se ou não o salto atraz, o animal será sqlupre 
semelhante a seus paes, visto que oHes o são' entre si e a 
seus ascendentes de qualquer grão . 

,( 
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Os lu~ros que proporciona esta lei dos semelhantes 
são os nlais ' estimad~~ nas operações zootechnicas, visto 
que chégalTI a adq~IrIr esta.s um caracter. tal de certeza ' .. 
que se estende sua InfluencIa até a zoologIa geral. 

CAPITULb Y 

Condições (la rel)rodueção nos ~ados 

Os representantes de cada Lypo especifico OCCllpanl 
na superflcie do globo· terrestre-ll a que se denominou 
região geographica de sua raça ou especie, e parece que 
111ais alénl dos limites dessas re'giões não se encontram 
nas condições necessarias para a reproducção de S2U 

typo; a propagação nã:) póde realisar-se bem em novos 
paizes . pois unla lei natural parece que os linlitou enl 
um circulo do qual não podmu sah~:r;'. 

A noção deste facto. é de grande inlportancia para a 
zootechnia e origina de ter-se observado que cada raça, 
abandonada a seu proprio instincto, procura unla região 
deternlinada para viver, fóra da qual não se desenvolve 
nas rnesmas condições. 

Pelo que fica e~po~to póde-so estabelecer a conclusão 
de que se devenl conhécer as condições topographicas 
dessa região, afhn de se procurar as 111als semelhantes 
nas regiões onde se effectuan1 as mestiçagens ou in1por
tações das rJças, pois iluitando á natureza, é C01no esta 
proporciona luelhores resultados. 

Esta noção se relaciona conl a idéa da semelhança 
que póde existir entre as fórn1as typicas ou especificas 
dos seres organisados e a propria constituição do ter
reno que ' habitam e do qual parecelu ser um producto 
directo; SilO nunlerosas no entanto as objecções que se 
apresentanl a esta hypothese, pois sabe-se que llluitas 
raças mais ot~ n10nos diversas en!re si,. e mesmo per
tencentes a ddferentes generos, Vlven1 Juntas 81n uma 
região geographica sen1 ,apresentar nenhuma alteração. 

A verdade (~ que ignoramos absolutalnente a lei da 
apparição dos typos naturaes, organisadas na superficie 
de nosso globo o a que deternlina as suas diversas 
fórmas. 

A estl'actificação regular das carÍladas terrestres dos 
restos fosseis de diversos an'imaes, que nos leva a con
sideral~os COlno pertencentes a faunas successivas, não 
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passa de uma simples apparencia, pqrque não conhece
mos na actualidade senão uma parte beln pequena da 
crosta solida da terrá, pois estando coberto pelo mar, 
impede-nos fazer investigàçõas in1portantes, cujo conhe
cirnento , ll1odificaria 'provavelmente luuitas de nossas 
apreciações. 

Por el11quanto somos obrigados a admittir, e 11 bora 
provisorian1ent'e, que cada lll11a das especies de animaes; 
conhecidas começou a manifestar-se com certo desen
volvimento eal unia época determinada pelos conheci
mentos zoologicos, pertencendo por conseguinte á fórma 
dessa época, que por SU3. yez ensfna certas~ondições 
particulares dos terrCl~os, que podem apro'veitar-se para 
o desei1volvimento de alguns generos de anín1aes. 

A doutrina da continuidade das causas naturaes hoje 
adl11ittida en1 geologia, nos auto~isá a pensar que as leis 
biologicas a que obedecen1 hoje os seres organisados, 
são as n1esnlas q uenegaram \ desele o principio, de sua 
existencia. ' \ ' 

Basta pois obsenTar porexenlplo a'.intin1a relação que 
se manifasla entre a quantidade de substancias necessa
rias para o sustento da vida e' o numero de seres, ou 
entre a qualidade destas mesmas substancias e o desen
vol vimento organico para se estar certo que nunca d,ei
xou de existir essa' connexão. 

D'aqui tomou origém a chmuada lei de Malthu8. 
'Obsérvando o , naturalista ~1althus que a população 

cresce de accordo C0111 un1a progressão geometrica ao 
passo que as subsistencias nãd podem ú,ugl11entar rnais 
senão seguindo unla progressão arithnletiéa, deduzio 
que éheg'ará fatalnlente unl 1110111ento eH1 que o reino 
anirnal se reduza eU1 numero pela fome, afim de que se 

, ' ,restabeleça o equilibrio. 
Dest:1 lei de Malthus deduzio Darwin o seu prinClplO 

de luta pela exístencia, ao qual agnega o da selecção 
natural e sua hypothese sobre a origenl das especies. 

Na realidade o principio da luta pela existencia é in
contesta vel, sendo ,inherente o instincto da conservação 
individual ao proprio organismo, é ,natural queenl toda 
a tegião onde :escasseíaI? as subsist~nciasl vejam-se' <?s 
individuos obrlg.ados a dIsputaI-as rara satisfazer a l11alS 
imperiosa , de t.odas as suas necessldade.s, não retroce
dendo ante l11elO algum afim de conseguII-o. 

Nesta luta o logico é que pereçam os mais fraco::;, 
111as talllbem é natural que tal luta limite-se a determi-
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nadas regiões até que chegue um n10111ento en1 que as 
outras suppranl a defficiencia destas. 

Verifica-se na actualidade que a tenclencia e bases do 
principio de IvIalthus, é senão de todo fa~sa, luuito exa~ 
gera,qà' pelo menos: . . 
. ,Cada raça, consIderada mu particular estender-se-hla 
indefinidamente para, fugir dessa lei fatal se fosse certa; 
luas não succede assin1, porque uma relação necessaria 
entre as condiçÕ'es gerôes do 111eio en1 que vivem e as 
aptidões dos animaes. " ,., 

A analyse dos factos relatIvos a extensao das raças, 
faz observar que as funcções physiologicas da vida de 
relação pre:stan1-se senl difficulda:de ás variações das 
CirCUlTIstancias do 111eio que as rocléa. ' 

O exercício destas funcç,ôes inlprÍllle aos orgãcs n10-
dificações cuja significaç,ão e persistencia forall1 exa.ge
rados 'muito, elIlbor:l Len1 pOl' lssÇ> cleix.e1n de ser effec
tivas. , 

Po:réní disto a tornar c,onlO ' certa a hypothese do 
tr~nsforn1ismo, ha urna grande distancia, pois se a 
adopção dos orgãos de l'21açJo ús novas necessidades 
funccionaes necessitasse de depender ele llll1a pern1uta 
nas condições de e~{j~te !lc.ia, produzir-se-hia COlll gra:nde 
facilidade; o que não succede COlU as funcções de nutri
ção, que são as ll1ais e:3sf.'Dciaes sl.)b este conceito. I 

A conservação do individuo e a reproducção da espe
cie que as condições necess<1rias da existencia em qual
quer especie anilnal, reslst:'lll rnais ou 111encs ao influxo 
das l11udanças sobrevinebs üo nleio mnbiente que os 
rodeia e CU.l? conjuncto de i:lflncncii1 s c~)Estitueq1 o que 
s'e chama chn1a. 

O clima actüa úireC'tarnente sobre a. vida or~:~1nil'a 
pelas propriedades da atlnHosphera c indirect ':~'nentc 
pelos alirnentcs; üsta (ll'\';-:o se exel'ce princi r~·hllell te 
sobre as duas grandes func\~(~)CS nut ritivas, respiratoria 
e digestiva, que fornecem ao sangue os rnateriaes 'C,)ln 

que conSerVaIll os elOlllentos dos tecid~,s e desenyolv0111 
o calor necessario pa l'H, o nl\w~,ments biologico . 

. Os animaes. poss:J CC\ <l2,t.idClcS. 51igestivas que se 
achmn dctel'l1llnadns lJt::'ia d:s;.\\Js!<:a:J natural de s'~us 
org~os_. Nô ent,:nto pUd_e111 ~: , (~upt;lr-se até c~rto P~)l1tO ÚS 

varla9oe~s _da ahnlGnta::,ar~, S~!) o p~n.to de V!st<l d~ que a 
constItl.l1çao das Inat3rws <lnmentlcl~lS Y(1.l'la llWlS l)6b.~ 
proporçô2s relaii v;'s dos principio~ ilnn1cdi:lf,{,s quo ::01' 
seu l11,1111ero. \ 
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Por conseguinte para sustentar a vida pode ser suffi
ciente a quantidade dos alimentos, supprindo á quali
dade e accommodarido-se os orgãos digestivos a estas 
necessidades. 

A aclimação é o resultado de accommodar-se UIll 
animal ou raça a IlÍeios diversos dos que anteriormente 
os cerCaValTI. 

Certos autores consideraram - a acclirnação como UHl 
resultado muitofacil de obter, outros negaram absolu
tamente esta passibilidade, tanto relativanlellte ao indi
vid uo como á raça; nós porém consideramos ambos 
extremos como absolutos e acreditamos que a acclima
ção depende de muitas CirCÚlTIstancias, relativas tanto 
ao ser que se procura acclinlar como ao terreno para 
onde é mudado. 

Quan to ao que se refere aos animaes domesticos, 
sabemos que accommodação é cOlnpativel até certo 
limite individual, que não impede a persistencia da raça, 
embora degenerando um pouco; mas como para tentar
se, elTI zootechnia a acclimação exige-se além de ser 
preferivel, que seja possivel, eis a razão de que nem 
sempre deve-se fazer. " 

Sendo evidente que as machinas anünadas tem por 
fim transfOrlTIar em servi<;os ou productos as substan
cias vegetaes proprias do terreno ou resultantes da 
exploração agricola, deve-se compliehender que a eco
nomia publica ou privada não obterá beneficio da accli
rnação dos animaes, em uma determinada região, senão 
quando a especie importada tenha aptidões superiores 
á especie que se procura substituir, ou pelo menos seja 
susceptivel de utilisar as substancias alimenticias do I 

terreno~ que seriam perdidas sesuccedesse de outro 
modo. . ! . 

A's condições puramente instinctiyas que- regulam a 
extensão das raças em sua região natural,e á influencia 
da domesticidade que as colloca, ao arbitrio do homem, 
ten1-se que juntar outra para considerar a extensão das 
raças domesticas . 
. ' Esta não depende sómente da vontade ou capricho çlo 
homem; pois elIe mesmo tem que submetter-se muitas 
vezes ás leis naturaes que regem a yida, e por conse
guinte _ tem que considerar as cQndiçõ~s etimologicas 
das raças e as qualidades organicas dos aniInaes, assim 
como a aptidão util que manifestaln., tem-se que obter 

'da acclimação os resultados appetecidos. 
LIVRO DO OltIADOR . 
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Os attributos individuaes susceptiveisde soffrer~m 
variações dependem de aptidões ou actividades phYSI?
.Jôgié'as, cujos limites nem sempre podem. ser .d~te~n;ll~" 
nados, COIU facilidade noestado actu:;tl da sclencla, p~re~ 
fOFmam de:p.tro das raças as varIedades, pela I.el da 
accommodação ; os attribl.itos que variam. ~os anIma~s 
sã(j o porte, o volume dos org,ão.s, a acüvldade par~l
cular destes, a côr e outros menos Importantes e que nao 
são caracteristicos do typo especifico. 

Quando estes attributos variaram simultaneamente de 
igual modo em certo numero 'de individuos e se repro

~ drizenl por herança, estes individuos repI'esentam uma 
variedade em sua ràça. ·· . 

E tem-se cuidado em juntar exemplares I?erfeItos 
dessas variedades "accommodando-os ou su btrahlndo-os, 
segundo os casos, ás condições do meio em que vivem, 
subsistirão essas variedades. ' 

Para reproduzir os animaes conhecem-se tres llletho
dos: a selecção, o cruzamento e mestiçagem. 

O finl destes luethodos é desenvolver normalrnente e 
na medida necessaria as aptidões physiologicas dos ani ... 
maes. 

Os methodos zootechnicos. de reproducção têm por 
pon to de vista ün primir a essas aptidões luodificações 
tàes que permittam realisar o fim que se propõe o cria
dor, .ou em outros termos) elevar a funcção physiologica 
ao mesmo nivel da économica. 

Deu-se o nome de melhora a estas modificações , os 
individuos que em urna raça são aptos para cumprir a 
funcção economica da meSlua, se chamam exenlplares 
melhoradOs. 

A seleeção é o modo de applicar em seu maior grão 
de extensãp a lei dos s81uelhantes e pó de dividir-se enl 
zOúlogia a zootechnica. 

A primeira procura, juntando individuos dos m~snlOS 
c~racteres especificos que se perpetue a aspecie: ou se 
conserve a pureza da raça. Nas cOl1dições natura~~" Os 
anim.acs que viv81u livrenlente se reproduzem com s~us 
caracteres especificos, sem que intervenha en1 nada a 
mão do hon1em; quando viveIll mu rebanhos, como a 
polygamia é, o nlethodo commum de reproduzirenl-se, 
sabe-se que a funcção do reproductor nla.cho é geral
mente o premio deuma luta em que ganhou o mais forte 
ou vigoroso, e por conseguinte) é o representante 111ais 
perfei,to dos attributos de sua especia. 
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Todos os observadores consignaram este facto"que é a 
verdadeira selecção natural de Darwin, .porem em logar . 
de contribuir, con10 pretende este naturalista, á creação 
de novas especies, transformando-se ás antigas, tem 
C?ffiO r~sultado nécessario, conservar intactas as espe
eles eXIstentes. 

Nos animaes monógamos medeiam outras circums
tancias, poréin nem por is,so deixa de ser igualo resul
tado : as uniões formam-se instinctivamente e não ha 
exemplo de que se verifiquem entre individuos de espe
cies differentes e pela mesma razão os caracteres here
ditarios se acham p'erfeitamente limitados. 

Identidade de 'qualidades especificas e pureza, de 
'. sangue, taes são as condições necessarias da selecção 
zoologica. 

A selecção zootechriica tem por fim procurar os indi
viduos que tenham fórmasou côres determinadas e 
aptidq,es peculiares para fórrnar uma variedade. ' 

Este methodo de selecção não está unido a nenhum de 
reproducçãó em particular, as bas.es · da s elecção zoote
chnica podem servir indifferel1temente, quer como regra 
para a união dos animaes de cada categoria, . quer para 
os exemplares de trabalho ou de productos relativamente 
à suq. utilidade e não de sua reproducção. 

Por este methodo se procura reproduzir as qualidades 
e as aptidões dos animaes para sua melhor exploração, 
ou em outros termos; procurar um reproductor que 
possa ser utilisado como machina que produza utiliqade. 

O valor dos reproductores se conhece na adaptação 
completa de suas qualidades á funcção economica que
lhes está destinada, ,~ a 111edida da actividade phyeiolo:' 
gica depende do orgão ou conjuncto de orgãos ,que con-

r "*' .' correm a sua execuçao. 
As funcções economicas variam tanto como os gene

ros, especies e variedades dos anÍInaes e nada seria 
menos pratico que oonceber UIll typo ideal, para cada um 
destes generos, descrevendo-osorgão por orgão, e tra-' 
tando de fixar suas proporçõ~s I segundo um padrão in ... 
variàvel. 

Isto não póde ser pl~aticado ml1zootechnia, que se 
occupa de augme~tar ~ riqueza p.ublica, criando força 
motriz, carne, leite, la, etc., e Importa-lhe pouco a 
belleza dos animaes. 

O cruzamento é o luethodo de reproducção que con-
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siste en1 juntar sexualmente individuos differentes por 
seus caracteres de raça. 

Não basta juntar os anÍlnaes de raça diversa, para que 
se cruzem, pois é preciso attender-se aos defeitos e 
qualidades de cada um e a opposição que póde -~azer, 
assim como a antiguidade da raça, isto é, sua orIgem, 
para apreciar sua influen.cia na geraç~o. 

A operação não fica conclui da nos dois ou tres pri
meiros cruzamentos; é preciso continuar praticando as 

' r81~niões até obter a aptidão que se quer. 
O sangue se é de raça bem caracterisada, não se bas

tardêa, isto é, que se as qualidades inherentes á essa 
raça degeneram eTh certos individuos, nen1 por isso ~e 
extingue, pois apparece seu poder em animaes maIS 
perfeitos que seus paes e parecidos a seus ascendentes. 

A melhora pel.o cruzamento exige un1a rara perser
verança; só assim se chega a resultados positivos de
pois de uma longa serie de experiencias. 

Para tirar-se esta questão do labyrintho em que a 
, lnetteraln opiniões contradictorias, nas quaes o criador 

se extravia sem poder achar um guia . util, é necessario 
formular o principio de que a influencia dos paes é uma 
verdade incontestavel. \ ' 

Assim uma raça merece a qualificação de puro sangue, 
quando os individuos que o cOlnpoem melhoram a es
pecie, transmittindo a seus descendentes todos os attri
butos que lhe dão o caracter especial que a distingue. 

Alguns autores não acreditan1 na necessidade de 
cruzar o gado, para melhoraI-o, allegando que a perfei
ção das raças, baseia-se enluma , sÍlnples questão de 
regimen, o que é verdade. 

Infelizmente esta opinião tem sido comprehendida de 
um modo exclusivo, julgando que a ll1elhora de todo 
gado é a lnais facil e shllples do mundo, sendo suffi
ciente dar uma a~iment3:ção abunda~te e nutritiva, para. 
que com este nle10 adquIranl os allImaes as qualidades 
que desejam. ' 
. ~orém is.to ~lão é assim; ao lado do regimen alimen

belO e hygIenIco, devem-se collocar as propriedades 
inhere1!tes á raça qu~ só se ?-dql!irem pela geração. 

O crIador que esteja bem InteIra9.0 das fórlnas e cara
cteres que constituenl uma aptidão determinada, saberá 
escolher benlOS reproductores, chegando a conseguir 
conl tlln pouco de perseverança o fim que propõe. Só-
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mente é questão de tempo; porém é indubitavel que de
pois de alguns cruzamentos, consegue-se o resultado. 

A experiencia ensina que em todas as especies e 
raças, os reproductores não podem transn1ittir a seus 
filhos qualidades que não tenham. 

Em uma raça, não util a melhora, se os progenitores 
não têm já as qualidades que se desejam, assim como 
não terá exito o cruzamento, sempre que qualquer dos 
dois, o macho ou a femea, careça em absoluto de umá 
aptidão, embora o outro a possua em alto gráo. 

Advertiremos no entanto que se obtenha a melhora 
quando uma raça foi cruzada, embora não tenha adqui
rido o desenvolvimento completo da a.ptidão que se 
procura. , 

Isto nos obriga a aperfeiçoar p.ossas raças de gado 
entre si, antes de trazer reprod,uctores esttap.geiros para 
sua ll1elhora, porque sé proceder de outro modo é o 
mesmo que lançar excellentes sementes mu terra que 
não fôr preparada por um a:rp.anho opportuno. 

Geralmente dá-se preferencia ao macho para melho-
rar uma raça pelo cruzamento, sendo a unica razão que 
allegam 0S p~rtidai'ios deste luethodo, a de poder gene:" 
ralisar-se suas condições mas rapidamente e em maior 
numero de animaes. . 
, Faz-se muito pouco caso da femea COIUO se esta não 

tivesse uma parte muito activa ~a formação do novo 
animal. 

A experiencia tem refutado este erro: os arabes pri
lueiro e os inglezes na actu :l lidade, põem todo o seu 
cuidado na escolha das femeas, pelo que julga,mos que 
ha necessidade de empregar nos cruzamentos, machos 
e femeas de puro sangue, fazendo as experiencias e 
observando qual dos dois é o que transmitte ao pro dueto 
as qualidades que se deseja. 

Quando se juntam n1acho e femea de raças diversas e 
que apresentam um contraste muito accentuado em seus 
caractt' res, poderá resultar nas crias uma fusão dos 
attributos das duas raças / de luodo que será sempre 
uma m Jstiçagem e pouco util. 

E' um erro suppôr que uma raça)mportada está sem
pre sujeita a degenerar pela influencia do novo clima, 
terreno, regimen e alimentos. , 

Se alguma vez isto occorreu, foi por falta de cuidados 
ou por má direcção nos cruzamentos. 

Não se deve abandonar estes quando no começo limi-
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te-se a melhora a alguns orgãos, pois a~ leis physio
logicas nos dizem que para ches-ar a uma transforma
ção completa, é preciso segUIr .0 cruz~mento. ~om 
conhecimento e perseverança, pOIS as lmperfmçoes, 
mesmo corregidas S081U reapparecer, quer se r~firam 
á estructura das partes, quer a seu modo de funcClonar, 
se se olvidam estes preceitos. .. ,., 

Devendo ter os dois seres a mesma partIcIpaçao, na 
natureza do producto se se misturam em numero igual 
machos e 'femeas de diversas raças, suppondo-Ihes a 
m"sma energia e constituição, fica;rão em equilibrio os 
caracteres de ambas as raças; porem se uma vantagem 
em numero, as crias' participarão em maior gráo de 
suas qualidades. 

Úutro dos principios que não se devem olvidar, é que 
a raça que se acha habituada ao clima onde se fazem os 
cruzamentos, qualquer que seja o sexo dos animaes que 
se destinam a reproductores, 9.ominará e mesmo ann':ll
lará muito rapidamente as qualidades da raça impor
tada, se não tiver cuidado em dirigir os cruzamentos 
de modo conveniente. 

A mudança da raça exotica em indígena póde ser feita 
com o concurso directo da raça do paiz, auxiliando a 
esta metamorphose a acção do clima e dos alimentos. 

Os typos es.trangeiros não se perpetuam senão com a 
cORdição de ser continuo o emprego de sua raça na ge
ração, pondo sempre em contraposição o numer,o de 
rezes importadas á influencia do clima da localidade. 

Quando o numero e o clilua se equilibran1 e111 sua 
influen'cia, ' apparece uma confusão total nos caracteres 
especificos das raças. 

O systmua que gerahuente se prefere para transformar 
pelo cruzamento uma raça e~ outra, é: primeiro, irazer 
re{>roductores. n1~chos para JuntaI-os a fen1eas escolhi
das da raça Indlgena; segundo, reservar os mestiços 
para 'a reproducção e não juntaI-os com os animaes do 
rebanho l~digena, SA não COl'n os machos de puro san
gue; terceIro, proceder con1 os p~'oductos d.esta segunda 
anca do rpesn10 n10do que se reahsou no prImeiro e con
tinuando con1 a mesma orde?1- nas seguintes, oppondo 
<;> !lumer~ de reproductores ll?portados á influencia do 
clIma, ate que chegue a adqUIrIr todo o gado as quali
dades que se desejam. 

A copula . exige uniformidade, estructura. nor orgãos 
sexuaes, isto é, identidade de aspecies e na natureza, no 
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entanto se observam phenor:nenos, embora muito, raras 
veze's, .de nlist.urarem .... se ~species diversas; dahi origi
nam-se os anlmaes hybrldos, sendo o melhor testemu
nho da repugnaricia çom, que os seres organisados in
fringem as leis biológicas, ' a inepsia para a fecundação . 
desses produetores hybridos, ,pois sé alguma vez foram 
fecundados , não passa sua,. potencia geradora dos pri
meiros produCtos. 

A Inestiçagem é a operação zootechnica 'que teÍl1 por 
fim juntar entre si os mestiçors que resultam do cruza
mento entre duasr~ças. 

Na mestiçagem, do mesmo que no cruzamento e na 
\ selecção, os reproductores podem pertencer á mesma ou 

- differente familia, sómente no primeiro caso a raça indi
gena é mestiça em l()gar de ser pura,o que difficulta a 
oper~ção. 

De qualquer modo qüe seja, a mestiçagenl se realisa 
de duas fórmas: ou se emprega um macho mestiço, ou 
os dois reprod uctores tem est~ origem. 

O processo que se lisa para. verificar à mestiçagem dos 
gados é menos complicado qúe o cruzamento, e acha-se 
sujeito a regras 'fixas e determinadas com preei~ão. 

Para isto só se requer pôr grande cuidado na escolha 
dos mestiços, .escolhendo aquelles que possuam mais 
desenvQlviàas as aptidões organico-phylosoghieas se 
d.esejam, persistindo por muito' tempo nas mestiçagens e 
sacrificando os animaes que não tenham as condições 
exigidas. 

A mestiçagern teIn por fim, eOlno oS outros 111ethodos 
de reproducção, dirigir o funccionalismo no sentido da 
prodticção industrial; quanto Inais se .accentue a pre
ponderancia de um orgão qualquer, mais deve se apre-

} ciar o mestiço e empregal-o como reproductor . . 
Sirva de exemplo a vacca Durham, na especie bovina, 

que com cruzamentos e mestiçagens habilmente dirigi
das chegou a tornar-se no~avel por sua precocidade, por 
sua admiravel conformação sob o ponto de vista do 
desenvolvimento muscular, e pela facilidade com que 
transmitt.e suas qualidades, vencendo as vezes nas ou
tras raças as condições mais oppostas' ás suas. 
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CAPITULO VI 

Exereieio funeeional 

Chama-se exercicio funcéional a actividade methodica 
de um orgão ou apparelho que predomina sobre os res
tantes da economia animal. 

Os modificadores hygienicos ou meio em -que vivem 
os animaes são os primeiros agentes das metamorphoses 
organicas, consistindo por conseguinte o exercicio func
cional nas modificações que se determinaiu, quer nos 
elementos anatomicos. quer na intensidade da funcção 
destes elementos. • 

Sabemos que., segundo as leis na,turaes, os elementos 
anatomicbs e sua actividade physiolúgica têm entre :3i.
certo equilibrio ao redor do que oscilIa sua funcção, po
rém senl que se possa nunca transtornar a harmonia 
que guardam. 

Estas alternativas, que podemos chanlar oscillações, 
diminuem ou se amplificam desviando-se mais ou me
nos de s~ posição de equilibrio estavel: ,POt61U nunca 
se pôde verificar que haja apparecido unl novo estado 
de equilíbrio em condições diversas das que existialu. 

O exercicio funccional póde augmentar ou diminuir o 
numero de cada unl dos diversos elementos anato111icos 
do organismo, augmentando ou diminuindo sua acção 
physiologica, e por conseguinte a reproducção dos teci
dos; porém o tal exercicio não tem acção sobre o modo 
de gruparem-se as molIeculas organicas para consti
tuir os orgãos, aos quaes dão Uiua fórma determinada. 

O volume varia, a estructura nftO , enl UIU osso haverá 
luais ou .menos osteoplastos, mais ou menos canaliculos, 
em um nlusculo estriado haverá maior ou 1110nor nu-
111ero de fibrilhas elementares ou de sarcolema , poré111 
nem a fórma do osso varia.~ nen1 os osteoplastos ou ca
naliculos affectaIu diversa posição, nem se modificanl 
de igualluodo as fibrilhas elementares dos n1usculos. 

Isto nos ensina que a acção do exerci cio funccional 
limita-se ás actividades physiologicas dos organisluos, 
exagerando-as ou diminuindo-as em certos lin1Ítes e 
por conseguinte que os mothodos do exercicio devem 
convergir para o desenvolyimento dessas actividades 
em relação' com o fim que se proponha o criador. 

,Em outros termos: podemos dizer que a melhora das 



raças dos animaes depende antes do modo de effectuar 
o exerci cio dos orgãos que do modo com que se reprod,u
zem os gados. 

Sem o exercicio funccional directo ou indirecto, con
sciente ou jnconsciente, não se poderiam conservar as 
qual~dades naturaes, transmittidas pela reproducção. 

Quan,do se considera isolado e independentemente , o 
ex'ercicÍo funccional da reproducção, limita-se a melhora 
ao animal ôm que se trata de desenvolver a aptidão ou 
funcção economica que se deseja, porém, ao transmittir 
este animal melhorado a seus descendentes, as quali
dadesadqu'iridas .. cria primeira uma variedade e deppis 
uma raça com caracteres especiaes , e diversos ' dos conhe-
cidos até então. ' 

Os phenomenos nutritivos são os que exercem mais 
influencia na melhora dos animaes. ' 

Todos as suas acções são acompanhadas de um aug:-. 
mento de energia, cuja intensidade póde ser calculada, 
quer em trabalho. mechanico, quer no producto util. ' 

Estas duas fórmas de melhora, acham-se em intima 
relação com os principios immediatos que devem cons
tituir os tecidos; quanto maÍs quantidade exista no orga
nismo desses principios immediatos, tanto mais intensa 
será a nutrição e por conseguinte as actividades physio-
logicas. ' 

No ser vivo as ' acções inolleculares acham-se sob a 
dependencia do systema nervoso; e o que exactamente ca
racterisa o 'animal distinguindo-o dos corpos inorga
nicos, é que obedecem em seu funccionalismo a uma lei 
dominante de coordenação, pela qual-todos os seus sys
temas organicos dependem mais ou menos uns dos 
outros .. preponderando os 'systemas sanguineo ener
voso. 

Eis, pois, o modo de influir zootechinicamente nos or
ganismos. O sangue e os nervos actuam sobre as acções 
vitaes, auglnentando ou din1inuindo sua intensidade, ,e 
os criadores,. pódem ,regularisar estas, substituindo as 
acções naturaes por outras mais apprópriadas para des-
envolver as aptidões que desejam. ' 

Provocando me'thQdicamente a manifestação das acções 
reflexas do,systema nervoso ,sympathico, obtéln-se maior 
intensidade nas funcções dos orgãos', que anima este sys
tema, e por conseguinte com augmento nas mudanças 
molleculares. 

Por outro .. lado, a expeÍ'iencia e a observação de-
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monstram que os nervos centrifugos não se limitam a 
conduzir áe massas musculares as excitações motoras 
voluntarias ou refl~xas,poÍ'ém sim que ~s excitações que 
transmittemactuam tambem sobre os tecidos não con
tractis e sobre os movimentos molleculares. 

A isto se chama em physiologia acção trophica dos 
nervos. 

Assim vemos que, quando estão alterados substan
cialmente, transmittem sua acção e as partes por onde se 

-distribuem soffrem uma diminuição nas mudanças mol
leculares ; tão pouco se nutrem os elementos anatomicos 
e morrem quando são recorridos pelos ramos do nervo 
degenerado. 

Estas são as consequéncias da perturbação nas acções 
trophicas dos nervos. 

De igual modo pódem experimentar as acções tro
phicas um augmento que determina excitaçQes repetidas 
nos tecidos e sob a influencia destas excitações adquirem 
qs elementos organicos maior actividade, e por conse
guinte augmento de volume. 

A maior excitação nos nervos vaso-motores tem por 
consequencia facilitar a circulação, e pela mesma razão, 
que em uma unidade qualquer de tempo, passe uma 
quantidade de sangue aos tecidos, podendo estes 
adquirir maior desenvolvimento, porque acham-se em 
contacto com uma massa 'sanguinea nlais considerave!. 

Se a excitação trophica é activada, as transformações 
molleculares são mais intensas e numerosas; os ele
mentos anatomicos crescerão e multiplicar-se-hão com 
maior rapidez, segundo seja seu nlodo de geração ; os 
orgãos ~dquirirão V01U111e e persistencia, accunlularão 
Ina~s energia e elaborarão maior quantidade de productos 
uteIS. 

E ' por conseguinte evidente, que todos estes pheno
menos se relacionam com a influencia que exercml1 os 
diversos systemas nervosos sobre os movÍluentos nl01-

/ leculares, provocados por sua prop1'ia excitação. 
A repetiçã? d~e~ses pheno~enos tem por fim desen

volver a eXCItabIlIdade propna do systelua nervoso c1'e
ando o habito, em virtude do qual adquir81u estas partes 
do 'organismo urna. ~isposição particular, UIl1 111odo de 
funcclOnar caracteru~tlCO e uma elaboração de productos 
mais perfeita e em maior quantidade. 

Tudo quanto dissemos é verdadeiro, especialmente 
para as excitações reflexas dos phenomenos secretorios~ 
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que sófl'rem uma influencia. determinada e que não póde 
pôr..:.se em duvida. 

Sem esta explicação, não seria possivel comprehender 
o poder digestivo adquirido por certas variedades das 
especies de animaes, visto que vemos a uma digestão ' 
máis activa corresponder neces'sariamente maior pro
ducção de sucoos gastricos e maior actividade dos ele-
mentos. glandulares. \ ':', 

A absorpção dos principios ímmediatos. nutritivos, in
geridos no estomago e nos intestinos, acha-se refucio
nada com a quantidade· de taes succos, da mesma fórma 
que toda a reaçãoép~oporciona~ ao reactivo. 

O systema muscular desenvolve-se pela influencia do 
trabalho de um modo evidente e eis a razão que têm os 
criadores para submetter os anirnaes em que querem 
desenvolver força mQtriz, a umaactividade crescente, 
ou tambem o porque subm.ettem certas regiões muscu
lares que não preenc,hem as condições desejadas en1 
certos animaes a um exercicio persistente, conseguindo 
apóz algum tempo melhorar as aptidões de alguns denes. 

Tambern deve-se ter em conta, que a força muscular 
acha-se debaixo da influencia das aoções nutritivas ou 
molleculares, e por conseguinte quanto maior seja o 
dispendio de força tanto mais ~ctiva deve ser a repara
ção do tecido muscular, e ~e os elementos anatomicos 
que são o logar destas mudança:s encontram no plasma 
sanguineo com o qual se acham sempre em contacto 

\ uma quantidade maior de materiaes nutritivos do que 
necessitam, é na~ural que sua vida $eja mais activa, que 
se desenvolvam e que aup;mentem de volume. 

De igual modo· suécede com todos os outros orgãos 
dos animaes) qualquer ,que seja sua textura ou funeção, 
como succede COIU as ' mammas cujo desenvolvin1ento 
'acha-se relacionado com a actividade a que são submet
tidas. 

A precocidade é UIU dos phenomenos prinCipaes dos 
,effeitos physiologicos do exercicio funccional, ie enten
de-se pór precoces os anÍInaes que chegam ?- seu des
ellvolvimento em lnenos tempo do que habitualmente 
elupregalu, e como o fim industrial dos criadores é 
fabricar no menor tempo possivel lnaisquantidade de 
produetos, compr~hende-se l~go quão importante é o 
estudo que determIna ai preCOCIdade. 

O facto fundamental e, caracteristico da precocidade, 
é que todos os attributos proprios dos animaes precoces, 



-76 -

derivam-se'physiologicamente da soldadura Inais rapida 
da éxtreruidade dos ossos largos ao corpo dos ~esmos 
e por mais conseguinte do mais rapido desenyolYlmento 
do esqueleto. . 

A constituiçã:o do systema muscular e as proprIedades 
organicas não differem nos animaes precoces dO$ outro~ 
animaes quaes o esqueleto custou 111ais tenlpo em chegar 
ao mesmo gráo de desenvolvimento. . 

Não differeIll pois em alllbos sua fórnla anatonuca , , 
pelos volumes relativos das diversas partes do orga
nismo e mesmo as fórmas de alguns y podem offerecey 
differenças relacionadas com a maior ou menor precocI
dade dos animaes. 

Todo animá!' cuja dentição permanente terminou sua 
~olução completa antes da idade normal, deve ser qua
lificado de precoce, visto que se acha relacionado a 
erupção dos dentes com as outras partes do esqueleto, 
deste modo, a precocidade apresenta Ulll caracter exte
rior certo, por meio do qual podem-se reconhecer ,e apre
ciar seus gráos de um modo quasi absoluto. 

Unicamente os animaes alimentados sem interrupção 
de um modo excessivo e com alimentos nutritivos são 
os que se apresentam precoce e em menos tempo. 

Os animaes que s~ alimentareIll bem, offerecem diffe
re.nças notayeis no peso, e os primeiros dentes do adulto 
appareceul muito nlàis rapidanlente: mas devemos 
advertir, que as condições de alüllentação a que se sub
metter os gados~ devem referir-se sempre, se tênl de 
proporcionar pesultados favoraveis á precocldade, á 
COlllposição quantitativa das hervas dos prados ou pas
tos, por 111eio de tabellas comparativas. 

Não nos deteremos a expôr as ditferenças chimicas 
que cqracterisam uns e outros alimentos; basta saber 
que todos devem ter uma proporção relativa de substan
cias nitragenadas e não nitragenadas, para que deter
mineIll o desenvolvünento do organislllo em menos 
tempo do que o norInal, e que a quantidade de substan
cias ingeridas deve harmonisar-se á aptidão do appare
lho digestivo. 

Tres aptidões p~dem. desenvolver-se para o exercicio 
das. funcçõ.es,., phys10log1?aS em relação da c~iação; pri
meIr.~,aptldao da precoCldad.e , segun~a, aptl~ão da pro
ducçao do trabalho mechanlCo ; terceIra, aptidão para a 
secreção lactea. 

A primeira é compativel com as duas ultimas. 
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Qualquer que ~eja a especie de gado que se considere, 
a primeira condIção que deve-se procurar para realisár 
a precócidade ou para desenvolver a funcção digestiva .. 
consiste em assegurar ao ani:r:nal novo uma alimentação 
abundante e nutritiva, e até antes procurar que o leite da 
mãe seja o mais rico possivel em elementos assimila- ,' 
veis; quando a mãe não tem uma secreção lactea em " 
bôas condições, proporcionar-se-ha as crias o leite de 
outra femea da mesma especie, até que possam comer 
por si sós. ' 

Além disso o desmamamento nunca deve 'ser prematuro 
e muito menos' praticado de modo brusco, pois a sub
stituição rapida de um alimento ,vegetal, quer splido ou 
liquido, á alimentação lactea, occasiona na funcção di
gestiva um desarranjo , mais ou menos accentuado~ 
s~mpre em detrimento do animàl novo, e tetardando por 
conseguinte o desenvolvimento organico. 

Em qualquer idade, as mudanças completas de ali
mentação operada~ bruscamente, nunca se realisam sem 
transtornos, porém nas crias ainda $ mais inconve
niente , para se fazer esta transformação no a:nimal her
bivoro, sem que sua n:utrição ressinta-se, é preciso que o 
animal novo á realise' paulatinamente. 

Além disso, as condições naturaes indicam este modo 
de proceder. ' 

O herbivoro novo, á ~edida que os seus molares vão 
apparecendo, como hervas tenras, em tanta maior quan
tidade quanto mais diminue a secreção lactea materna, 
e pO:r consegu~nte .. realisa-se a transição sem que se per~ 
turbe o organlsmo. " 
, Eis-aqui pois a razão pela qual é preciso imitar a na
tureza nas combinações artificiaes da industria pastoril, 
para que no momento do desmamaInento encontre os 
animaes a alimentação que lhes convém. 

Exige-se igualmente que durante a lactància .. as mães 
tenham nos pastos uma alimentação abun.dante e nutri
tiva e deste modo o desrnamamento se realizará depois, 
nas condições naturaes exigidas. 

Quando não succede deste modo, isto é, quando a 
época do desma~amento.n~o coincide com .. ~ fartura das 
pastagens, convem addlCIonar-s~ aO,.,regIir:en .lacteo, 
com algumas semanas de anteClpaçao, .· prImeIrO pe
quenas porções de alimentos vegetaes muito nutritivos, 
que 'depoi~ se vão augm.entand~ progressivamente . 

.Estes alImentos de boa -quahdade devem ser submet-



-78 --

tidos a certas preparações que os tornem mais faceis 4e 
mastigar"';se e de serem digeridos pelas crias, quer trI
turando-os, quer moendo-os ou misturando-os co~ 
agua morna, e proporcionando sua quantidade e qualI
dade de accordo com a organisação dos animaes, ~endo 
uteis para ás rezes que se destinam ao corte, 9S. resIduos 
de senlentes oleaginosas, os legumes, a aveIa, a ce-
vada, etc.. . 

Deste modo, e augmerttando a ração vegetal á medIda 
que diminue a quantidade do leite materno, chega-s8:a 
supprirpir completamente este ultin'lo, sem que a crIa 
soffra "transtorno algulu em suas funcções, e por conse
guinte sem que seu organismo soffra a menor detenção 
no seu desenvolvimento. 
" Este é o modo de effectuar o desluamaluento no que 
se refere ao exercicio funccional dos orgãds do apparelhb 
digestivo; depois é necessario assegurar aos animaes 
novos alimentos que · sejam qualitativa e quantitativa
mer..te proporcionados ás I),e~essidades de seu continuo 
desenvolvimento e sempre com abundancia. 

Chegado o animal á idade adulta, começa a appli
cação methodica do exercício a seu apparelho motor, 

, segundo se destine ou não, á prod ucção de força. ,. 
Na pratica começa-se, quando o animal vae destinar

se á tracção, por sujeital-o a um vehiculo pouco pesado, 
e pouco a pouco vae-se augmentando o peso, prolon
gando cada dia mais a marcha até que chegue á duração 
de tres ou quatro horas, assim consegue-se um exer
cicio gradual nas contracções musculares, na 'funcção 
respiratoria e nos movimentos do coração, e além disso 
activa-se a nutrição dos musculos, augmentando suas 
transformações moleculares. 

Sob a infiuenci~ deste exercicio, o apparelho mecha-
nico dos motores animados, adquire seu maximum de 
desenvolvimento e a maior solidez possivel' com ossos 
volumosos, con1 articulações sadias e fortes ~ com nlUS
.culos potent.e~, offerecem os animaes bôas condições 
para o exerclClO de tracção ou de trabalho util tanto 
mais desenvolvidas, quanto mais cuidado se pon'ha em 
sua regularisação. 

Nos animaes . destinados ao consuluo, nos que a 
funcção nlechanlca é nulla ou de emprego muito res",:, 
tricto, o exercicio deve tambem ser estudado detida
mente J?o que se refere a? apparelh? locomotor, pelo que 
os mOVlmentos deste, podemos dIzer que devenl-se li-



mitar a satisfazer as necessidades do.individuo emquanto 
conserve integra suasaude. 

Alguns criadores tem por axima a formula de Bau
dement, que diz que os ' ailimaes de córte, devem ficar 
em repouso no meio da abundancía. 

Deste modo produz-se uma, debilidade excessiva na 
constituição do~ ' animaes, e por con~eguinte' origina-se 
rapidamente a incapacidade dos machos e fenleas para a 
reprod ução. ' 

Taes criadores querem crear um typo ideal, que 
chamarnfino, no qual o estoniago se acha reduzido á 
sua lnenor proporção, os membros que apenas possam 
supportar o corpo, a c~beça sejam summamente pequena 
e" na? especies eprn chifres, €stes appendice$ sej am 
quasl rudltnentarlOs; , 

Nlas não comprehendem qne este typo só é cOIilpativeI 
com um tenlperamento tão debilitado, que só pó de ela
borar e accumular no tecido connectivo ,uma enorme 
quantidade de substancias graxas. 

Para chegar a este resultado, os criadores condemnam 
os anirnaes a um , repouso qúasi completo do apparelho 
loçomotor,excitando no maiorgráo possivel 'o ' àppa
relho digestivo. 

Quanto antes collocam as rezes em locaes reduzidos, 
ao abrigo das 'menores excitações e lhes próporcionam 
uma, alimentação rica e abundante; porém não conside"
ram que com este procedimento utilna'industria pastoril, 
isto é, nos lucros positivos e continuados, visto que a 
primeira das funcçóes para qualquer animal aperfei
çoado de ceva, é a reproducção e por conseguinte é'ponca 
pratica considerar unicame~te o aestin.o final da rez ~em 
que antes tenha reproduzIdo as aptIdões verdadeIra
m'ente uteis que possua. 

' Este escol~o póde ser facilmente evitado', su'Stentando 
o regimen dos animaes de córte,ámedida que a sua pro--
pria hygiene te~la~a. . " , ' 

Os mesmos InstIhctos dos anlmaes fazem com que 
experimenten: d~ se .movere~n, principalmente ?S q~e se 
acham-na prImeIra Idade; basta por consegulnte fazer 
com que as rezes vão aos pasto~ quando o tempó seja 
apropriado, deixando:os lloinverRO nos estabulos e for-
necendo- se-lhe boa alImentação. . ' 

Quer se cons~~erém o~ gadbs relativamente á produc
ção de forya utIl, quer a engorda, em ambos os casos é 
necessario dispôr os locaes em que encerramc'Om todas 

" , 
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as condições hygienlCas necessarias para garantir-lhes 
ar puro e sufficiente quantidade de luz. 

A temperatura nunca deve excéder de 15° centigrados, 
nem ser mais baixa de 12, qualquer que seja a estação. 

Entre estes dois limites, a respiração é mais regular, 
e sob unla pressão barometrica elimina-se o acido car
bonico, proporcionalmente á sua producção normal, 
pelas permutas moleculares da nutriçã,o e por conse
guinte conserva-se o animal em bom estado de saude. 

Falta dizer algumas palavras sobre a applic~ção do 
exercicio funccional aos orgãos que segregam leIte~ sob 
o ponto de vista das condições praticas da criação. . 

Depende a secreção lactea, como sabemos, em maIOr 
ou menor quantidade, de fazer que funccionem os 01'
gãos mamarios em bôa época, e uma vez terminado o 
periodo do desenvolvimento da femea. \ 
' Oque prejudica mais que qualquer outra cousa ao 
desenvolvimento organico, não é tanto a gestação pre
coce como a lactancia exagerada e em más condições. 

Convém pois, juntar os sexos emguanto a femea está 
no cio, porém sempre que esteja bem alimentada, pois 
deste modo os orgãQs mamarios funccionam melhor, se 
desenvolvem e adquirem uma grande actividade secre
toria, excitados pela sucção dos filhos, cuja lactancia se 
prolonga o mais possivel, e depois ordenhando rep~ti
damente e com !llethodo o animal, quando se d.estina á 
exploração do leIte. 

Nas condições indicadas e que tão favoraveis são para 
a producção util do leite, não ha raça alguma de animaes 
cujos individuos não possam mel~orar a funcção lactea 
de um modo convenIente, e aSSIm mesmo tão pouco 
existem a!limaes. qu~ affastados destas regral::> não per
cam depOIS a aptIdão de uma secreção lactea mais abun
d?nte que a que ~'.antes possuian1. Tenha-se pois enton
dIdo que o exerClCIO melhora a funcção. 

CAPITULO VII 

H-ygiene zootecbniea 

A z~>ote?hnia é in~eparavel do estudo ~a hygiene, que 
é.a SClenCIa que enSIna ao hOI?em os CUIdados que pre
Cisa ter para preservar os anImaes das causas de des
truição e de enfermidade. 
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As causas da enfermidade e da morte dos animaes, são: 
ia A acção d~ t?dos?s agentes physicos que os ro

deam t} que se pode nulhficar pela hyglene do local. 
2a

, Apropria 'acção do homem que dirige o exercicio 
dos orgãos_do animal no trabalho e na exploração. 

O estudo do regimen e locaes comprehende o ar, com 
todas as suas propriedades physicas e chimicas, mias
mas, humidades, ventos, temperatura de calor ou frio, e 
agentes que sustentam a vida animal COln suas variadas 
influencias. 

As localidades podem ser classificadas relativamente . 
á hygjene ern baixas e humidas, planuras seccas ,e mon
tanhas. 

Os logares baixos .e humidos são ordinariamente 
,pouco sauda~eis, pois á i.mpermeabilidade d,o sóIo, as 
aguasempoçadas que alh se detem, sendo fócos ,de 
miasmas, e as pl~ntas em geral aquosas e nocivas que 
nesses terrenos se criam, fazem COln que taes localidades 
sejam pouco Javorayei5 ao desenvolvimento e saude dos .~ 
aninlaes; o gado lanigero é dizimado em taes regiões ' 
pela ca~hexia aq~osa, e as affecções do pulmão e do fi
gado destroem o gado vaccum. 

Se faz calor, augmenta a insalubridade das terras hu
m.idas e baixas, se o clima é frio, diminue esse effeito, 
porém se apresentam outros inconvenientes e além disso 
~e perdem os recursos, . perdem-se o~ recursos da ali
mentação vegetal. 

Neutralisa-se em parte a influencia de taes localidades 
dando-se ao gado uma alimentação e es~imulante, empre,. 
gando o sat' o vinagre e especialmente impedi,ndo-se as 
rezes de se exporem ás intemperies quando seja possivel. 

Deve-se collocar o estabulo, aprisco, etc. ~ longe da 
infhienc!a das aguas .estagnadas, sendo as janellas e 
portas SItuadas em pOSIção opposta a dessas aguas. 

Não se devem levar os anImaes a pastar nos prados 
visinhos a es~es logares,. antes que tenha evaporad0 o 
orvalho; não devem sahIr antes de comerem' não se 
deixarão fóra depois do sol se pôr, neIn se deixarão con
servar estacionados junto ás terras pantanosas, com 
especialidade á tarde, se tr~balharain durante o dia. 

'., O pastar a noite em prados humidos é extremamente 
prejudicIal aos gados. 

Os climas muito fri'Ús, ou quentes de mais, e os paizes 
expostos a variações bruscas de temperatura, convém 
pouco para a criação. 

LIVRO DO CRIADOR 
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As pl~riicies unl ,tanto elevadas e bem ventiladas, de 
sólo calcaréo e permeavel, são saudaveis. , 

As extensas planicies de climas temperados convem 
muito a qualquer especie de gado, no entanto nas !llar
gens do rr:ar deve- seresguar'dar as rezes quando reInam 
certos ventos. . 

Quando as planicies sãoaridas e privadas de agua~ se 
dá aos anÍluaes uma alimentação muito abundante e 
nutritiva, sobrevem enfermidades carbunculosas , e o 
sanguinuelo; é preciso pois misturar raizes ás forragens 
seccas, dar bebidas sans e sufficientes, conservar os 
gados' ao anrigo do calor e evitar-lhes os raios ardentes 

. do sol, enquanto estão pastando. 
Taes são os meios nygienicos geraes que se devem 

ell1 pregar. . ' . i 

Sob um clima temperado e humido, estes inconve
,nientes desapparecem e os animaes ficam nas melhores 
condições. 

,Os terrenos montanhosos exigenl uma hygiene parti
cular. As va!,iações bruscas de temperatura, o frio rigo
roso do inverno e os calores abrazadores do verão~ são 
o fóco d-e &ffecções do peito e os animàes novos precisam 
de cuidadbs especiaes. 

As estações influelu na saude dos gados pelas modi
ficações que soffre a athnl0sphera, o clima, a duração 
do dia, o regimen e outros varios, requerendo por con~ 
seguinte cuidados diversos. 

Nos climas .humidos e frios, o inverno é longo, a pri.:... 
mavera é tardIa~ os pastos se retardam; o verão desen
volve bem as forragens~ ,porém uma abundancia tão ra
pida é ás vezes prejudicial e depois do emprobecimen~o 
do sangue vem a pletora. 

Fixa-se quasi sempre a attenção em subil1etter os 
gados a U IU exercício util ou a U ll1 descanao completo, 
uão se attendendo no entanto que ambos os extreIuos 
são viciosos e que só exercicio moderado póde contri
buir não só para a saude, conlO para a melhora das 
rezes, despondo-as de tal nlodo que deselupenhenl sa
tisfactoriamente a sua funcção. 

Os cuida~os hygie ... riicos, por conseguinte devenl ser 
bern entendIdos , e nao exagerados, empregando-se com 
Iuuita . sobriedade os .lue.dicamentos quando forenl ne
cessarlOS, como ~.s sangrIas, purgantes e outros. 

Sobrevem aCCldentes graves~ enfermidades ou a inu- . 
ilidade prematura das rezes, por cansa da irregulari-
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dade· do. trabalho, por esforços excessivos que succedem 
a um repouso prolongado, por uma nutrição abundante 
quando se substitue a um regimen mediocre ou mão, etc. 

Estas regras geraes se empregam sempre que se quer 
sustentar os gados em bom estado de conservação, evi
tando-lhes muitos accidentes que redundam logo em 
pr~juizo da producção industrial. 

Muitas vezes verifiéa-se a perda de rezes por pertur
bar-se seu equilibrio funccional, quando os criadores se 
empenham em tirar dellas um producto excessivo e in
compativel com as suas qualidades organicas; assim 
vemos morrer m1JitosaniIhaes quando se excita supera
bundantemente a secreção lactea, quandÇ) se quer, des
envolver seu tecido adipo~o , até um limiteimpossivel de 
obter, ou . quando se submettem a ~rabalhos penosos e 
continuados. 

Tudo' isso deve-s~ sujeitar a regras , particulares que 
variam muito conforme o modo de effectuar-se a explo
ração, podendo-se ' estabelecer em ultimo termo, quatro 
especies principaes de regimem, a saber. regimem de 
cria, regimem de trabalho, regimem de producção de leite 
e reg(imem de ceva. 

O regimem que se deve guardar na alimentação diaria 
dos alimentos, será, di~erentesegundo ~ genero de vida 
a que estejam submettidas as rezes; os animaes aomes
ticos podem ser nutridos nos seus estabulos ou pastos. 

Se nos primeiros, que é o que se chama estabulação, 
esta é permanente quando não sahem, ou temporal e 
transitoria quando o realizam com intervaIlos; a escolha 
dos alimentos" numero de rações diarias, acnam:-se cer
tamente sujeitas a regras, quaes· sejam a variedade nos 
:;tliméntos e a regularidade das rações . 

A necessidade de variar a nutr ição é baseada na pro-
i pria dive~sid~de de s~us principios. assiiniJavei.s, e é o 

unico meIO de proporcIOnar substanClas a proposlto para 
satisfazer as ' mu.Itiplas necessidades do organismo ; , 
além de que, estimula o appetite e evita a repugnancia 
que sentmnos animaes quando se lhes dá por muito 
tempo uma mesma substancia alimenticia. 

E' bem sabi,do que , um só alimento ~ pouco favoravel 
ao organismo, especialmente quando consiste em grãos 
ou substancias demasiado nutritivas,pelo que se d0ve 
variar não só relativamente á sua natureza, como tam
bem a~ suas propriedades physicas, como a humidade, a 
secura e o volume. 
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CAPITULO I 

o que convem fazer antes das operações 

Uma operação cirurgica deve ser feita com firmeza 
rapidez e destreza. ' , 

A mais im portante destas coIidições é a firmeza. 
A primeira precaução a tomar para tornar urna>-ope

ração mais faci! e mai~firme, e tamb~m para ,evitar ser 
ferido, é prender, manter em pé ou deitado o animal, con-
forme a necessidade. , . 

Evita-se ainda, ou diminue-se a ' freqw:mcia dos mo
vimentos aosquaes q animal se entrega, empregando-se 
certos meios de tortura mais o,u nienos energicos ou po
derosos, e que sem ser pernicioso para o animal tem a 
vantagem de occupal-o, de distrahil-o ede desviar assim 
sua attenção da propria operação. 

MEIO DE ,CONSERVAR OS ANIMAES EM PÉ 
.".,,\ 

Quando a op'eração que se · propõe fazer é pouco dolo
ro~a e rapida, e'que o animal a operar é manso e pouco 
irritavel, não é necessario deitaI-o; 

E' ,mais espeditivo e s~m perigo operaI-o em pé . 
N'este caso póde-se amarraI-o a uma parede, a um 

esteio, etc., ou então fazel-o segurar por u'm ajudante. 

COMO SE PRENDE UM ANIMAL 

Em geral. todo anim~l, por mais manso que seja., logo 
que sente o Instrumento operador, e:::;força-se por eVItaI-o, 
e por , conseguinte deve-se ter a precaução de collocar-Ihe 
uma forte cabeçacj.a, tanto na especie cavallar como na 
especie bovina. 

Deve-se attender que o terreno em que se colloca o 
animal para operaI-o não deve ser escorregadio para 
evitar-lhes quedas. 

E' mais commodo prendel ~os . a um a arvore ou a um 
esteio para que não lhes seja pos'sivel comprinúr 'o ope
rador volvendo á esquerda ou a direita. 
Qu~ndo se tem de praticar uma, operação sobre as 

partes anteriores do tronco, é preciso, para impedir o 
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anhnal de empinar e bater com os pés dianteiros, 
amarrar-lhe a cabeça o mais baixo possivel. 

Quando, pelo contrario, se quer operar nas regiões 
pqsteriores, convém, afim de evitar-se os couces e pa-
tadas) levantar-lhes bem a cabeça. ' 

COMO SE CONSERVA0 ANI~AL DE PE SEM A-MARRAL-O 

Certos cavallos ficam mais tranquillos quando são 
levados pela n1ão do que quando amarrados. 

Algumas vezes tambem é mais convenien~e ao ope
rador e á operação que elles se conservem aSSIm. 

Nestes casos um ajudante deve encarregar-se Q.isso. 
Para melhor Gonter-se o animal deye-se pôr-lhe um 

fucio ou um barbica:cho. . 

COMO SE IMPEDE o ANIMAL DE VÊR 

Quando o cavallo torna-se muito 'assustadiço, tapam
se-lhes os olhos com um sacco de aniagem ou qualquer 
outro panno, seguro pelo cabresto, e depois faz-se com 
que o animal gyre, cinco ou seis vezes rapidamente sobre 
si mesmo. 

COMO SE IMPEDE UM ANIMAL DE MORDER E DE ESCOUCEAR 

Impede-se um animal de morder) amarrando-o ITIuito 
curto, pondo-lhe um bornal de couro ou um açaimo. 

E' sempre prudénte collocar o animal que se opera .em 
pé, na impossibilidade de bater com os pés dianteiros ou 
trazeiros, escoucear ou dar patadas. 

Quando se trata dos pés dianteiros, empregam-se 
diversos meios, cujo emprego acha-se subordinado á 
commodidade do operador. 

Ou prende-se o animal a uma argola collocada n1uito 
baixo, ou então faz-se levantar um 0\1 outro dos pés de 
diante, prendendo-se uma corda ao machinho e pas
sando-a pela parte superior do braço) de modo a que o 
casco fique encostado ao ~ovaco. Un1 ajudante segura 
pela ponta da corda. 

Para se evit3 i' ser ferido pelos pés trazeiros,quando 
se opera nas partes posteriol~es, faz-se levantar e 
conservar levantado por algum dos lueios que aca
ban10s de indicar o pé anterior do lado do operador, ou 
então faz-se levantar o pé posterior, ou ainda reune-se 
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e mantem-se approximados os dois menlbros. poste-
rlOres. 

Quando a operação .não é, nem longa nem dolorosa. e 
o cav:aIlo é manso, tendo-se á disposição Uln ajudanta 
pratico e vigoroso, faz-se levantar o pé posterior por 
eIle, podendoservir-.se de uma corda solidamente presa 
á ca,uda por uma de suas ~xtretnidades e a outra 
.ponta é passada duas e tres vezes no machinho. 

MEIOS DE TORTURA PROPRIOS PARA DESVIAR A ATTENÇÃO 

DO ANiMAL 

Os principaes são: 
1 . o O aperta-nari~, pedaço de lnadeira de polI egadá e 

·meia de diametro e de urn pé de comprÍlnento, furado 
perto de suas duas extrernidades ou enl 'Unia só por 
um buraco~ no 'qual se passa un1a corda fina cujas 
pontas são reunidas mn un1 nó direito de modo a que se 
possa 'livremente lnetter a luão. Para se fazer uso desse 

\ iustrulnent'o passa-se a mão esquerda pela alça da corda, 
segura-se a pontadas ventas COln a ll1esma lnão, faz-se 
escorregar a alça sobre a ponta do nariz que se segurou, 
e com a mão direita gyra-se o pàu tantas vezes quantas 
é necess~rio para apertar o. nariz no caso que se julgue 
necessarlO. 

Vae-se augmentando ou diminuindo a constricção á 
ll1edida que o caso exige. 

Quando não se possua uni aperta-nariz já feito, basta 
Ulna ponta de corda fina, cujas extrenlidades se reune 
por um nó, de modo a representar Ullla alça de tres a 
quatro polIegadas de dian1etro. 

Mette-se a ' mlão esquerda nessa alça, segtlra-se a 
ponta do nariz sobre a qual se faz correr a corda, e de
pois com um pedaço de pau aperta-se a alça. ' 

2. o Tenazes. Assin1 se chama uma especie de COln
passo de madeira ou de ferro, cujas hastes ent1'e as quaes 
se aperta a ponta do focinho, tên1 perto de unl pé de 
cOll1primento e pódem ser mais o.u menos comprÍlnidas 
por unla corda, ou nas de ,ferro por um anneloblongo, 
fixado em uma das extremidades e correndo sobre uma 
engrenagem -graduada, praticada sobre o bordo externo 
da extremidade ' da outra haste. 

3. o 'Freio allemão. Consiste em UlTIa corda da gros
sura de Uln dedo, que se meUe pelo meio na bocca do 

I " 
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animal, apoiando-a contra, a commissura dos labios e 
cujas extremidades subindo ao longo das faces vem~e 
reunir sobre a nuca por um,11ó direito. Passa-se depoIs 
ur,n pedaço de madeira, pouco mais ou menos da gros
sura do pollegar, então uma das faces e esta, e torce-se 
até que se julgue necessario. 

, Todo~, estes meios que aqui apresentamos serv81~ para 
- a espeCle cavallar, vamos agora tratar dos nlelOS de 

, conter os animaes da especie bovina. 

MEIO DE CONTER os ANIMAES DA ESPECIE BOVINA 

o principal é o emprego de um annel de ferro passado 
atravez da parede do nariz, canne~ado em toda a sua 
extensão e sustentado por uma testelra de couro que se 
afivela por baixo dos chifres. 

Faz-se o furo por meio de uma sovella. 

MEIO DE SE ~ANÇAR os ANIMAES NO CHIo E PRENDEL-OS 

DEPOIS DE CAHIDOS 

o principal são as peias, fortes correias de sola de 
cerca de 20 pollegadas sobre 2 de largura e 4 a 5 linhas 
de espessura, que se afivellanl aos pés dos animaes; 
no meio das correias existe Ull1a argola, en1 que se 
lnette a corda, que sendo puxada pelas duas extremi
dades, reune os pés ~anteriores aos posteriores, e fa
zendo o anin1al perder o equilibrio dá-lhe a queda. 

Depois de lançado no chão, alllarram-se as patas tra
zeiras á mão que tiver ficado pela parte de baixo, e o 
braço que tiver ficado por cima junta-se á curva da perna 
que talnbefn tiver ficado por cima. ; , 

Raras vezes lançan1-se ao chão os anÍlnaes da especie 
b?vina para operaI-os, no entanto algumas yezes é pre
CISO. 

Neste caso os meios são OS111eSmOS que deixamos 
explicado, sómente é preciso ter a precaução~ quando 
são derrubados no esterco~preparar-Ihes uma canla de 
palha nlai~ espessa, afim denão expol-os a descornar na 
queda. 

A grande força que ten1 estes anin1aes nos ll1usculos da 
cauda obriga tmnbenl muitas vezes, para n1ante'r sua 
cabeça applicada sobre o leito, servir-se de unla longa. 
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travessa de madeiracollocada transversalmente . sobre 
a cauda e mantida em cada unla de suas extremidades 
por um auxiliár vigoroso. 

CAPITULO II 

Objeetos neeessarios á execução de uma opera~ão 
I 

CMa operação exige para ser prJl,ticada o emprego de 
um ou de diversos ,iristrumentos cujo uso e necessidade 
devem ser previstos pelo operador. 

E'. preciso que estes instrunlentos em numero suffi
ciente e em bom estado, sejam antecipadamente prepa
rados por eUe e dispostos de modo a encontraI-os ao 
seu alcance quando a elIes precise recorrer. 

Indep!endetemente dos instrumentos e das peças de 
curàtivo, é preciso tambem eIll um grande numero -de 
operações ter junto de si agua fria ou morna, UIna es
ponja e estopa pa:a .est.ar;car o,sal).gue e permittir áquelle 
que opera bem dIStInguIr as partes sobre as quaes deve . ' 

agIr. 

ME~OS DE DETER. AS HEMORRHAGIAS RESULTANTES 

DA FERIDA DOS VASOS 

-

Dá-se o nome de hetnorrhagia, enl cirllrgia, a qualquer 
escoamento de ~angue resultante da abertura de UH1 ou 
de diversos vasos; escoamento bastante forte e abun
dante para constranger o operador, enfraquecer o 
animal, e que se fôr abandonado a simesmo ou aos Ineios 
ordinarios de cur~tivo, prolongar-se-l~ia de 111odo a tor-. . 
nar-se noCl vo . 

Em geral deve-se apressar no emprego dos meios 
propríos para deter uma heIÍlor~hagia, principalmente 
quando são vasos grossos e artenaes. : 

Os ' meios que possuimos para esse fim chamam-se 
hemostaticos. São muito numerosos, os mais efficazes 
são 

1.· A caut~risação . 
. 2. o A compr~s$ão. 
3.· A ligadura. 
Quando as hemorrhagias são leves póde-se estancaI-as 

quer com o mnprego de refrigerantes, eOll10 agua fria 
e agua salgada; quer com o emprego de adstringentes, 

/ 
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corno os acidos, vegetaes ou nlineraes, COlno o vinagre, 
etc. , as soluções de pedra-,hume ou de vitriolo verde, a 
agu_a forte~ent~ colorida, pelo extracto de Sa:tur~o; quer 
pelo enlprego dos absorventes, que são ordlnarla~11ente 
substancias esponjosas, taes como a esponja, as telas de 
aranha, ',etc. ; quer pelos cathereticos, taes conlO os pós 
de alumen calcinado, vitriolo azulou pedra infernal. 

A cauteriSaf}ão.-Esta operação consiste na applicação ' 
sobre a parte que sangra de um ferro em braza. 

Qualquer pedaço de ferro cuja fórma se adapte ao 
ponto a cauterisar, poder,á em caso denecessídade convir 
a esta operação. 

Resulta desta callterisação a formação instantanea na 
superficie da chaga de unl carvão animal, que se chama 
escara, cuja espessura, impermeabilidade e adherencia 
sobre a chaga oppõe UlTI obstaculo á sahida ulterior do 
sangue. . 

Para se fazer uso deste meio é preciso estancar o 
sangue que inunda a chaga, e 'nlanter unl tampão de es
topa ou de pannos fortemente apoiado sobre o ponto de 
Qnde o sangue se escapa, até o momento em que um aju-
dante traz o cauterio. ~ 

En,tão, logo que com um mão levanta-se o tampão 
para descobrir o ponto, conl a outra se applica o caute
rio, que se apoia bem para produzir com rapidez um 
escara. 

A applicação do cauterio não deve durar mais de 6 a 
7 segundos, apóz os quaes retira-se. , 

'I Se a escara formada por esta prüneira cauterisação 
não fôrbastante espessa, faz-se uma segunda, e 111eSmO 
UUla terceira, senlpre conl as nlesmas precauções. 

O cauterio é unl excellente nleio hemostatico e en1 
geral o elnpregado' para estancar a hemorr,hagia resul
~ante da anlputação da cauda, porénl é insufficiente na 
ferida dos grandes vasos, e seria perigoso na visinhança 
de orgãos sobre os quaes sua acção poderia tornar-se 
funesta. 

A compressão consiste na pressão exercida sobre o 
trajecto ou na extremidade dos vasos de onde o sangue 
se escapa. Tem por effeito oppôr-se á sahida do sangue 
até á occlusão pela cicatrisação das paredes destes 
vasos. 

Recorre-se á cornpressão em caso de hemorrhagia 
quando os vasos abertos para se,rem todos ligados, nluit~ 
profundos para poderem ser apanhados e ligados, muito 
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consideraveis para que se possa esperar bons resultados 
da cauteri~ação. ' , 

O.fferece tanto 111ais 3:ltern~tivas de successo quanto 
maIS os vasos submettIdos a compressão descançam 
sobre partes resistentes. ' 

Para a éxercer applica-se ' successivamente sobre o 
ponto de onde o sangue se escap?-, chuIuaços de fios 
Iuolhqdos que se superpõe successivameote, mantendo-os 
fortemente apoiados sobre a ,superficie que sangra, e 
quando a chaga está bem cheia, süstentam-se os fios por 
meio de U111a atadllra circular se a regiãÇ> o perrnittir, ou 
então pratica-se UIua sutura. ~,' 

' Depois que se fez a compressão, rega-se com aguafria 
durante algumas horas, que seguem-se á operaçãb. 

A ligadura cqnsis·te em applicar um laço mais ou 
Il1enos comprii11ido em torn;o dos vasos abertos para ahi 
deter o curso do sangue. E' o mais efficaz de todos os 
111eios henlostaticos, en1pregando-se com a mesma van
tágeIn tanto nos' pequenos como nos grandes vasos. Só 
ella póde ser posta eIU pratica com seguranç,a sobre 
es tes uI tim os. 

Para se ligar os vasos serve-se de pi,nças, cha~rnadas 
anatomicas, para as prender e fios muito fortes ' para 
ligaI-os. , 

Para se fazer a ligadura de um ou de díversos vasos, 
é preciso primeiro estancar o sangue que está escor
rendo em maior ou menor qUp,ntidade sobre a abertufa. 

Distingue-se então o ponto de onde o sangue ' se\es
capa, e 111uitas vezes o proprio vaso. 

P.roc~ra-se então segural-? C~In a 'ponta de pinça. 
Se nao se consegue da prImeIra vez, abs30rve-;se de 

i1ovo todo o sangue que ainda cobre a chaga. e faz-se 
UIna segunda ten1tativa, repetindo-se esta até conseguir
se o resultado. 

Puxa-se depois o vaso para tornai-o um pouco sa
liénte e permittir a U~11 ~uxiliar cereal-o com um fio e 
apanhal-o em um nó dIreIto que dobra. 

Quando o vaso está muito mettido nas carnes, para 
que se possa prende~-o com as pinças' e puxaI-o s.ufficien
temente á superfiCle da chaga, tem-~e neceSSIdade de 
um outro instrumento chamado àgulha de suturar. ' 

Mette-se esta agulha" que é muito curta e munida de 
um fio, nas ' partes molles que ~ercam a superq?ieJ con
duz-se de modo a contornaI-a, tIra-se a agulha, reunem
se as extremidades do fio por um nó que se aperta, e no 
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.qual se acha comprehendido, com o vaso, uma parte 
dos tecidos no meio do qual acha-se 111ergulhado. 

E' esta a razão de chamar-se mediato a esta ligadura, 
que não actua directa.mente sobre as parede~do v~so. 

A primeira de que Já falIam os, sendo apphcada dlre-
ctamente sobre o vaso, chama-se immediato. . 

CURA 'l'IVOS 

Em cirurgia os curativos consistem nà applicação que 
se faz ás partes feridas dos meios proprios para apressar 
sua cura. , 

Material de curativos.- Os objectos que servem para 
os curativos são fios, ligaduras, envolucros de panno e 
agua morna. 

Instrumentos de curativos. - Os principaes são um 
par de thesouras, rectas ou curvas, uma ~onda 'de espa
tu la cannelada ou de botão, pinças, etc. 

CAPITULO IH 

Sangria geral 

Chmna-se sangria Ulna operação que consiste em 
abrir um ou diversos vasos, para extrahir dalles uma 
certa quantidade, do sangue que contém. 

Quando a sangria é praticada sobre unl vaso grosso, 
chama-se .sangria geral. 

E~ chalnada sangria local quando se linlÍta a dar pas
~agem ao sangue contido nos vasos capillares de unla 
parte, q~er por moscas, quer por bichas. • 

No prUllelrO caso actua-se sobre todo o systema cir
culatorio; no segundo, esvasia-se principalnlente a 
parte em que se pratica a operação do sangue que 
conténl. \ 

Sangria geral.-A sarig'ria geral pratica-se ordinaria
mente sobre unla veia grossa artificial. Só muito raras 
vezes sangra-se nas arterias porque, sendo situadas 
muito profundalnente, são mais difficeis a attingir e o 
escoamento do sangue é lnais difficil de deter. ' 

Embora esta não apresente gerahnente difficuldade é 
no entanto algumas vezes seg~ida de accidentes ext;e
mamente graves, que certas precauções na sua execução 
podem tornar menos frequentes. 
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Sangra-se quasi sen1pre os grandes anÍluaes com um 
instrumento chamado fiéme. 

A lanceta só é empregada em veias ,de pequeno dia
metro ou que encostanl-se a uma,base ossea. 

Quando se serve do fléme para sangrar, deve-se estar 
nlunido de UUla pequena luaceta pára bàter-Ihe . . 

Para dispensar de bater sobre o fléme os allemães in .. 
ventaralU uma especie de flénle chamado de mallas, por 
causa do machinismo·pelo qual se move. 

Este fléme, quando está levantado, não teI;Il necessi
dade de ser applicado contra a veia a abrir; solta-s~ en
tão a mola, apoiando-se sobre uma especie de alavanca 
de grampo que o conservava suspenso, e a haste que 
prendia a lanlina, não ~endo mais retida, lança esta con1 
força e a faz penetrar 'no va~o. 

Independente da mace ta e do fléme, é util, antes de 
sàngrar, obter-se um vaso de cap~cidade \conhecida para 
receber o sangue. ' 

Deste modo póde-se detern1inar rigorosamente a 
'quantidade de sangue que se extrahe, e ten1-se além 
disso a vantagem· de poder apreciar os caracteres deste 

. liquido antes, durante e depois de sua coagulação, ó que 
não é sem importancià no diagnostico de diversa's mo
lestias. 

E' preciso, além disso, ter á. sua disposição um forte 
alfinete bem pontudo e linha crúa-' ou uma mecha de 
crina, para deter a sangria quando se julgar sufficiente 
a quantidade de sangue corrido. 

Ordinariamente serve-se de uma mecha de sete a oito 
fios de crina que se arranca ao pescoço, se é um cavallo. 
que sangra-;se. 

Uma operayão tão sirr;tples~ como parece, póde ser se
guida de aCCldentes muIto gr4tves, alglJ.mas vezes mor
taes, e que reclamam grandes cuidados. . 

Entre os prlncipaes accidentes os luais graves são os 
seguintes' , 

1. o A ferida da carotida. 
2.' A entrada do ar na veia. . I 

3.° O trombo~ tumor que se produz dural~teou pouco 
tempo depois da sangr~a ~m r~da da incisão · feita pelo 
fléme, e que re~ulta da lnfiltraçao sob a pelle do sangue 
do vaso aberto. 
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CAPITULO IV 

Sed~nbo 

Pelo n0111e-de 8edenho, d-esigna-se U111 corpo estranho, 
que se mette por baixo da 'p~lIe para ahideterminar uma 
irritação e mais tarde suppuração. , 

Os sedenhos são para ' muitos criadores unla panacéa 
universal, o que é unl exagero. • 

No ent'anto os sedenhos são uteis em um grande nu
nlero de lnolestias, quando são empregados com discer
nimento e opportunidade, nlas é verdade talnbem que 
ha casos em que sua applicação póde ser Rociva ou pe": 
rigosq ; por exenlplo, no começo das inflanlnlações vis
ceraes agudas, no periodo de estado de phleglnasias da 
111ucosa intestinal; nos cavalIos predispostos ao mor1110~ 
As partes do corpo, em que é l11ais vantajoso colIocar se
denhús, são aquellas e111 que G tecido cellular sub-cutaneo 
é o 111ais açllndante e o 111ais vivo ; primeiro, menos a 
pelle é a4here11te aos tecidos subjacentes lnais é facil 
Inetter o sedenho ; depois, e principahnente porque a 
fluxão que deve resultar da presença deste corpo es
tranho se estabelece nlelhor ahi onde ha lillla grande 
quantidade de tecido cellular. t 

E' preciso evitar cuidadosanlente as partes em que o 
tecido cellular seja gorduroso ou aft'ectado de induração. 
, Ha tres especie de sedenhos 1°, o sedenho de mecha, 

o de rodinha e o trochico. 
Sedenho de mecha.-E' o 111ais usado, consiste eIn 

uma mecha de fio ou uma trança de canhanlo que se 
mette debaixo da pelIe. ' 

Diz-se que o ~edenho de 11lecha é animado, quando a 
mecha é embebIda ou untada por uma substancia lnedi
camentosa irritante. 

Para animar a nlecha, unta-se de unguento vesÍ€a
torio, ou então cobre-se de um corpo unctu@so qualqu~r 
(manteiga, banha, etc.) que se pulverisa levelnente de 
eantharldas ou de euph<jrbio pul:rerisado, ou então lner
gulhan:-s~ as ;mechas em essenCIa d~ therebentina. 

O prInCIpal lntnnnento para a apphcação da rneeha, é 
a agulha de sedenho. 

Sedenho de rodinha.-O sedenho de rodinho consiste 
na introducção debaixo da pelle de unla rodella de couro 
ou~de feltro, furada n<;> centro por UIna abertura bastante 
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larga e contendo 3 pollegadas a 3 pollegadas e meia no 
seu maior dianletro. 

Prefere-se a rodella á 111echa nos cavalJos de luxo" 
porque é muito menos apparente. 

Trochico .-Sedenho, cuja luateria é uma substancial 
vegetal ou mineral dotada de propriedades nluito ir
ritantes, taes ,como a cleinatite, o hellebor0 negro, ti 
deutoxydo de arsenico, o sublimado corrosivo) etc. 

Estas substancias são preparadas de IlIOdo a apresentar' 
o menor vohllue possivel. 
O~ vegetaes são cortados cbmo phosphoros de duas a 

ires pollegadas de cOl11prirnento, e depoís reunem-se estes 
pedaços em UlTI ou dois feixes, e dá-se-Ihes a 'fórnla que 
se quer, collocando-os COlll0 a rodel1a.· 

As substancias mineraes não são Dostas directamente 
~ , 

ern contacto com o tecido cellular, antes de nlettel-as 
debaixb da pelle, enlbrulhaIu-se en1unl ped:;l.ço de linho 
branco. 

CAPITULO V 

A. castração 
'. 

A castração tem por fim privar o animal de suas fa
culdades geradoras. 

Praticam-n'a no macho retirando-se os testiculos ou 
interceptando sua commutiicação com os centros nutri
tivos ; na femea, retirando-se os ovarios. 
, A castração é na ll1aioria dos ca.sos unla operaçãq de 
conveniencia, algumas vezes no entanto é praticada 
para renlediar accidentes mais ou lllenos graves, tor
nando-se então uma .operação de necessidade. 

Castram-se os animaes com differentes fins ora é 
para tornaI-os mais doceis, outras vezes para apressar 
sua engorda; outras vezes finalmente para tirar...:se á 
carne de certos nlachos um sabor particular e desagra
davel, para tornaI-a mais tenra e delicada. 

A castração. exerce sobre os animaes urna influencia 
Inll:ito pronunciada, que varia conforme as especies . e 
conforme se castre os (] nimaes novos ou velhos . 

. Um effeito geral desta operação é assenlelhar a eon
formq.ção dos machos a das femeas de sua espec~e. 

O anin1al castrado é geralmente mais fraco e menos 
proprio a grandes fadigas . que o que não fOl o~rado. 

LlVRO rio C'RIAlJOR7 
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As estações IYlais favoraveis para fazer esta operação, 
são aquellas du.rante as quaes a temperatura é suave e 
lnenos sujeita a bruscas variações. 

CAPITULO VI 

Cauterisa~ão 

A· cauterisação tem por fim : ora destruir a organisa
ção e a vida nos tecidos com o auxilio d~ fogo ou dos 
agentes chimicos, ora aquecer, irritar sÓII1ente, sem 
destruir as pàrtes sobre as quaes se applicam, por 
llleio de metaes aquecidos, 

: 'Os agentes. 00111 o auxilio dos quaes se pratica a cau
teDisayâo; qualquer que seja seu fim, são design~flos 
pelo nome de cauterios. -

Oscauterios são ,chamados actuaes quando são lne
taes aquecidos, taes como o ferro e o cobre\ 

Chamam-se potenciaes, quando são agentes chimicos, 
taes como: a pedra infernal, a potassa caustica, etc. 

.. A acção do cauterio converte os tecidos enl uma es-
pecie de carvão que se chama escara . 

• 
CAPITULO VII 

Molestias eom~uns a diversos mammiteros 
donlefiltieos 

MOLESTIAS QUE j?ODEM ATTACAR A MAtaR PARTE DOS 

ORGÃOS 

I nflammaçifo 

A inIlammação é uma irritação que dá logar a Ull1 

afluxo de sangue. mais ou IRenos consideravel. na parte 
que é a séde, caracterisada pelo calor, a dôr, o rubor e 
a inchação, por um só ou por diversos destes symptonlas 
segundo sua, força. 
, A maior parte dos tecidos do corpo podenl ser a séde 
da inflamnlação. . 

A inflan1l11açfto ou é àccidental ou expontanea. 
No primeíro caso ella é produzida por contusões . 

chagas, fogo, causticos: no s~gundo desenvolve-se sob ~ 
influencl~ de e~úlsas qUI3 n05 escaprun 111uitas vezes . 
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A duração da inflammação varia de alguns dias a Uln 
mez é mais. ' 

Termina: 
10 pelo dêsàpparecimento subitõ ou grãdual dé>s sym-

ptomas'. 
2d por 8uppuração. 
3() por gangrena. 
40 por induração. , 
O ~ratâmento da inflammação comprehênde 
10 os meios que dimiIlüem dirêctamente à irrità.,ão 

dos tecidos (sangrias geraes e locaes, applicação do galo, 
topicos emolientes, nartícos, adstringentes, lavagens e 
bebidas da mesma natureza), é principalmente nó começo 
da inflammação que estes meios devem ser eml?regad9ê§l,i 
20

, os agentes que enfraquecem e fazem cessar lndtfecta
menfe a inflam mação, chamando-a Sobré 'partestnenos 
impórtantes que as que occupa, são os revulsivo8 (sina
pismos, vesicatorios, ventó:SEls, sedenhos, fogo, purgati
vQs, lava.gens irritante5, etc.; 3<', os Iheiôs empyricôs; ü,to 
é, aql,lelles que a experíencia. verificou a ~fficacia em tãe,s 
ou ta-es casoS. 

GANGRENA 

A gangrena é a extincção completa e defhlitiva da vida 
em uma parte, toma o nome de necrose, quando affecta 
um osso. As oausas são multiplas, entre ellas colloca-se 
a obliteração das arteri,as pela ligadura ou corppressão, 
o engorgitamento dos pequenos vasos, a ÍI)troducção na 
economia animal de substancias deleterias, taes como o 
centeioespigado1 carnes putrefactas; as contusões pro....: 
10ngadas; á acção do fogo, do frio intenso. 

Symptomas. -A côr ordinariamente livida e eSCl,lra, 
mas muitàs ·vezes pouco apreciavet por-causa da côr 
carregada do pello dos animaes. ,. 

A pouca consist.en~ia do tecido aft'ectado. 
O odôr caracterlstlCo. 
A abolição conlpleta da sensibilidade· .

1 

. Tratamento. -1. o Prevenir a formação da gangrena. 
Conforme as causas taes serão os meios a empregar. 
1 2. o Deter os progressos e combater os symptomas 10-

caes e· geraes. . . . 
Aqui tetn'?s dOIS casos a opnsldérar: a propna gan-

grena e a intlamn1ação quê a aéompanha ou á segtl.é. 
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As consequencias que derivam são que, quando a in
flammação predomina sobre a gangrena e com maís 
forte razão, quando elIa é a causa, o tratamento 
antephilogistico é o unico conveniente: assim de
ver-se-ha sangrar oanimal uma ou diversas vezes, e 
quanto á quantidade. de sangue, deve-se attel'lder á força 
e á idade do individuo e á violencia da inflammação; 
sera prl:~ciso ao nlesmo tenlpo proporcionar bebidas re
frig'erantes compostas,fazen.do-se dissolver mel em agua 
aecrescentando-se vil'lagre atéagradavel acidez,.e dando
se-lhe em caso de necessídade beber,agens feitas com 
gomnla arabica, decocções de seIuentes de linho ou de 
raiz de althéa leyen18nte nitrificadas. 

O animal deve ser sujeito á dieta. 
Quando pelo contrario a gangrena avassalIa a inflam

luação;' recorre-se a um tratamento antiputrido e tonico. 
A canlphora, o quinino, a canella, o vinho, o acidosul
furico diluido, são os tratarnentos nlais efficazes. 

Quanto á terceira indicação consiste em favorecer a 
separação d~s partes Inortas, por meio do fogo e dos 
causticos (sublüuado corrosivo, pedra infernal, etc.) e 
COIU instruIuentos cortantes. 

CARBUNCULO 

O carbunculo é uma das fórnlas da gangrena; ataca. 
todos .os animaes, prineipalmente os herbívoros. 

~\s vicissitudes das estações. as longas seccase as 
longas chuyas, o u~o de alinlentos avariados e de agua . 
alterada, a InsalubrIdade das estações, os trabalhos for
r,ados são 111uitas vezes a causa. 
~ ~\presenta carecteres partic~lares para cada especie, 
(IÍle trataren10S con~ desenvolvllllento quando descreve
In os as enfermidades de cada uma. 

CAPITULO VIII 

Molestias do tubo digestivo \ 
STOMATITE 

Esta rrlOlestia não consiste algUl1laS vezes senão no 
rubor, inchação e calor da luenlbrana ~lucosa da bocca 
porém na lllaioria dos casos faz-se not(il.r pelo d esenvol': 
vinlento de pequenas pustulas pardacentas ou bra.nc~s, 
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que se convertem logo em pequenas ulceras arredon
dadas e cercadas de um circulo vernlelho (aphtas). 

Causas.-Parece ser a acção de unl ar quente ou frio 
em extremo, da athmosphera insalubre das estrebarias 
do uso de alimentos irritantes, aguas 10doSàS, etc .. no~ 
animaes novos, a stomatite é attribilida ao estado d~ im
mundi6i'e dos peitos da nlãe ou a qualquer lllolestia das 
nlesmas . 

Os alimentos duros, fibl'ososJ os dentes molares dos 
cavallos velhos, gastos desigualmente, determiúam 
muitas vezes chagas na bocca. 

TratamentQ - Esta lnolestia raras vezes é perigosa 
por si mesma, seu tratalnento curativo consiste em affe
ctar as causas conhecidas ou presumidas, em sublnetter 
os animaes a unI regimem conveniente e ás vezes mesmo 
á dieta; este regimenl para os herbivoros compõe-se de 
agua pura morna levemente 3:ccidulada, e para os carni
voros em caldos leves de carne, acalma.ndo- se ao mesmo 
tempo a inflammação C0111 gal'gal'ejos refr~gel';Jntes" 

Passada a primeira irritação, póde-se apressar a cura, 
cauterisar as aphtas e/as ulceras, por meio de um pincel 
elnbebido de acido hydrochlorico (espirito de sal). 
: Qvanto ao tratamento das aphtas, que dependem de 

uma inflammação gastro intestinal, acha-se subor:dinado 
ao da molestia ]!lrincipal. (Veja-se gastro-enterite). 

GLOSSITE 
. I 

Esta rnqlestia, que é muito rara nos anirnaes, consiste 
na inflamnlação da lingua, seguida de calor e dôr, to
mando algulnas vezes côr violacea ou livida. E' occasio
nada pelo cóntacto de substâncias irritantes e causticas. 

Quando a molestia é passageira cede á dieta e bebidas 
refrigerantes ou torflad~s levemente laxativas~' pelaaddi
,ção de um pouco de sulfato de soda e aos g"argarejos 
refrigerantes. 

Quando é inflammação é preciso praticar logo UIna 
sangria no pescoço, e re'petil-a logo se o estado do doente 
e a violencla da enfermIdade a aconselaarenl. 

E' mesmo bom recorrer a escarificações nlais ou me
nos profundas no corpo carnudo da lingua. 

Quando a moles tia termina pela suppuração, abre-se o 
abcesso e prescreve-se gargarejos accidulados e adstrin
gente,s) e depois injecções com decocção de genciana. 
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ANGINA PHARYNGEA 

Dá-se este nome á inflammação da membrana mucosa 
que forra o pharinge, acompanhada ou não de inflam .... 
mação do veu do paladar. E' occasionada pela passagem 
repentina do ar quente ao frio, á acção de bebIdas fruu~, 

_ tomadas quando os animaes estão suados, o uso de 
alimentos irritantes., etc. 

Trata-se dando uóanimal agua morna para beber, 
cobrindo~se ' e administrando-se ... lhe gargarejos refrige ..... 
rantes e lavagens emolientes. 

Esfrega-se unguento populeiuro e cobre-se esta re
giâo de uma pene de carneiro com a lã para dentro. 
- Se ~ mol~stia é acompanhada de tosse administra-se 

frequentemente ao animal um electucari~ refrigerante 
(2); se sobreve:Q1 febre, faz-se uma sangrIa no pescoço 
e repete-se em caso d~ .neceS'sid~de. ' . . 

Quanqo sem o auxllio de todos estes meIOS a lnftam
mação foi debellada, é bOln applicar-se um sedenho no 
peito. 

GASTIUTE 

Inflamma.çãQ da membrana mucosa do estomago. 
Esta moles.tia é pouco conhecida nos animaes. . 

ENTERITE 

Inflammação da membrana mucosa dos iiltestinos. 
Toma diversas fórmas das quaes as mais notaveis são 

a enterite super-aguda que só se observa nos cayallos, 
a enterite f!guda, ckron~ca, .diarrl~ei~a e rfysenterica. 

A enterzte aguda é dlffiClI de dlstIngU,ir do gastro en-
terite. -

A enterite chronica é produzida pelo calor athmos
pherieo, pelo frio humido, pelos alImentos avariados. 
bebidas de má qualidade, etc. . 

Seus symptoinas são: tristeza, abatimento. falta de 
apetite, seccura e adherencia da peUe. pulso pequeno e 
frequente, difficuldade em expellir os escrementos que 
'sahem cobertos por uma camada de mucosidades al
gumas vezes são lnolles, fetidos e estriados de sa~gue, 
magreza em augmento . 

. T-ratamento. -" No começo recorre-~e ás beberagens 
f81tas com a decooçâo de sementes de lInhaça e cabeças 



de dormidejra, clysteres da mesma natureza e semi
dieta. , 

Quando se obtem um pouco mais, applica-se um ou 
dois sedenhof3 e substithl.em-se as beberagens emolientes 
por beberagens ?-rn.argas, feitas com chicorea seI vagem 
ou pequena centaurea, ou rnesmo casca de ca.mornilla. 
Dá"::'se alimentos ' escolhidos. 

Enterite dial'rhezea.-' Póde ser aguda ou ch"onica.
A primeira pôde ser occasionada por uma indigestão, O 
excesso muitas vezes repetido da alimentação, o abuso 
dos purgativ0s, o uso de aguas luás como bebidas, a 
humidade da estação, etc. ,I 

Seus symptomas são a sah,ida de excr81uentos liqui
dos, e abundantes de natureza mucosa ou serosa ou pu
rulenta, de ' odor algumas vezés muito fetido e contendo 
algumas vezes , estrias de sangue, vermes inteiros ou 
em fragmentos e parcellas ,de alimeI);tos que não foram 
attacados. O anünal temsêde, falta de apetite, olhos 
vermelhos, calor na bocca, pulso ' cheio e duro. , Ma
greza. 

O animal deve ser submettido á dieta e os alimentos 
devem ser dados em fórma liquida. -

Se a molestia é acompanhada de febre dá-se uma ou 
diversas sangria5, e beberagens refrig~rantes e opiacea's 
e clysteres da mesma natureza. 

Quando a 1110lestia vae dedinando emprega-se bebe
ragens adstringentes. 

Esta enfermidade póde passar ao estado chronicQ~ 
Enierite clysenterica.- Só differe da precedente"pol" 

uma gravidade ,maior e pela natureza dos excr81uentos, 
que são carregados de sangue. O tratamento é em tudo 
semelhante ao da dyarrhea. 

GASTRO-ENTERlTE 

E' uma inflammação da membrana mucosa do esto
mago e do intestino, produzida pelas mesmas Gausas que 
fazem apparecer a enterite. -

Seus symptomas são variados. 
Ora ha perda de apetite, sêde viva, lingua vermelha 

nas beiradas e na ponta, branca no centro, saliva rara 
e e~pessa, pulso cheio e frequente, olhos vermelhos 
(febr.e inflammatoria;); ora a. ~stes dif!erent~s sympt9'" 
mas Juntan1-se vomItas de bIhs nos caes, dlarrhea bI.". 
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liosa, côr a1llarella dos olhos e da lllucosa da bocca 
(febre biliosa): ás vezes ha diarrhea, fraqueza e fre
,9,uencia do puls'o, collicas passageiras, sêde luoderada, 
hngua cob8rta de unIa massa 'pardacenta e lodm;;a, ex
crenlentos 111UCOSOS (febre mucosa); outrils vezes a estes 
ultinlos ' symptomas vérn se juntar lá para 00 ~nl unIa 
fraqueza prJfunda, sOluholencia, febre , multo Intensa; 
deseoramento e infiltração dos olhos e das muscosas 
apparentes (febre putf'ida, €tdynamica); outr'as veze~ fi
nalmen,te, a 1110lestia c0111plica-se de convulsões, agita
ção; furor. vertigens~ etc . . I (febre atac'cica. febre ma
ligna). 

Estas dUC1S ultirnas Y<1riedades são nnlÍto graves e 
quasi sernpre nlortaes o o 

As outras pódenl ser tratadas pelo lllethodo antlphlo
gistico. 

Fortes sangrias no começo, clysteres emolientes, be
beragens lllÍtigantes ou acciduladas ; a abstinencia dos 
alinlentos são os principaes Il1eiós a mupregar. 

"As sangrias ,convérn principalmente no C0111eçO das 
g~stro-ehterites cuja invasão é violenta ~ principaln1ente 
quando o anÍll1alé novo, vigoroso e sanguineo e que a 
11101~stia 6 aconlpanhada de inflamn1ação de algum orgão 
parenchyrnatoso (figado~ pulmões~ etc.) 

Na variedade que recebeu o norne dejebre lnucosa~ as 
sangrias raras vezes ten1 occasião de sermu levadas tão 
ron,ge COlUO nos outros CR,Sos. No filU do tratanlento 
substituem-se as bebidas 11litigantes por beberagens 
amargas (pecocçãO de 'genciana~ de chicorea selvagam, 
etc.) 

Os revulsivos, taes cOlno os ~edenhos e os vesicator.ios 
devem ser banidos do tratanlento da gastro-enterite, 
excepto d'aquella que recebeu o nOlue de febre ataxica . 
. Neste caso o~ VCSil,o;1torios lHlS nadegas~ fricç,ões ir

rItantes sobre os rnelllbros. n applilo"lç.fw do gelo na ca
beç,a deveJn ser em pregados. 

INDIGEST :\O 

Dá-se o U llónlC de indigestú-o ;1 qualquer pertllrbaç-fto 
passagmra e subilm da digestU,o. 

Quando tratarmos das nlolestias dos different.es ani
Inaes teremos occasião de escrever as suas causas~ 
syn1ptomas e tratamento ' de cada especie. 
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TIMPANITE 

E' a indigestão aCO'lnpanhada de desenvolvimento de 
gaz no tubo digestivo e do arredondalnento do ventre, que 
tam borila quando se lhe bate. ' Os anirnaes herbivoros 
são particularmente a ella expostos. 

MOLESTIAS VEHMINOSAS DO rrUBO DIGESTIVO 

Dá-se o nome de vern1es intestinaes a anin1aes que se 
desenvolvem no interior do canal digestivo; sob a influ .... 
encia das leis da vida e de certas condições de fraqueza 
ou de molestia da parte na qual origina-se. 

Ulna vez formados, quer expontanea, quer pela evo
lução natural dos vermes trazidos ao interior do corpo, 
parecern poder-se ,multiplicar pela via da geraçã<? e per
petuar-se tanto <iJ uanto o pern1ittirem as circumstancias 
favoraveis á sua propagação. 

Os vermes existern algurnil.s vezes ('In grande quan
tidade no tubo digestivo, sem que nenhurn accidente 
accentue sua pres~nça , outras vezes irritmu este canal 
e dão logar a todos os signaes de un1a imflammação, 
ordinariamente chronica. da lnembrana mucosa gastro
intestinal, apetite variavel, lingua suja, colicas lnais ou 
menos vivas, diarrhéa, dilatação das pupilIas, coceiar 
na ponta do focinho e do anus ; algumas vezes os ani
m'aes são attacados de epilepsia. 

Cbmbatefi1-se os vermes por nleio de substancias anti
hehnin~icas. convindo conti'lluar o uso desses med5ca
n1entos duránte muito teInpo e fazer seguir seu emprego 
de' urn purgativo, afiln de provocar a expulsão 'des 
vern18S. ' 

CAPITULO IX , 

~"olestias dos orgão8 ,da .oespiração 

CORYZA 

E~~ta molestia consiste 11a iuflarnmaçã,o da IllOUl brana 
lHucosa do n(:!riz (mernbrana pitni~aria). 

O coryza pôde attacm: todos os 'animaes domesticos, 
porém o .cavaJlo é o fi1aIS exposto. Segue-se os bois e 
os carneIros. 
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Trataren10s dessa enf'Brrnidade 
" 

. 
81n cada espeCle 

quando fôr ' occasião. " 

ANGI"N A LARYNGEA 

E' a inflarnmação da membrana muccosa do larynge, 
occasionada geraJn1ente pelos resfrian1entos e caracteri
sada pela difficuldade da respiração que se executa com 
Fuido, a dilatação das na;rinas, o constrangimento que 
os animaes sentem en1 Inover com a cabeça, a tume,
facção da garganta, a dôr que o animal sente quando se 
explora esta parte~ o ruido quê se ouve quando se ap
plica o ouvido. 

O tratamento é identico ao da angina pharyngea, s6-
mente,1 quando ha perigo de suffocação, é necessario pra
ticar-se a tracheotomia. 

I 

CATARRHO PULMONAR 

Assim se chalna a inflalnn1ação da Hwn1brana ll1U-. 
cosa dos bronchios, Inolestia que póde ser occasionada 
pela passageln subita do quente ao frio, a impressão de 
uma bebida fria, estando os animaes suados, etc. 

Seus symptomas são constrangin1ento e difficuldades 
da respiração, tosse lnais ou menos forte, secca e fre
quente no começo, depois menos frequente e Inenos 
secca, o escoan1ento pelo nariz de uma 111ateria aguada. 
esbranquiçada, quasi transparente prÍlneiro. e que pouco 
a pouco torna-se mais viscosa. espessa, opaca e acaba 
por t0111ar côr amarellada. ' 

Se a molestia é forte desenvolve-se febre. 
Tratamento.-Conservar agasalhado o anilnal e dar

lhe m~ia dieta, fazel-o tomar todas as manhãs un1 olechu
cario adocicante, sangral-o no pescoço se sobrevem 
febre e reiterar a sangria .at6 que os signaes da inflmn
mação tenhan1 desapparecido; passar ' depois dois se
denhos no peito, conservaI-os bem limpos e applicar-Ihe 
todo~ as manhfts nnguonto de basilicão. 

FLUX.\O DE PEITO 

~ 

E' UIna inflamn1ação do tecido do pultllão, 11101est1a 
grave, cujas cau~as são analogas ás das Illolestias prece
dentes. 
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Seus symptomas são: no começo tristeza, narinas di
latadas, tremuras algllluas vezes seguidos de calor,. 
pulso forte, respiração mais ou menos acelerada, movi-
mentos dos flancos repetidos. ~fr._ 

Se a molestia estende-se aos dois pulmões, apoiando
se o ouvIdo sobre a parte do corpo que ahi corresponde, 
ouve-se apenas o ruido da resp~ração; se é limitada 
a um só pulmão, este ruido é mais forte no pulmão 
são. -

Se a molestia não é detida em sua marcha por uma 
sangria, a tristeza augmenta; as mucosas apparentes~ 
as do nariz principalluente, tornan1-se vermelhas; o ar 
expirado é quente, a tosse secca e frequente, as partes 
do peito ' que correspondem aos logares inflammados, 
dão UIU som cavo quando percutidos, o ruido respira
toria é substituído por unl ruído particular, chamado' 
ruido crepitante. . 

Após alguns dias a luolestia camínha para uma qual
quer face: ou o animal fica curado, ou tem logar a indu
ração, ou apparece a gangrena logo seguida da luorte. 

Trg,támento .-A sangria geral é u meio mais poderoso
a oppor a esta molestia, bebidas emolientes, electucarios 
adociçantes todas as manhãs, dieta severa e repouso 
absoluto. 

ASPIiYXIA 

Dá~se o non1e de asphy;xia á morte apparente occasio
nada pela suspensão da respiração, trazendo com eHá a 
detenção da circulação do sangue e a cessação da acçã,o 
do cerebro. 

As causas que a produzem são ou falta de ar ou a 
inspiração de ga?!es deleterios. 

Tratamento.-Deve .... se antes de tudo afastar a causa 
da àsphyxia, collocar o apimal em um local bem arejad9' 
fazer fricções muito rudes sobre os membros com o finl
mento ammoniacal, vinagre, essencü" de therebentina , 
insuflar vapores de fumo nas narinas, administrar 
clvsteres acres e purgativos) e finalmente, se a asphyxia 
depende d~ alguIll e'mbaraço na garganta, praticar a 
tracheotomIa" 
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CAPITULO X 

Molestias do systema seroso e eellu!ar 

PLEURISIA 

Estg, enfermidade é urna infianl1nacão da 111emb1'an1. 
seros~ que forra o peito e 0S Ol~gãos qt{e ne11e se cont(~íi l 
(pleura). 

A pleurisia aguda é algumas vezes a consequencia 
das affecções do pulmão, na maioria dos casos ó produ
zida pelos reSfrianlentos subitos, bebidas 11lUito frias, 
quando o animal tetn calor. 

.. Não é facil no principio distinguir a pleurisia da ft.nxiío 
de peito; pois. a tremura. a anciedade, o constrangi
'111ento da respirJc;ão. a seccur:l da bocca, são synlpto
rnas commun~ a estas duas molestias. 

Quando poréu1 a pleurisia data de muitos dias e que 
está bem declarada, a . tosse secca, rara, pequena e 

.comoabortada, o pulso rapido, a ausencia de ruido 
crepitante, a 'fraqueza do ruido respiratorio em quasi 
toda a extensão do peito, a sensibilidade das paredes á 
percursão) são signaes que não pernlittem desco
nheceI-a. 

No quinto dia a pleurisia termina pela resolução ou 
pelo derranlaJnento. 

1 ratamento.-Deve ser energico e enlpregado desde o 
c0111eço. Comelja-se por uma larga sangria geral; logo 
depois applica-se uma forte cataplasma de farinha de 
mostar~a sobre os l~dos das paredes inferiores do peito. 
tendo SIdo estas regIões anteCIpadamente raspadas e feic
cionadas com yinagre quente. 

No filn de du~s h<;:>ras, dá-se ~umerosos golpes (}(> 
lanceta ou. de", blsturll !10engurgltamento que resulta 
desta apphcaçao) e expoe-se a parte ao Yapor de agua 
fervendo. afinl ele obter urn abundante es.corrinlento de 
sangue. 

Feito isto torna-se a applicar o sinapisrno) e reitera-se 
os golpes de lan~eta , e por conseguinte as sangrias locaes, 
tanto quanto eXIge o estado do doente. 

Depois substitue-~e os sinapismos por cata.plasmas de 
linhaça. 
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HYDROPISIA DO PEITO 

. .:\. acculllulação do l.iquido. na eavidade do peito é quasi 
constantemente o effmto da Inflam mação aguda ou chro
nica das pleuras. 

Seus symptomas ~ão: respiração entrecortada, irre
guIar; inspiração gTand~, expiração cu~ta, battimentos 
dos flancos, tosse secca, frequente e chlante ~ ausencia 
cornpleta do ruido respÍratorio e matidez nas regiões su
periores, nlucosas pallidas e infiltradas, ceden1a debaixo 
do peito e algunlas vezes debaixo do ventre e nos mem
bros; difficuldade no andar; cansaço e narinas dila
tadas. 
lúnprega~se diuretico, ' tartaro stibiado elU alta dose, 

funcção do peito para dar passagem ao lIquido aCCUIIlU
lado nesta cavidade, pórélll rara,s vezes se cura a hydro
pisia do peito. 

PERITONITE 

E';1 infiammação da lIlembrana serosa que forra 0 
abdornen. 

TeIll por causa as chaga.s do ven~re, a pre~ença de um 
corpo estranho nesta cavIdade, a Inflammação de uma 
parte visinha, suores recolhidos, a castração, ,partos la~ 
boriosos, .etc. Affecta mais ao cão e ao cavanó que ao~ 
outros anImaes. 

Seus svmptomas são: calefrios parciaes, sensibili
dade do -Ventre, respiração curta, ~~U~~0 frequente, pelle 
secca, língua sa~urrosa, ausencia de' qualquer svmpto
lua de molestia e de rnolestia intestinal. O aninutl "mostra 
agitação intermittente. 

Esta molestia é quasi smllpre rnortal . J 

HYDROPISIA ABDOMINAL 

Esta molestia ataca de preferencia aos cães. 
E' muitas vezes a consequencia de uma inflammação 

do peritoneo chronico, ou então do figado, 'dos rins, do 
intestino, etc_ 
Appar~ce tambem. algul!laS vezes sob influencia do 

frio humIdo, das bebIdas frIas, etc. 
O volurne ~crescente do ventre, a fluctuação .· que ahi 

faz perceber o liquido, quando apoiando-se a mãõ sobre 
um dos lados do ventre, percute-se ou faz-se percutir do 
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outr9 lado por um ajudante; a difficuldade da re~piração, 
occasi'onada pelo recúo do diaphragma para dla~te e a 
compressão dos orgãos da respiração; a sêde ynr:a, as 
urinas raras e a magreza do animal são os prÚ1Clpaes 
signàes que fazem reconhecer esta molestia. 

O tratamento da hydropisia do peito .é ana19g~ ao da 
hydropisía abdominal e ' nem sempre é segUIdo de 
SUCCi'sso. 

IfYDROCÉLE 

I I 

EJ o nome que se dá ao accumulo de serosidade nos 
envolucros dos testiculos. 

A hydrocéle póde ter sua séde no tecido cellular que 
separa estes envqlucros (hydrocéle por infiltr'ação), ou 
na cavidade da tunica vaginal, (hydrocéle por derrama
mento). 

A hydrocéle por infiltração tem sempre logar nos dois ' 
lados da bolsa ao lnesmo tempo, apresenta-se sob a 
fórma de um tumor moUe, pastoso, conservando a im
pres'são do dedoe estendendo-se a todo o serotum. 

Acompanha algumas, vezes a hydropisia do ventre 
e então é ordinariamente fria; é pelo contrario quente ~ 
dolorosa ' quando depende unicamente de uma affecção 
dos en'Volucros testiculares: é neste ultimo caso SÓlnente 
que ella pôde ser tratada. ~ 

,Este tratamento consiste en1 emolientes sobre as bolsas, 
em applicar sobre as mesmas partes bandes matelassées, 
ás quaes se faz succeder as applicações . resolutivas e 
adstringentes,' (agua de cal COln ~spirito de vinho, de
cocção de casca de carvalho, alvaiade deluido em yi
nagre). 

As escarificações não devenl ser postas em uso senão 
no caso de insufficiencia destes meios. 

A hydropisia por derramamento sô tmn logar de um 
só lado: apresenta-se sob a fôrma de um tumor liso, 
igual, molle, indolente, InoveI na sua superficie, aug
nlentando de volume de baixo para cinla j irreductivel e 
não v~riando de volume com as differentes posições que 
o cloenty possa tómar. 

O tratamento desta nl01estia consiste luais ordinaria
mente na castração, que é o nleio de cura mais seguro. 

No entanto quando a hydrocéle é simples, pôde-se 
tentar a puncção das qolsas para dar sahida ao liquido 
e fazer seguir és ta QperaQão de UnUL injecção de tintura 
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,Ide ,iodo mui to di! uído e,m, a,glla na bolsa , vaginal, afim 
de lnfiammar as superfiCles.desta bolsa e de determinar 
a adherencia, 

03DEMA 

Tem este noma a hydropisia parcial do tecido 
cellular. 

O redema póde 'ser f Fio ou quente. 
O primeiro é ordinariamente aconseq uencía de unI 

obstaculo á circulação ou de uma pleurisia chl'onica ou 
então de uma hydropisia do ventre; algumars vezes se 
desenvolve sem causas conhecidas; mostra ... se debaixo 
do "entre, do peito, nos membros, sob a fórma de tumor 
uniforme, frio, indolente, estendido, deixal).do-se facil
mente deprimir, mas guardando durante algum tempo a 
depressão do dedo. 

O tratamento desta affeeç&,o é raras vezes seguido de 
successo quando depende de U'Ina outra molestia; é 
então á moles tia principal que se precisa prestar cuida
dos, no caso contrario as fricções arómaticas ou espiri
tuosas, os diureticos ínteriormente podem ter bons 
etreitos. 

O cedema quente pó de ser produzido pela suppressão. 
da ~ranspiração d.a pelle, chagas, contusões} cessação 
subltá da amamentação. 

Apparece principalmente nas pérnas, debaixo do ventre 
e do peito, nas mamas} na bainha do penis, onde se 
mostra debqixo da fórma de uma tumeffacção uniforme, 
mais ou menos extensa, UlTI pouco quente, levemente 
sensivel, resistindo debilmente aos dedos. 

E!sta moles tia desappareceordinariamente com a causa. 
que a produzio ; no caso contrario I.'ecorre ... se aos meios 
i,ndicados para combater o redeIua frio. 

ANAZARCA 

A anazarca, é a hydropisia geral do tecido cellulal' , 
Póde ·ter por causas e synlptomas os mesmos do oodema, 
sendo identico o tratamento. . , . . ) 

Unican1ente a anazarca e ma 1s gl'ave. , 
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CAPITULO XI 

Mole.tias dos orgãos de secreção 

PAROTIDITE 

E' a inflamnlação das glandulas saliyares. collocada~ 
aos lados da parte superior do pescoço~ abaixo das ore
lhas, eÍltre a parte posterior da nlundibula inferior e a 
primeira vertebra d0 pe~coço. 

Sobrevêm algumas vezes expontaneanlente nós ani
IIlaes novos, quer de unl só lado quer de ambos mIl con
seguencia da impressão do frio, porém na maioria " dos 
casos é produzida por pancadas e golpes. 

Tratamento .-Se a nlolestia é leve basta garantir-se 
a garganta do frio, cobrindo-a de uma pelle de cordeiro 
con1 a lã para dentro e dar ao animal alimentos faceis de 
mastigar e engulir. 

Sendo a inchação considerayel passa-se unguento po
puleum ou cataplasnlas suavisantes. Se sobrevem febre 
recorre-se ás sangrias nlais ou menos fortes~ á dieta e ás 
beberagens temperantes e clysteres enl01ientes. 

Finalmente, quando apezar de todos esses cuidados 
sobrevem um abcesso, é preciso apressar em dar passa 
gem ao pus, tomando-se todas as precauções necessa
rias, para não fazer senão uma pequena abertura~ afim 
de evitar ferir a parotida e dar por conseguinte, ~ogar a 
uma fistula salivar. . c; 

INFLA~L\L\(; .\O DAS .MAMAS 

Esta nlolestia observa-se llltütas Yeze~ na \"(lera. na 
egua e na o\'elha. Tratarenlos della en1 cada espccle 
quando chegar a occasião. 

HEP.\TITE 

A hepati~e é UIlIa ~nflaI?m~ção do figado. :Nlolestia 
rara nos anlnlaes: lnuüo drffiCll de reconhecer. existindo 
raras vezes. Quasi sernpre é aCOlnpanha.da de ~lnnanlnl<l
(;,ões gastro-intestinaes e confund~ndo seus :~ynlpton1as e. 
seu tratame~to " conl os destas ultImas molestj~l~ (veja-se 
gastro-entarlte). 
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NEPHRITE 

Esta moles tia pó.de ser devida a pancadas, na região~ 
lombar, esforços VIolentos, a certos medicamentos, taes 
COlUO os diureticos quentes e as cantharidas~ a prese1).ça 
de calculos nos rins, o uso de certos alimentos acres,etc. 

Oaracterisa-se pela sensibilidade da região lombar, 
retracção frequente e alternativa dos testiculos nos 
machos; raridade da urina que então é turva e sanguI
nolenta~ etc. 

Esta molestia, lunito grave e succeptivel de determi
nar a nlorte~ deve ser cOlubatida energicamente~ 'logo no 
come'çQ, por amplas sangrias repetidas. \ ' 

O animal deve ser collocado en1. tenlperatura branda, 
conservando-se o ventre liyre por llleio de clysteres enlO
lientes. Para uso interno dá-se-Ihe beberagens feitas 
com gOllllna ou decocção de S81uente de linhaça, sub
mette-se ao repouso ,e á dieta, e na região dos rins appli
ca-se uma ahuofadinha enl0liente feita com farello e 
farinha de linhaça, que se conserva constantemente hu
mida regando-a com agua morna ou decocção de farello. 

E' necessai'io persistir no emprego de todos estes m.eios 
até diminuição dos synlptomas. 

Obtido este prinle,iro effeito applicanl-se seder~hos nas 
nadegas. 

CA THARRO VESICAL 

o catharro vesical é determinado pela presença de 
calculos e a permanencia muito prolongada da urina na 
bexiga, os abalos que produzem .os esfOrços violentos, 
aos quaes os animaes se entregam, principalmente quan
do a bexiga está cheia, etc., etc. 

Os symptomas são anciedade, agitação, patinha-
111ento dos mernbros posteriores. A urina é nluÍtas vezes 
clara e ás vezes turva e avermelhada, escapa-se por 
jactos e com grande difficuldade. 

Tratamento .-Sangrias e repetidas no come<;o, clys
teres suavisantes, beberagens conlpostas com a decocção 
adoçada da sornento do linhar:a , dirigir-se-ha debaixo 
do ventre vapores ,de. agua fel'v~ndQ e applica-se nos 
lombos UIU3, almofadInha emohente corno no caso, de 
inflainmação dos rins. 

LIVRO DO CRIAI1óR . ' 
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HEMATURIA 
.' 
Esta molestia é luais conhecida pelo nome ~ulgar d~ 

. 111'ijo de sangue. Quando tratarmos das molestIas relatI
vas a cada especie, teremQs occasião de dizer alguma 
CQusa sobre ella. 

DIABETES 

A.diabetes é um fluxo immoderado de urina. Desco
nhecem-se as causas. 

O tratamento deve ser todo , tonico, UIna alimentação 
substancial e contendo lnuitos principios nutritivos sob 
um pequeno volume7 bebidas ferradas e alguns toniços 
interiormente. 

DIDYMITE 

Esta molestia é UIna inflammação dos testiculos. Co
nhece-se pelo ehgorgitamento que se manifesta nestes 
orgãos7 pela sensibilidade destas parte.s, pela tensão das 
bolsas, difficuldade de andar, afastamento dos membros 
trazeiros, etc. 

Tratamento.-Sangrias no pescoço ou na taboa da 
coxa, applicação de bichas nos testículos se se trata-se 
de um aninlal pequeno, locções enlolientes sobre estas 
partes, applicação de cataplasmas suavisantes, repouso 
absoluto, regimem alimenticio severo, bebidas de agua 
fresca levernnte nitradas, clysteres emolientes adminis
trados em épocas proximas, taes são os meios a empregar 
no principio, desenvolve-se um abce~so abnesse; se 
o testículo endurece recorre-se ás fricções resolutivas. 

SARCOOELE 

E' Ulll tumor formado pela inchação sqhirrosa ou oan
cerosa do testiculo. 

E' muito grave. O testiculo apresenta-se então sob a 
fórnla de Uln tUlllor Qvoide o",u espheroidal, llluitopesado, 
pouco quente, Selll fiuc,tuaçao .. ~em m],ldança de côr na 
pelle, de grossura 11lultO val'li:I.VBI, filas que pó.de to1'
l"lar-Se en01'1118. 

Tratamento. O melhor ·é a ablação do te~ticlllo 
doente . I 
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CAPITULO XII 

ltI •• os'i.s da peUe 

SARNA 

Molestia cutanea essencialmente contagiosa., consis- , 
tindo em vesiculas levementeelavadas acima do nivel da 
pelle, con$tanteme'nte acompanhadas de desl!;aranjos, 
traI1:sparentes no seu apice, ,contendo um liquido seroso 
e VISCOSO. A sarna é produzIda por um pequeno orga
nismo. 

Trataremos della em cada ~specie na occa!;5iâo oppor
tuna'. 

DA,RTHROS 

Molestias da pelIe ordinariamente ehronica, caracte
risadas por pequenos botões vermelhos, pustulosos, reu
nidos em placas mais ou menos largas e de fórmas muito 

'::. variadas. "-
As' placaf3 dal'throsas deverão ser durante muitos 

dias lavadas frequentemente com agua emoliente, 
insistindo-se tanto ' mais sobre estes meios quanto maii' 
os darthros sejam acompanhados de inflamluação ~ 

Os cães e em 'geral todos os anüna,es pequenos pódem 
ser postos em banhos mornos. 

Após alguns dias deste tratamento as locções em oli
entes devem ser substitui das por locções ou banhos an
tisporicos e por uncções de topicos anti-darthosos : a 
mistura em partes iguaes de alcatrão e de sabão verde, 
unguento mercurial enxofrado., a mistura de unguento 
mercurial duplo e de unguento vesicatorio, a pomada 
.de precipitado branco', etc., ,dando .. se ao mesmo tempo 
ao animal .beberagens diaphor,eticos, diariamente, po
dendo tambem dar um purgatIvo no começo e outro no 
fim do tratamento. 

l ' 
\ .. 

ERYSIPELA 

E' uma luolestia dapelle, aguda, superficial, ás vezes 
rtluito estendida, sem inchação sensivel, susceptivel de 
se deslooar, carracte:rjsada por 11m rubor am~rellado, que 
se p'troeb\) afailtQJnQo o pello 4Q animal. 
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Tratamenio.-Meia dieta, applicações emolientes, se 
é leve; sangria geral, applicações emolientes, bebidas 
acciduladas, unguento mercurial se é interna. 

EBULIÇÃO 

, 
E' uma erupção de pequenos botões mais ou lnenos 

numerosos e aproxinlados, que sobrevem algumas vezes 
sobre o corpo dos animaes domesticos. 

Esta erupção desenvolve-se particularmente sobre as 
espadua's, aos lados do peito, no fio do lombo, nos rins, 
na garupa e no pescoço' estes botões que apparecenl ás 
vezes subitan1ente. são geralmente largos, achatados e 
indolentes. \ 

Esta affecção é pouco grave, e mesm o raras vezes 
perturba a saude , desapparece por si Íllesll10 no fill1 de 
20 ou 30 horas. 

No eritanto aconlpanha-se algunlas vezes de unl pe
queno luovimento de febre, que cede 11luitas vezes como 
por encanto ao enlprego de un1a sangria. 

A ebulição é pouco conhecida em suas causas e em I 

sua natureza; é provavel que se confunda por este 
nome vulgar muitas affecções differentes uma das 
outras. \ 

CAPITULO XIII 

lIolestias do s-ystelna ne."voso 

EPILEPSIA 

A_ epileps~a (~ ull1a mO,lestia neryosa, que pôde atacár, 
todos os allllllaes o que e caracter1,sada por ataques mais 
ou rnenos aconlpanhados de n10V1111entos convulsiyos . , 
geraes ou parclaes , quo duranl por 111ais ou nlenos 
tempo" ~ são a.companh~d.os da s~ppressão completa da 
sen~:nblhdade o du exermclO dos dlffel'entes sentidos. 

Uma das cau~as nlais frequente da epilepsia é a pre
senr.a de vel'lnes 110 canal intestinal. . . 

Adnütto-se aInda entre as causas a hereditariedade, 
o te1'1'01', a colura. as chHgas, as contusões l as fracturas 
do c1'aneo, sobrevindas na face interna de~ta cavidade 
a inflamnlação chronica dos envolucros do cerebro. ' 

Aconselha-se o uso do opio, da valerina, da digitalis 
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purpurina, do ether, do extracto de narciso, etc., no en
tanto na lllaioria dos casos a epilepsia póde ser consi
derada como Ínolestia incuravel. 

TETANOS 

Esta molestia consiste em uma contracção per111a
nente e comp-Ietamente independente da vontade do 
apimal, dos musculos em geral e 111ais particularnlente 
dos musculos extensares. Ataca mais os solipedes e os 
carneiros e póde aflectar só mente uma, algumas ou 
todas as regiões do corpo. 

Empreguelu-se sangrias, banhos mor~lOS, fumigações 
de vapor d~agua fervendo debaixo do ventre, cobrindo
se antecipadamente o corpo com uma larga coberta; 
m adicamen tos an tispasmodicos, sudorificos, narcoticos 
e principalmente o opiUín, os purgativos, os vesicativos, 
os vesicatorios sobre os rins, nas nadegas ; clysteres 
irritantes, etc. 

CAIMBRA 

E' UIua contracção involuntaria de curta duração, re
pentina, e acon1panhada · de uma ospecie de amorteci
mentodoloroso da parte que é 'séde. 
Disp~nsa medicação'. 

CONVULSÃO 

Dá-se este nome a qualquer movimento desordenado, 
independente da vontade do animal e reproduzindo-se 
com curtos . intervallos, assim como aos abalos e con
tracções violentas de um maior ou menor numero de 
o~gãos. , ,., . 

As convulsões sao nlalS frequentemente observadas 
no cavallo, no cão e no porco. 

Não constituem molestias particulares, porém sim 
symptomas que se fazelll no~ar ~o decuL'so d~ certas 

. enfe,rmidades, taes COIUO a epIlepsIa, as molestlas ver
minosas, as irritações gastro-intestinaes, etc. 

E' pois a molesti~ que causa as convulsões que é pre
ciso tratar. 
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HY:OROPHOBIA 

E' uma m01estia nervôsa que p6de atacar t~do~ os 
animaes domesticos: . porém que se mostra prIncIpal
mente nos cães. 

Tem por caracter principal a vontade que têm os 
doentes 'de fazer uso de suas armas offensivas. 

Assim os carnívoros, e a maior parte dos animaes 
damnadostnordem, além disso o cavallo escoucêa, o 
boí dá chifradas, o carneiro e 'a cábra dão cabeça.das, etc. 

Além destes symptdmas' juntà--se o horror que os ani .... 
maes têm pelos objectos lustros<?s e polidos.. . _ . 

Quando , tratarmos das molest1às do cãO dIremos ruals 
sobre esta terrivel enfermidade. 

APOPLEXIA 

Na maioria dos casos a apoplexia manifesta--se de um 
modo subi to ; fere então os animaes como um raio, 
éstes cahem e offerecem o estupor, entorpecimento, a 

' fixidez e a insensibilidade nos olhos, a immobílidade 
das palpebras, a 4,ilatação das pupillas, o rubor das 
membranas mucosas apparéntes. 

As narinas muito dilatadas,a respiração curta e lenta; 
o pulso raro e compassado; finalmente, ha immobilidade 
mais ou menos completa, ínterroinpida ás vezes por 
alguns movimentos convulsivos. 

A ' morte não tarda a pôr .fin1 a este estado. 
Quando os animaes não morrem, a paralysia e im

mobilidade podem succeder á apoplexia. 
Tratamento. O animal deve sel'logocollocado em um 

logar fresco, fazer-lhe sobre a- cabeça abundantes locções 
de agua. bem fria ou duchas de agua levemente avina
grada, fazer-lhe respirar vapores de vinagre e friccionar· 
lhes fortemente as estremldades com eSS6nCla de the ... 
rebentina. 

Logo que se obt~ve uma melhora, recorre-se ás 
emissões sanguíneas e ás sangrias da taboa da coxa. 
Nã~ nos ~treyemos a .insistir ~obre a urgenoia das 

~angrlas, pOIS VI este melO ser mUltas vezes seguido de 
lnsticcesso. 

PARALYSIA 

Diminuição ou abolição da contractiIidade dos lnus
culos de uma ou diversas partes do corpo, com ou 'sem 
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lesão da sensibilidade; e por consequencia abolíçã'o ou 
diminuição da faculdàde de mover estas partes. 

Quando a paralysia é limitada á parta trazeira, recebe 
o nome de ptLrapleg,ia. 

Estas molestias são muito raras nos animaes. 

CAPITULO XIV 

Molestias dos olbos 

OPHTALMIA 

Assim se chama a irtflammação dos olhos} conside
rada de. UIU modo geral. Esta molestia apresenta al

,gumas variedad~s} que são relativas á sua ,séde, á "sua 
natureza ~ á suas cón1plicações. I 

Quando a" inflammação é limilada à; 'conjunctivite, 
lnembraria que forra as palpebras e a face anterior 'do 
globo do olho), designa-se 'pelo nome de ophtalmià ex
te1"na. o~ conjunctil)ite}' g.uan,do alla propaga-"-se ás partes 
constitUIntes do gloho occular, a ophta1npa tem o nome 
de intet'na, finalmente estamolestia, geralmente àguda 
no prirtcipio, póde p,ersistir a.poz o desapparecimento dos 
symptomas írttlannnatoríos, e tornar-se thronica. 

No primeiro caso" o' tratamento é o séguinte; averi
guar primeiro a causa dá ophtalmià, se depende de unia 
causa externa, de UU1 corpo estranho introduzido entre 
as . palpebras e o bulbo do olho; é preciso extrahil-o pois 
sem isto todos os remedios possíveis tornar-se-híam 
jnuteis. ' 

Quando esta não é a causa, algumas lbcções de agua 
fresca bastam para Çlissipar o mal, póde-se no entanto 
tornar, a cura mais rápida, instillando dfariamente al
gurnasgottas de um collyrio adstringente. A ophtalmia 
sendo grave é necessano recorrer-se a uma sangria 
geral, meia dieta e á applicação sobre oõlho de com
pressas de um collyrio calmante. 

Quando diminue a inflammação passa-se um sedenho 
por traz da orelha e volt!1-se aos co.llyrios adstringet~~es. 

No caso de ophtalmta ,aguda lnterna o tratamento 
deve ser inteiramente antiphlogestico ; sangrias geraes, 
dieta, bichas em redor dos olhos} collyrios sUávisantes, 
cataplasmas, calmantes, etc. . 

No caso de ophtalmia chronica; cauterisa-se. 
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CATARA f A 

Esta molestia consiste .na opacidade, que~' do crysta
lino, quer de sua capsula. quel' destas duas partes ao 
mesmo t81Upo: opacidade que se oppõe á. passagem dos 
raios luminosos e impedem a visão. 

A medicina não possue nenhulu n1eio ele restituir ao 
crystallino a transparencia que elIe perdeu. 

GO fT A SERENA 

A gotta serena ou a amaurose consiste na perda com
pleta da vista, sem alteração apreciayel do olho ou das 

\ diversas partes que o cOlupõe. 
Póde ser produzida pela paralysia da retina, pela do 

nervo optico, ou pela atrophia deste nervo; depende 
tam bem alguluas vezes de certas affeeções e cessa com 
ellGts. 

A verdadeira an1aurose nasce debaixo da influenoia 
da ophtalmia chronica .. da habitação dos logares baixos 
e humidos, frios e escuros, da luá alimentação, etc. 

Tem-se aconselhado combater a amaurose C0111 se
denhos atraz da orelha, purgativos, collyrios excitantes, 
vapores de ether ou de amluoniaco sobre os olhos, 
porélu forç.a (.~ confassar que na luaioria dos casos estes 
meios são 11lUito raras vezes seguidos de imsuccesso, 
e quasi sempre a amaurose é incuravel. 

) 
Fórlnas dos luediealnentos 

Preparall1-se os 111cdicaIllcntos debaixo de un1 grai1de 
nUlue~o de fórluas : vamos indicar e111 algumas palavras 
as maIS usadas. 

MEDICAME!\TOS SOLIDOS 

Chamam-se espeeies, misturas de diversas plantas ou 
partes de plantas gozando . de propriedades analogas 
seccas, cortadas miudas e bem misturadas. ' 

Pó.- Qualquer substancia solida reduzida em parti
cuIas finas pela pulverisação. 



-121 -

PREPARAÇÕES l\fOLLES 
'\l 

Chama-se extracto o producto molle da evaporação de 
um liquido, obtido quer pela simples expressão dos ve
getaes, quer por sua infusão,decocção ou rnacer~ção na 
agua, nü vinho ou no alcooI. . ' 

Electuarios. são compostos n1011e8 fOPlnaé!.os de pós Ol~ 
de oútros medicamentos incorporados no n1e1: na calda 
ou em um extracto vegetal. 

Pomada é todo o medicamento dissolvido ou mistu
rado na banha de porco ou outra qualquer gordura. 

Cataplasmas são misturas de farin,has, de pós ou de 
polpas diluidas na agua ou no leite, e que se applica ú 
superficie do corpo com o auxilio de uma' facha. 

Quando a farinha de mostarda é a base da cataplasma 
toma o nome de ~inapismo. 

PREP ARAÇÕES LIQUIDAS 

Designa-se pelos nomes de 
Bebiáas, os liquidos que os animaes tomam por si 

mesmo sem nenhum' auxilio estranho. 
, ~eberagens ou poções, medicamentos liquidos que se 

dá aos animaes em dóse e em horas prescrip~as, COln o 
auxili<? 4de urna . garvafa. de un1 chifre, ou de qualquer 
outro Instrumento. 

Chama-se infusão a dissolução de certos principios 
de um corpo obtido, despejando-se sobre este corpo 
agua ou um liquido fervendo. 
D~coeção é a dissolução obtida fazendo-se ferver o 

corpo com o liquido. . 
.Jlaeeração é o que se obten1 m'ergulhando-se um corpo 

em um liquido na ten1peratura ordinaria, ahi abando
nando-o durante um tempo mais ou lnenos longo. 

Loeção é qualquer liquido que serve para lavar uma 
parte do corpo. 

Clyster é qualq~.ler liquido que serve para ser inje
ctado nos intestinos pelo anus ; injecta-se com o auxilio 
de uma seringa. 

Gargarejos são liquidos destinados a seren1 injectados' 
na bocca. 
, injecções são liquidos que se de.speja ou que se verte 
en1 todas as outras naturaes ou aCCldentaes. ~. 

Collyrios são rnedicamentos liquidos destinados a se
rem applicados nos olhos. 
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Linime11,tos s,.ão COIllPostos dê Cbhsistencia e base ol~o
ginosas, que se emprega em diversas partes do corpo. 

ADMI~lstRAÇÃO DOS MEDlCAMENtOS 

As dóses em que se applicam os medicamentos são 
differentes para cada um delles, conforme sua natureza 
e seu grão de actividade. . ' 

Em geral as dóses de uma mesma substancla medl
camentosa devem variar conforme os effeitos . que se 
propõe obter, oonforme a idade; a temperatura -do ani
mal, e principalmente conforme a especie a que elle 
pertence. 

Bourgelat calcula que para um potro de um anno a 
quantidade de lnedicamento a empregar deve ser um 
terço'para um cavaHo adulto, a .'lnetade para um potro de 
tres anHos; é de opinião que as dóses devem ser oal
culadas sobre as mesmas 'bases pára os animaes das 
outras especies. 

Os effeitos dos medicamentos differem completamente, 
conforme a dóse eIn que são empregados. 

CAPITULO VI 

:' ClassiflcaeAo d .ns medicamentos . . 
Classificam-se os medicamentos seg'undo os affeitos 

que produzeIn: \ 
1°, emolient~s; 2°, temperantes, 3°~ festimulantes, 4", 

tonicos, 5°, adstringentes; 6°, purgativos; 7°, votimiti
vos; 8°, di urecticos ; 9°, emmenagogos; 10°, narcoticos 
11°, solutivos, 12°, sudorificos; 13°, causticos. 14°. ver~ 
mifugos. 

MEDICAMENTOS EMOLIENTES 

Os en10lientes, tambem chamados mitigantes e adQci
cantes, são medicamentos que tenden'l a. amollecer, os 
quaes se acham em contacto e em amortecer sua sensi
bilidade. 
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FORMULAS DE PREPARAÇÕES EMOLIENTES 

N.l Pó 

Pó a.e althéa. ,2 partes 
Pó de gomrna arabica.. 1 » 

~Misture-see conserve-se para quando fô~ p'reciso. 

N~ 2. Electuario 

Pó de alcacuz. 60 grammas 
Pó de althéa ~ .. 60 » 
Mel superior. . . 240» 

Misture-se intimamente e faça-se o animal tomar de 
manhã em jejum. 

Póde substituir-se. querendo um destes pós pela gom
ma, arabica. Combate.,.se uma affecção caraoterisada por 
uma tosse teÍmosa; póde-se juntar 7 a 8 grammas de 
extracto de opium aquoso. 

N. 3. Cataplasma elnoliente 

Folhas de malva. 2 punhados 
Farinha de linhaça. 1 » 

Agua.. . quantid. suffi. 
Faça-se cosinhar a malva, mecha-se durant~ alguln 

tempo, applique-se quente, e regue-se frequentemente a 
cataplasma com agua morna. . 

N. 4. B ebida adocieante 

Cevada ordinaria" 
Agua commum. 
Mel 

240 grammas 
500 » 

1 1/2 litro 

N. 5 . Beberagem adocicante 

'Gomma ata bica . 60 gramn1as 
Mel. 1.20 » 
Agua. . . 1 1

/ 2 litro 
Faç·a-se dissolver a gomma e o mel na agua e dê-se 

ao anin1al, repetindo-se ~m caso de necessidade. ,As, de
cücções de sementes de lInhaça, de althéa, de amldo, de 
arroz· são frequentemente e~prég'adas com o mesmo fim. 
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Quando se trata de comb~ter diarrhéas, junta-s~ C011?
vantagem 8 grammas de extracto aquoso de oplum a 
beberagem, ou então substitue-se a agua por uma de
cocção de arroz e de quatro cabeças de dormid~ira. 

N. 6. Locção. emoliente 

Raiz de althéa. , 180 grarrpnns 
Cabeç.as de dormideira. quatro 
Agua. ~ 61itl\.1S 

Faça-se uma decocção e empregue-se morn;: . 

.LV 7 Clyster emoliente 

Farello grosso de trigo. 1 punhado 
Cabeças ,de dorluid~ira. ~eis 
Agua. . . '. . 3 llt1'os 

Faça-se uma decocção e enlpregue-se quente. 

~y 8. Injecção ernoliente 

Flores de verbareo branco. 
Raiz de althéa. 
Agua. . 

Faça-se uma decocção e empregue-se . 

30 grammas 
60 .» 
1 1 i .~ litro > 

..:V 9. Ga!'garejo emoliente 

Decocção de cevada. 1 litro 
Mel. . 360 grammas 

Dissolva-~e o mel e mupregue-sE' quente. 

ÁV, 10. Collyrio e/nolien te 

Flores ou folhas de althéa. 
Amido. 

60 grammas 
32 » 

Agua ... 
Ponha-se de 

amido, fa('a-~A 
1n01'no. 

. 
infusão 
feryer 

. 1 1/'2 litro 
a althéa. filtre-se. junte-se o 
um fiOlncnto e enlpregue-se 

~1EnrCA.MENTOS TÊMPERANTES 

Dá-se o nome de temperantes ás substancias que mo
d~ram a excessiva actividade dos orgãos e que actuam 
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mais .especiahnEmte, dimÍ1;uindo a. rapidez da circulação 
e a próducção do calor anImal. 

Estes medicanlentos são ainda chanlados refrigerantes 
e acâdulos. '. 

Todos os medicaruentos desta especie possuem sabor 
acido. 

Sua acção 'local sobre os tecidos, e principalnlente 
sobre as membranas niucos~s, determina o aperto dos 
vasos capillares, a pallidez dos tecidos ' e uma notavel 
diminuição do calor. 

Convenientemente administrados no interior, es
tancanl a . sêcle, 1110dBra o caloranirnal, diminuerq' a 
fo~ça e a frequencia do pul~o, augmentalll a secreção da 
UrIna. 

Seu emprego muito prolongado no interior, tende a 
alterar a sensibilidade do estomago e em torn?-r as di
gestões. 
, Ten1-se notado que os lnedicamentos refrigerantes ou 
telnpera~1tes são nocivos nas affecções do peito. 

FORMULAS DE PREPARAÇÕES TEMPERANTES 

.LV 11. Pó temperante de Sobral 

Sulfato de potassa.. 9 partes 
Nitrato de potassa. . .. •. 9 ' » 
Sulfuro vermelho de mercurio.. 2 » 

Pulverisam-se os dois saes e misturam-se ao sulfuro. 
A dóse é de 30 a 60 grammas para os grandes animaes. 

N 12. Bebida temperanté 

Agua de farello. 12 litros 
Mel. • . . 240 gramnlas 
Vinagre. . ~ 120» 

Misture-so tudo, agite-se e dê ao doente. 

N. 13. Beberagem temperante 

Folhas de azedinha. 2 punhados 
::\lel . 12~ g,ramluas 
Agua.. .. . ""' lItros 

Faça-se ferver a azedinha na agua durante alguns lni
DutoS, clasifica-se, junta-se o mel e dá-se em d:uas 
dóses. 
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N, 14. Clystsr refrigente 

Sôro de leite. 
Decocção de cevada. .. 

~1isture .... se e applique-se. 

MEDIC AMEN'fOS ESTIMULANTES 

Dá-se o nome de estimulantes, ou de excitantes pro
priamente ditos, aos medicamentos cujo effeito Ílnme
diato é augmentar momentaneamente a energia das func

, ções da vida. Sua acçãQ é rapida e geralmente pouco 
duradoura. 

São quasi sempre nocivos nas nlolestias inflammato
rias, porém muito utilm~nte nas molestias acompa
nhadas de profundo enfraquecimento, em certos pe
ríodos das affecções caracterisaqas por uma tendencia 
para a gangrena, nas indigestões e nas meteorisações 
não acompanhadas de irritação em certas colicas, etc. 

Os medicaInentos estimulantes são geralmente nota
veis por seu odor forte, e Hlais ou menos aromatico, e por 
seu sabor quente. 

FORMULAS DE PREPARAÇÕES ESTIMULANTES 

N .. 15. Pó excitante 

Pó de alcacuz. p • • • • • • q 10 partes 
Pó de enula calnpana. 5 » 
Pô de assafetida. . . . 5» 

Misture-se benl e dê-se ao declinar da In 01 estia do 
peito, na dóse de 60 grammas por dia, e por cavallo. 

N. 16. Elect.ua,rw cordial 

Canella da China eln pó. 60 gramluas 
Raiz de angelica em pó. . . . . 60» 
H ydroclorato de ammoniaco. 32») 
Mel. .. . 240 » 

Faça-se segundo a arte e dê-se de uma só vez: 

N 17 Electuario antipasmodico 

pó de vaperiana ~ 
PÓ de assafetida. 

. . . . . ...... , . ao gram1l1,BS 
30 » 
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Camphora pulveris~dâ em alooal. 
Mel. '. . . • . . 

45 g'fqmmaS 
240 » 

Faça.:..se segundo a arte e dê-se 
manhã. 

em duas dóses pela 

N 18. Catapla8~ma excitante 

Farelo de trigo. . 2 punhados 
Folhas de hortelã. . 2' ») 

Vinho virgem ou verde. . quanto suftL 
Ponha .... se de infusão as folhas no vinho, junte..-se o 

farello e faça-se ferver durante alguns minutos. Em
pregue-se morna. Esta cataplasma ' é nluito, conveniente 
para fazer resolver os el}gl,lrgitamentos chronicos. 

N. 19. Beberagem cordial 

Vinho verde ou virgem. 
Extracto de zifibro. 
Canella em pó. . . " ... 

Misture;-se e dê-se quente em uma dóse. 

1 1/2 litro 
30 ~grammas. 
32 » 

,LV. 20. Outra mais economicas 

Camomilha romana. 32 gramluas 
, Aguard<inte . . . • . . . • . • ... 180 » 
,Agua. • .. • . . . . .. .., 1Iit.33cent. 

'Ponha-se de infusão a camomilla na agua, cõe-se, 
junte-se a aguardente e dê-se morna. Esta beb~ragem 
é muito conveniente para combater as colicas, de indi
gestões, póde-se vantajosamente substituir a aguardente 
por 32 grammas de ether, porém n'este caso é preciso 
.que a infusão seja fria. 

N. 21. I Locção excitante 

Flôres de sabugueiro •• ~ . . .. ... 1 punhado 
Hydroclorato de ammoniaco. ... 60 grammas " 
Agua commum. . ... .. . . . '.' 3 htros 

Faça-se uma infusão e depois junte-se o sal. 

J.V· 22. Clyster estimulante carminatilJo 

Flôres de camomilla. 
Sementes de herva dÓG~. 
Ca.be9ª-s de dormideira. 
Ag'ua. .. 

, 

60 gra.mmas 
60 » 
4 
3 , litros 
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Faça-se ferver as cabeças de dormideira na agua e 
depois ponha-se de infusão a camomilla e o aniz . 

N. 23. Injecçãq exéitante detersivcv 

Vinho verde. . .. - 1/2 litro 
Infusão aromatica. 1 » 
Tintura de aloes. , ... , . 60 gralu nlas 
Aguardente alcan?-phorada. ... 2 onç~s . 

,Misture-se e agite-se antes de enlpregar-se o IIquldu . 

.. v 24. Collyrio ex citante 
\ 

Infu~ã6 de flôres de sabugueiro. 500 graluluas 
Aguardente alcamphorada. 60» 
Hydroclorato de amnloniaco. .. 15 \ » 

Dissolva-se o sal ;na aguardente e junte-se a mesma. 

N 24. Linimento ex citante resolutivo 

Essencia de alfazenw.... .. .. 120 grammas 
01 d 1 120 » , eo e ouro. ... ._ 
Camphora. .•. 15 , » 

Dissolva-se a caIuphora na essencia. junte-se o oleo 
e empregue-se em fricçõe~ sobre os engorgitaluentos 
frios. 

MEDICAMENTOS TONICOS 

Os tonicos são nledicaluentos que SerVeIll para aug
mentar gradualmente a energia dos orgãos. Activanl a 
nutrição, tornanl a digestão mais rapida e luais cOlllpleta. 
e as materias fecaes mais raras e nlais consistentes. 

E' principalmente no tratamento de certas affecções 
periodicas, que o emprego destes nledicamentos L' luais 
geralmente ~doptado. 

O emprego dos toníCo:-i l~ ainda indicado no tl'atarnelltu 
das molestias caractel'i ~adas pOI' Ulna tendencia ao en
fl'aquecirnento geral c á dm:Ulnposição do sangul'. t(Jcs 
conlO (J:-i affecçães adynalllica:--; , gangrellosas t' CatbUll
culosas. D'ahi o n0111e de all Li-putrido~ tlue lnuitob reC8-
beranl . 1, inalmente seu elnprego apresenta grande~ van
tagens para combater. as fraque,zas, que aconlpanhanl 
tantas vezes as l1\olestlas agudas. 
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FÓ\RMULAS DE PREPARAÇÕES TONICAS 

N. '26. Pó tonico 

Pó de genciana. . , 4 partes 
Sulfato de soda pulverisado. 4 » 
Oxydo pardo de ferro. 1 » 

Misture-se bem. Dá·se aos cavallos na dóse de 30 a 
60 grammas em farello muito pouco rriolhad'o. 

J.V 27. Pó tonico para os carneiros 

Pó de genciana. . 2 partes 
Sal gris pulverisado. . . 2 » 
Oxydo de ferro. . . . .. . 1 » 
Bagas de zim bro em p6. 1 " ;) 

-Misture-se. Duas libras deste pó basta para 100 car
neiros de porte 111édio. 

N- 28. Eleetuario tonieo e anti-putrido 

Quina amarella em pó.. _,I ... • • • • 60 gramnlas 
I Camphora puIverisada em alcool. ..... 28 » 
Mel. . 32) 

. Faça-se segundo á arte e dê-se de uma só vez. 
. . ~ 

N 29. Eletuario tonico jort~flcante 

Sub-carbonato de ferro. .. . . . . . . 30 granunas 
Pó de genciana . ... 30 » 

~fel. 240 » 
faça-se segundo a arte e dê-se de manhã ern jejum. 

Augmente-se diariamente a dóse do carbonato de ferro 
de modo a elevaI-o gradualnlente a 100 e 120 grammas. 

N- 30. Beberagem tonica e anti-puü'úla 

Quina amarella em pó. 60 granunas 
Acetato de anl1110niaco . . . . . 240» 
Agua. . ... . _.. : ,1 1j2litr.o . 

Faça-se unla decocçaoconl a qu~na,ponha-se o lIqUIdo 
em um panuo, junte-se o acetato 'de amll10niacq e dê-se 
ge un~a só vez. 

S' 
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N 31 Outra mais eeonomiea 

R,aiz de genciana . 30 grammas 
Casca Ide carvalho. . . . . . . 30» 
CamomiUa romana. 15 » 
Acido sulfurico. 6 ) 
Agua commum. . 11/~ kilog. 

Trate-8e a raiz e a ca.sca pela decocção, junte-se no 
fim a camonlÍlla .. cubra-se o vaso, e retire-se do fogo. 
Deixe-se esfriar, côe~se e junte-se o acido. Dá-se de 
uma sóvez. ' 

MEDICAMENTOS ADSTRINGENTES 

Os medicamentos adstringentes são os que postos em 
contacto com tõcidos. vivos, determinam uma especie de 
aperto, ~o mesmo tempo que exercem. uma acção tonica 
passageIra. . 

Applicados na superficie de uma chaga que sangra, 
produzem uma constricção que detemo corrimento do 
sangue, fornecidopdlos pequenos vasos. 

Quando são empregados neste sentido tomam o nome 
de stypticos. 

Applicados sobre as membranas mucosas ou sobre as 
superfici3s nüas, determinanl primeiro um aperto e a \ 
pallidez dos tecidos, p'orénl se não se persevera sobre 
seu emp1:'ego o affluxo de sangue não tarda a augmentar, 
e tornar-Sd mais consideravel que dantes. 

A acção muito continuada dos adstringentes no ~inte
rior, diminue consideravelmente o secreção que se faz 
na superficie interna dos intestinos. 

Os adstringentes são mais raras vezes empregados no 
interior que os tonicos, porém no exterior servõm para 
p\lrgar certas chagas, para supprimir os corritnentos 
chronicos quese ést I belecem na ~uperficie de unla 111cm
brana mucosa e detem as henlorrhagias que se realisam 
pelo ..; pequenos vasos; oppõem-se tambem ao de:3envol
vÍlnento dos engorgitamentos inflammatorios, etc., ctc. 

FOR~IULAS DE PREPARAÇÕES ADSTRINGENTES 

N· 32. Electuario adsü'ingente opiaceo 

Haiz de bistorta ~m pó: .• 60 grammas 
Extracto aquoso tie OplO. -. . '. 3») 
I\{el. . . ó • • • 180» 

I 

'~ 
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'Dê-se de uma vez. Repita-se nos dias seguinteR. Este 
electuario convém para combater as diarrhéas cqonicas. 

N 33. Cataplasma adstringente 

Polpa de batata crúa. ... ..... .. 1 kilogr. 
Extracto de Saturno, .. . I , quant. sutIL 

Applique-se a polpa por meiode uma facha, e segue-se 
com o extracto de Saturno. 

N 34. Cataplasma para os pés. 
\ Barro ... . 2 punhados 

Fuligem de chaminé.-. " . . . . 2» 
Solução de sulfato de ferro. '. , quanto suffi. 

Dissolva-se tudo junto e regue-se frequentemente a 
cataplasma com a n1esma solução. Esta cataplasma é 
muito propria para cOlnbater o a;guan1ento dos cavallos. 

• I 

N 35. Beberagem contraa diarf'héa dos potros 

Diascodium. .... . . ... 30 grammas 
Magriesia calcinada . . . • . . . 15» 
Decocção de cevada. , ~... 1 1

/ 2 litro 
Dê~se em uma ou duas vezes, oonforme a idade do 

doente. 

N 36 ~ Beberagem para os caoaUós 

Pedra .... hume ... 12 grammas 
Salva officinal secca. 60 » 
Agua. .. .. . . , ~ 1 1/2 litro 

Faça-se uma infusão, dissolva-se nella a pedra-hume 
edê...:se de uma vez. 

Esta beberagem, que póde ser empregad:l no 'fhn do 
tratamento das diarrhéas e dysd lltGria~, póde ser substi
tuida com successo nes tes ultimo,> casos, por q. ;11a de
cocção, de 60 gramlnas dec.asca de cal:val110 em Uln litro 
e meio de agua, ao qual se Junta, depoIs de se haver cla
ríficado a 'decocção, 6 grammas de extracto aquoso de 
oílium. 

.L\ 37 Locção adstringente 

Sub-acetato de chum bo ,liquido, 
• , ,: uard~n~e ?tdinaria~ . ,: .', . 
~gua. dlstdlada .... " o ',~, • 

... t parte 
4 » 

24· ») o .. 
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Misture-:se e agite-se. Esta mistura é mais conhecida 
pelo nOlne de agua vegeto-mineral. As dissoluções de 
pedrà-hume, de sulfato de ferro, a decocção de páu 
guiné, etc., podem muito bem servir de locções adstrin- i\ 
gentes. 

N 38. Gárgarejo adstringente detersivo 

Infusão de salva. ... 500 grammas 
Oximel. . . . 240 » 
Acido hydrochlorico ' .... 12 » 

Misture-se e empregue-se diversas vezes durante o 
dia. Este gargarejo 'é muito proprio para combater as 
aphtas. 

N 39. ' Collyrio adstringen:te 

Agua distillada de rosas. 
'Sulfato de zinco. . . . .... 

240 grammas 
90 centig. 

Alcool de 22° .. . •. 6 grammas 
Empregue-se frio. 

N 40. Outro mais simples 

Agua de rosas.. . . . . . . . • 240 grammas 
Sub-acetato de chumbo liquido......, 3 » 

Misture-se e agite-se. Não havendo agua de rosa~ 
póde-se empregar agua pura. 
, 

MEDICAMENTOS PURGATIVO~ 

Dá-se o nome de purgatil)os ou eatharticos aos n1e
dicamentos que determinam na superficie interna dos 
intestinos unla irritação passageira,~oderada e especial, 
de onde resultam evacuações luaIS ou menos abun
dantes de escrelnentos. 

E' de sua acção local que depende e1n geral o effeito 
principal que produzen:. . 

Seu contacto determIna o augll1ento da sensibilidade" 
o rubor e a inchação da menlbrana mucosa qua forra os : 
intestinos, a secre<:,ão de que é s~de torna-se mais ' 
activa, a ex~itação propaga-se. ?-o figado e occasiona um 
affi~xo ll1aIS abunda~l~e de blhs no canal digestivo, 8:, 
tunlCa carnuda partIclpa taluben1; seus mo'Viulentol, 

, ~ 
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contractis augméntalTI e expulsam para,. fóra as materias 
contidas nos intestinos. 

Segundo o grão maior ou menor de energia com a 
qual os purgativos actllam, designam-se pelos nomes 
de purgativos minoratwós ou dóses e drastico8. ou pur-
gativos irritantes. , . ' 

Pouco tempo depois da administração de um purga
tivo, os anirnaes tornam-se tristes e abatidos~ desprezam 
os alimentos que se lhes apresenta7 bocejam7 . soffrem 
tremuras e algumas vezes, leves coUcas ,e o meteorismo , 
o pulso primeiro pequeno, concentrado, desigual, adquire 
logo força e frequencia ; tinalmente apóz um 'tempo va
riavel sobrevem evacuações de escrementos r Entre os 
purgativos ha alguns que produzem a purgaç~07 em con
sequencia de uma ncção rélaxante que exercem sobre 
os intestinos. Charnarn-se laxantes. 

Os purgativos são muito uteis em uma lnultidãó de 
molestias dos animaes domesticos, principalmente nas 
hydropisias, a imn10bilidade ; as rnolestias chroll icaR da 
pelle; a vertigem, nas molestias verminosas, etc., etc. 

Podem ser igp.a~mente muito uteis no decurso de 
certas molestias ' ~gudas, para entreter a liberdade de 
ventre, porem então é preciso dar preferencia aos purga
tivos mais brandos. 

Quando Q effeito d0s purgativos é muito, violento7 diz
seque ha superyurgação ; remedia-se este estado com 
medicamentos adoclcantes e opiaceos. i 

Os animaes que se quer purgar devem ser preparados 
pela dieta e por~ebidas di.1uentes. 

FORMULAS DE PREPARAÇÕES PURGATIVAS . 
N. 4;1. Electuario purgat~vo para o cavallo 

Alóes hepatico em pó. 
Sulfato de soda . .... 
Mel~. .' . . . 

30 grammas 
120 » 

• . . .... 180 » 
Faça-se segundo a arte e dê-se de manhã em jejum. 

\ \ N 42. ElefJotuario drastlco 

Rhuibarbo em pó.. 60 gran1mas 
01eo de croton tigeium. 20 gottas 
Mel. . ... . . quant. suflL 

Faça-se segundo a arte e dê ..... se de uma só vez. 
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N. 43~ Electuario laa:ativo 

Sulfato de soda. .. 120 grammas 
Maná gordo. .. 
Mel. . . . 

Faça.....:se como na precedente. 

120 » 
quant. suffi. 

N. 44. IJeberagem purgatifJa para o cavallo 

Alóes em pó. 
Agua .commum. 

Misture-se e dê-se morna. 

45 grammas 
1 1/2 litros 

N. 45. Beberagem purgatioa minorativa 

Sulfato de soda. 
Agua morna. 

360 gl'ammas 
1 1/2 litros 

N 46. Beberagem purgativa para o boi 

Sene. . 
AlóL's em pó. 
Agua ferve .ido. " . 

60granlmas 
30 » 

Ponha-se de infusão a sene, cÔ3-se 
junte-se o alóes e dê-se em uma dóse. 

1 1/2 litros 
em um pa.uno, 

N . 47 PurgQ,til)o para o car neiro 

Sene. 
Alóes em pó. . 
Sulfato de magnesia. 
Agua .. 

Faça-se Ulua infusão com a sene, 
sulfato e dê-se em uma dóse. 

12 grammas 
6 » 

30 » 
1 copo 

côe-se, junte .... se o 

N. 48. Purgativo para o cão 

Xarope de abrunheiro. 60 grammaS. 
Agua morna . . '. . 1 copo . 

Dissolva.,.,se o xaro,pe na agua e dê .. se de uma s6 vez. 
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N. 49. Clyster purgatwo irritante 

Folhas de fumo. 120 grammas 
E rnetico. 6 » 
Agu'a 3 litros I 

Faça-se ferver o fumo na agua, côe-se, junte-se o 
emetico e applique-se em duas vezes. 

MEDICAMENTOS VOMITIVOS 

Estes medicamentos só podem produzir O vomito nos 
animaes carnivoros, pois que este acto é quasi impossi
vel nos herbivoros. 

Estes medicamentos quetambem sechamamen1eticos, 
não actuam unicamente em consequencia de sua ac,ção 
local, poréln sim em virtude de upla influencia especial, 
que exercem sobre o estomngo e sobre os musculos do 
ventre. ' 

Os vomitivos são mujtas vezes empregados como 
simples evacuantes nos envenenamentos recentes, nas 
indigestões, nas atreções biliosas, etc. 

Recorre-se a elles como revulsivos nos catharros pul
monares, nas molestias dos cães, certas affecções da 
pelle, asphixia, etc. 

Na veterinaria .só se serve como vomitivos do tartaro 
stibiado, da ipecacuanha e do staphísiagrio. 

FORMULAS DE PREPARAÇÕES VOMITlVAS 

N - 50. Vomitivos 

Beberagem com ipecacuanha. 10 centigram. 
Agua assucarada. . . . 1 copo 

Dissolva-se o pó na agua e dê-se ao cão. 

N 51 Outro com tartaro stibiado 
I 

Tartaro stibiado ~ ... 
Agua distíllada morna. . .. 
. Dissolva-se e dê~se de uma vez. 

MEDICAMENTOS DIURErICOS 

6· gratnmas 
1/2 copo 

Estes medicamentos actuam sobre a economia em 
geral, COPlO os ,excitantes; porém distinguem-se por Uln 
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caracter pa.rtiéular. de :lng'lnentar ou modificar a se
creção urinaria. 

São ITluito uteis nas hydropisias, nas pernas d~agua, 
etc. Comyém tanlberu quando se teme a reabsorpção de 
pus, quando se quer seccar c :~rtas ulceras-, estancar UIna 
suppuração abundante, etc. 

FÓRMULAS DE PREPARAÇÕES DIURETICAS . 

.. v [)2. Pó diuretico fundente 

ColophaI~e em pó. 20 partes 
Sal de nitro. . . .,. 10» 
Potassa . 1 » 
Sal amoniaco. . 1 ») 
Oscida parda de ferro. . 6 » 
Crenlor tartaro... 1 » 

1\1isture-se bem no almofariz e conserve-se para o 
uso. A dóse deste pó é de 60 grammas por dia para o 
cavallo. DeYL'-Se conleç'·ar por 30 gramnlas. 

i.V. 53. Electuario diuretico 

Nitrato de potassa. 30 grarlllnas 
Oximel scilitigo. 120 » 
Pó de alcaçuz .. quanto sutIL 

Para dar á maSS:l. uma consistencia conveniente . 

... V 54. Outro com cantharidas 

Cantharidas em pó. 4 grammas 
Alóes enl pó. 8 ») 
Therebentina 30 » 
Mel quanto suffi. 

Faça-se segundo a arte tres ou quatro bolinhos, que 
se enrola ~o pó de enula campana, e dá-se de uma só 
vez. Gohwr obteve successos conl esta preparação nQ 
tratanlcnto das hydropisias . 

. V 55. Beberaaens diureticas 
<I . 

Nitrato ele potassa. 
Mel .. 

60 grammas 
180 » 

Vinagre. . .. 
Decochum de linhaça. . . . . ... 90 » 

4 1/2 litros 
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·Ponha-se tudo junto, agite-se e dê-se énl duas vezes, 
com cinco ou seis horas de inlervallo. Repita-se. 

N. 56. ctyster diuretico 

Decochum de parietaria. .. 4 1/2 litros 
Terebentina. 60 grammas 
Gemmas de ovos. . duas 
. Incorpore-se a therebentina nas gemmas de ovos, dis

solva-se tudo no decochurn e dê-se por duas vezes. 

)fEDICAMENTOS EMMENAGOGOS ou ANTES UTERINOS 

Dá-se est0 nonle as substaIjcias que actuam mais par
ticularmente sobre o utero (madre' , tendeln a provocar 
suas eontracções e por conseguinte a produzir o aborto 
ou favorecer Q parto. 

A arruda, a sabida, o açafrão e o centeio espigado são 
os rnedicamentos que gozam mais especialmente da vir

, tude ,de actuar, sobre a madre . 
.. 

FORMULAS DE PREPARAçÕES UTERINAS 

.Lv. Si Beberagem com arruda 

Pendões de arruda fresca. 
Vinho de bôa qualidade. , . . 

Ponha-se de infusão e dê-se quente. 

lV. 58. Outra com a sabina 

Sabina secca. 
Canella. . .. 
Agua. '. . .. 

Faça-se unla infusão e dê-se quente. 

120 grammas 
1 1/2 litro 

30 grammas 
30 » 

1 1/2 litro 

iV. 59. Outra com centeio espigado 

Centeio espigado em pó. 30 gralnmas 
Mel. 180 » 
Vinho. . • . , 1 1/2 litro 
Dissolya-se o p~ e o nlél em vinho morno e dê-se logo. 
Repita-se duas ou tres vezes em caso de necessidade. 
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MEDICAMENTOS N ARCOTICOS 

Estes medicamentos, que tambem se chamam cal":' 
man,tés . e sedativos, distinguem-se de todos os outros 
pela influencia especial e primitiva que exercem sobr~ o 
systema nervoso e principalmente sobre o cerebro: In
fluencia caracterisada pela diminuição da actividade, e 
~esino p~la interrupção momlentanea das funcções deste$ 
lmportantes orgãos. 

FOFtMULAS DE PREPARAÇÕES CALMANTES 

N. 60. Pó anti-pasmodico 

Raiz de valeriana. 8 partes 
Opium. 1 » 
Cam phora . .. 1» 

Reduzam-se estas substancias a pó separadamente, 
peneire-se e conserve-se ao abrigo do ar. A dóse é de 40 
a 60 grammas. . 

N. 61. Electuario calmante 

Pó de gomma ara bica .. 
Extra.cto aquoso de opium. 
Mel. , . 

D é-se em d ua.s vezes pela manhã. 

60 grammas 
6 » 

240 » 

-,v. 6~. Cataplasma calmante 

Farinha de linhaça. 
Folhas de belladona. 
Agua. 

2 punhados 
1 » 

quanto suff. 

N. 63. Beberagem narcotica 

Laudanum de Sidenhan1. 
Decocção de cabeças de dormideira. 

Misture-se e dê-se quente. 

N. 64. Loct;ão calmante 

Folhas de belladona .. 
Cabeças de dormideira . . 
Agua .... 

Faça-se uma decocção e dê-se quente. 

120 grammas 
1 '/2 litro 

2 punhados 
quatro 

3 litros 
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N- 65. Cly$ü~r ,calmante 

Extracto de dormideira. 
Decóctum de linhaça . 

14 gramma,s 
3-litros 

Di~sol va-se o extracto 
em duas vezes. 

no decoctulll e dê-se morno , 

N- 66. Collyrio anadmo 

Agua distil1ada de rosas. 60 grammas 
GOlnma arabica. . . 14 ») 
Laud'lnum de Sidenham. 6 gottas 

Dissolva-se a gOlllma 11a agua distillada, junte-se o 
laudanum e appliqu L'm-se compressas embebidas neste 
liquido sobre os olhos attacados de fluxão dolorosa. 

) , 

MEDICAMENTOS ~OLUTIVOS 

A acção dos medicamentos qúe temos de tratar aqui 
varia muito, assim, embora sejanl todas estimulantes 
geraes, lnais ou menos eneJí'gicas, uns dirigernprincipal
;mente sua at,tenção sobre o osso thyroide e ás malnas, 
outros sobre as 'glandulas salivares, etc. 

Estes medicamentos são indicados contra os engurgi
tamentos chronicos e indolentes de certas glandulas. 
Para produzir effeito pó de se fazer uso tanto interna-
mente COlTIO externamente. -

FORMULAS DE PREPARAÇÕES SOLUTIV AS 

N - 67 Bolõs 8olutivo8 

Assafetida ,em lagrimas. . . , . 120 granlmas 
Mercurio dôce. . . . '. 45 » 
UnguentÇ> mercurial duplo. 60» 
Pó de galang,a.. . .". 30 » 

Misture-se em um almofarlz, façam-se bolos que se 
enrolam em farinha de cevada; faça-se engulir um bolQ 
de dois em dois dias. 

N- 68. Beberagem solutiva 

Tintura de iodo, . 10 grammas 
.Iodureto de potassium, 4 » 
Deçoeção de genciana. . , 1 1/2 kilog, 

Faça-se dissolver e dê-se por duas vezes no dia. 
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.1V. 69. Outra eom o sublimado corrosico 

Sublimado corrosivo. 36 grammas 
Alcool. .. ... 30» 
Decoctum de senlentes de linhaça. , 1 1/2 litro 

Dissolva-se o sublimado no alcool, junte-se esta solu
ção ao decoctum e faça-se o cavallo tOlnar enl jejum. 
Repita-se nos dias seguintes. 

iV 70. Linimento solutivo 

Unguento mercurial simples. 240 gramma~ 
Canl phora . 30 ~ )) 
Ammoniaco 120 » 
Alcool. '.. . . quant.. sutr. 

Diyida-se a camphora em um_ almofariz conl o auxilio 
do alcool, misture-se com o unguento e depois com o 
ammoniaco, juntando-se pouco a. pouco esta. Este lini
mento actúa como um poderoso resolutivo sobre os en
gurgitamentos frios e indolentes. 

N- 71. Linimento ammoniaeal 

Azeite doce.. .. 120 grammas 
Amoníaco liquido. . . 30» 

Misture-se e agite-se. E' um excitante resolutivo muito 
activo, indicado principalmente nos engurgitarr_entos 
frios das glandulas. 

LV. 72. Pomada solutiva 

Ba.nha de porco. . 240 grammas 
Iodureto de potassium. 30 » 
Iodo . . . 4 » 

Reduza-se o iúdureto e o iodo a pó impalpavel, e mis
ture-se pouco a pouco a banha. 

MEDICAMENTOS SUDORIFICOS E DIAPHORETICOS 
I 

Dá-se os nomes de sudorificos e diaphoreticos aos nle
dicamentos que determinam o augmento da transpiração 
cutanea. Este effeito póde ser produzido por um grande 
numero d(~ substancias. 
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FORMULAS DE RREP ARAÇÕES DIAPHORE fICAS 

N. 73. P6 diaphoretico 

Sulfuro de antirnonio bruto. . . 120 gralunlas' 
Flôr 'de enxofre. . . 60 » . 
Farinha de cevada. .. . . . 240» 

Misture-se e dê-se 30 ou 60 grammas por dia ao ca
vallo juntamente com a ração. 

4V. 74. Electuario diaphoretico 

Flôl' de enxofre.. _, . 
Crocos de antimonio ... ' 
Nlel . . ' . 

30 grammas 
30 » 

.. 240 » 
:Misture-se e dê-se de UIna vez. 

lv. 75. , Outro com kermes 

Kermes ... 
Pó de enula campana. .. . ... 
Mel . . . . . . . .. 

30 grarnmas 
60 » 

•• 240 » 

N. 76. Beberagem diaphoretica 

Ordinariamente emprega-separa isto, quer urna infu
são de flôres de sabugueiro, quer unla decocção de 
borragem. 

Julgamos que é conveniente inserir aqui algumas for
mulas ,de preparaçõ{{s destinadas a serem applicadas 
sobre a pelle nos casos de sarna ou de darthros, embora 
estas preparações não tenham virtude diaphoretica. 

N. 77 Locção antipsorica 

Cal viva. . 
Flôr de enxofre. 

, . 
Agua. ' . • 

Faça-se ferver tudo durante 

1 punhado 
1 » 

.. 9 litros 
vinte minutos e côe-se. 

N 78 Outra de Lebas 

Folhas de 'furna. 
Sal de cosinha . - . . , 

:2 partes 
3 ) 
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Sa bão 2 partes 
.Agua commum.. . .... 32 » 

Tratem-se as folhas de fumo pela decocção , dissolva
se no decoctum o sal e ° sabão, côa-se e emprega-se 
morna. 

LV. 79. Pomada antipsorica de Helmerica 

Banha de porco. ~ 240 grammas 
Enxofre sublimado. 60 » 
Carbonato de potassa .. , . . 30» 

Pise-se em um almofariz as duas substancias e incor
pore-se na banha. 

J.V- 80. Pomada contra a sarna dos cães 

Sulfuro de potassa. ... . .. .. 5 ·partes 
Sabão verde.. 4 » 
Unguento mercurial duplo. 4 » 
Banha. •. .. 24 » 

Misturelil-se estas diversas substancias para formar 
uma pomada bem homogenea. 

MEDICAMENTOS CAUSTICOS 

são aquelIes que applicados sobre a pelle, ahi deter
nlinam o rubor e os outros symptomas da inflanlmação. 

Quando estaacção é mais energica, ou muito prolon
gada, a rubefacção ~ seguida de unIa se0recçã.o de sero
sidade, que se accumula debaixo da epiderme, desliga-se 
e determina a formação de pequenas emp01as. pheno
menos semelhantes aos de uma Ligeira queimadura. 

A acção dos causticos é ordinari~lllente energica ; actua 
decompondo-se chimicamente, decolllpondo os tecidos 
sobre os quaes são applicados. privando-os de vida e de
terll1inandojuma especie de gangrena local e circulll scripta 
que se chalTla escara. 

Os causticos são enlpregados para caracterisar <1::-; 

chagas produzidas pelos aninlaes hydrophobos ou vene
nosos, para destruir os tecidos desorganisados, as Yege
tações, as ulceras cancerosas . 

Os principaes luedicanlentos causticos são os Rcidos 
sulfurico? nítrico, hydroclodco, a potassa causti~a , a 
pedra infernal, a 111ant _iga de antimonio, o arseuico 
branco, o sulfato de cobre (vitriolo a.zul), otc. 
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Não temos formulas a apresentar, -poÍs todos estes me~ 
dicamentos são empregados em estado de pureza. 

MEDICAMENTOS VERMIFUGOS 

Os vermifugos ou authelminticos são lnedicàmentos 
que tem a propriedade de fazer lnorrer os vermes intes
tinaes e de os expulsar da -economia. 

Estes effeitos pódem ser produzidos por um grande 
numero de medicamentos, taes como certos excitantes, a 
maior parte dos purgativos, certos tonicós ou adstrin~ 
gentes energicos. ---:,: 

Existe porérn uma c~asse particular de su bstancias 
que, sem ter uma acção' bem accentuada sobre a eoo
nOlnia, possuem a propriedade de matar estes animaes 
parasitas; taes são a coralina., a raiz de feto macho, a 
herva de Santa Maria, a casca da romanzeira, a fuligem 
de chaminé, etc. 

~ORMULAS DE PREPARAÇÕES VERMIFUGAS 

N 81. Pó permifugo 

PÓ de raiz de feto macho .... 
Pó de pendões de tanasia. 
Pó de alóes. 
Mercurio doce. ! • 

Misture-se e faça-se o c~vallo tomar 
grammas durante muitos'dias. 

4 partes 
2 » 
1 » 
1 » 

na dose de60 

N 82. Beberagem vermijúga 

Oleo mnpyremahtico animal. 60 graInn1as 
Infusão de tanasia. 1 litro 
Gmnrnas de ovos. duas 

Dissolva-se o 61eo nas gemn1as dos ovos, misture-se 
depois com a infusão e dê-se de manhã ao animal. 

N. 83: Beberagem ve,rmij'uga para o cão 

Casca d e raiz de ron1ã. 60 grammas 
OI JO empyreumatico. 10 gottas 
AlcooI. 14 grammas 
Agua. . 1 kilog. 

Faça-sc lllacerar a casca durante 24 horas eIn 2litJros 
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de agua, faça-a depois ferver até ficar reduzida á me
tade. Côe-se, junte-se o oleo antecipadamente dissol
vido no alcool, e dê-se enl tres vezes pela manhã. No 
dia seguinte, dê se um purgante. 

lV. 84. Bolos vermifugo8 para 08 eavall08 

Raiz de feto macho enl pó. 180 grammas 
Mercurio dôce. ... . .. .. 30» 
Oleo empyreumatico. 120 » 
Mel. . . .. . . .. quanto suffi. 

Façam-se dozes que se enrolam enl farinha de cevada, 
e dê-se tres todas as ' nlanhãs ern jejum durante quatro 
dias. No quinto dia dê-se um purgante. 

/ 

I, 
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CAPITULO I 

Generalidades sobre os solipedes 

Os solipedes, grupo zoologico ao qual pertencem o 
cavallo, o jumento, a zeb~"a, ohe"mione, o daw e outro's, 
tiramo seu nom.J da fórrna dos pés, que terminam por 
um só dedo fina1isadopor Ulll casco unico. : .1;: 

Alguns naturalistas consideram estes anirnaes como 
uma simples familia da ordem dos paçhyd,~rm,es, mas 
basta lançar um olhar para as fórmas desenvoltas de 
uns e para o corpo pesado de outros, par,a vêr-se que não 
podenl fazer parte do l1leS1110 grupo. 

Os solipedes são com effeito de porte elevado, têm 
todos as suas partes bem proporcionadas, e reunem o 
vigor á elegancia, a graça á agilidade. 
~ua cabeça de lnedia grandeza apresenta oUios es

pressivos, onde a doçura se allià á vivacidade, e o'relhas 
rectas e moveis, que denunci.aln -a delicadeza de seu 
Duvido. 

Suas pernas são finas e nervosas ao mesmo tempo, 
seu~jarretes desenvoltos e robustos, anca graciosamente 
a rreãondada, peito forte e largo, todo seu exterior, 
fórma finahnente U111 bello conjuncto. . . 

Crê- se gerahnenle quo o cavallo seja originario dos 
planaltos . as iaticos, sendo d'ahi transpor tados para as 
outras regioes'·· da ~\sia, ela Europa e . da Africa pelos 
Aryas e Pdrto Mong'oes nas suas repetidas migrações 
para o Occid~nte . . 

As litt81~aturas grega e latina fornecenl amplas provas 
de ·que as antigas populações nlongolicas senlpre utili
saram- se do cavallo J corno fazenl todas as nações que 
se estcndern do Yolga ;1 fronteira. Os Seytas gozayam 
da reputação de SCl'Cln os 11181hor8s cavalleiros. 

Os Aryas ÍlnIDolavan1 o cavallo ao Fogo e os ~oytas 
ao Sol, segando .conta 11 erodoto. estes o eIltcrravam 
C0111 os seus reis, -e no anno seguinte, no dia do anni
yersatl-io da 11lorté·, o L'stl>[mgulavan1 e collocavanl em 
roda do tUlllldb. O 111l'Sll10 fazian1 os Gaulezes e outro:;.. 
povos, tae~ con1o o~ ~\ Iac1gyares. ' 

O uso de enterLu'- se os cavallos C0111 o cadavcr dos 
('hefes peI'~ístiu durante 111uito tempo e em 1240. luna 
tri,bü asiatica, esta: Idecida, na l\1a~edonia,. perdendo seu 
reI Jonnas quemOl'1'8n Wl lonstantn\opla., enterran1-n'o 
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perto do BOSphoro, estrangulando sobre seu tumulo 
oito de seus escudeiros e vinte e seis cavallos. (1) 

Os Hebreus e os Egypcios só conheceram e utilisaraln 
o cavallo, por seu contacto com os Aryanos. 

Os Assyros-Chaldeos, pelo contrario, serviram-s~ do 
cavallo desde os tempos mais remotos e seus carros de 
guerra eram afamados. 

Os Segymos-, que occupavam toda a região além do 
Ister eram todos conductores de carros, e segundo 
Herodoto, a rapidez de seus pequenos cavallos era 
extrema. 

Os Gregos conheceram cedo a utilidade do cavallo ~ 
já . na guerra de Troia serviram-se d'elle , o mesnlO 
deu-se com os Romanos. ' 

Segundo Strabão, os Gaulezes eranl excellentes ca
valleiros. 

Cezar cita os Sotiates da Aquitania como possuindo 
uma excellente cavallaria (2) e Sidonio Appollinario 
elogia a superioridade dos cavalleiros arvernos. (3) 

Entre 0& povos que fizeram irrupção na Europa para 
destruir o ímperio Romano e installarem-se sobre suas 
ruínas:, uns eram bons cavalleiros e outros soffriveis. 
Entre os prinl eiros contaIÍ1-se os Hunos e os Godos. 

EIitre os segundos, os Francos, os Norlnandos, os 
Saxões e os Dinanl arquezes . . 

Os Sar racenos foranl Sel11pre afanlados por sua excel
lente cavallaria e ainda hoje o cayallo arabe é con
siderado conlO unl dos 111elhores. 

Mahonlet fizera da criação dó c<lyallo unl acto l1le
ritorio. 

Depois da Arabia coube ú Hespanha o loga:v nlais Üll
portante na producção dos eaYallos~ e sua reputação 
relllonta a Ul11a ('poca anterior Ú Ü1yaS;-l\) llloura. 

A ltalia tarnoenl produzio exc811 entc~ cayallos. 
Os cayallos tur(' ~}s foram sempre igualados aos d ( ) 

0.riente, ql~anto aos da Allemanha e dn -IIungria a}l1pro
Xlmav.Ul1-se dos c-ayallos hespanhúes . 

Os uninlaes que.:.:.e t.irava da r ei-d;-t() (LI :lubiana eranl . 
de origenl aziati('.:l . (oranl c~uz~ndn-() :-; pouco a POUCt) 

I (~Onl OS anc1alllzcs. :Na H U .;;oSl:l) lnd epcl1d\3ntelnente d<.h 

(1) LE.lE.~N.- J,,'s POjJ{L:aúon s de la Jl l'?1in" u!, ' ,i~s Bul!;aII.S, P:'ll'i, 
1882. 

(2) CEZ.\TI, Camli lClItal'({LS, liv. UI, capo XX. 
(3) S. Al'l'or.J.I~ .\ nJ". Ep!~to!.;{' , ~; v. IV (,<lp. IX. 
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cavaIlos tartaros~ foram introduzidos animaes orientaes 
trazidos pelos cavaIleiros da Ordem Teutonica. 

Os cavaIlosde Flandres, principalmente de ~ruges e 
Yfrens foram afam~dos, e no seculo XIV foram lntrodu
zid~s garanhões flalmengos na Inglaterra por ordem d@ 
ReI João. 

Antes da descoberta não existiam cavallos na Ame
rica. Foram ahi introduzidos pelos conquistadores e os 
acasos da guerra fizeram com que o abandonassem em 
diversos logare~, onde passou ao estado selvagenl. 

CAPITULO II 

E~Çruetura ~eral do eavallo 

O apparelho central ou o tronco do esqueleto do ca
vallo, compõe-se de uma serie d~ vertebras, que têm a 
caixa thoraxica em sua parte' média e a cabeça em uma 
de suas extremidades. Divide-se em quatro regiões 
pnnclpaes. 

A região cervical, formada de sete vertebra,s. é desti
nada a supportar a cabeça, a dirigil-;-a em todos os sen
tidos e em permittir-Ihe chegar ao chão, onde o animal 
encontra os alimentos. Deve ter uma grande mobilIdade 
e um comprimento em relação como seu porte. No ca
vallo, o comprimento do collo é proximarnente sete oi-
tavo do da espadua. , ' 

A r"egião dorsal é forInada de 18 vertebras. Assim como 
as verte bras do collo alongadas e dispostas afim de apre
sent<:trenl uma grande mobilidade relativ~, ao contrario 
as dorçaes a que estão fixas as costellas são curtas e dis
postos em todas as s,uas partes, em relação com a grande 
resistencia que deve soffrer a parte la do esqueleto que 
constitue por sua reunião. , 

Devem effectivamente formar uma especie de ponto7 

reunindo-se o terço anterior com o posterior, que, deve 
supportar o peso do abdomen e do cavalleiro, ou a carga 
que se ponha sobre o dorso do animal. 
~o burro a fórma e região dorsal é mais favoravel 

ainda que no cavallo para uma grande resistencia. 
A região lombar 'do tronco,formada por seis vertebras, 

é um tanto menos rigida que a regiã'o dorsal, porém 
"111uito mais que a cervical. 

.r\. região sacra, composta de muitas peças osseas, 
serve de união aos membros posteriores. 
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Em continuação do sacro existem vertebras ca~a vez 

menores, que fornlal11 o eixo da cauda. 
Os membros que servem para a locomoção do cavallo, 

dividem"":'se em anteriores ou thoraxicos,e em posteriores 
ou abdominaes. 

O's ossos principaes dos membros anteriores são: a 
escapula, o humero, o radio e o cubito, o corpo, o meta
carpo e as phalanges. Os ossos principaes dos membros 
posteriores são: o cocix, o femur, a tibia, o tarso, o me
tatarso e as phala:qges. 
, Os membros ánteriores, fixos ao tronco por , partes 
brandas, são rigidos por musculos relativamente pouco, 
volurI1osos, e servenl'priricipalmente de apoio ao anirrml. 

Os lllembros posteriores 'são os encarregados de im
primir o movimento de avanço e exercer os ' esforços 
consideraveis da tracção. Estão para este fim unidos ao 

,-corpo do modo nlais solido,por outro lado os ossos prin
cipaes formam entre si angulos muito agudos, proprios 

\ para transnüttir a acção da~ enormes massas muscula-
res que os envolvem. ' 

. , 
O comp i' irnento absoluto do,esqueleto, varia natural.,... 

mente com o porte do cavallo , porém as relações de se
paração dos centros de rotação dos ossos principaes d<;>s 
mem bros que se chamam radios, não diITerem lnuito nos 
animaes bem conformados. 

Estas ligeiras in<;licações per111itteni. explicar o jogo en1 
/ geral tão apparente dos musculos principaes do cavallo, 

para mover os grandes ossos de seu esqueleto. 
O apparelho d igestivo comprehende a bocca e seus 

annexos, o pharynge, o esophago e os intestinos. O es
tomago do cavallo apresenta relativamente uma pequena 
capacidade avaliada ern 16 a 18 litros. Seus intestinos 
têm proximmnente 30 n1etros de comprinlento, poréll1 as 
numerosas dilatações que offerece, são dez ou doze 
vezes a do estomago. Segund0 ,Mr. Collin, a superficie 
gastro-intestinal total de UUl cavallo, cuja pelle seja de 
5111975 sóbe a 12m9 proximamente, dos quaes Om70 são 
para o estoll1ago. 

Estas CirCU111staneias são de util conhecunento para se 
explicar as condições que devem ter os alimentos dos 
cavallos. 

O ,apparelho respiratorio cOll1prehende as fossas n<1-
saei, pharynge, larynge, trachéa e pulmões. Os pulnlões 
üccupam o thorax e deve-se eyitar na disposição dos 
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arreios tudo que possa impedir a liberdade de suas 
fU11cçÕes. 

Com D que fica dito e C0111 o que ficou explicado na 
primeira parte deste trabalho,relativamente á anatomia e 
physiologia dos Inammiferos, . julgamos desnecessario 
tornar mais extenso este capitulo. 

CAPITULO IH 
t 

Condições physieas que deve ter . UUI bOlD eavallo 

Eis os requisitos que se exige e111 um bOll1 cavallo : 
A nuca ou parte de união superior da cabe,ça deve ser 

unl tanto pronunciada. ' 
As orelhas d~ven1 estar ben1 collocadas e serem finas 

e moveIS 
./\ testa por sua largura e altura, indica até certo ponto 

o desen volvirnento ', do cerebro e da intelligencia; a testa 
espaln1ada é Uln signal de raça. 

Os olhos devem ser grandes, moveis, transparentes e 
UU1 tanto pronuhciaçlos. Os olhos pequenos são , um 
defeito. 

As fossas nasaes pouco abertas são um defeito. Devem 
ser largas e sua lnJmbrana interior . cOlllpacta, fina e 
rosada. 

A nlandibula inferior tenl por base o ll1~xillar inferior, 
é carnosa ou secca; seu désenvolvimento é um bom 
signaI. 

As fauces ou canal exterior é a ca vidade forrnada pelos 
dois raInos da mandihúla inferior, ,onde se 'aloja o la-, 
rynge, deve ser secca, larga e profunda, e nella não deve 
haver gIandulas ou infartamentos, principalmente dos 
que são lnoveis á pressão. 
, A bocca é , formada pelos labios, cujos angulo~ <;le 

união ton1am o nOlnede comJniSSU1'as. ,~ 
A superficie ossea que ,sep-ara os dentes incisivos dos 

molares, e que se 'acha coberta pela mucosa da bocca, 
fórn1\a as barras, que serveU1 de apoio ao freio. 

As barras denlasiado elevadas soffrem COIn a pressão 
do freio,e o animal é então muito sensivel ou brando de 
bocca, quando são dmnasiado ba-ixas não sentem bas
tante esta acção e a bocca é dw'a . Alingua exerce igual
mente a acção sobre o freio; demasiado grossa subtrahe 
enl parte as barras a sua pressão. Algurnas vezes ha 
cicf<1tizes na língua ou então ella cahe fóra dabocca, o 
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que é unl defeito nluito desagradavel, e tem o Inconve
niente de produzir uma perda de saliva. 

O pescoço representa um papel muito importante na 
locomoção. E' curto ou longo, grosso ou delgado. Longo . I 

e delgado; é feio; de mediano comprimento e fino é o 
melhor. 

O pescoço curto não tem graça nem flexibilidade, prin
cipalmente se é grosso; largo e grosso, é pouco favora
vel para a velocidade, porém não é um defeito para o 
tiro se é encurvado e bem disposto. 

Tamben1 póde ser baixo ou levantado; uma elevação 
inédia formando unl angulo de 45 gráos com o dorso é 
uma posição norn1a1. Com um colIo baixo o ca valI o tem 
pouca solidez, e com um colIo dmuasiadamente levan
tado o cavallo puxa mal. 

A fórma é um tanto encurvada nos cavallos de tiro 
pesado, nos garanhões principalmente, formando um 
arco que lhes dá galhardia, se a curva é coucava, de-
110luina-se então pescoço de cerco. 

O pescoço dos cavallos arabes apresenta esta curva 
favoravel ú yelocidacle; quando este pescoço fórma 
outra curya mn sentido inverso para a cabeça, chama
sa pescoço d(j cysne: pertence a certas raças elegantes 
C01110 a andaluza. 

Pescoço pyramielal ú aquelle cujos bordos se appro
xilualu insensivelu1ente para a cabeça. 

O bordo s,uperior do pescoço Ó 111unido de crinas, que 
sfw duplas, quando Cahe111 ele Uln e de outro lado, e 
sin1ples quando Cahe111 de um só lado. 

A parte inferior do pescoço deve ser UUl tanto larga 
para offerecer €spa(:o sufficiente a trachea ou conducto 
do ar e ao esophago ou conducto dos .alinlentos, assim 
eOlUO ás veias e ús arterias. 

No tronco distingueln-se a crll~-:, o dorso, os rinhões, 
a garupa, a anca, o,s orgãos genitaes, o peito, as costel
las o o ubre. 

A cruz ten1 por Lase as apophyscs espinhacs das ver
tebras dorsaes, deve :::;01' alta e elevada, U111 tanto incli
nada para traz, a altura da cruz favorece a acção dos 
lllusculos do percoço, do dorso e da espadua, detel'luina 
alénl disso o cornprinlcnto e obliquidade da espadua, 
condições vantajosas para seus movimentos. 

O dorso ten1 por oase as verteb1'as clorsaes e os 111US
culos, particularmente o largo dorsal, alojados nos dois 
lQdos dest9.s verlebras. 
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Deve ser bastante elevado e largo para offerecer ~itio 
sufficiente ao desenvolvinlento. ' 

Apresenta geralmente u!lla leve curvatura, porém 
tambem é recto. A eonvexldade da curvatura torna o 
dorso mais resistente; em compen~ação tem menos bel 
leza e reacções muito duras para o cavalleiro. 

Uma curvatura concava excessiva, tira força á espi·-
nha dorsal. ! 

Os rinhães têm por base as vertebras lombares e os 
luusculos já indicados; participam das qualidades ou 
defeitos do dorso, do qual são uma continuação devem 
unir-se á garupa de modo imperceptivel e ser largos, 
luusculosos e curtos. Nos cavallos de tiro, os musculos 
salientes de cada lado deixanl no meio um SUlcorue 
faz dar a esta parte o nonle de rinhão duplo; é urn si nal 
de força. 

A garupa, lüuitada por uma curva que passa pelas 
ancas, a origenl da cauda e dos rinhões, tem por base 
as ancas e a ar;m'ação ossea do pelvis . A garupa' póde 
ser recta, cahida ou cortante. . 

A garupa cortante, principalmente se é curta; indica 
posições viciosas e debilidade muscular; é um defeito 
grave. " 

A resistencia da cauda, quando se levanta com a m,ão, 
é um indicio de vigor. ':~' 

Os cavalIos ardentes, e principalnlente os de sangue, 
levantanl a cauda quando se agitam. 

Nos cavallos de raça e nos bons garanhões, os testi
culos e bolsaE; são grossos e bastante duros'. Aatrophia e 
a brandura destes orgãos é senlpre signal pouco favo
ravel. 

Um prepucio demasiado estreito, clifficulta a sahida 
do penis e a expulsão das urinas, que alterando-se por 
um contacto demasiado prolongado, podmn produzir 
alterações. Na escolha de urrl garanhão estes orgão.s de
vem ser examinados com ~sp,ecial cuidado. A vulva da 
femeá é ás vezes assento de verrugas ou excrescencias, 
que podern conlmunicar-se ao garanhão. 

Existe igualmel1te neste orgão, assim cbmo no d0 
luacho uma enfermidade cancerosa. 

O peito é situádo debaixo do pescoço entre as' duas 
espaduas; os musculos que não . se fixar nelle consti
tuem sua base com a extrenlidade anterior do sterunl. 
O desenvolvimento desta parte, quasi sempre COllse
quencia de sua largura, indica poder e força. 
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Esta largura, em relação cbm as da~ espa~uas, coll?
cadas de cada lado da cavidade do peIto, pode tamb81n 
até 'certo ponto, n1anifestar o destmvolvimento deste; no 
entanto, tal consequencia nem sempre é rigoros~;_ o 
desenvolvimento das massas musculares e a dIsposIçao 
da ar.ticulação da espadua dã~ ás. vezes ao pulso. uma 
amplIdão que nem senlpre cOIncIde com a capacIdade 
thoraxica, e por outro~ Uln peito um pouco estreito não 
exclue um thorax desenvolvido, principalmente em 
sua altura e ·extensão. No cavallo de tiro. desej a- se lar
gura de peito, no de corrida prefere-se o desenvolvi
Inento em altura. Demasiada largura difficulta cs movi .. 
men tos e oppõe lnais resistencia ao ar. 

As costellas devem ser arredondadas e não planas. 
O ven~r:e não eleve ultrapa:3sar o nivel do circulo das 

falsas costellas. O ventre. nluito VOlUl1l0S0 é grave 
defeito. 

As ilhal'[J as não dev81n ser muito comprid&s. A corda 
da ilharga muito saliente é signal de extenuação . 

A e$padua deve ser bem lllUsculosa) mais saliente nos 
cavallos pesados de tiro que nos cavallos leves . 

O braço não é apparente no exterior, tenl por base o 
humero, coberto pelos nlusculos que o rodeialll. ... 

Denlasiado conlprimento no braço , indica debilidade; 
quando é denlasiado curto, ó cavallo le\"anta llluito e 
ViVaIllente o lllusculo anterior. 

U antebraço tem por base o l'aclio, o cubito e os. mus
culos motores dos r adios inferiores. 

Dçvc ser largo e estar lTIunido ele 111usculos; nos ca
vallos de corrida será , h:rgo, a11n1 de que ~lbl'anja nlais 
terreno . 

O cotooello (leve estar sufllcienten18nte separâdo do 
c~po, póde SOl' inclinado para dentro ou }1<}1'<1 fóra 
;\. rodilha do cavallo, que é forlnacla pelos ossos carpiaes, 
devo ser brga o grossa . 

Quanto ao casco julga1110S ter dito o sufficiente no 
capitulo onl que tratamos da ferragenl do ca,yallo. 

CAPITULO IV 

:!llodo de conhecer B idade do e::""BUO 

Os dentes, instrumentos da nlastigação, encravados 
nos a1veo10s elos l1laxillares, uns depois dos outros, 
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formam enl cada mandibula uma linha curva: paraboÜca, 
chamada areada dentaria. . No cavalló contam-se 36 a 44 dentes, que se distinguem 
em 1'2 incisivos, 4 angulares e 24 molares. 

Para se conhecer CaiU exactidão a idade de um 
cavallo, é necessario primeiro a estructura destes di
versos dentes. 

DENTES INSICIVOS 

Assim chanlados porque são destinados a incisar os 
alimentos. Distinguem-s8'elles em dentes caducos e dentes 
de substituição . Os prÍlueiros rompenlalgulu tempo de
pois do nascimento, e como o seu nome indica são desti
nados a UIna certa época da vida . São tambem chamados 
dentes de leite, porque o animaljá os tem qu~ndo máma. 

Os dentes de substituição são os que apparecem por 
traz dos caducos e devénl tonlar o seu lagar. . 

Os dentes incisivos são em numero de .seis em cada 
nlandibula ; representam no seu conjuncto um semi-cir
culo bastante regular nos cava~los novos, mas que se 
defórm'a com a idade. ' 

Os dois anteriores tenl o nome de pinças, os que o 
tocam de cada lado medios, e finalmente, os dois ultimas, 
isto é, os que terminanl de cada lado o semi-circulo, 
chamanl-se cantos. . 

Todo incisivo de substitniç'1io, ou de adulto, quando 
sahio completamente e que ainda e~tá virgern, apresenta 
duas partes a considerar, Urlla livre e outra encravada. 

1\. parte livre, que tenl de altura seis a oito linhas, re
presenta lHu cône voltado, levemente achatado de diante 
para traz, de sorte que no principio os incisivos só se 
tocam por sua extremidade alargada. A extrenlidade da 
parte livre, pela qual os dentes . das duas inanclibulas 
exercem attricto uns contra os outros, apresenta nos 
dentes virgens UIua cavidade profunda e allQngada. 

A parte encravada, 'ou a raiz do dente, vària de fárma, 
de: grandeza e de dimensão, conforlue a idade do 
animal. t 

. Quan'do o dente acaba de fazer a sua erupç,[io, a parte 
encravada é curta, redonda e possue nnla cavidade que 
se prolonga até o interior da parte cône, e contém a 
polpa dentaria ; conl a idade esta cavidade diminue e 
acaba mesmo por obliterar-se com,pletamente. A obli-
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tração ,começea pelo fundo e continúa do lado da raiz que 
se allonga e toma s~mpre crescimento. 

I 

As producçõe.3 novas em logar de conservarem a 
fárma arredondada da raiz, affectam outras que é im
portante conhecer. Tomando-se um dente incisivo de 
adulto e fazendr-se em todo o seu comprimento diversos 
cortes transversaes, de duas em duas linhas, vê-se que 
,são achatadas de diante para traz e para a superficie de 
attricto, tornam-se successivamente dvaes e depois arre
dondadas ; para a base da raiz são triangulares e finalmente 
na sua extremidade é achatada de um lado a outro. 

Admittamos agora que o dente) em logar de ser cor
tado assinl transversalmente, seja gasto pelo attricto, 
veremos pela mesma fárma a lnesa apresentar estas 
differentes fórmas. Este ponto benl comprehendido, 
nada é mais facil que a intelligencia da theori;l sobre a 
qual se bRseia o conhecim'3nto da idade, e effectivanlente 
quando o dente do cavallo faz sua erupção, cO ~ ltinúa a 
ereSCI'f em conlprimento do lado da raiz, durante uma 
grande parte da vida, e este acresci mo continuo é acom
panhado de uma igual tendencia de fazer sua erupção 
para .fára ; resulta necessariamente que as partes ga~tas 
pelo attricto são constantemente substitui das por outras, 
e que tal porção da raiz forma a luesa em uma época 
luais adiantada da vida. Verificou-se que, nos c:lvallos 
de bôa raça, os dentes gastaVAm-se uma linha !) JUco 
mais ou menos por anno e um P)UCO mais de uma linha 
nos cavallosconlluuns ; depois ,listo precisJu-se a que 
epoca da vida cada uma das p1,rt€S do dl'nte vinha suc
cessivament;-'} forluar a mesa dent'1ria Dissenlos mais 
acima que o eS111alto dobrando-se no int0rior do dente 
fornlava uma cavidade conica nlais approxinlada da 
face posterior que da face anterior; á medida que o 
dente vae supportando é facil de conceber-se que a aber
tura desta cavidade deverá ir-se restringindo, segundo 
este theorema muito simples, que os differentes cortes 
de um cône npresentmu superficies tanto mais estreitas 
quanto lnais se approximanl do vertice. 

Depois, quando es.ta cavidade esteriol: tiver ccmple
tanlente def' appareCldo em consequencla do attricto, e 
que não se perceber mais sob,re a mesa ,dentaria senão 
um nucleo de esmalte, leve menta deprimido no nleio 
deve-se ' ainda comprehender que este fundo de sacc~ 
deverá apparecer tanto mais deprimido e mais proxiulo 
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do bordo superior, quanto mais gasto estiver o dente, e 
conseguintemente quanto mais velho fôr ó animal. 

E' precisand? a~ épocas das differe~tes phases que 
acab.a 1h :S de IndICar, que se consegu.lo obter noçÕES 
exactas sobre a idade em um certo periodo da vida. 

F'inalnlente, quando o fundo do sacco da corneta den 
taria desHppareceu corrlpletamente, nota-se sobre a mesa 
do dente um ponto esbranquiçado, que 1\lr. Girard deno
Inínou estrella dentaria,e que não é outra cousa senão a 
parte central da cavidade radical obliterada pela addição 
em seu interior, de uma substancia osseiforme, dá eôr 
mais clara e de dureza menor que o dente; é o que ex
plica a apparição desta mancha lesbranquiçada irregular 
sobre a mesa. dentaria, e ao, mesn10 tempo a d~pressão 
desta mesa, que é um pouco excavada. Essa estrella den-

,taria fornece indicações pouco positivas para a apreciação 
da idade. _ . J 

E' facil distinguir o fundo do sacco da cornma exterior, 
da estrella radical, pois o primeiro, cercado de esmalte, 
é, ~mquanto existe, sempre saliente á superficie de 
attrlCto, ao passo que a se·gunda acha-se sempre em seu 
nivel. 

Os in'cisivos apresentam algtunas differenças entre si , 
sob o ponto de vista de seu comprimento, de sua fórIna 
e da profundidade d~ sua cavidade. 

Os cantos são menos lon gos que os medias e estes ul
timas rnenos que as pinças. A profundidade da corneta 
dentaria varia na mesma relação. Nos incisivos supe
riores esta corneta ·é, mais longa que nos inferiores, 
além disso, o semi-circulo descripto pelos dentes supe
riores, sendo mais largo e ll1ais desenvolvido que o dos 
inferiores, o canto destes ultÍlnos acha-se em contacto 
co~ o meio da mesa ,clen1aria do canto das dos primeiros 
e o gasto de modo a produzir uma chanfrQdura que pód<: 
gúiar até tun certo ponto no conhecin1ento da idade. 

Os incisivos caducos difleren1 dos dentes de subs1i- . 
tuição, cujos caracteres acabamos de apresentar. São ge'
raln1ente menos largos e de um branco lacteo, estriados 
na sua parte liyre, que é separada da i'aiz por! Ulll estran- . 
gulamento que nunca se nota nos dentes de substituição. 

DE);'TES A);'G U J .. \.Rl ·:S 
• 

AssÍl}l chalunclos porqu~3 nos car;.11YOrOS senTem para 
rasgar Süo em ' i1umero de doi~ em cada ll1andibula e 
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situados no intervallo que separa os incisivos dos mo 
lares. Sua parte livre, conica e estriarya sobre sua face 
,externa, apresenta no luei0 de seu plano uma eminencia 
alongada circuinscripta por dois sulcos. 

- \, 

ESTUDO DA IDADE 

o estudo da idade nos monodáctylos, a que pertence 
o pavallo, póde sér dividido eql periodos 111uito dis
tinctos, que vanlOSprOyur~r de$crever. 

PRIMEIRO PEfuODO.- Erupção dos caducos. Ao nasci-
111ento, n enhunl dos incisivos rOll1pe. As pinças sahem 
no fim de 6 á 8 dias , -os rnedios, de 30 á 40 dias; o~ 
cantos de 6 á 10 l11ezes. 

NQ momento ern que cada incisivo faz a sua ~rupção, 
percebe-se um bordo cortante, que é o bordo anterior 
O posterior só é apparente alguns dias depois, é então 
que se distingue a cavidade. Os incisivos da nlandibula 
superi9r apparecem ordinari~nlente unl pouco mais 
cêdo. 

SEGUNDO PEIÜODO . - Aplainamento dos dentes ca
ducos. v-Logo que os dentes incisivos rOlllperam, e que 
se põem em contacto conl os dentes que lhes correspon
dem, seu bordo anterior nlais elevado C0111eça a gastar-se. 
Fica logo ao niyel do posterior e os dois bordos gastan
do-se simultaneamente; a cayidade que CirCU111SCreVenl 
aperta-se, e a unla certa época desapparece de tal fórma 
que não se peecebe nlais sinfto .un1a exuber:ancia de es-
111a1te, fundo de sacco desta cavIdade. 

Quando um dento incisiyo conleça . a aplainar-se, a 
111esa apresenta duas fitas de esnlalte, lllua exterior, que 
envolve o dente. que se Cha111a esmalte de C'nqludra
Jnenlo e outra qnc se circunscreve a cayidade. é o es
llla.Ho centraI. 

Os incisivos (1:1 lnandibula ~uperior parecenl aplainar:
:--;c rnais vagarosamc'llto que os da lnandibulti inferior, 
porque sua ('01'11('1;1 dC'lltaria exterior é 11luito 111uis pro-
funda. . ~ 

As pinças infcl'iol'C:-:; aplainalll sempre ('0111 10 111eze::::: 
<1S Inédias co1111 anHO. os cantos com 15 Ú .:.! ~1111ezes. ' 

(~om dois anl!O~. a e;1yiclélde desapparece cOlupleta-
111ente en1 todo\..; os i 11('isiyos caducos: l' a ('porá de sua 
fi uéda e os d8n1r'~ 11 I' :--;11 bstituiçfw Y;IO rom por 
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TERCEIRO PERIODO.,- OS substituintes coIlocadospor 
traz dos caducos 'sahem successivamente corno estes uI· 
timos, luostrando primeiro o bordo anterior e depois, no 
fim de unl ou dois mezes o bordo , posterior 

As pinças sahem 'de 2 1/2 á 3 annos, os médios de 3 1/2 
á 4 annos, os cantos de 4 1/2 á 5 annos. 

Com 5 annos urn cavallo deve ter todos os seus dent6s 
incü;i vo~ de adul to. ' . " 

A erupção dos variaveis, sendo variavel, não póde 
servir ao conhecimento da idade; ' ordinariamente têm 
logar de 3 1/2 á 5 annos. 

, , 
QUARTO PERIODO. - Aplainamento dos incisivos . - O 

aplainamento do~ incisivos de adulto faz-se bastante 
.regularmente, ID as conlo as pinças estão já quasi intei~ 
ranlent!:) aplainadas, quando os cantosvênl a sahir, é á 
inspecção dos dentes que soffretam menos gasto que se 
deve subordinar. 

Idade de cinco annos.- Os cantos achmu-se no mesmo 
nivelque os luédios,b bordo anterior dos 111édios leve
ll1ente gasto, as pinças · ql~asi inteiramente aplainadas. 

Seis annos.- Niyellamente dos dois bordos dos cantos 
pelo gasto do bordo anterior, aplainamento quasi com
pleto dos médios , aplainaluento completo das pinças. 

Sete anrws.- Aplainmuento cOl1lpleto das pinças e 
dos médios, gasto nos cantos do bordo posterior, que 
aos seis annos est<;tYêl completamente ao nivel do 
a.nterior perceb,;- !38 nnla chanfradura no canto supe ..... 
nor , (. , 

Oito annos.-,Apl31nan1ento de todos os dentes da 
luandibula inferÍór. Os deilt~s tornaram-se oyaeS' e, em 
todos, it cavidade (~ substituida pelo funqo de saeco da 
corneta dentaria. A ('strella dentaria apparece perto do 
bordo anterior, sol) n ú')l'lua de um,a fachada an1arellada, 
allongada de UlTI lac1c) a outro. ' 

QUINTO PERIOD (,I - jlTúrm.a oval, clepn's 7'edonda, que 
Itorna c:'adualmente a mesa ,do8 incisivos inferioJ'es. 80bre 
a qu~l apparec~m sirnaltanearnente a est;>ella ràdical e 
o Jundo de SCí.CCCI ,da corneta e,rtcrna, cujo de8appat~eci

'n,1.ento annunua 1:: onnos . 
Nove annós.- As pinc-as inferior~s arradondaul-se, 

o oval ,dos ll1édi.cJs e d03 (',fuitos re::;tqnge-38, o 'es'lna:lte 
centl'al approxi r:. Cl - ~ C~ do bordo posterior 
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Dez annos.- Os nlédios arredondaul-se, o esmalte 
central acha-se muito perto do bordo posterior. 

Onze annos.--- Os cantos arredopdam-se, o esmalte 
centr.!ll .(lsó apparece em um ponto muito estreito psrto 
do bordo posterior. 

Doze annos.- Arredondamento perfeito de todos os 
incisivosinferiores,desapparecimento do esmalte central 
que é substi~uido, no meio da superficie de attrito, p~la 
estrella radICal, o fundo de sacco da corneta exterIOr 
persiste na 111andibula superior. 

SEXTO PERIODO.- 1 riangularidade successiva dos 
incisivos i1~reriore8, 'e desapparecimento igualmente suc
ces8ü10 d) fundo de sacco da ca.uidad3 dentaria exterior 
n9S incish"os superiores. 

Tre~e annos.- As pinças começanl a tornar-S3 tri
angulares nos incisivos infc3riores, o esmalte central 
desapparece nos cantos superiores. 

Quator::e annos.- As pinças são triangulares. os 
médi~s começanl. a tornar-se, o esnlaite central diminue 
nas pInças superIOres. 

Quin::e annos.- Triangularidade dos Inédios. 
De::eseis ~annos. - Triangularidade conlpleta dos 

dentes da mandíbula inferior, desapparecimento do es
malte central nos nH~dios superiores. 

Dezesete annos.- Os incisiyos inferiores são tri
angulares, os lados do triangulo são todos tres da 111es
fila granebza, d3sapparecinlento do eS ~11nlt 2 central nos 
dentes incisivos SUlJCI~iores. 

'-

SE1T\IO PEIUODJ.- Bianguhu>idode ('ompleta ou acltrr
tanento dê! llJin Z,:vl,j a outro dos incisü'os i7~le"iore8. 

Dezoito anno< - .\s p.q,rte::; latlol';1(\S dJ trian!..:~:ulo 
alongam-::::3 llas pilll,:,-1 ' ' 

De~enf)ce (tnIl08.-- -\:--: pin(<1s inroriol'(\s suo aclu t~ das 
de um lado á ouLr'l). 

Finte runos.- (iS medios tOl1l'lll1 a. Jllcs.n<.l fÚr111a. 

Vinte e um orWI).":'.- J1iangularidadl\ c')lnplea do'" 
incis~Yo~ inferiores. . 

Estes principios que ;1('J,han10s cle (~:::;labeI8cer. sondo 
fundados sobro o Cl>eS~·.Ílnellto (\ gastos c.ons~.1ntes (' 
proporci,-~naos dns d· ... Jlie :--:. I: l'yjclf~nt(\ (111 0 nf!<) S~-!O appli-
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caveis sem rectificação, se ha excesso ou falta de conl-
primento dos dentes. 

Supponhamos o prinleiro caso: o conlprÍI)l~nto do 
dente é ordinarianlente de sete linha.s, a partir da gen
giva até á supe-rfic:e de attriCto e segundo os nosso~ 
principios, cada dente d~ve, pouco nlais ou menos, uma 
linha por anno. 

Se a parte livre dos incisivÇls tem mais de sete linhas, 
é que se gastaralll nlenos do que deviam,e o cavallo é 
necessariamente nlais velho que a inspecção dos dentes 
parece denlonstrar; se, por exemplo, os de,ntes são 
d'Uas linhas mais longas, como deveriam gastar uma 
linha por anno, o animal deve parecer doi~ annos mais 
velho do que reahnente é ; assinl, em regra geral, para 
se determinar a idade do cavallo cujos incisi vos são muito 
longos, deve-se juntar á idade que marca a mesa dos 
dentes, tq,ntos aIlDOS quantos elles têDl de linhas menos 
enl cOlnprime'Ilto, e "ice-versa, quando os dentes são 
Inuito curt'Üs, o cayallo parece ser ln ais velho do que não 
é, e é preciso din1inuir-Ihe tantos annos con10 os dentes' 
têlTI de linhas ll1enos mu cOIllprin1ento. 

\ .. CAPITULO V 

Pelo nome de raça os criadores designanl as numero
sas variedades que as especies de cavallos apresentanl ; 
dentro das raças ha sub-raças" tomando tanto ás pri
meiras -como ás ~égundas o Dome do paiz de onde são 
uriginarias, e tmnbem de accordo con1 a confonnação ou 
destino dos animaes. 

Enl linguag81l1 hippica, a palayra sanyue significa 
raça. Quando ô, raça é sern Inistura diz-se' que o cavallo 
é puro sangu~ ; se é cruzada, meio sangue, tres quartos 
de sangue, etc. _ 

Como os inglezes possuml1, ou suppoem-se-lhes, o 
sangue arahe em toda a sua pureza, e o seu numero é 
infinitamente maior que o dos cavallos arabes, tendo , 
alén1 disso ben1 provada a sua origem, ao passo que a 
dos cavall,os arabes poucas vezes é certa, quando se diz 
um cavallo- de sanque, suppõe-se geraln1ente que se 
falIa de unl cavallo de raça ingleza. 

As mais interessantes raças cayallares são 
guintes 

LIVR') DO CRIADC R 
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CAYALLO ARABE 

o cavallo arabe é unl aninlal intelligente, docil e de 
sobriedade extrenla. Não tem para pequenas distancias 
a rapidez do cavaIlo inglez de corrida, porém em COfl1-
pensasão uma formosura e uma graça que só a elle per
tencem. 

N elle se encontram todas as qualidades que se podem 
des.ejar em um cavallo de seUa: velocidade, flexibilidade 
e vIgor. 

O cavallo arabe é o typo melhorador de onde sahiram 
as raças inglezas; tudo o que é puro sangue origina-se 
lnediata ou imnlediatamente do arabe~ o qual em seu 
verdadeiro estado de pureza só é encontrado entre os 
beduinos da Arabia. 

Na Arabia dividmll os cavallos enl cinco grandes fa
milias, que segundo a tradição descendem das cinco 
eguas favoritas de :Mahomet. 

Os caracteres do cavallo arabe são llluito accentuados, 
e basta vel-os uma vez para ficar-se lúgo conhe
cendo-os. 

A cabeça do cavallo arabe é nluito expressiva. A parte 
anterior docraneo é 11luito desenvolvida, o cerebro vo
lumoso, a cabeça quadrada, descarnada, a testa larga, 
algumas vezes connexa; os olhos são grandes e ordina
riamente muito bonitos, as palpebras negras o que em
bellezam-n'o muito. 

As orelhas ás vezes são pequenas e outras vezes com
pridas, porém delgadas, dispostas e suas pontas leve
mente curvadas. 

A mandibula inferior é um tanto forte, a cara recta ou 
um tanto fendida, as cavidades e aberturas nasaes largas, 
susceptiveis de uma grande dilatação quando o cavallo 
anima-se e de extrema nlobilidade~ em consequencia do 
que formam-se pregas em redor. que dão unla expressão 
particular á cara. 

A bocca é de mediana grandeza, a cabeça beul dis
posta, a inserção do collo com a cabeça dá-lhe uma bel
leza especial. 

O pescoço é bastante largo para arredondar-se com 
graça e quando o cavallo -corre, sobresahe a parte infe
rior, formando o que se chanla pescoço de cervo. 

A cruz é bmn accentuada, porém se111 exageração, o 
dorso é recto, as costellas arredondadas; o rinhão duplo 
e arqueado, a anca larga e arredondada. 
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Os arabes querem que um cavalIo tenha 'o peito de, 
leão, a garupa de lobo, o olho e a graça da gazelIa, a 
velocidade do avestruz e os membros delgados do le
breiro. 

A cauda dos cavallos arabes, belIa por sua disposição 
e movimentos, é pouco cabelluda por cima, porém muito 
pela parte inferior e chega quasi ate o chão. 

Uma cauda la~ga é UIna belIeza entre os arabes. 
As partes posteriores do cavalIo arabe, os rinhões, a 

garupa, as curvas, são prinçipalmente de uma força 
notavel. 

Os corvejões achanl-se um tanto proximos um do 
outro, disposição nluito propria para os animaes muito 
leves como o cervo e a corça. 

As espaduas são largas e menlbranosas, assim como 
o ante-braço. 

As pernas são descarnadas, finas; o tendão é bem 
separado, a canna dos membros anteriores é curta; os 
cascos são de fórma oval e a mate ria cornea m uHo dura. 
Os cascos das mãos volvem um po,uco para fóra, •. ' 

O pelIo mais cómmUln é o tordilho e suas variedades. 
O branco com os anHOS, segue-se depois o baio e o 
alazão. O peno negro é muito raro. 

O peno destes cavalIos, fino e sedoso, apresenta esses 
admiraveis reflexos dourados, prateados, bronzeados 
que só se encontram nos cav:allos de origem oriental. 
Nos cavallos brancos a pelIe é negra, o que muito con-

,tribue para a belleza dos reflexos. 
Os cavallos arabes de puro sangue podem nlultiplicar

se en1 qualquer região, no entanto até hoje, só no de
serto entre os beduínos, é onde a raça cOnservou todos 
os seus caracteres e qualidades; é dqlí no entanto que 
tem sahído e sahmll sempre os typos melhoradores de 
todo o Inundo. 

CA V ALLO BERBERESCO 

Esta raça ca vallar é africana figura em segundo logar, 
e alguns anínlaes que a ella pertencem, figuram como 
criadores da raça ingleza ,actual. 

Estes cavallos procedem de cruzamentos entre as 
raças arabe e numida. 

O cavallo berberesco tem a cabeça completamente 
arabe, o pescoço delgado, fi cruz muito pro~ima do 
lombo, as espaduas bem desenvolvidas, o peito de nota-

, , 
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'Vellargura, a garupa orisontaI, a cauda de nascimento 
alta e ayrosa, os musculos das nadegas muito grossos e 
os membros muito formosos. 
: Esta raça é hoje muito rara. 

CAVALLO PERSA 

OS cavallos persas constituem uma raça muito formosa 
e de mais forte que a ara be, poré.nl interior a esta em 
qualidades. Estaraça não é pura acha-se mestiçada com 
-os cavallos dos paizes visinhos. Os cavallos persas pas
sam por sere.m os melhores cavallos de sella, pois são 
velozes, arJentes, doceis e mansos, juntando a isto mo
vimentos muito commodos. 

CA V ALLO TURCOMANO 

De todas as raças de cavallos aziaticos, a dos cavallos 
túrcoIllanos cabe depois da arabe o primeiro logar. 

Os turcomanos reconhecenl a superioridade dos ca
vallo~ arabes do deserto, e compranl a preços elevados 
garanhões arabes para empregaI-os na reproducção. Os 
cavallos turcomanos são nluito velozes e sobrios. Fa:
zenl· n'os correr todos os dias, COluem só unla pequena 
quantidade de cevada e á noite são cobertos com muitas 
mantas para fazel-os suar, continuando-se esse trata
mento até que tenham perdido toda a gordura e não 
tenham n1ais senão nlusculos duros como o marmore. 

Preparados assim estes cavallos, são capazes de cor
ridas verdadeiramente incriveis; 120 a 160 ldlometros 
por dia e isto durante oito a dez dias seguidos; de um 
galope fazem 60 a 80 kilometros sem cansar o cavalleiro. 

No Meklemburgo, assinl como eIU outros muitos 
pontos da Allemanha, nenl seIupre se obtiveram dos ga
ranhões inglezes os bons resultados que se esperavam. 
Tem-se perdido por isto algumas bôas raças querendo 
melhoral-as. 

CA V ALLO HOLSTEINEZ 

O Holsteine, o Oldenburgo e o Hannover criam unI 
grande numero de cavallos que ,têni bom porte e são 
luansos e doceis. Possuelu no entanto a cabeça desgra
ciosa, a anca descida, os membros fracos e maus pés. 

Esta raça tem-se melhorado muito com os garanhões 
inglezes . 

• 
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CA VALLO "\VURTEMBURGUEZ 

No Wurtemberg, os garq,nhões arabes principalnle~te 
melhoram a raça e actualmente este paiz produz excel
leI~tes ca,vallos de sella. A antiga raça de Deux-Ponts, 

. que tão merecida reputaçã,o goza, creou-se com gara
nhões arabes e eguas ing!eza's. 

CA V ALLO BA V ARO 

o mesmo que dissemos relativamente ao cavallo wur ... 
temburguez. 

Os turcomanos, para suas longas excursões, levam . 
bôlos duros de farinha de cevada amassada, e esta massa 
dis30lvida em agua serve para alimenta.r o cavallo e o 
cavalleiro. . 

CAVALLO TARTARO 

A Tartaria aziatica cria em suas immensas esteppes 
üm grande numero de cavàllos, muitos delles selva
gens. Não são de bonita apparencia porém são sobrios e 
resistem muito afadiga. 

CA V ALLO COSSACO 

'"\ 
Os cossacos do Don e principalmente os doUraI, têm 

cavallos famosos por sua resistencia as fadigas e pQr 
sua ligeireza. I _~\ :.,,~~ 

CAVALLO RUSSO 

O cavallo russo assemelha-se muito ao cavallo 'tar
taro. Existem diversas variedades, das quaes a mais 
celebre é a de Orlow. A Russia procura hoje melhorar 
as raças indigenas pela introducção de garanhões in
.glezes. 

CAVALLO POLACO 

A Polonia possue algumas -raças cavallares muito 
aÜ,tmados para a cavallaria ligeira-o Devem suas quali~ 
dad~s a UffiÇt misturade sangue arabe. . 
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CA V ALLO HUNGARO 

o mesmo que dissemos do cavallo polaco applica-se 
ao cavallo ungaro. 

CA VA.LLO DINAMARQUEZ 

A Dinamarca. fornece bons cavallos de trabalho e de 
carruagmTI, que exportam para diversos paizes da Eu
ropa. 

CA VALLO PRUSSIANO 

A Prussia e uma grande parte da Allemanha nunca 
teve senão cavallos de pouco valor; hoje trabalha-se' 
activan1ente em melhorar as raças. 

CAVALLO MEKLEMBURGUEZ 

Os cavallos do Meklemburgo gozam de grande repu
tação. A.antiga raça cruzou-se com garanhões inglezes, 
e graças a este melhoramento o paiz produz actual
mente cavallos que se vendem a preços elevadissimos. 

CA V ALLO NAPOLlT ANO 

Estes cavallos, de origem arabe e de bonita estampa' 
tiveram grande celebridade para tiro de luxo e picadeiro:t 
póde-se dizer no entanto que esta raça se não desappa
receu de iodo, apenas restam vestigios della. 

CA VA Ll.O INGLEZ 

A Inglatérra fornece a todo o Inundo cavallos de luxo,. 
garanhões e eguas que são pagos a preços en0rmes. 

O garanhão inglez é muito conveniente para melhorar 
certas raças com as quaes tem certas relações de porte 
e conformação, quiz-se porém fazel-o o melhorador uni
versal e em ':ll':l~to~ 1?aiz~s, como aconteceu no Meklem
burgo, o preJulzo fOI maIOr que o lucro. 

Em bora o cava.llo arabe seja o primeiro do mundo é 
de ' porte pequeno e só serve para sella, ao passo que o 
inglez tem porte elevado e fornece soberbos cavallos de 
luxo para tirO e caçadas, e comquanto não tenha a gra.ça 
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do cavallo arabe, não s~ lhe pôde nega.r beIleza not'avel 
e velocidade. . 

A Inglaterra possue tres ra'ças de cavaIlos cornpleta
mente distinctas: o cavallo de tiro pesado, o cavaIlo 
negro, de origem filamenga, que se cria nos condados 
centraes e que attinge proporções collossaes; experi
mentaram-se 'cruzámentos com esta raça e todos deraln 
máos resultados; a raça do condado d~ York~ tambem 
chamada de Cleveland, que se emprega 'nos trabalhos da 
agricultura, cavaIlos de grande porte, de bonitas fôrmas, 
produzindo com garanhões de puro sangue, excellentes 
cavallos para caça e carruagem; esta raça presta-se per
feítanlente aos cruzamentos e finalmente os caval10s de 
puro sangue. 

Taes são as tres raças principaes; porém ainda po
diam-se citar outras a que se dão diflerentes empregos, 
especialmente aos trabalhos da ag~>icultura, que mere
ceIll tam bem elogios. 

A raça .de puro sangue apenas conta ~lguns seculos 
de existencia, e foi formada com gara.nhões arabes, ber
bericos e turcos . 

.L~ origem dos c.avallos inglezas encontra-se em pri
~ melro logar nas Importações de cavallos ron1an08 e 

germanos. 
Mais tarde diversos monarchas importavam cavallos 

da Hespanha e da Lombardia ; os que se destinavam á 
agricultura ianl de Flandres. 

0° Em 1121, sob o reinado de Henrique I, foi introduzido 
o primeiro cavallo arabe. Pouco depois as cruzadas 
introduziram outros cavallos orientaes. 

Car10s II, mandou elnissarios especiaesá Arabia para 
cOInprar garanhões e eguas; mandou tarnbem comprar 
ca:vallos berbericos e as eguas conhecidas pelo nome de 
eguas reaes, e quel chegavam a ser mães dos corseis 
lllais celebres e rapldos. ' 

Publica-se na Inglaterra, ha lllU'i10s annos~ conl o 
titulo de Stud-book, um livro que coritém a indicação e a 
genealogia de todos os cavallos inglezes de puro sangue; 
a inscripção no Stud-book é seu tituto de nobreza heredi-
taria. .. 

A esta precaução, tomada pelos inglezes, para con
serva sua raça pura do qualquer nlistura, devenl elIes 
a perfeição a que chegaranl. f 

Pretender porém que todos os cav'allos actuaes de In
glaterra, considerados hoje como de puro sangue, des-

lO' \. \ 
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cen.delll se111 ulistura algu111a de cavallos arabes ou 
berbericos, é o que não se' pó de admittir. 

Os cavallos que forruaram o tronco prinlitivo eram 
llluito poucos, e quando se vê o difficil que é,. e talvez 
impossivel verificar os cruzamentos e os nasCln1entos, 
comprehende-se voluntaria ou involuntarianlente que 
existiram erros da redacção primitiva do Stud-book. 

Na época , en1 que este livro ?inda ll.ão existia? e mu 
que não se dava á pureza de orlgenl a lmportanma quo 
hoie se dá, houve necessariamente lnuitas luisturas, e 
Tüais de UIna familia, cujos titulos de nobreza parecem 
ser os mais exactos, procederá de unIa egua COl1ulluin ; 

' pol'em por cruzamentos successivos, a u1Ístura. reduzio
se afInal 'a un1a fl'acção tão irnperceptiveL que em nada 
pr~ejudica ao n1erito ela raça antiga, chau1ada de puro 
sangue. 

Os cavallos de puro sangue crianl- so principa1111ente 
para as corridas. " 

Aquellos cujo luerito foi verificado pelas victorias do 
hyppodromo, deviall1 de correr, e só são utilis8-dos para 
garanhões. Os que não sobres::dlenl COlUO corredores ou 
se inutilisaul no preparo, yendeIll-se orclinaeÍanlente a 
preços pouco elevados, por~luo l~ difficil enlpregal-os , 
utihuente, pois para quasi todos o~ serviços preferem-se 
cavallos de nleio sangue ou tros quartos de sangue. 

CAYALLO FRANCEZ 

A França possue diversas e excellentes vadedades de 
cavallos entro as quaes enU111eraren10S COll10 as ruais 
llotaveis • ' 

Cavalf,o lo~·ene,;. [!equeno e feio, porénl duro e infati
gaV(~l. E nllllto subrlO u trabalhador. A raça está enlpo
bro~lda pela falta de cuidados e alirnentação conveniente. 
HOJe prOCUl'<l-se nlelhoral-a cruzando-a C0111 garnhões 
percerões. 

Alguns são de opinião que esta raca é originaria da 
~olonia e outros que descende d.as hOl:das barbaras que 
lnllundararu a Europa 110 seculo VI. 

O c:a.vallo d08 Arcle,!nas é uxcellente para o~ trabalhos 
~'a agrlCultur<l, em paIzes montanhosos; suas boas qua-
lidades são cou1pensadas pelo pouco porte.. ' 

O' cavallo bretão e o cavallo elo Franco Condado são 
bons cav:111os de tiro. 

O caollllo percherão a :mais apreciada raça de tiro. 

( 
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Esta raça não é constan.te ; conlillUluente aprecia-se os 
que tem nluito porte e volulue, soem attender-seque 'o 
verdadeiro pe.rcherãb não é ca vallo de tiro pesado, 
porém sim de tiro leve. A cabeça do cavallo percherão 
é levemente deprimida; tem o pescoço alto, sem ser de
masiado forte; sua garupa embora um tanto curta e 
c~hida, não devia ter dist~n.cção e é possivel que haja 
n esta raça algum.sangue orIental, que se revela em seu 
eonjuncto. ' 

A ' suas qualidades exteriores,junta o percherão outras 
mais pre'ciosas que poucas vezes se reunem em um 
lnesmo individuo-.é ~anso, doeil, tem uma ,grande 
força e suas nlarchas são as l11ais rapidas que se podem 
exigir em nnl cavallo de tiro. I 

O eat?allo bolonhez é um excellente cavallo para tiro 
pesado e trabalho,s agricolas. 

O cavallo de FOltou serve pÇlra tiro leve e para os re
gimentos de cavallaria. 

O mesmo póde-se dizer do cavallo Zin:wsino., do caoallo 
auvernhez e do navarrino. 

De todos porém que tem gosado de Inais reputação 
em Fr~n~a é o cavallo, normando, tanto para sella como 
para tIro. 

CAVALLO HESPANHOL 

D. Sinlon Sanchezl Gonzalez, assÍln se exprIme a 
respeito do cavallo hespanhol 

«. O cavallo hespanhol para sella, espéci~lnlentE~ para 
passeio não tem competIdor, é o mais belio de todos 
que existem. 

(~ Sua boa estampa, suas fórnlas arredondadas, sua 
nobreza e clocilidade, seu olhar expressivo, seus nlOvi
nlento:; suaves" livres e graciosos, seu . aspecto ao 
l11archar, elegante, grave e nlag~stoso, o faze~n como 
cavallo de luxo, preferivel a todos os outros; e a prova 
mais concludente que podenlos apresentar errl abono 
deste' assel~to é que tem sido preferido em tpdas as 
nações, p310s rets, ,imperadores, generaes, - officiaes, 
para grandes paradas, fornlações, revistas e quaiquer 
outro acto sunlptuoso, ele pOlupa e solemnidade. 
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CAPITULO VI 

Hybrida~ão nos equideos (1) 

A família dos Equideos é UUla daquellas em que as 
tentativas de hybridação tem sido muito numerosas; 
para seguil-as facilmente, recordamos que no genero 
Equas, encontra-se: ~ 

1.· E~ caballus ou o cavallo ; 
2 .. o E. asinus ou o Jumento, 
3. o E. hemionus ou o hemione 
4. o E. conagga ou o conagga ; 
5. o E. zebra ou a zebra; 
6. o E. burchelli ou o daw 
Ao lado d'estas seis especies, colloca-se algumas vezes 

uma setima que se denominou E. onager ou E hemippus, 
porém a seu respeito só existem obscuridades inconl-
pletamente dissipadas. . 

Presulne-se que o hemippo seja autochtone do centro 
da Asia e G. Saint Hilaire que dissecou um apanhado na 
Syria e que lhe impoz o seu nonle, julgou dever classi
ficaI-o como especie distincta. 

Hoje considera-sé o hetuippo como producto do cruza
mento do cavallo com o hen1Íone. 

Reina a incerteza sobre a hybridação de certos equi
deos ,Panceri resun1Íu no quadro abaixo os resultados 
conhecidbs : 

I 

CAVALLO E JUMENTA prOdUZeIll o MêlCho (infecundo) e 
.1 Besta. 
JU~ENTO E BESTA porduzenl um hybrido descripto por 

MUCCl. 
Não se conhe~e producto do cavallo e da besta. 

II 

JUMENTO E EGUA produzenl o burro (infecundo) e a 
mula. 

JUMENTO E MULA produzenl o Onomione observado 
por Pan~.eri. Dão-se alguns casos. 

\ 

(1) C ORNEVIN, Traité de zootechnic generale, Paris , 1891 . 
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CAVALLO E MULA produzem o Miohippe. Casos muito 
numerosos. 

IH 

, 'CA VALLO E HEMIONE produzem hybridos citados por L 
G. Saint Hilaire, Broca,Milne-Edwards. , 

HEMIONE E EGUA~ idem, idem. 

IV 

CONAGGA E EGUA produzenl U111 hybrido observado 
por Lord Morton. 

Não se conhece producto do conagga com a egua. 

v 

CAVALLO E ZEBRA produzem hybridos citados por De-
termille, Rudolfi e Cuvier. . 

Não se conhece producto do zebra com a egua. 

VI 

JUMENTO E ZEBRA produzem hybridos citados por; Gi
orna, Cuvier e Darwin. 

Não se conh(ece producto do zebra com a jU111enta. 

VII 

JUMENTO E HEMIONE produzem hybridos citados pOi' 
Gray, Darwin, G. Saint Hilaire e Milne Edward~. 

HEMIONE E JUMENTA, idem, id~m, 

VIII 

HEMIONE E ZEBRA produzem urÍ1 hybrido citado por 
Brehm. 

Não se conhece producto do zebra com a temione. 

IX 

HEMIONE E CONAGGA produzenl urn hybrido citado por 
Brehm. 

Não se conhece o producto do zebra conl a conagga. 
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x 
JUMENTO E DA W produzem unl hybrido citado por 

BreÍlm. 
Não se conhece producto do daw com a jurnenta. 
A.pezar do grande interesse scientifico que está ligado 

a todas essas operações praticàmente só tênl importan
cia _as que se praticam entre as duas especies, do cavaI .. 
lo e do jumento . 
. Principalmente a ~ybridaçã9 do jumento COl2l a egua 

produz a nlula, constItue uma excellente opel~açao. zoote
chriica, attento a excellencia do producto-o burro, que 
tantos serviços presta. .. 

Cornevin diz o seguinte: Sempre que se possua unica
mente cavallos defeituosos, deve..:se, em logar de persis
tir nos cruzanlentos e Hlestiçagens, quando não ha 
conveniencia ethnica entre os garanhões e as eguas, é 
preferivel entregar-se estas aos jumentos e obter-se 
luulas. 

CAPITULO VII 

Ilelhoramento das raeas eavallares • 

PRINCIPIOS GERAES 

o principio fundanlental do melhoramento das raças 
cavallares basêa-se na faculdade hereditaria, isto é, os 
paes e as mães transluittenl á prole as qualidades e de
feitos que .possuem, principalmente certas fÓrluas e 
certas predisposições Illorbidas. 

Quando se queira melhorar unla raça, deve-se sempre 
escolher os mais perfeitos individuas dellas para trans
formaI-os em progenitores, isto é, deve-se escolher os 
que possuém em D;lais alto ,gráo as qualidade.s que se 
quer desenvolver, não téndo ao mesmo tempo osdefei
tos que se deseje extinguir. 

Qua~to mais antiga e característica é uma raça, nlais 
difficil é desarraigar esses defeitos, que podem reprodu
zir-se mesmo depois de haver desapparecido durante 
muitas gerações, pelo phenomeno atayico conhecido com 
o nome de. salto atraz. 

Esses individuos devem ser cuidadosmnente excluidos 
da reprod ucção . 
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Antes de en1pregar-se um garanhão ou eguá melho
radoras, ,deve-se pro~urar saber se esse individuo per
tence a uma raça antIga, para que o salto atraz não se 
realise. 

. Tanta influencia exerce o garanhão como a egua nos 
/ productos da reproducção. 
" Pela mesma"' fór!na que se transn1ittem as qualidades 

'physicas transmittem-se as qualidades moraes. 
Em geral os rüachos se parecmn mais aos paes e as 

femeas á lnãe . 
. Acredita-se tan1bem que o pae transn1itte melhor as 

iórmas e tudo quanto tenl relação COln a vida externa, e 
a mãe tudo que corresponde á vida interna e á nutrição. 

A femea deve ser relativamente de maior desenvolvi
n1ento que o macho. 

Os individuos destina40s á reproducção não devem 
ser nem muito novos, nem muito velhos, gozando além 
disso de saude perfeita. . 

O regimen, e as circumstancias em que vivem os ani
maes produzem certás disposições e lnudanças de fór
mas, qne se convertem e111 qualidades constitutivas 
transmissiveis. 

Já o alimento que a egua ingere exerce influencia 
sobre o féto. 

MelpQram-se as raças cavallares ou por selecção, isto 
é, empregando-se para a reproducção garanhões e eguas 
da mesma raça, ou por cruzmnéntos, isto é, empregan~ 
do-se garanhões de outra raça. 

SELECÇÃO E CRUZAMENTOS 

A raça que é melhorada pern1anece para, o que não se 
deve confundir com puro sang;ae, 'pois esta ultima deno
minação só se applica á individuos perfeitos das raças 
arabe e ingleza. , 

Pelo methodo de Bake,vell, o celebre, breedirl-g in and 
in não só se escolhem os reproductores de uma mesma 
raça como tambem de uma me'sma fanlilia e em inlme
diatos grãos de parentescos. 

Por crUzamentos entende-se a união dos animaes per
tencentes a dlias raças diversa~; osproductos de cada 
cruzamento chamalp-se mestiços. 

O cruzamento póde ser verificado de dois modos: 
elo emprego de machos de uma raça mais perfeita, isto 

a arabe ou a ingleza, ou pela união sexual de duas 
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raças distinctas, com o fim de que os productos reunam 
as qualidades correspondentes a cada' uma destas duas 
raças. 

A arte dos cruzamentos apresenta muitas diffic~lda
des, exige experiencia e conhecimento profundo das 
raças que se tem de melhorar, para não expôr-se a máos 
resultados. 

Quanto mais dífferem as raças que se cruzam,lnais 
incerto é o resultado do cruzam~nto, e mais difficilobter:" 
se osproductos que se desejam. 

O emprego dos mestiços para a reproducção não per-
mitte prever 0'5 resultados. . 

Na união dos individuos de differentes raças, prevalece 
sobre os productos, o caracter do que procede da mais 
antiga. 

A constancia é o modo de ser de uma raça antiga, 
pela qual, todos os animaes que della se originam, pos
suem e trflrlsmittem com segurança os mesmos carac-
teres. . 

Os inglezes crênl que só até a oitaya geração podem 
estabelecer-se com solidez os caracteres de uma raça; 
maspara isto não sepódeestabelecer regras tão absolutas 
nem muito menos; a natureza não obedece a formulas 
nem calculos mathematicos e a maior parte de seus 
lnysterios nos são desconhecidos. 

No emprego não interrompido de garanhões da rpesma 
especie nlelhorada, começa-se por uma femea de raça 
commum ; a primeira feInea obtida pelo primeiro cru
zamento emprega-se no segundo, e assinl successiya
mente. 

No decimo cruzamento só resta 1/1024 de sangue com
mum. Higorosanlente falIando, nunca se póde chegar ao 
sangue puro, porém na pratica pó de-se dizer que che-
ga-se. f 

Pelo cruzamento obtêm-se a mudança desejada em 
certas partes, ao passo que outras e principalmente o 
conjuncto, offerece longa e tenaz resistencia. 

As partes que se modificam nlais facilnlente são as 
que têm n~enos importancia e certa relação com o reino 
vegetal. 

N,ão se deve misturar anÍlnaes que tenham difleren
ças de conformação muito graIJdes, pois resultam pro
ductos muito heterogeneos, que para nadaserv.em. 

Na união ou copula dos anÍlnaes deve-se evitar um 
grande erro, muito commUln e vulgarisado, que é tratar 
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de melhorar uma; raça pequena por meio de garanhõ.es 
grandes; esta ' copula é irracional.. pois o gernlen do 
macho não achará na femea pequena o espaço conve
~iente para o desenvolvinlento. 

Os inglezes melhoraram as suas raças com o pequeno 
garanhão arabe, e seus cavallos de tiro com grandes 
eguas flamengas. 

Por meio de um alimento abundante e nutritivo, os 
productos de Ullla femea de grande porte e de um gara
nhão menor podem chegar ao porte da nlâe. 

Á doutrina ' dos i~glezes para a escolha dos anim~es 
resume-se nas segUIntes palavras: 

{( As fôrmas exteriores não passam de unla indicação 
da estructura intérior. A faculdade de converter os ali
mentos em substancia nutritiva é proporcional ao volume 
dos pulmõ~s, ; um animal que .possua grandes pulmõe~' 
pôde converter Ulll peso dado de alimentos elll U111a 
quantidade nutritiva maior que o que tenha pequenos 
pulmões. Cuvier diz tambem que a força Il1uscular é 
sempre proporcionada á respiração. A fôrIna e tamanho 
do thorax indicam o volume dos pulmões. A fôrma do 
t,horax deve ser a de um cône, cujo apice esteja situado 
entra os hombros e sua base pará os rins. A capacidade 
do t~orax depeilde mais de suà fôrma que de seu cOn
torno; um circulo contém urna superficie maior que uma 
elyse da mesma circumferencia; um thorax elevado 
não tem pois grande capacidade, senão 8lllquanto tem 
uma largura proporcionada, a largura dos rinhões está 
. sempre em proporção 'com a do peito e o pel vis; esta 
deve ser. n~s femeas bastante htrga para que possam 
parir com facilidade (cline). ' 

Dombasle ,recommenda muito o melhoramento das 
raças sem recorrer aos cruzamenté>s. ' 

Muitas vezes, certa raça propria de uma região possue I 

boas qualidades que não se desenvolv8Ill pela pobreza da 
localidade e a falta de alimen tação e de cuidados, estas 
raças devem ser sobrias e robustas e com pouco traba
lho podem obter-se nel~as resultados notaveis. 

Nos animaes de uma mesma raça ha sempre individuos 
que se distinguem por certas qúalidades escolhendo-os 
com intelligencia, obter-se-hão resultados certos muito 
mais rapidamente que pelos cruzamentos. 

Estes principios são de uma verdade incontesta;vel. Os 
cruzamentos produziram já muitos desenganos e fizeram 
bastante mal. 
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. :Muitos lavradores teriam melhores cavallos se em vez ' 
de comprarem UIll garanhão de raça estrangeira hou
vessenl cuidado melhor a raça que possuialn, escolhendo 
nella os machos e as femeas destinados á reproducção. 

Dombasle porém foi demasiado longe enl su~s idéas : 
nenl tudo pôde-se obter peloregimem e pela alimentação. 

Poucas ge'rações bastaln para dar porte e caracter a 
Ullla raça pequena; era preciso porélll 111ais de um se
culo no entanto para modificar a armação ossea . 

Quando se pensa no ten1 po que é preciso para con
seguir que desappareçam certos defeitos, comprehende-: 
se que a lnaior parte dos criadores sensatos !etrocedam 
ante uma tarefad'esta indole, e prefiram' cOlnprar logo 
egúas e garanhões de uma raça que conheçs111 e satis
.faça suas necessidades. 

Ha defeitos queaugnlentam pela nlultiplicação em 
individuos de uma nlesm.a raça. 

Os anÍlnaes que tenham estes, não devenl ser mnpre
gados na reprcducção, quando se quer que taes defeitos 
desappareçanl. . 

O que devem fazer os criadores é instruirem-se na 
arte de criar, não fazel-o ao acaso e ter unl fim deter-' 
minado, para o qual trabalhenl conl perseverança até 
chega-i' a elle. 

A melhora da especie. cavallar pelos cruzamentos 
exige llluito discerninlento e perseverança, a não ser que 
o criador trabalhando sobre raças benl conhecidas e 
a.proveitando a experiencia de seus antecessores, possa 
saber de antemão COln algunlêl certeza os resultados que 
obterá, COlno se observa nos que se dedicanl e111 Ingla
terra a esta industria. 

O eri:lclor que quer obter productos de duas raças cujo 
cruzanlonto não se experinlontou, está exposto a luuitos 
desenganos. 

O criador nunca deve .dar preferencia a esta ou aquella • 
r aça, porque goste maIS della; sua resolução deve ser 
dictada pelo finl a que se propõe l e os indiyiduos desti
nados á reproducção deverll ser escolhidos tendo-se em 
conta o Inodo de dirigil-os e as influencias que resultanl 
do clima, solo e alinlentação. 

Nas zonas temperadas os aninlaes adquirem luaior 
porte. 

Nos climas quentes, a ~elle, embora menos grossa, 
é de um tecido muito m~us conlpacto. 
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Nos climas humidos os ossos são grossos, porosos, 
leves; têm muito menos consistencÍa. 

Nos paizes quentes, o temperamento é muito mais 
accentuadó ea intelligencia mais desenvolvida; os ani
maes 'têm mais disposição para serem educados. 

O solo, .o regimen alimentício e os trabalhos a que se 
submettem os animaes eXerC81ll sobre sua conformação 
uma influencia notavel, sob a influencia de causas phy
sícas, que actuam sem cessar as fôrmas modificam e 
.por conseguip.te se transmittem e concluen1 ) por che
garem a ser qualidades constitutivas de uma/ raça. 

No cavallo · de sella, o peso do cavalleiro deprime os 
rinhões, dá á anca 'uma direcção . horizon tal e todo o 
corpo adapta-se a movimentos rapidos e faceis. 

No cavallo de tiro succede pelo contrario, que a garupa 
deprime-se pela indole do trab~lho, as extremidades se 
approxÍInam e o animal se encolhe fazendo esforços 
lentos e difficeis. 

Ha um erro muito vulgarisado, e consiste em crêr que 
uma raça importada está sujeita a uma degeneração, e 
que esta se remedeia, seguindo uma phrase vulgar, re
frescandoo sangue pormeio de machos da fonte primitiva. 

Os animaes podem tomar um caracter dependente do 
solo, do clima) dos alimentos e de um regimen bom ou 
máo ; estas influencias são incontestaveis, se não se 
pod~m destruir convém então refrescar o sangue, porém 
fóra destes <casos faceis de apreciar, não existe causa 
preexisten te de degeneração. 

O criador deve conhecer todas as influencias locaes 
que podem actuar sobre os productos; é uma loucura 
querer subtrahir-se a ellas. 

Porém depois de haver escolhido a especie de animaes 
que melhor ' lhe convém, sob o ponto de vista do solo, a 
alimentação e o uso a que se lhes destina, deve estar 
convencido de que com prudentes cuidados e oruzamentos ' 
bem feitos, pôde-se conserv!1r e até ap~rfeiçoar-se uma 
raça importada, sem necessIdade de recorrer aos gara
nhões da fonte primitiva. 

CAPITULO VIII 

Conservação das raças eavallares 

Quando o criado;r possue animaes ,de raça pura e de
seja conseryal-os n'esse estado, sem que degen~r~n1, é 

LIVRO DO CRIADOR 12 
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necessario attender 8. certas regras que vamos procurar 
expõr com a cl~r~za possivel: . . 

Essas regras attendem a dIversas condIções de Idade~ 
de saude e de conformação nos animaes destinados á re
producção. · 

IDADE PROPRIA. PARA SE JUNTAR OS CAVAtt.OS Ás EGUAS 
\ 

Os bons criadores são accordes, que só se devem 
reunir os anin1aes cavallares para a copula quando che~ 
garem á idade ad~1ta, devendo-se evitar que o façam 
aquelles que pela .Idade perderam parte das faculdades 
genesicas. . 

E' difficil no entanto conhecer-se a idade adulta, pois 
nenhum signal evidente póde nol-o revelar 

Deve-se no entanto admittir que com 5 annos um ca
valIo de qualquer raça, ou uma egua da meSlna idade, 
estão aptos para a reproducção da especie. 

Ha regiões p'Qrém em que os animees ~ão mais pre
coce~, e por isso a época de 5 annos nem sempre pó de 
conVIr. 

No norte e no occidente da França, por exemplo, os 
cavallos attingem enl 3 annas e n1eio ou 4 annos o seu 
luaximum de crescimento e de vigor, ao passo que os 
cavallos de raça limosina só CODl 6 annos chegam ao 
mesmo estado, de onde resulta que a época da juncçãa do 
cavallo á egua, deve variar conforme a raça e il tempe-
ratura da região. . 

INCONYENIENTES DAS FEMEAS MUITO NOVAS 

Muitos são os inconvenientes que se apres~ntam 
quando a egua é posta muito nova em communicação 
com o ca valla . 

Ao contrario do que acontec.e com a egua adultã, 
quando a egua é coberta aos dOIS annos de idade não 
pos.sue ainda esta exhub~rancia de seiva qu.~ n~ pri
meIra, faz com qU.8 depol!, da concepção~ dIrIJa-se ao 
utero e lhe propOrylOne InelOS de nutrir o novo ser. 

Nella, toda a actividade vit'al só deve ter UHl fim o 
.accrescirno completo dos orgãos, e todos os Inateri~es 
assinli1aveis fornecidos pela digestão são necessarios a 
este desenvolvinlento. 

Se, após a feoundação, a força fornladora que se fótma 
110 utero vem contrabalançar este movimento de nu-

. --" 
.--., 
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, trição, a mãe e o feto di~'i~e~ .os materja(js que apena. s 
chegavam para um so IndIVIduo; ambos sofi'rem; a 
mãe não chega ao seu completo ,desenvolvimento e o 
filho nasce fraco. 

A egua adulta pare filhos vigorosos; o que não acon
tece com a egua muit'o nova, cuja bacia ainda não possue 
as dimensões convenientes. 

Accresce a circumstancia de que as eguas muito novas 
forllecem uma secreção lactea muito escassa. . 

FinaJ:qlente a pouca idade da fernea, posta em commu
, nição com o macho, é UIna das causas mais notaveis de 
degeneração da raça' cavallar. 

INCONVENIENTES DE SE JUNTAR CAVALLOS , MU.ITO NOVOS AS 

" FEMEAS 

o cavjlJlo quando é empregado " muito novo pára a. re
producç.ão, só gera filhos de tempe~amento lyrripha..tico. · 
e sem vIgor 

Em geral só se deve juntar um cavallo a uma egua 
quando este t~nha pelo menos cinco annos, quando a 
,egua seja leve e pequena, e seis annos quando a mesma 
egua seja pesada e grande, tendo-se o cuidado de sub
stituil-os logo que denune,ie perda das faculdades 
procreadoras~ ,' . ' 

O cavallo pó de servir dúrants muitos annos para a 
reproducção, e Aristoteles conta de UIU que servio du
rante 40 annos, eniboraisto seja uma excepção. 

O mesmo acontece com a egua. 

I 

PREDICADOS QUE DEVEM. POSSUIR os ANIMAES DESTINADOS Á 

REPRODUCÇÃO 

Quando se quer conservar inalteravel uma bôa raça, 
deve-seattender ao que acinla dissemos, e tambem á bôa 
conformação, aos reproductores. 

E' necessario que o peito seja largo, o que indica força 
e resistencia ás longas fad igas , rnelllbros solidos, o que 
geralmente se recon~ece pela boa, c?nformação do pé e 
pelo grànde desenvolvImento das artIculações. 

E' llecessario talnbeIu aLtender-se á bondade do Lem~ 
peramento que se reconhece pela pouca es pej3sura da 
pelle, que accentúa bem os mUsculos e os ossos que 
cobre, a maciez e finura das crinas, bem corno o pouco 
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desenvolvimento do tecido cellular é indicio de bom tem
peramento. 

Conforme o genero de serviço que se quer obter dos 
cavallos assim se devem escolher os reproductorés. 

Quando, por exemplo, quer-se obter cavallos de ti~o 
pesado, deve-se escolher os reproductores entre os maIS 
musculosos. 

Quando se quer obter cavallos de posta e de dilig8ncia~ 
procurem-se aquelles cujas fórnlas tem mais vigor e 
celeridade. .. 

Para cavallos de corrida, deve-se attender á capaci
dade do peito, não medindo-o pela largura, porérl1 sim 
pelo comprimento e altura, attendendo-se também á 
obliquidade da espadua, do comprimento do ante-braço 
e das pernas. 

Quando o fim é obter animaes de sella. attender-se-ha 
ao comprimento da columna vertebral, bem como a dos 
travadouros e ao pouco comprimento dos ante-braços e 
das pernas. 

Collignon diz o seguinte: 
« Por mais apdrfeiçoada que seja uma raça, pó de-se 

admittir que todos os individuos que a compoen1 peccam 
sem excepções, por alguns defeitos variaveis e mais ou 
menos sensiveis, que pódem tornar-se extremos e ca
racteristicos desta raça, pela juncção de individuos que 
no mais alto gráo possuem os lTIeSmOS defeitos, ao passo 
que diminuem ou d.esapparecem quando se tem o cui
dado de apparelhar o macho e a femea de modo a con
trabalançar os defeitos de um pelas qualidades oppostas 
do outro. 

« Alguns exeruplos vão fazer-nos comprehender 
n101hor isto. 

« Se a raça que se quer conservar pecca por uma ca
beça muito comprida. ventas estreitas, olhos pequenos, 
deve-se procurar para garanhão um caxallo de cabeça 
quadrada, testa larga, ventas bem abertas e cujos olhos 
e palpebras sejan1 perfeitamente conformadas. 

<<. Se as eguas possu~rTI as juntas das espaduas pouco 
salIentes, corpo comprIdo e pescoço fino, dá-se-Ihes um 
garanhão cujas espaduas sejan1 un1 t;lnto elevadas, o 
corpo um tanto curto e o pescoço musculoso. 

« O mesmo acontece para todos os defeitos que se quer 
fazer desapparecer. 

« Não é emprehendendo fazer desapparecer ao mesmo 
tempo todos os defeitos de uma raça que se consegUe 
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melhoraI-a; concebe-se de prOnipto que é impossivel 
poder sempre encontrar individuos de sexos differeI1tes, 
que apres;entem um contraste exacto em suas bellezas e 
defeitos, e querentlo-se insistir demasiado, não se chega 
a resultado algum. 

« Devemos pois occuparmo-nos exclusivamente elo 
defeito. dominante e pouco incommodar-nos co~ qual
quer outro antes ql!le aquelle tenha desapparecido. 

. « E' procedendo desta fórma que os Ingle~es conse-
guiram possuí r as melhores raças em todas as especies 
de anünaes domesticos. I 

« Finalmente, é preciso attender que no gádo cavallar 
existem duas especies de bellezas' belle~a8 de con
venção, que dependem da moda dominante e do capricho 
do.s amadores e belle~a8'e88enciae8, as quaes são um in
dicio da bondade dos animaes. Pensamos que embora 
não. se deva descurar a.s primeiras, o mais impo~tante é 
dedICarmo-nos a reUlür aquellas que annunClam de 
modo evidente uma constituição so.lida e vigo.rosa.» 

COITO 

A copula ou coito só deve ser permittida na especie 
ca;yallar, quando a eguá. está no cio, o que se conhece 
facilmente pelas alteracães seguintes 

A egua no cio é lnais viva nos seus movimento.s, im
pacienta-se, agita-se sem cessar e relincha frequente
mente. 

Perde o. appetite e tem sêde ardente co.mo. se estivesse 
co.m um accesso. de febre. 

Quando li vre procur~ as caricias do. ,garanhão. ; se 
acha-se na estrebaria, impacientà-se, levanta a cauda 
muitas v~zes ·, aco.cora-se como para: urinar, escarva o. 
sólo com os membros anteriores, baixa voluptuo.samente 
a anca e testemunha por sig~aes não equivo.cos, vivos 
desejos de copNlação. 

Os labios da vulva inchaln-se e tumefazem-se , o cly
to.ris muitas vezes apparece vermelho e erecto., e es
coa-se pela abertura .da vulva, Uln liquido visGoso., de 
côr esbranquiçada, cujo o.dor exerce so.bre os sen~idos 
do. macho uma influencia excitante. . 

Quando. se quer àccelerar o. ap.parecimento do cio. o.U 
pro.vocaI-o, deve-se dar á égua uma alimentação. alta
mente excitan;te . .. 
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Existem duas 'e,speeies de copula: copula em ltb(!.,.dàd~ .,' 
e copula á "Jão. . 

Copula em liberdade .-E' o melhor methodo? pois a 
natureza que é sabia em todas as suas d,etermlnações, 
encarrega....:se de predispôr o acto de lnodo a garantir a 
fe~undação. ' 

Este systema tem no entanto alguns inconvenientes, 
entre os CJ.uaes salientaremos os seg~intes : 

O g!1,ranhão em liberdade póde preferir uma egua elTI 
detrimento de todas as outras, fecundar aquella e deixar 
as outras. 

Acontece tambem que quando as eguas não estão bem 
no cio ou são 'muito 'coceguentas, recusam a copular e 
escouceam o garanhão, pôdendo isto determinar graves 
accidentes. 

Finalmente ,as eguas despre;l;adas pelo garanhão, 
ciosas das que elle cobre, o maltratanl e ferem 

Copula á mão.-E' para evitar todos os inconvenientes 
acima apontados que se pecorre á copula á mão~ princi
palmente quando se trata ' de ,ani:naes de raça-superior. 

Para proceder-se á copula a mao, leva-se a :egua para 
um terreno bem nivelado~ secco e solido~ pondo-lhe um~ 
cabeçada forte e peias, que sugeitam os nlenlbros ante
riores, e guias que passam nos anneis das peias e cru
iam-se en1 diagonal por baixo do ' ventre ou escorregam 
de cada lado do corpo para virem fixar-se por unl nó 
corrediço de cada lado do tirante; trança-se a cauda, 
levanta-se e prende-se por uma correia ao tirante. 

Faz-se chegar o garanhão;,trazerl'do-o a passos curt0s 
e fazendo-o descrever di versos circulos em torno da 
egua e sópermittindo cobrir a egua quando acha-se bem 
exci tado e com o penis erecto. COln a mão dirige-se este 
ao orifício da vulva. 

Dá-se então mais liberdade ao garanhão, até que a 
ejaculação tenha tido logar, o que se conhece pelos repe
~ldos esforços que o macho faz para introduzÍl'-s , ~ mais. 
p0lo fl' eJ1ito convulsivo da caud ~t, seguido logo de uiná 
especie de abatimento. 
Faz~se então a egua dar unl passo para diante impe

dindo-se que o garanhão caminhe sobre ella e faz~ndo-o \ 
descer devagar e sem recuar. 

Depois de coberta a egua deve ser levada para a es
trebaria e conserval-a durante um ou dois dias dias e1n 
repouso, attende ,ldo-se que quanto 1110nos ~e eonstra ll o'er 
a egua durante a copuLtção, lnais garantida é a tec~n-
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dação) razão pela qual os Allemães adoptaram um me..,.. 
thodo que evita em parte os inconvenientes do sugiga
mento. 

Pelo meth6do allemão prepara-se uma rotonda bas
tante espaçosa para que os animaes ahi possam estar á 
vontade, mas não tanto que possam ahi trotar. 
E ~ nessa rotonda que se colloca a egua no cío; tanto o 

macho como a femea devem ser desferrados antecipada
mente e ahi abandonados até que a copula se realise . . 

Preconisam muito este methodo~ no ~ntanto ha casos 
em que a copula á imprecindivel, quando por exemplo, 
o garanhão são de caracter máo e irrequieto, ou quando 
são de estatura desigual. 

NUMERO DE EGUAS QUE UM GARANHÃO PÓDE COBRIR 
I 

o numero de eguas que um garanhão pó de fecundar 
depende da intensidade procr.eadora deste e nenhum 
signal exterior póde denunciaI-o. 

No entanto reconhece-se que um cavallo pôde realisar 
duas copulas por dia, quando á tarde eUe gastar tanto 
tem po como pela manhã para effectuar a copula. 

Quando porém, no dia seguinte, a copula fôr muito 
mais delTIorada que na vespera, deduz-se que o gara
nhão não ten1 força bastante para copular duas vezes 
por diaó 

Ha gara~hõ{3s que só podem cobrir de dois em dois 
dias. 

Quanto á egua pQde ser coberta tres ou quatro vezes 
com dois a tres dias)le intervallo ou U1esmo com inter-
vallbs mais longos. . 

Menos ardente que o garanhão, alla o repelle logo que 
se acha. fecundada. 

E' do jnstincto, pois o coito apoz a fecundação é quasi 
sempre seguido do aborto. 

Algumas . eguas fazem excepção a esta r'egra, tendo-se 
observado que em geral são aquellas de peito delicado. 

Em conclusão: embora não se poss\a estabelecer d~ 
modo exacto o numero de eguas que um garanhão pó de 
cobrir, deve-se no entanto não abusar das qualidades 
prolíficas tanto de um c0II?-0 d~ outro,. porque isto em 
geral tra~ como consequenma a lnfecundldade. 
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CAPITULO IX 

Gestacão da egua , 

Conserva-se a egua submettida ao seu regimen ali
menticio e trabalhos do costume depois que for coberta 
pelo garanhão, evitando-se unicamente as ca?sas que 
possam determinar o aborto, taes como as corrIdas VIO
lentas, os esforços excessivos, os saltos, as pancadas e o 
pasto quando a herva está coberta de neve. 

Deve-se evitar jungil-a aos varaes de u~a carroça ou 
collocal-a em curraes, em que os outros anImaes possam 
fazer-lhe mal. 

Nos primeiros mezes que seguem-se ao coito o estado 
de prenhez da egua não é percebido por signaes muIto 
evidentes. 

Quando sempre a cessação do cio é o signal mais evi
dente de que a egua concebeu, porém este signal não 
attesta a concepção de um modo irrecucsavel, pois que 
não é raro ver-se continuar o estado de cio na egua 
fecundada,- como tambem vel-o desapparecer antes que 
ella esteja prenha. 

Só seis mezes depois do coito é que signaes não duvi
dosos permittem pronunciar-se sobre o estado de pre
nhez. 

Nessa época com effeito seu ventre torna-se arre
dondado. 

Os musculos da anca afrouxados deixam a espinha 
sub-sacra desenhar-se enl relevo. 

As nadegas e a base da cauda tornam-se tambem 
mais s~lientes. 

A columna dorsal fica vergada. 
Porém de todos ?s ~ignaes que denunciam a gestão, 

e~ uma egua, o maIS Importante é o que fornece o pro
prIO feto. 

Os movinlentos que elIe executa na madre são algu
mas vezes bastante sensiyel no flanco distincto para que a 
vista possa percebeI-os. 

E' principalnlente quando a egua se acha deitada sobre ° lado esquerdo, que se encontra enl condições mais fa
~oraveis para ser examinada, l?ois então o utero, repel
lIdo pelas grossas cun"aturas lntestinaes acha-sa lnais 
proxlmo d~ flan~o direito, ,e o,s moviment<?s que nelle se 
passam, sao maIS perceptlYeIS nessa regIão. 

Para se tornar os movimentos do feto nlais apparentes 
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dá-se agua para beber á egua, pois a observação tem de
monstrado que logo que este liquido é introduzido no 
e~tomago, o feto · executà mov1mentos mais pronun
CIados, qu~ parecem accusar o estado de máo estar em 
que o collóca o abaixamento de temperatura. 

Não se deve abusar deste meio que poderia ser nocivo 
ao feto. . 

Quando depois deste exame, ainda se tenha algumas 
duvidas sobre o estado da egua, póde-se recorrer á ex
ploração dir,ecta, quer applicando~se a mão sobre as 
paredes do' flanco direito,. quer introduzindo-a no recto. 

Na exploração do flanco. deve-se ter a dupla precaução. 
1. o De não exercer uma pressão muito forte, que po-

deria ser prejudicial ao feto. ' 
2. 0 De pôr-se ao abrigo dos .couces, e dentadas da egua. 
A exploração rectal é uma operação extremamente de

licada qüe exige da parte do que a pratica, conheci
mentos que só se encontram nos homens da arte. 

Nos ultimos mezes da gestão, outros signaes vêm 
reunir,...se aos que acabamos de lTIencionar; a egua tor
na-se mais lenta em seus movimentos, e quando se 
approxirna a época do parto, as mamas se desenvolve~, 
tumefazem-se e deixam · esoorrer pelo bico pequenas 
gottas de leite. . 

Estas alterações .physicas não são as unicas que soff'rem 
as eguas no estado da prenhez; seu caracter taIubem 
soffre modificações. Perde o calor e procura a solidão e 
o repouso. 

O estado de prenhez da e~ua; não ai impede de qual
quer exercício ou trabalho, pelo contr~rio, o trabalho 
quando é moderado e continuo, convém-lhe muito, por
que conserva-a sempre. um pouco fatigada e impede-a 
por conseguinte desses movimentos bruscos e um pouco 
desordenados, que os animaes da raça cavallar manifes
tam ao sahirem da estrebaria. 

Deve-se no entanto alimentar bem as eguas gravidás 
que trabalham. 

Os inglezes empregam nesse caso, uma alimentação I 

que elles denominam mash, muito apropriada; é uina 
mistura de duas porções de cevada e uma de aveia tri
turadas, sobre a qual despeja-se agua fervendo, e que se 
dá aos animaes ainda morna. 

isto pqrém só se deve ~azer .quando as eguas vivem 
contínuamente na estrebarIa, pOIS as que vivem em libe r 
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dade, pelos m,ovimentos que executam:~ dispensa. o tra ..... 
balho e os cuidados de alimentação. 

A média da gestação da egua é 330 dias, o maximum 
419 e o mininuIIl 287 

Cornevin no seu excellente Traité de Zootechnie ge 
nerale, consagra as seguintes linhas á gestação da egua : 

«A egua éde todos os animaes domestIcos aquelle 
g.ue em esta~o de gravidez mais cuidado~ rt;>,clam~, pois 
e nella que Independente do contagIO, da-se fiaIS fre
quentemente o aborto. A primeira precaução é evitar-lhe 
as perseguições de qualquer garanh~o .. pois o coito de
pois de achar-se a egua na gravidez occasiona frequen
temente o aborto·. Não se deve forçaI-a a marchar e a 
movÍlnentbs muito rapidos. Evitar o mais possiveI eln-

, pregaI"'a para anÍlual de sena, e quando isto seja indis
pen~avel, não se deve esporeaI-a. 

« Quando se empregue-a para a tracção de vehiçulos, 
deve-se evitar que os tirantes lhe comprimam o abdo
men. A nlaior brandura deve ser recommendada aos 
homens encarregados· de trataI-a, que nunca devem dar
lhe pancaaa. Estas recommendações não implica que se 
deva deixaI-a constantemente em repouso; é preciso , 
evitar sÍluplesmente o excesso, pois o repouso absoluto 

I é mais nocivo que util. Não ha necessidade no primeiro 
periodo da gravidez de modificar-lhe o regimen alimen
tício', deve-se unicaluente ter maior vigilancia para que 
nada perturbe"':'lhe as funcções digestivas. Acontece al
gumas vezes que estas o são, pelo simples facto da 
gestação, sobrevindo algulllas colicas ligeiras sem gra
vidade. A constipação é igualnle'nte UIU-a das consequen
cias da gestação na egua, devendo ser conlbatida pelo 
exercicio, mudança de regimem alimenticio e ás vezes 
laxantes brandos.)) 

Vamos agora apresentar aos leitores o reSUlno dos 
factos príncipa~s da vida ,intra-uterina do féto da egua, 
que os S1's. Salnt-Cyr e VIOlet estudaram com O nlaximo 
rigor e inserirmTI no seu excellente liyro Traité dJobstt!-
trique veterinaire " \ 

FÉTO DA EGUA 

De 1 a 3D dias.-Pel'iodo embryonario. Alguns or
gãos apparacem, ' porém ainda são pouco distinctos. No 
fim da quarta semana, o fêto tem treze millimetros. 
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De 30 a 60 dias. - 0'0$ rnembros e o sternum são for
mados ; a bo'cca e as cavidades nasaes ainda estão con- , 
fundidos; segundo I~íschoff o baço apparece na grande 
curvatura do estomago ; com Se1S semanas, o féto tem 
tres centimetros .ode comprimento, no fim do segundo 
mez., pódo attingir sete centímetros. 

De 60 a 90 dias .-Os arcos cartilaginosos da trachéa 
apparecem, a aboboda palatiúa desenvolve-se e vem 
s~~~rar a bocca das . cavidades riasaes , um féto de 9 se
manas tem 8 centímetros (LAUZILOTTI~BuOSANTJ) , de 
onze smnanas, 105 millimetrose de doze semanas 14 
centímetros ' (FRANCK). Gurlt indica no fim da decima 
t~rceira semana 16 centimetros. 

De 90 a 120 dias.-' Nessa ídade, a pelle ainda está 
núa~ o figado enche quasi ínteiralllente a' ca vidade abdo-
minaI, um féto de 120 di~s de uma boa egua de carro 
hollandeza, pesava 450 gralllmas sem seus envoltorios, 
da testa ao nascimento da cauda media 25 centimetros , 
(BIOLET). \ 

.De 120 a 150 dias.-Desde os priuleiros dias deste 
período, a pel1e começa a pig~entar-se debilment~ e 
alguns pelIos apparecenl nos lablOs 'e na ponta do narIZ, 
para o finl desenvolvem-se nas sombrancelhas, appare
cem alguns penos na extremidad~ da 'cauda; o conlpri
mento do féto_ attinge 36 centímetros. 

De 150 a 180 dias.-Os cilios se desenvolvem e al
guns fiosapparecem na crina; vê-se surgir igualrnente 
pellÇ)s muito na borda da concha auricular eas castao- 1 

!;lhas mostram-se sob a fórma de placas delgadas parda
centas, que não tardam a tomar .côr mais carregada. 
D'ora em diante as dimensões do féto são variaveis e os 
autores apresentam algarismos muito disparatados. 

Hering vio fétus de eguas arabes medir' 53 e 73 centi
metros; Franck medio dois fétos, Ulll de seis mezes e 
um dia e o.utr<? de ~eis 111eZeS ~ tres dias; o compri
.mento do prImeirO era de 73 centurtetros e o do segundo 
70 5 este ultimo pesava 5,570. G~rlt concede ao féto 
da' egua durante o. periodo que descrevemos um compri
mento de 65 centImetros. 

De 180 a 210 diàs.-Segundo Magitot e Legros, com 
190 dias osfolliculos. estão fechados e os molares achaln
se em u{n estado quasi analogo ; com 200 dias chega
ram ao seu completo des~nvolvimento, que precede de al-
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guns dias o apparecimento da corôa de cada dente; os 
incisivos dos incisivos permanentes são visiveis. 

Oitavo mez (de 210 a 240 dias).-Com sete mezes e 
meio sem exceptuar-se as partes já assignaladas como 
apresentando pellos, a pelle ai~da se acha nua, porépl a 
cauda, sem duvida na extremIdade, cobre-se de crInas 
seguindo duas linhas longitudinaes, UIna superior e 
outra inferior, ao passo que as bordas conservaIn-se 
desguarnecidas (HERING), com 238 dias, o mesmo autor 
vio a crina guarnecer-se e as costas cobrirem-se ~e 
penos, o que nossas observações não cOnfirn1aIll aSSIm 
como vae vêr-se. 

Nono mez (de 240 a 270 dias).-Eis os caracteres apre
sentados por dois fétos gemeos expulsos com oito 111ezes 
e dezesete dias 260 dias. 

As palpebras superiores são cabelludas ao meS1110 
tempo que guarnecidas de cílios que já adquiriram todo 
seu desenvolvimento; pellos numerosos vêm-se igual
mente nas bordas e na base das orelhas, assim como na 
face interna da aza do nariz; outros mais esparsos exis
tem na mandibula inferior e em um delles sómente, 
vê-se além disso alguns na face inferior do pescoço e 
atraz dos ante-braços. A crina con1eça a desenhar7'""se ; a 
cauda é guarnecida de crinas; os da extren1idade pos
suem, 5 a 6 centimetros; de comprÍlnento sobre todos os 
pontos do corpo não indicados, a pelle acha-se ainda 
quasi inteiramente desguarnecida de pign1ento. O bordo 
incisivo d;1 mandibul~ inferior fôrma um enorme inchaço. 
(VIOLET). 

Decimo e undecimo mez. - Do COIneço do decimo Inez 
(270 dias) até o nascimento} o féto cobre-se lnais ou n1e
nos rapidamente de pellos abundantes, conforn1e seja o 
parto, 111ais cu menos precoce ou tardio; os cabellos da 
crina e da cauda allongam-se; o chifre dos pés tOllla 
consistencia ; as mandibulas são cada un1a guarnecidas 
de seis molares (tres de cada lado) ; as pinças sahem ou 
já sahiram; os testiculos descen1 frequentemente ás , 
bolsas antes do nascimento. 

Eis os caracteres que observalnos no féto de luna 
egua muito fina ~e corpo., d~ estatura 111édia, expulsa 
com dez Illezes e vInte e dOIS dIas. 

A pelle -achava-se completan1ente pigmentada, salvo 
na região umbelical e na parte superior e interna dos 
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membros, onde não apresentava ainda uma côr semi
carregada; sobre as differentes superficies, assim como 
nas costas, rins, ancas, eostellas os pel~os ainda não 
existe In ou se mostram extrema:ffiente raros e curtos, a 
cabeça, as orelhas e a parte anterior da caud'a" principaJ
mente no seu bordo tracheliano, acham-se inteiramente 
guarnecidos, depois vem as seguintes regiões: corôa, 
jarretes, ante-braços e queixos. 

Na crista do queixo, em torno das narinas e nas som
brancelhas lvêm-se pellQs duros de 4 a 5 centimetros de 
comprünento. 

O bordo superior do pescoço apresenta por toda a \ 
parte crinas, das quaes as mais longas não excedem de 
tres centimetros, a cauda é cOII:fpletàmente coberta 'de 
pellos ordinarios, longos e numerosos ;' na metade su
perior, os das faces lateraes, apresentam-se nlais longos; 
na sua extremidade a cau,da é guarnecida como a do 
jumento, as crinas mais longas não excedem de 5 ce11ti-
metros. As castanhas são simplesmente indicadas por 
uma superficie, glabba e desguarnecida de pigmento. 

A cornea da parede apresenta sob acamada. periophica 
nos' seus dois terços superiores, uma grande consisten:- \ 
cia. Os bordos das palpebras, guarnecidos de longos 
cílios, apenas adherem fracamente por sua parte , 

I média. 
O bordo do maxilar, que será occupado pelos incisivos, ' 

é muito rombo, estes dentes ainda não se sentem, em 
contraposição, .os tres molares de cada arcada, sahidos 
das gengivas, são apenas cobertos por uma delgada 
camada epithelial translucida, que deixa perceqer todos 
os detalhes. Os testículos acham-se ainda fluctuantes 
na cavidade abdominal. Estel fé,to COln 90 centimetros 
de comprimento da crista occipital até a origenl da 
cauda, apenas pesava 20 kilogrammas (VIOLET). 

Segundo Hering, o compri1nênto do féto de uma, egua 
arabe, com onze mezes de gravidez, seria de 86 centi
metros; Lauzilotti Buosanti indica um metro como com
prünento de um potro nascido a termo, e Gurlt concede
lhe 1,m14; Goubaux observou as dimensões seguintes: 
1 m ,25 em Uln feto de onze mezes pouco mais ou menos 
procedente de uma egua pequena e 1111,43 em um féto da 
mesma idade, procedente de uma egufl grande. Goubeaux ' 
medio depois desde a fenda buccal até a origem da 
cauda. , 

Sobre tres potros bem fornidos pesando 45, 47,,5e49kilo .. 
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gramluas encontramos · da protuberancia occipital á 
origem d~ caudà, as dirn'ensões seguintes: 95, 108 e 115 
centimetros. 

CAPITULO X 

o parto da. egua 

Na egua, a .época do parto é annunciado por signaes 
muito faceis de perceber-se. /. 

Alguns dias antes do parto, o ventre torna-se COJTI
pletamente arredondado, os flancos apresentanl-se COl1-
cavos a columna vertebral com.pletamente abobodada 
para 'baixo, as nlamas inchadas são duras e sensiveis e 
deixam escorrer um Jiquido viscoso, pegàjos(:), sem 
côr ; é o primeiro leite ou solostrtlm. 

A vulva inchada e dilatada dá escoaruento a um humo 
mucoso~ algumas vezes sanguinolento. . 

Muitas vezes a cgua acocora-se como para urInar, 
porém os esforços que faz apenas expulsam algumas 
gottas de urina, que sahem com o liquidQ de que acaba- · 
nlOS de fallar. 

Apresentam-se engorgitados os seus membros pos
teriores, sua marcha é penosa e titubiante 

Chegado o mOl1lento de dar á luz, a egua acha-se enl • 
uma agitação quasi continua que denuncia um grande 
máo estar; nluda muitas vezes de posição, deita-se, le
vanta-se para se deitar outra vez. Conserva a cauda 
teza . 

. Então corneçam 08 esforços pelos quaes os productos 
da fecundação, chegados á época enl que pódem viver 
com a sua propria, deve ser expulso do orgão que o en
cerra. 

O primeiro effeito destes esforços expulsivos é fazer 
apparecer na abertura da vulva Uln corpo de fórma ar
redondada, especie de bexiga formada pelas membranas 
que envolvem o féto e que contêm a agua em que elle 
nada. 

Segundo já vi'mos na primeira parte deste trabalho, 
esta bols_L ,das eguas é conhecida pelos nomes de se
cundina e companheira. A's vezes entra e sah~. 

A secundina,. arrebenta logo e os liquidos que contém 
espalham-se por fóra, lubrificando as paredes do estreito 
vulvo-uterino. 

Estando assim prl3paradas as vias, não se denlora em 
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vêr apparecer os membros anteriores dó féto, depois a 
ponta · da cabeça que acha-se alongada sobre estes 
membros. 

Por esta posi'ç~o, a~ partes ~nterio~es do féto repre
sentam um perfeito cone, que lmpelhdo sempre para a 
abertura exterior pelos e,sforços expulsivos' da mãe, deve 
successivamente augmentar e dilatar esta abertura e 
abrir uma passagem. \ 

Assim, vê~se successivamente appàrecer os cascos 
anteriores, depois as phalanges, depois os metacarpos 
e finalmente a extremidade das ventas . . 

No momento em que o thorax e as espaduas se apre
sentam no orificio da vulva, vê-s.e no animal redobrar 
de esforços para fazer atravessar o estreito vulvo uterino, 
a estas partes cujo · diametro é consideravel e despro
porcionado á abertura pela qual devem passar. 

E' este o tempo mais longo do parto, o que exige mais 
esforços da parte dá mãe e lhe causa mais dôr ; vencida 
esta difficuldade, todas as partes posterioros sahem sem 
esforço e o filho ' escorrega até o chão sobre os jaITetes 
da mãe. -' 

O cordão umbilical rompe-se ordiI}arialuente quando 
o filho cahe ao chão. 

Se esta ruptura não tem logar por esta fôrma, effectua
se no chão Ou então a egua o corta com os dentes. EIU 
ultima analyse, a pessoá que assista ao parto deve re
.bental-o torcendo--o. 

Bm caso deve-se têtner á hetnorrhagia e a ligadura do 
cordão é sempre inu~il. 

Muitas vezes os esforços da natureza não são suffici
erites para effectuar-se o parto e nesse caso é necessario 
recorrer ... se á auxilios estranhos para dar â luz o pro
dueto de sua concepção; estes auxilios podem ser 
orientados e para isso envialllos o 'leitor á parte do 
nosso trabalho, em que tratamos da, Cirurgia Zoote
chnica. 

Aqui temos unicamente a dizer que qua,ndo se percebe 
que os esforç.os expulsi vos são mais violentos do que de
viam ser pôde-se dar á egua alguns clysteres de agua 
n10rna . q~e determinan1 a expulSãO das materias que o 
recto continha. 

E' conveniente algum.as vezes, fazer na vagina in
jecções suavisantes) q~e acaln;tem. a dôr de que esta re-: 
gião é séde por occaSlao do pnmeIro parto. 

Na Eurbpa usam cobrir a egua compannos depois do 
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parto e dar-lhe agua morna para a~alm~r-Ihe a ar~ente 
sêde que a devora~ deixando-a em seguIda tranquIlla e 
só na estrebaria. 

Isto porém tem "logar unicamente com animaes que 
vivem continuamente em estrebaria, ou então com raças 
finas ainda não habituadas com o clima do paiz. 

Enl todo o caso é de bõa pratica, mes!ll~ tratando-se 
de eguas que vivam em liberdade, constltulr nos partos 
ranchos murados do lado em que mais sopra o vento, 
para abrigaI-as das intemperies.. ., 

Na parte deste nosso trabalho relatIvo a veterInana, 
estudaremos o aborto da egua, suas causas e symptomas 
pelos quaes se prevemo 

CAPITULO XI 

Cuidados relati,·os ao potro 

AMAMENTAÇÃO 

Guiada pelo instinto, a egua trata do filho desemba
raçando-o de um verniz mucos o que cobre-o enl toda a 
superficie do corpo. 

As que parem pela prinleira "ez, costumam desprezar 
este cuidado, e então é preciso polvilhar sal de cosinha 
bem moi do ou farinha de cevada no potro~ para. que des
perte na egua o apetite de lambel-o. 

L:ogo que nasce o potro, elle põe-se de pé, sendo no 
entanto preciso auxilial-o caso os primeiros esforços 
sejam impotentes, afim de collocal-o junto ás mamas, e 
se a egua por ser muito fogosa ou pela falta de habito 
não consente que elle chupe, é preciso lhe desviar a 
attenção, acariciando-a e dando-lhe a comer qualquer 
cousa que elia goste 111uito. Logo a egua se habitua a 
esta sensação. 

O professor Espejo (1) é no entanto de opinião que 
deve-se deixar a egua e o filho sós afinl de que o anlOl' 
maternal resolva a questão. 

E' conveniente durante os pritneiros dias, conservar o 
potro 6111 um logar um tanto qu.ente e proximo da egua, 
afim de que se aqueça com o seu contacto. 

Ha eguas de indole má, que tonlanl aversão pelo filho 
e procuranl affastal-o de si a delltadas e couces. Neste 

(1) E~PEJO Y DEL ROSAL-Tratado de la (!ria eaballar, mular U asnal. 
_Madl'ld, lS81. 
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caso deve-se conservar o potro em uma mangedoura vi
sinha, de modo que a egua veja e sinta-o, porém não 
possa maltrataI-o, e quando se tenha de levai-o para 
mamar, deve-:;.se vigiar cuidadosamente todo~ os movi
mentos da egua. , 

Estas precauções, no entanto, prolongam-se pouco, 
pois a egua mais má torna-se em pouco tempo \ tão boa 
como as outras. 

Algum tempo depois do nascimento do potro já acom
panhp, a mãe nos seus passeios ou trabalhos, porém o 
exercício que se lhe pqde permittir, deve estar sempre 
em relação com as suas forç'as. 

A amamentação deve ser auxiliada por uma alimen
'," tação adequada, convindo especialmente ao potro a herva 

tenra, bem como os alinlentos seccos, n1Ílho, cevada" 
centeio, etc. 

Emquanto amamenta a egua deve ser beU} nutrida 
para produzir bonl leite. . 

Quando o potrO' é privado da lnãeantes da época do 
desmamamento, deve-se recorrer á amamentação artifi:.. 
cialou então substituir a mãe por alguma outra egua 
parida. 

Quando se ' tenha de nutri l-o com leite, sem fazel.,...o 
mamar, basta pôr-lhe o dedo ou um pedaço de panno 
embebi-o em leite na bocca para fazel~o logo chupar. 
Não é tão facil subs.tituirá mãe por uma ama estranha, 
porque esta ultima nem sempre está disposta a adoptal-o, 
engeita-o e maltrata-o, e nesse caso é preciso vencer-lhe 
a repugnancia por meio de carici;;ts. 

DESMAMAMENTO 

\ 

Ordina~iamen~e desmama-se o potro quando elle tem 
seis mezes, pois nessa época já os seus orgãos diges
tivos acham-se habituados á elaboração de alimentos so
lidos. Esta regra- porém não é invariavel. 

APÓS o DESMAMAMENTO 

Quando os potros são destinados á estrebaria deve-se 
evitar que vivam livres nas pastagens. 

Os potros devem pois ser encerrados nas estrebarias, 
mas não sujei.tos por cabresto~ . 

As estrebarIas devem ser bem ventiladas e claras. Para 
habitual-os logo a sujeitar-se aos laços que um dia de-

LIVRO DO CRIADOR. 13 
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vem mantel-os presos mette-se-lhes unla cabeçada e aos 
poucof? vae-se puxando por eUa e conduzindo-os, depois 
para habitual-os a conservarem-se presos pelo cabresto, 
começa-se por amarrar este na mangedouta, pondo neHa 
uma alimentação de que elles gostem. . 

. E' junto da mãe que estas primeiras tentatIvas de ser
vidão do potro devem ser feitas. 

Quando o potro não foi acostumado desde pequeno a 
conservar ... se na estrebaria, e que no entanto precisa-se 
encerrai-o deve-se ter sobre elle uma vigilancia con
stante. 

Durante o primeiro anno os potros e as potras podem 
viver juntos, passado este tempo porém, é preciso sepa
rar os sexos. 

As instituições hypicas de Inglaterra dizem: 
« O augmento mais consideravel no porte do potro, 

tem logai no primeiro anno. Seu crescimento, que ao 
completar estg idade é de 39 centimetros proximamente, 
durante o conjunto dos quatroannos que seguem-se não 
passa de 2lj centimetros ; durante o quinto anno, já não é 
mais de 12 a 15 centinletros, isto é, a trigesima parte do 
que era durante o primeiro anno. » 

Como bem disse Espejo, esta regra tem no entanto 
excepções. Um potro cujo c:r:escimento tenha sido nos 
primeiros tempos de sua vida, por insufficiencia de ali
mento, mais tarde deve adquirir notavel desenvolvi
mento, se o recebe em abundancia e de bôa qualidade. 
Dão-se casos de crescer sempre aos seis annos. 

Espejo ainda acrescenta: 
« Se a escassez de alimentos é um grande mal na 

criação dos potros, deve-se evitar o excesso contrario, e 
não crescem, como fazem os que sem comprehender 
querem imitar os inglezes, que só á força de grão podem 
criar bons cavallos.» 

« Os inglezes procedem desta fôrma, que é racional, 
quando querem acelerar o desenvol vimento dos potros 
puro sangue, para fazel-os correr com dois annos, porém 
os lavradores inglezes tem muito cuidado em não se-
guir este exemplo. I 

« Um caval~o ordinario,cujo principal alinlento desde 
que nasceu fOI a cevada ou a aveia, na idade de quatro 
annos terá cOInido mais do que vale. Outros pretendem 
que só com o ~rão. póde-se obter cavallos vigorosos, é 
como que se dlssesse que para fazer homens fortes, era 
preciso alimentar-se os meninos com carne @ vinhoo 
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« A experiencia tem' demonstrado a falsidade destes 
assertos. Os potros carecem de alimento abundante e 
nutritivo; no verão, forrageils verdes de bo.a qualidade-, 
no campo ou na estrebaria; no inverno, bom feno de 
prados naturaes ou artificiaes, raízesJ batatas cosidas ou 
cenouras~ juntando-se a isto de quaI1do elll vez um pouco 
de aveia, farello, cevada ou centeio ' moídos. Seu ali
mento deve ser variado, acostumandJ-se-o a comer 
todos os que lhes. convém, sem esquecer o pão e o sal~ 
que os cavallos feltos costumam recusar quando não os 
conhecem.») 

CAPITULO XII 

Alimentação do eavaIlo 

.E~ quasi todas as regiões do nosso uberrimo torrão, 
o CrIador encontra gordas pastagen,s para nutrir os ca
vallos, e a não ser nas cidades, raras vezes é necessario 
recurrer ao feno para sua alimentação. 

O cavalIo de trabalho deve ser belTI alimentado, e Sé 
vive em estrebaria deve fórmar a base de sua alimen
tação o capim d~Arigola e outras forragens verdes, bem 
COlDO o farello e o milho. . 

A aveia tambem é um excellente alimento para oca ... 
vallo de trabalho, porque dá-lhe força e energia, além 
de ser comida com gr~rrde prazer. 

Em muitos logares da Europa empregam a aveia com 
exclusão de qualquer outra substancia p~ra a alimen
tação dus cavallos destinados a serviços que dependem 
de .m ui ta força. 

A acção da aveia sobre a economia do cavallo é toda 
expecial, e por isso procurou-se a explicaçãO por meio 
da analys,e chimica. ' , 
~ssa analyse demonstrou nesse grão uma proporç,ã<;> 

pouco consideravel de principio feculento relativamente 
ás propriedades nutritivas de que gosa ,(59 ajo sómente) 
gomma, assucar e 6 0/., de gluttell e na casca um princi" 
pio aromatico, ao qual se attribue os effeitos que produz 
sobre o organismo do cavallo. , 

Talvez que as propriedades da aveia devam se attri
buir, não sÓLJleute ao principio estin1ulante que con
te~ll .. eoll~o talnQem porque o ass.ucar~ que a analyse 3:~i 
de~onstra, soffre no apparelho dIgestIvo uma verd~delra 
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fermentação em virtude da qual elle se converte em 
alcool. \ 

A aveia deve ser dada ao cavallo de trabalho na dóse 
de 12 a 18 litros por dia, conforme a estatura do animal 
e a rudeza do serviço que tem de fazer. 

Deve-se dar tres rações diarias ao cavallo de trabalho: 
a primeira pela manhã, a segunda ao meio dia e a tef
ceira á tarde. 

Além das, substancias que lnencionamos convém ao 
cavallo o centeio, o trigo, as beterrabas, os nabos, as 
cenouras, as batatas cosidas, etc. 

O sal é tão favoravel aos cavallos como aos outros 
animaes. Quando se dão batatas aos cavallos deve-se 
temperal-as com sal. 

Espejo diz o seguinte sobre os pastos: 
« A conveniencia ou inconveniencia' dos pastos para a 

criação eavallar, é cousa bastante discutida e ainda não 
resolvida, quer sob o ponto de vista econon1ico, quer 
sob a do 111elhoramento das raças. 

« Sob o ponto de vista economico nada se póde dizer 
em absoluto, pois a econon1ia depende de circulnstan
cias locaes e dos recursos con1 que conte o criador, 
além de sua intelligencia conlo·lavrador para saber al
ternar as culturas. 

Sob o ponto de vista do lnelhoramento das raças, a 
unica cousa que podemos dizer é que os cavallos da 
Lorena melhoraram logo que se supprimiram alli os 
pastos á noite. 

Em quasi toda a Hespanha, e especialmente nas pro
vincias do Sul, um systema mixto seria o mais conve
niente, pois na nossa opinião é que tão prejudicial é o 
abando1l9 em que alli viveln as cavalhadas durante todo 
o anno,e eln algumas épocas faltos de sufficiente alimento, 
como o seria a constante pern1anencia nas estrebarias. 

cc E' questão que merece ser estudada. . 
« Porém no que não cabe duvida é que, 'para se criar 

bons cavalIos, precisam elIes ar liyre e exercicio. Se não 
se têm pastos, deve-se deixar os potros em liberdade 
fóra das estrebarias o 111aior tempo possivel. » 

Eis o que diz Weckherlin sobre a prodl1cção do gadot: 
« Os animaes novos têm necessidade de un1 alimento 

suave e sufficientemente nHtritivo sob um pequeno vo~ 
lume. ' 

(C A' luedida que tên~ ;111ais idade, os alimentos devem 
ir sendo ltu'1is tonicos. ' 
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« As. faltas commettidas nos primeiros periodos da vida 
dos animaes novos, nunca podem ser reparadas. 

« Quando o cultivador sabe como deve alimentar o 
seu gado e que quantidade de alimento deve-se dar-lhe 
deve fazel-o completa e regultirmente todos dias. 

« Nunca se falta impunemente a este principio; o 
peior que um criador póde fazer é mudar a alimentação 
do seu gado conforme os seus meios e segundo as cir
cumstaricias; de modo que em çertas épocas de abun
dancia, os animaes recebem mais alimento do que podem 
consumir, ao passo que em outras não têm o sufficiente. 

« Um animal que tenha padecido por insufficiencia de 
alimento) para tornar-se a pôr em bom estado, occa
sionará uma despeza maior que a economia que tenha 
produzido a diminuiçã0 anterior da ração. Um alimento 
insufficiente occasiona na produção dos' cavallos uma 
perda immediata que se póde apreciar; porém o prejuizo 
que occasionano futuro de suas crias, é incalculavel. 

« A regularidade é de grande importancia. O que en~ 
gorda ao gado não é só um alimento abundante, porém 
sim sua boa distribuição.» 

CAPITULO XIII 

A engorda dos cavallos 
\ 

O cavallQ não deve ser engordado até o excesso, ,pois 
isto lhes é extraordinariamente prejudicial, não. deve 
tambem ser màgro, pois isto lhes traria como conse
quencia fatal a fraqueza. 

Os cavallos novos devem ser coaservados em bom 
esta~o, bem alimentados e não forçados a trabalhos ex~ 
ceSSlVOS. 

O ·cavallo que se quer engordar, não deve trabalhar, 
porém um exerQicio moderado é sempre saudavel , 'se 

. esteve condemnado a Ul1la éstrebaria escura sahe d'alli 
assombrado, espantadiço e exposto aos resfriamentos e 
todas as suas perigosas consequencias. 

O cavaUQ fraco e cansado nunca deve ser sangrado, 
; pois a 'sangria só é'util nos casos de .phletora, occasionada 
pelo repouso absoluto e a superabundancia de alimentos 
muito nutritivos. 

Aos cavallos fracos e cansados convêm-INes, durante 
alguns dias, · clysteres emolientes. 

iNeste. caso o alimento deve ser refrescant~ e compôr-se 
, 
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em grande parte de bebidas farinaceas. As conservas 
são então muito apropriadas. , . 

As batatas cosidas eng)rdam bem. E b8m varIar os 
alimentos; porém só se deve dar aqueUe q.ue o cayaI~o 
coma com appetite e evitar a repugnanCla e as Indl
gestões. 

Querendo-se apressar a engorda, empr~ga-se com 
exito a semente de linhaça, cosendo-a benl. 

Quatro rações variadas e abundantes por dia sã) ne
cessariàs p:lra engordar-se rapidamente UIll cav.J!lo. 

Embora seja verdade que o trabalho dos cavaEos es
teja em relação com os alimentos que consomem, o 
excesso de engorda os prejudica; suam facilmente, 
falta-lhes o folego e fatigam-se em demasia. 

Os muscuIos e tendões são os que dão força 
Os inglezes com seus cavallos de corrida e de caça, 

como tambem outros povos menos adiantados, preparam 
os seus cavallos~ livrando-os de toda a gordura supArflua 
para poI-os em estado de desenvolver todas as suas forças 
e supportar grandes fadigas. 

Em Inglaterra fazem-se com palha, aveia, farello, fa
rinha de cevada e agua diversas nlisturas, e em diversas 
proporções para engordar os cavallos, juntando-se á 
cada ração 28 grammas de sal. 

CAPITULO XIV 

Cuidados hygieoieos a dar ao cavalJo de trabalho 

Na idade de cinco annos o cavallo chegou ao seu com
pleto desenvolvimento, e póde prestar os Serviços aos 
quaes acha-se apto por sua conformação; porém sua 
utilisação efficaz, e principalmente duravel, depende de 
certas condições sem a obseryação das quaes o esgota
mento e a ruína o teriam logo posto fóra de uso .. 

Os seres animados não são como as 111achinas inertes, 
que executam seus movÍJnentos sem discontinuidade e 
só deteriorando-se com a continuação e pelos attrictos de 
suas peç:ls. 

Os animaes não podem por sua natureza bastar a um 
movimento continuo, e é preciso que entre seus nlomen
tos de acção haja tempo de repouso, durante os .quaes 
reparam pela nutrição a perda de suas forças conse
qUBncia inevitavel de seus movimentos: finaimente é 
preciso que ,Pelos cuidados do homem, a superficie de 
seu corpo seja consel'vada em um estado de polimentu e 
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limpeza indispensavelmente necessario ao exerci cio de 
'suas funcções e á conservação' de sua saude. 

Ja tratamos da alimentação, vamos tratar agora do 
tratamento e do repouso. 

DO PENSO ou TRATAMENTO 

o penso ou tratamento é uma das condições mais in
fluentes sobre a saude do cavallo, 'condição muitas vezes 
desprezada e cuja inobservação é frequentemente a causa 
do emmagrecimento de muitos cavallos, e algumas vezes 
mesmo do desenvolvimento de molestias terriveis. 

As funcçóes da pelle exercem sobre toda a economia 
uma grande influencia. \ . 

Sem entrar aqui em considerações tlieoricas para de .... 
monstrar as estreitas sympathias que unem as funcções , 
da pelle ás dos Qrgãos internos, direi unicamente que a 
pelJe é continuamente a séde de uma transpiração cujos 
productos vaporosos, não percebidos no estado de re
pouso, tornam-se sensiveis durante o exerci cio, quando 
secretados emgranda quantidade, condensam-se em 
sua superficie e molham os pel1o~ que a revestem, de 
sorte que este orgão póde ser considerado como um 
emunctorio destinado' á eliminação fóra da economia 
viva dos materiaes do sangue, que nã9 podem mais servir 
á nutrição dos org~os. I 

-Para exercer porém esta importante funcção, é pre
ciso que a pelle' conserve-se em um estado perfeito de 
limpeza, e que os poros que ella possue estejam sempre 
abertos, para dar passagem aos materiaes da transpi-
ração. ., .' 

Não sendo assim, como muitas vezes se dá, a superfi
cie da peUe cobre-se de uma camada de materias . con
cretadas, re'sultado da mistura com os productos da 
secreção, poeiras em suspensão no ar ou contidas nas 
forragens, esta secreção . seria, se não completamente 
esgota,da, ao men()s muito diminuida e vêr'~se-hia surgir 
accidentes gravissímos. 

Assim não é ràro vêr-se os animaes pelos quaes se 
desprezam esta8 simples precauções hygienicas, cobri
rem-se de sarna, de d~rthros, e algumas vezes con-
trah.irem o mormo ou a gafeira. . . 

Finalmente, pafa be.m se apreciar a utilidade do penso 
e sua benefica influencia sobre a saude dos cavallos, 
basta examinar os effeitos que r produz. 
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Vêde, com effeito,a differença que existe, suppondo-se 
todas as condições iguaes, entre um cavallo regular
mente tratado diariarnente e aquellepelo qual se des
prezam estes cuidados. 

No primeiro o peno é luzidio e fi~o, a pene mac~a, as 
extremidades sans e bém desenvolvIdas, o olhqr VIVO, e 
tudo denuncia saude . 
. No seg~n~o, pelo contrario., o pello. torna-se baço, des
Igual, arrIpIado; as extremIdades tornam-se pesadas, 
a pene deixa cahir ospellos em certos logares e muitas; 
vezes a magreza e o abatim~nto são a consequencia dos 
incommodos 'fatigantes que lhe faz soffrer o contacto irri
tante das materias que permaneceIn sobre a pelle. 

Os inglezes comprehenderam tanto a utilidade da 
pensagem para a ·conservação da saude e belleza do ca
vallo, que a empregam como meio de as aperfeiço~r, e é 
levando á sua execução a attenção lllais minuciosa, que 
conseguiram dar a seus cavallos essas fórmas tão puras 
e tão bem desenhadas, característico de sua raça. 

INSTRUMENTOS DE PENSAGEM 

Os instrumentos que servem para a pensagem são . a 
raspaaeira, a vassourinha, a escova,' a esponja, a rolha, 
o limpa-pés, o pente, a thesoura e a faca de dois cabos. 

1. o A raspadeira é o instrumento essencial da pensa~ 
gemo Nelle distingue-se o cofre, placa de terro rectan
guIar, da qual os dois grandes bordos inflexionadosl em 
angulo recto e dentados em fórma de serra em todo o 
seu comprimento. Do lado désta inflexão nota-se cinco 
larríinas de ferro dispostas verticalmente e parallelamélnte 
a estes bordos, e todas dentadas como elIes, com excep- :" 
ção da do rneio, que fórlua a faca da raspadeira, e cujo ... * 
bordo liso se acha um pouco aCÍlua do nivel dos dentes. 

As outras quatro laminas constituem, com os bordos 
curvos do cofi'e, as filas do instrumont~. 

Os dentes das filas são destinados a.{>énetrar os pelIos 
do animal até a superficie cutanea e r.etirar a esta su
perficié sujo ' adherGnte a faca tem por fhn alisar os 
pellos despojaI-os da poeira que os cobre. 

O sujo destacado do corpo do animal encontra uma 
sahida pelos dois pequynos lados do cofre. 

2. o A vassourinha é ordinariamente um espanador 
feito de cabello de cauda.de cavallo. 
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Serve, apoz ter-se raspado o animal, para retirar-se a 
poeira que ella dest;tcou da superficie do corpo e a sub
stitue nas regiões em que a pelle é muito fina para sup-
portar os attrlCtos. I 

3. o A rolha é um feixe de palha ou de feno cujas hastes 
são torcidas sobre si mesmas; serve-se dellas para es
fregar a superficie dos pellos após ter-se pássado a ras
padeira e a vassourinha. 

4. o A escova serve como a raspadeira . para destacar a 
poeira da superficie do corpo, é muniÇla nas costas de 
uma correia destinada a alojar a mão do pal~reneiro. 

5. 0 O pente, que póde ser de ferro, de cobre, de osso, 
de madeira ou de chifre serve para desembaraçar as 
CrInas. 

6. o A esponja é empregada para lavar os olhos, as 
ventas, os labios, os orgãos genitaes do animal, etc. 

7 o O limpa pés é uma haste de feITo achatada e curva, 
em fôrma de gancho, por meio da qual se destacam do 
casco as materias que por' acaso ahi se juntem. 

8;0 Afaca de dois cábos é uma lamina de aço fle:i~vel, 
delgada e sem corte, munida de um cabo em cada uma 
de suas extr81nidades, c6rn a qual se raspa a superficie 
da pelIe para fazer escorrer a ~gua ou o suor que hu
m.edece os pellos. 

MODO DE PENSAGEM 

o cavallo de trabalho deve ser pensado todas as mà
nhãs na estrebaria se o tempo fôr muito frio ou chuvoso, 
e preferivelmente fóra sempre qu~ fôr possivel. 

Neste ultÍlno caso. o palafreneiro põe;,...lhe um cabresto 
e retirara-o da estrebaria. 

Depois, tomando a raspadeíra coma mão direita, col
loca-se do lado direito do animal e um pouco atraz, toma 
a cauda com a mão esquerda e passa a raspadeira pela 
anca e nadega ,direita, fazendo-a !l10ver com rapidcze 
vigor e abraçando em cada mOVImento do seu braço 
u'ma grap.de extensão da superficie do corpo. 

Pelos rr_ovimentos rapidos que effectua ao correr' e ao 
arrepio do pelIo, destaca a poeira da superfi~ie cutanea 
e retira uma parte· com sua escova que destaca batendo, 
de quando em vez com os cantos da raspadeira no chão~ 
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Opera assün succ8ssivamente 'e de cada lado em toda~ 

as regiões do corpo, com excepção da cabeça, do fio do 
pescoço, da base da cauda, da espinha dorsal, dos orgão~ 
genitaes e finalmente da face inter:qa das coxas sobre as 
quaes a pelle é muito fina para soffrer sem dôr o con
tacto da raspadeira. 

Depois sacode-se com a vassourinha a poeira que a 
raspadeira destacou, e finalmente tomando a escova pas
sa...:a ao correr e ao arripio do pello em toda a superficie 
do corpo, tendo cuidado para desembaraçaI-a do sujo 
que traz, passaI-a nos dentes da raspadeira. 

Apoz ter-se assim raspado e escovado todo o corpo, o 
palafreneiro dá lustre esfregando-os no sentido de sua 
direcção com o chumaço de palha levemente humede
cido ; serve-se depois da esponja para lavar os olhos, as 
ventas, a vulva ou o penis, tendo-se cuidado de mudar a 
agua frequentemente. 

Para se lavar as extremidades dos meIl1bros serve-se 
com 'vantagem de uma escova de cabo comprido, que os 
francezes chamam pa88e-partout, que se em bebe frequen
temente na agua e com a qual se retira a lama adherente 
aos pellos dos machinhos. 

Apoz a lavageln absorve-se com a esponja a agua que 
embebe os pellos ou então faz-se escorrer com a faca de 
dois cabos. 

Finalmente, para se conlpletar a pensagem, penteani.-
'se as crinas do topete, da crina propriamente dita, e da 
cauda, alizam-se com a esponja humedecida e destaca-se 
com o limpa-pés da face plantar dos cascos as materias 
que podem ahi adherir ou ser interpestas entre o casco e 
o férro. 

CAPITULO XV 

Repouso do cavallo 

Ainda mais do que a pensag~~. o rep0l!So é para 0 . 
cavallo , do trabalho, UUla condlçao essenCIal de con
servação, cuja importancia é tanto 111ais para ser apre
ciada, quanto as consequencias do excesso do labor só 
se manifestam com a cOlltinuação e suas relações com 
as causas quo as produzenl difficilnlente , se percebem. 

Assim, para melhor se fazer comprehender o nosso 
pensamento, tomelnos p'or exemplo uma enlpreza ex
plorada por um numero dado de cavallos cuja alinlenta-
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ção s'eja tão salubre quanto -possivel, as condições hygie .. 
nicas de haPitaçãoe de pensagem rigorosaInente 
observadas,.io trabalho moderado e em alguns finalmente 
a saúde nunca foi pertuI bada. 

Que aconteceria se, suppunhamos, os trabalhos desta 
exploração vindo a augmentar, ou não augmentasse em 
proporção o numero dos animaes de trabalho e se con
sequentemente, todas as outras condições permanecendo 
as mesmas, su bmettel-os-ia a fadigas acüna de suas 
forças. 

Primeiro,. a influencia do accressimo de trabalho sobre 
os cavallos seria completamente desapercebida; durante 
muito tempo ainda-, conservariam todas .as apparencias 
da saude, o appetite, seria tão avido pela aveia, o pelIo 
tão Iusidio, o olhar tão vivo, as fónuas tão ene:r;gicas ': e 
os calculos de Efconomia appareceriam então tanto 
melhor fundados quanto sua justeza seria de certo modo 
demonstrà~a pela experiencia. • 

As cousas poderão permanecer durante este estado 
por 4, 5, 6 mezes ou mesmo um anno, sem nenhuma 
mudança, sem nenhum signal de deprecimento nos ani
maes mas passado este lapso de tempo, nada serà 
menos raro que vêr primeiro em um ou em dous cavallos 
o pelIo se eriçar ou embaciar, as mucosas descorarem
se, os glanglios tl1rriefazereni-se e o -appetite diminuir 
pouco a pouco os accidentes multiplicarem-se, e ficare
mos todos admirados de vêr aqui e alli nas parelhas, e 
em épocas proximas um grande numero de cavallos 
apresentar os mesmos signaes doentios . 

Depois, após a apparição, destesphenomenos, teste
munhas indubitaveis de uma modificação enfàdonha 
sobrevinda na economia destes animaes, vêr-se-ha a 
jetage declarar-se por uma das ventas, a pituitaria uI..,; 
('erar-se e finalmente o mormo apparecer com toda a 
serie de seus symptomas. 

Finalmente, mais tarde os mesmos phenomenos se 
manifestarão successiva]I1ente em todas as parelhas, 
todos os cavallos, até o ultimo, apanharão o mormo ou 
tornar-se-hão gafenhos ou succumbirão a molestias 
adynaInicas. ' 

Todos os accidentes cuja série acabamos de patentear, 
ligam-se de. nl odo evidente para os homens observado
res, á falta de um repouso sufficientemente reparador 
concedido aos animaes de trabalho. 

O repous~ é pois para o cavallo urna condição -essen-
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cial de saude e de conservação. E para sér sufficiente
mente raparador, deve ter uma duração dupla pelo 
menos da duração do trabalho. 

,CAPITULO XVI 

A habitacão do eavallo • 

A habitação do cavallo recebe o nome de e8t7~ebaria. 
Uma boa estrebaria deve ser espaçosa, salubre e con

venientemente disposta para permittir ao cavallo tomar 
commodamente sua alimentação e gosar do repouso re
parador de suas forças. 

1. w Espaçosa. Para satisfazer a esta condição é neces
sario que a estrebaria tenhalpelo menos 121lpés de altura, 
e que sua extensão permitta çonceder a cada cavallo que 
ahi deve ser aloja,do, um espaço de 6Q pés quadrados, 
sendo 5 de largura e 12 de comprimento. 

Em um local que apresente estas dimensões o cavallo 
póde gosar inteira liberdade de seus movimentos, es
tender-se sobre a cama de palha sem constranger os 
visinhos e sem ser constrangido por elles, finalmente 
comer sua ração sem nada ter a temer de sua avidez. 

Quando pelo contrario a limitação dos logares é muito 
limitada, os cayallos accumulados uns sobre os outros, 
constrángem-se mutuamente, os n1ais fortes fazem a 
lei aos mais ' fracos, comem uma parte de sua ração e 
impedem-n'os de deitaren1-se e repousarem. 

A influencia desta exiguidade do espaço sobre a saude 
dos animaes é maior do que geralmente se pensa. 

O constrangImento continuo que occasiona para todos 
a privação de repouso e muitas vezes de uma parte da 
ração para alguns, são as causas do esgotamento que 
actuam poderosamente, principalmente para estes ulti
mo~, e .co~1corren1 para o desenvolvimento de molestias 
perlgosIsslmas. 

Nos regimentos de cavallaria, a exiguidade do local 
que a extensão das estrebarias perIuitte conceder aos 
cavallos, não é talvez a causa 111enos influente da invasão 
das molestias que as dizimam. 

2. o Salubre. A salubridade da$ estrebarias depende 
de sua arejação,. do estado ~e seu chão e de seus muros; 

,"-o e finalmente CUIdados de lImpeza que se lhes dá. 
Arejar;ão---J. Misturado COIU os productos d~ transpira-
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ção cutanea e pulmonar, infectado pelos vapores que se 
e?Chalam das materias escre~enticias, finalmente, aque
cIdo pelo contacto dos anlmàes~ , o ar das estrebarias 
tOrI~ar-se-hia para elIes absolutamente nocivo e seria 
logo mesmo inlproprio para alimentar a vida, se não 
fosse constantemente renovado. , 

Para evitar estes perniciosos resultados , é necessario 
que os muros ou paredes da estrebària sejam furados 
na .parte superior~ furos estes que devem ser OpPOgtos 
uns aos outros, através dos quaes se ,estabelecem cor-
rentes depuradoras. . 

Por meio desta disposição, a athmosphera interior da 
estrebaria acha-se em um movimento perpetuo; o ar 
que se aquece e é viciado pelo contactoidos animaes, 
tornando especificamente mais leve, tendo a occupar ~s 
regiões superiores para onde é arrastado pelas cor
rentes, ao passo que o ar m~is puro e mais denso que o 
substitue, obedece pelo contrario a um movimento des
cendente e venl occupar as regiões inferiores, onde ba
nha os anÍlnaes, até que aquecido por seu contacto ele
va~se por sua vez e é substituido por um ar novo. 

Nas vastas estrebarias destinadas a abrigar um grande 
numero de cavallos, é inutil que as aberturas das pare,.. 
des sejam defendidas por caixilhos ou vidraças. 

A sÇtude dos animaes nada tem a temer das cQrrentes , 
que se estabelecem acima de seu corpo, e sua presença 
basta para conservar a atr-mosphera a um gráo de tem
peratura bastante elevado, apezar do renovainento con
tinuo do ar. 

Por occasião dos grandes calores é no entanto util 
fechar as abertl.lras durante o dia, do lado do norte, 
quer com pannos espessos, quer simplesmente com es
teiras de palha, para impedir a entrada dos insectos. 

Nas estrebarias menores, destinadas a alojar I só al
guns cavalIos, as vidraças ou caixilhos de panno são 
necessarios ás aberturas, porque a presença dos ani
maes não seria sufficiente para manter a athmosphera 
era um ~ráo de calor bastante, elevado. 

Estado do ehão ~ das paredes.-O sólo das estrebarias 
deve ser solido, absolútamente impermeavel e levemente 
inclinado debaixo dos animaes. Solido para resistir ás 
percussões~ de seus pés e não formar ·excavando-se, 
servir de reservatdrios á urina e fornecer aos animaes 
uma superficie de apoio desigual sobre a qual sua posi
ção tende a falsear :impermeavel ~ara não se ilnpreg- ~ 
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nar de lnaterias excrementicias que ahi fermentam, 
decompõeln-se e dão nascimento a productos nliasma
ticos: finblmente, levelllente inclinado para permittir o 
escoamento das urinas. 

O calçamento conl pedra ou tijolo, ou o assoalho com 
grossos pranchões, podem preencher estas tres con
dições. 

No calçamento das grandes estrebarias, o calçamento 
com lages de pedras bem comprimidas é muito preferi
vel aos tijolos- pqr sua solidez, 'aos pranchões por seu 
preço menos elevado. 

A terra batida e salitrada, que fórma o chão de muitas 
estrebarias, está longe de preencher as condições que 
acabamos de indicar; seria preciso para que se tornasse 
b~stante resistente que fosse revestida de um cimento 
de cal, de areia e càscalho. 

As estrebarias devem ser o menos humidas possivel, 
e para preencher esta condição, o tijolo ou ladrilho, sub
stancia secca e impermeavel á humidade, deve ser em
pregada preferivelnlente a qualquer outra materia na 
sua construcção. 

Quando são calçadas de pedras, ê preciso para evitar
se á humidade, ter cuidado de revestir de pranchas, ou 
o que é menos caro, de palha trançada as paredes que 
se avisinhanl dos logarbs occupados pelos cavallos. 

Esta precaução, util para as estrebarias elevadas ao 
nivel do sóIo, é indispensavelmente necessaria para as 
qu~ são subterraneas. 
Limp~za das estrebarias. - Os cuidados de limpeza 

são, para â. salubridade das estrebarias, condições essen
ciaes, porém muitas vezes desprezadas nos campos onde 
se tem o costume, afim de garantir-se melhores estru
mes fermentar nluito tempo debaixo dos cavallos ; esta 
pratica é má porque é prejudicial á saude destes ani
maes. 

Assim todas as manhãs os tratadores deverão retirar 
com os sachos toda a palha da estrebaria convertida em 
esterco pelo contacto das urinas e dos escrementos, le
vantando debaixo da baia aquella que collocada debaixo 
d~ parte d!anteira. do cavallo, não foi nl01hada e póde 
alnda serVIr, depOIS com uma vassoura varrerão. 

Se os cavallos conSerVaIll-Se durante ° dia na estre
baria) os empregados deverão limpar de vez em quando 
as sargetas que dão escoamento á8 urinas e retirar com 
~ma 'pá as bostas cujos vapores infectam o ar. 
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Finalmente, á tarde, quando os animaes voltarem do 
trabalho, estender-se-ha debaixo delles a palha fresca 
levantada debaixo da estrebaria e que lhes deve servir 

~ dê cama durante a noite. 
Disposição das -gr:ani!es man gedou' as. - As mange

douras são os moveIS dISpOStos no logar de cada cavallo 
para receber os alimentos. . 

;1.° A grade é de madeira de 2 1/2 pés pouconlais ou 
menos de altura, destinada aJormar com a parede diante 
da qual se acha coUocada uma especie de gaiola na qual 
se põe a ração de forragem. 

Na maior parte das esirebarias, as grades são colloca-
'" da:'5"acima dá mangedoura e inclinadas para diante por 

sua extremidade superior; vale mais,quando o espaço o 
permitie, que sejam ,dispostos parallelamente á parede !3 
sob. um plano posterIor ao da mangedoura, neste caso 

. fa.z .... se pousar por sua extremidade inferior sobre a pa
rede posterior da mangedoura e o espaço que elles in,.... 
tercéptam entre elles· e a parede é fecha,da por uma _outra 
grade mais apertada e disposta transversalmente, que 
dá passagem á poeira das forragens. 

'As grades inclinadas para diante e proeminente acima 
da 'cabeça dos animaes, apresentam o inconveniente de 
deixar na mangedoura e 80 bre sua crina a poeira das 
forragens ~ue contem, BaO além disso, rnenos commo~ 
-damenta, dispostas para o cavallo~ . 

Não devem pois ser empregadas senão quando a exi
guiqade do espaç10 força renunciar aos prir:neiros. 

2.° O côcho ·da mangedoura é uma especIe de canal de 
15 pollegadas de profundidade por 1 pé de largura e fe-
chada nas duas extremidades. , 
. O bordo superior. de sua parede anterior é élevado 

acima do sólo 3 pés ~ 3 pellegadas. 
Póde-se construil-a de madeira ou de pedra, os cô

chos de madeira são os mais ordinarios; as pranchas 
que as formam devem ser, espessas, ~uras, e resistentes, 
e por tal fórma bem r eunIda:s., que nao haJa entre elles 
nenhum espaço no qual os alllnentos molhados possam 
permanecer e· fermentar. . 

E' tambem necessario que o bordo superior da parede 
anterior seja guarnecido de uma placa de ferro ou de 
zinco ' que o proteja contra o dente dos cavallos. 

As 'n1angedouras de pedra têm sobreas, prime~ras a 
vant~enl de serem u,ma so peça., oíferecerem malS r.~-
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sistencia ao dente dos cavallos, serem rnais impermea· 
veis aos liquidos e mais faceis de limpar. 

Porém a despeza muito consideravel que sua con-:
strucção .exige, faz com que se prefiram as mangedouras 
de madeIra. 

Ordinariamente as mangedouras acham-se apoiadas 
contra a parede das estrebarias por meio de pés direitos 
collocados de distancia em distancia, de sorte que entre 
,sua face inferior e o terreno existe um espaço livre no 
qual os ,palafreneiros collocam todas as manhãs a pa-
lhada dos cavallos. I 

Esta disposição das mangedouras póde ter resultados 
incommodos. ' 
A~ontece algumas vezes, com effeito, que os cavallos 

estendidos sobre 'sua palhada, mettem a cabeça neste 
intervallo vasio e ao retirarem-n'a esbarram com vi 0-

lencia contra o bordo inferior da mangedoura, fazendo 
na regiã<? o~ipital contusões, cujas cÇ>nsequencias podem 
ser g.raVISSlmas. 

Para se evitar estes accidentes possiveis, basta encher 
o intervallo vasio debaixo da mangedoura, quer com 
uma cantaria, quer com taboas dispostas verticalmente 
ao nivel da face anterior da mangedoura. 

Finalmente, quer sejam as mangedouras de madeira 
ou de pedra, é necessario que os palafreneiros tenham a 
precaução de lavaI-as diarianlente e ao cavallo, limpar 
com um chumaço de palha os restos da refeição prece
,dente. 

Sem eRta precaução as mat'erias um pouco mastigadas 
e impregnadas de succos salivares poderiam perma:
necer na mangedoura, ahi fern1entarem, communicar:'" 
lhe um odor infecto e desgostar os animaes. 

CAPITULO XVIII 

Educa~ão do eavalIo 

Para se educar os cavallÇ>s, é preciso antes de tudo 
amaI-os com carinho. \ 

:Em um dos ' capitulos precedentes demos já alguma s 
regras para a '. primeira educação do cavallo ou antes 

~para habitual-os á s,:!jeição. ' 
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Vamos agora des'envolver estas regra~ tomando por 
guia a obra do celebre professor deI Rosal. (1) 

Logo que nasce começa a educação do potro, pois se 
desde que nasce fôr assistido, auxiliado e.acostumado a 
não en1pregar a força, tornàr-se-ha docil e suhmette-s!3'\ 
senlpre á superioridade d'aquelle que o educa. 

Ao nascer o potro traz o instincto de te.mer o homem, 
porém se nunca fôr espantado e se a egua está habituada 
a ser tratada com bondade, o potro rapidarnente participa 
da confiança da mãi e chegar a tornar-se amigo daquelle 
que todos os dias lhe leva o alimentoesempre o acaricia. 

Deve-se com toda a brandura e suavidade evitar que 
os potros, nos seus brutaes brinquedos, façam n1al uns 
aos outros, por meio de éouces e dentadas. . 

Durante os primeiros meze's, o potro permanece com 
a mãi e goza de· inteira liberdade; depois de desmama
do coIloca-se só ou com outro da nlesma força, em U111a, 
jaulá ' ou divisão de estrebaria, que tenha pelo menos 3 
metros de largura por 5 de comprimento, começando-se 
a hab~tual-o a se conservar preso pelo cabresto e deixar
se gUlar 

Quando se começa a conduzir um potro, é importante 
q.ue quem o leva tenha bastante força, e não lhe exija 
senão que o que está certo de conseguir : 

Deste modo o animal habitua-se a r,econhecer o domi-
nio do homem. ' 

E' necessario fazer-se um estudo sobre ú caracter do 
potro para poder ganhar-lhe, a confiança e a submissão" 
pois conforme seja esse caracter assim convém o tra
tamento. 

Ha potros com os quaes só se deve empregar caricias, 
doçuras e. bons tratamentos ,para outros é necessario 
certa severIdade. 

O olhar do homem exerce sobre os animaes um nota
vel imperio. 

Uma vóz forte, um olhar ameaçador basta para inspi
rar tenlor e respeito, sem necessidade de recorrer-se ao 
castigo. 

Atam-se os potros quando se lhes dá grãos e e111quanto 
comem, limpam-se. 

Não se deve empregar a almofaça senão quando se vê 
que a podem supportar ' 

(1) ESPEJO Y DEL ROSAL •. Tratado de la cria caóalla, mula,. 11 asnal, 
~bdrid, 1881. 

LIVRO DO CRIADOR 14 
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I-Ja cavallos que nunca se podem almofaçar. 
Emquanto q potro corne, atam-se os pés e dão-se-l~es 

algumas pancadas ,no casco com um pedaço de rnad81ra. 
O meio n1ai.s seguro para se obter de Uln animal novo 

o que se deseja, é juntar uma sensação agradavel ao 
acto cuja execução se lhe exige e uma sensação de dôr 
á negativa daJluelle acto. I 

Não se deve exigir do, potro tudo o que delle se espera 
senão o successivamente. 

Se resiste, deve-se ter calma e pacienc,ia. 
Não se lhe dá ração de grão, senão em muito pe

quenas proporções, cada uma dellas é a recompensa de 
sua docilidade . ' 

Por querer se apressar póde-se lançar tudo a perder 
Se se obtém alguma cousa todos os dias, por pouco 

que tenha, obtérn:-se muito em definitiva" porque ha se
gurança de conseguir-se o fim · proposto. 

B.asta. querer, para poder, empregando a bondade, a 
paClenCla e a perseverança. 

Se os potros são criados em liberdade no ·campo, não 
se deve deixar que se tornem indoplitos, levando-se-lhes 
todos os dias um pouco de grão 'em determinado sitio, 
com o que aprenderão a conhecer o homem e a ter con
fiança ne11e. 

Se ao chegar o inverno, são levados ao curral" acostu
maIn-se a conservar-se atados, a deixaren1-se linlpar e 
levantar os pés. 

Quando os potros começam a sentir os sexos, ueve-se 
separar os machos das femeas. 

Só devem estar j,untos potros de força igual, pois os 
fracos são victimas dos fortes, que não só os maltratam 
como lhes tiram tambem parte da ração. 

No pasto, o potro mais fraco procura escapar á per
seguição dos outros por meio de paradas em firme e 
viravoltas, que arruinam prematuramente os tendões 
das pernas. 
_ Aos ~ezoito Inezes ou dois annos os machos que não 

sao destInados a garanhões devem ser castrados. 
Para o que emprehende a educação de un1 potro desde 

que nasce, a ta~efa é facil : é um pouco menos quando 
tem-se que ensmar a. potros cujas forças ja estão unl 

, pouco desenvolvidas e póde tornar-se difficilima se os 
priIneiros donos viciaram o animal. 
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Em.. todo o caso não nos cançamos de repetir ,R doçura 
e a paciencia são sempre os meíos ,mais seguros. 

Os que só conhecem o emprego da pancada e da 
força bruta para o ,ensino dos animáes novos, deixam 
frequenternente ele conseguir o seu objectivo, e rnanifes~ 
tam carecer da bondade e bôas qualidades que devmll 
distinguir o agricultor. 

Com um anno, os potros bmn alimentados já possumll 
bastante força, e nesse caso põe111-se-Ihes uma cabeçada. 

Quando se tenha de metter-~he o freio, abre-se-Ihe a 
bpcca com o polIegar da mão esqu:erda. 

Se dá' Gom o freio nos den~es, elIe aperta as mandi
bulas, e a lembran'ça da ,dôr que lhe causou, faz con1 
que não se preste as experiencias successivas. 

ENSIN O' DOS POTROS PARA TIRO E SELLA 

Dos , dois ' aostres annoscomeça-se a adextrar p~ra o 
tIro o potro que a isso se destina. 

Primeiro habitua-se a ter no curral uma silha, depois 
uma manta, mais tarde uma garupeira e finalmente em
parelha-se a um cavalIo adestrado e acostuma-se aandar 
Gom aquelIe e com todos os arreios. 

Os cavallQs communs tem a vantagem de adextrarem
se depressa no tiro e estarem dispostos a trabalharem 
bem. I ' 

Com frequencia se emparelham com um cavallo velho, 
sen;t nenhuma outra precaução e puxam logo da pri
meIra vez. 

No entanto não se deve exigir tanto a um potro, basta 
que comece a marchar sem difficuldade ao lado de outro 
cavalIo. ' 

Muitos cavalIos de raça são coceguentos, e exigem 
grandes precauções para habitual-os a supportar a silha, 
à g~upvira e finalmente o attricto dós tirantes contra os 
tendões das pernas. " 

Em geral, quanto mais l sangue tem ,os cavalIos, isto é, 
quanto mais se affastam da raça Co.mmuill, mais impres
sionaveis são e com mais pre~aução tem-se que tra-
taI-os. , 

Em tQlda esta educação do potro, nunca se deve mal
trataI-o! porém sim obter o que se lhe pede á força de 
paciencia, recompensa de sua docilidade, porque o medo 
e a dôr melhor o impulsionam a defender-se. 
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Quando se emparelha um potro ou se o ata ao lado de 
um cavallo .velho ou então leva-o pela redea" um hOJl?em 
montado em outro cavalloJ tem-se gue collocar altertJ.~
tivamente á esquerda e á direita, pOIS se se acostuma a Ir 
de um só J!3,do ad,quire vicios difficei's de desarraigar, 
quando se emparelham definitivamente. 

Embora convenha que o pot~o tenha arnezes desde 
seus primeirosannos, só deve-se obrigal':'o a um tra
balho proporcionado a suas forças, para que os n1eml?r.o:=" 
embora delicados, não percam seu aprumo e flexlbllI-
dade. : \ 

,A continuidade de um esforço demasiado violento, diz
Mr. Curnieu, desespera o potro e excit.a-o a defender-se; 
se seu caracter é nobre, gasta-se rapldanlente, conver
tendo-se '61n um sendeiro. ' 

Aos dois annos pôde-se já atrellar os cavallos com
muns e aos tres annos os cavallos de raç.a. 

Uin trabalho moderado de tiro é util para os cavallos 
destinados á sella, pois a permanencia no curral preju
dica-lhes mais que o trabalho. ' 

E' bom que os cavallos que se montam façam um 
exercicio regular, proporcionado a suas forças ; mesmo 
montado por um habil cavalleiro, sempre goza de uma 
certa liberdade e ás vezes é ünpossivel reprimir seus 
movimentos desol-denados; o potro jungido a unl ca
valIo velho, pacifico, ou junto á mãe; se fôr possivel, 
acha-se bem sujeito, tem que seguir forç.osamente ao 
seu companheiro e não póde retroceder ou lançar-se 
para um lado, e se quer lançar-se para diante, vé-se 
contido pelos tirantes e pela redea ; se mereceu cor
recção, o pinguelinl está selupre levantado e não póde 
subtrahir-se a elle, finalnlente, com rapidez adquire a 
convicção de que ten1 Uln anlO e que é preciso submetter
se a elle.' 

Se depois disto é tratado com brandura e não é pegado 
inopportunamente, nem se o força a fazer mais do que 
póde ; animado com o exemplo dos outros cavallos não 
procurará defender se, acostunlar-se-ha a marchar tran
quillo, a trabalhar e principalmente a obedecer 

Em todos os paizEts onde se' crianl potros fazendo-os 
trabalhar, deveria ser desterrado o carro de duas rodas. 

Os trabalhos que luais convém ao potro são os do 
arado, da· grade e do rodo. C0111 ~lles aprend81u a 
marchar) tOfl1a.l11-:~E:! doceis e não há necessidade de 
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exigir~Ihes.grandes .. esfoI'ços, nem ll1uita duração detra
balho, POlS\ o agrICultor entendido, comprehenderá 
quando deve-se augmentar o tiro com outro cavallo, e 
quando deve alternar o potro em um tempo dado de 
trabalho, conforme a -fadiga que este produza. 

Com..t'req uenéia exige':"se de um potro de tres annos o 
trabalho de um cavallo feito, abusando-se de sua bôa 
vontade e de seu ardor; disto origina haver tantos ca
vallos ga~tos e defeituosos, sendo no entanto novos. 

Com as precauções devidas, o trabalho é conveniente 
para?- saude dos potros, e se desde a idade de dois annos 
e meIO ganham já o que COnSOlTIem, diminumTI uns 50 uj" 
as despezas da criação, além de que os anirn,aes novos, 
torna~TI-se doceis e tranquillos. 

9 potro é alegre e impressionavel; quando não está 
fatIgado custa-lhe sujeitar-se á marcha lenta e regular 
do ~rado; pinote3:, salta, assusta-se de qualquer cousa 
ou lncommoda-se contra as moscas : não tem então ma
lícia ou má intenção, pelo que não se deve fustigaI-o, a 
não ser que esccmcea, podendo causar: damno ao con
dtJctor ou aos animaes que vão atrellados a elle. 

Deve-se principalmente evitar castigar com pancadas 
os potros que têm medo. 

As pancadas pódem fazer com que momentaneamente 
affronte, porém o medo não se cura deste modo, pois ao 
temor do objecto desconhecido que lhe assusta, iunta-se 
o de um castigo que não merece ; o cavallo assim mal
tratado, conserva-se assustadiço durante toda a vida . 
. O que -convém com d cavallo espantado é tranqui

lIsal-o, fallar-Ihe, acariciar-lhe, fazer com que se appro
xime lentamente ao objecto que lhe espanta, e quando o 
tenha visto de perto , e o tenha cheirado, adquirindo a 
certeza de que não encerra perigo, passar-Ihe-ha o medo 
com algumas lições desta indole, ficará curado para 
sempre. I 

Não se deve exigir dos potros senão um tiro facil. . 
Se um cavallo com demasiada carga detem -se por SI \ 

l~lesrrlo, crê-se incapaz de puxar de i1ovo ; mas se fôr de-
tIdo sempre tentará puxar outra vez. . 

Os cavallos que pucham com impulsões demaSIado 
violentas, devem, ser postos na lança ao lado de <?utro 
bem amestrado e vigoroso; é o melhor modo de ~nslnar
lhe, fazendo além disso como que não se advertIsse sua 
falta; não ha nada peior que 'castigariao que com razão 
ou sem ella julga dar-nos gosto outservir...:.no(bem. 
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~ A educação de todos os potros deveria ser feita na fa
zenda dos agricultores que os criam; o potro que puxa 
com docilidade um arado ou unl rodo, acostumar-se-ha 
facilmente a puxar 'um coche. . 

A precaução que deve~se tomar ne~te ultImo caso, 
reduz-se a observar o ,eff81to que lhes causam ~s tapa
olhos quando se lhes põe pela primeira v.ez. 

Qualquer que seja o fim com que s~ CrIa o potro, deve
se habitual-o cêdo ao peso do cavall81ro. 

Quando o potro telTI dois annos, emquanto come a 
ração no curral, deve montal-o- um ll1enino cujo peso 
seja proporcionado á sua força; se conhece a este rapaz 
e está habituado a receber. delle cuidados e caricias, lhe 
supportará senl desgosto, e rapidamente poderá montaI-o 
fóra do curral. 

Se o potro espanta-se e defende-se, toma-se um sacco 
que contenha cevada, aveia ou milho, mostra-se-o ao 
potro, faz-se I com que o cheiro e á sua vista tira-se do 
mesmo unl punhado de grão e faz-se com que o cheire~ 
collocando-se-Ihe logo rias costas o sacco, isto porém 
com brandura. 

Quando chega a comprehender que i aquelle sacco 
contém o grão que se lhe destina~ longe de espantar-se, 
vel-o-ha com prazer , todos os dias poderá'augrnentar-se 
seu peso e com paciencía e perseverança, conseguir-se-ha 
que o cavallo mais ünpressionav~l supporte a manta com 
~ silha, logo a seIla e finahn,'ente o cavaIleiro. 

CRIAÇÃO' DOS CA V ALLOS NOVOS 

Começada desde seu nascimento e conduzida segundo 
os principios que indicamos para a educação dos potros, 
a do cavallo nOV0 não é mais que um brinquedo para o 
que têm carinho aos cavallos e a paciencia necessaria a 
todo mestre. i 

O homelTI que não é senhor de si que facilme.nte se 
entregar á colera e a violencia, nunca deve occupar-se 
deste assumpto. 

Se o cavallo novo foi viciado com lnáos tratamentos e 
tornou-se espantadiço, a tarefa é mais difficil, porém em 
um e outro caso os meios serão os 111eSmOS; brandura 
paciencia; opportunidade no castigo. severidade geral~ 
mente na voz e no olhar, quando mereça reprehensão. ' 

A educação do cavallo de quatro a cinco annos COlTIe
ça-se pela mesnla fórma que a de um potro de seis 
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mezes; têm-se que substituir o temor que o homem lhe 
inspira pela 00nfiança e pelo affecto ; quando se tenha 
conseguido isto, o mais será facil. 

Se o que dev8'-se ensinar a um cavallo novo, te'm medo 
delle~ nunca conseguirá nada. ' 

Os que tem nledo dos cavallos ~ão os que os lançam a 
perder com castigos e p!1ncadas inopportuna$. 

Para se adestrar um cavallo arisco~ é lnister ousadia, 
serenidade e paciencia ; a força physica é ás vezes util ,; 
se precisa-se della, pó de-se reco:çrer a de um ajudante. 

O cavallo conhece perfeitamente o temor e até a vacil
la:ção dos que delle se avisinham; convém pois pôr .... se 
ao abrigo de seus couces--, quanto seja possivel, porém 
tem-se que proceder como se não os temesse . 
. Quando o cavallo novo começa a supportar o cavaI,... 

leiro, não se puxa sempre só : o instructor nlontado em 
um cavallo seguro e já educado. conduz pela redea ao 
seu lado o cavallo COlno s~ ninguem o montasse. 

Os castigos quando são necessariosdevem estarsempre 
ern proporção com a sew:?ihilidaâe do cavallo, porém 
nunca neste primeiro periodo se fará uso das esporas. 

Quando o cavallo se deixa montar e começa a marchar. 
docil:rn.ente, póde-$e supprimir a serreta e acabar-se q.e 
educar segundo as regr.as ordinarias da educação. 

Embora nos cavallos,. de tiro, não seja indispensavel 
que se tenhanl amestrado para a sella, no entanto, o ca
vallo novo que ,tenha aprendido no picadeiro a Inarchar, 
trotar, retroceder e deter-se, aprenderá C0111 muito nLaior 
facilidade a puchar uma carr;uagem e a obedecer ao con-
duetor. . ' 

Se têm-se que atrellar juntosdo'is cavallos novos que 
não estejam atrellados, jungir-se-hão primeiro cada um 

,.....separadamente a um cavallo velho; no caso que não haja 
cavallo velho, tomar-se-hão tantas maiores precauções, 
quanto mais ünpressionaveis sejam. 

-- Os tapa-olhos espantam aos cavallos novos, deve-se 
pois supprin1it-.os. 

Quando se veja que a garupeira lhes incommoda, não · 
se lhes põe. 

Quando os cavallos recusam-se a iTlarchar, experi
mentar-se-ha primeiro mudaJ-os de sitio; não é raro 
que um cavallo novo obedeçA e marche collocado, por 
exemplo, á direita, e se negúe a fazel-o se o collocam á 
esquerda da lança. I '. 
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A carruagem a que se jungem os cavalIos novos deve 
ser muito leve, sem offerJcJr no principio nenhuma 
resistencia .. 

As boléas devem ser collocadas altas se os tirantes 
estão baixos, o cavallo póde faciln1.ente saltar por cima. 

Para se exercitar os cavallos novos, escolher-se-ha 
um sitio tranquillo, onde ningriempossa espantaI-o. 

Quando se conheça que nada os incommoda nem as
susta, começar-se-ha por guiaI-os com as rédeas. 

Sem exigir demasiado deUes, jungir-se-hão todos os 
dias. 'o trabalho é um dos melhores meio~ para que se 
acostumenl a obedecer. 

Nos cavallos novos de tiro. o qU'e se deve mais temer 
são os couces; o talento dó que·! os guia consiste em 
evitaI-os. 

Observando-se que um cavallo novo, que se vae mon
tar ou jungir-se, está inquieto, agitado, espeta as orelhas, 
olha de esgulha sem voltar a cabeça, con1 ar ameaçador, 
agita a cauda, todos os seus musculos estão contrahidos 
e curva o dorso, deve-se renunciar então a montaI-o ou 
jungir. ' . 

• Querendo-se domar á força ou por pancadas, é prova
.-vel que se deite a perder para sempre. 

Neste caso é preciso collocar-se diante do cavallo e 
procurar tranquilhsal-o fallando-Ihe e acariciando-o 
ainda assim não conseguindo-se. deve-se reconduzil-o 
ao curral. 

Passando-se a mão pela frente dos c'avallos, exerce-se 
uma ~cção que paruce ter alguma cousa de n1agnetica. 
A mão aberta deve apoÍ::lr-se sobre a face unI pouco de
baixo dos olhos e subindo-a na direcção dos pellos se 
passará alternativaIllente, quer sobre um olho, quer 
sobre o outro. -

Este n10~imento que se prolonga durante algum tempo 
deve ser feito lentamente e sempre fallando-se com sua
vidade ao cavallo. 

Querendo escoucear, levanta-se a cabeç,a e ameaça-sc 
com a voz e com o olhar. 

Para habituar-se ao tiro um cavallo impressionavel, 
e~ vez de se jungil-o logo a UIU coche, faz-se com que 
dOIS ou mais homens levem os til'antes e faz-se nlarchar 
augmentando gradualnlente a resistencia. 

Só se jnngirá a um coche quando se veja que se póde 
fazel-o sem perigo. 

Nenhum animal soffre o trabalho .. e a dôr com mais 
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resignação e paciencia que o cavallo; possue no entantQ 
o sentimento da injustiça e vingar-se-hia com mais fre
quepcia de seus ver~ugos, SMe o exces.so de fadiga, a mi
~erIa 'c a falta de ahment3.çao lhe delxassem força para 
ISSO. 

Quasi todos os animaes tratados brutalmente desde 
que nascem, acostumam-se ' a esta existencia de dôres, 
no entanto ha alguns dotados de mais energia, que ás 
vezes sublevam-se e vingam-se. 

Todos os cavallos novos que mud~m de paiz soffrem 
com o novo regimen, clima e costumes, porém a Inaior 
parte de suas enfermida1ies originam:-se de esfria
mentos. 

A bebida friá, a agua de poço, o costume de fazer 
atravessar aos cavallos charcos e lagunas, mesmo nó 
inverno, são causa de enfermidade e de morte para muitos 
cavallos novos, que estando abrigados, apenas teriam 
um simples catharro. 

O cavallo não se queixa; é mo bom, tão paciente, tão 
resignado na dôr, que só um olhar ob~ervador , e amigo, 
póde o conhecer se soffre, se lhe falta alguma cousa ou 
se não está no seu estado norIna!. 
Muita~ vezes observa-se nos cavaUos novos o que 

nos homens se chama nostalgia. 
Um cavallo que deixa peja primeira vez o curral em 

que nasceu, que se acha subitamente separado da mãe, 
dos animaes e dos homens com quem viveu desde que 
nasceu, experimenta unla tristeza que só o tempo póde 
dissipar; está triste, inquiet0. não cOlne' e mesmo póde 
occasionar o erro de crêr-se enfermo, 'por outros varios 
syluptomas que póde apresentar, entre outros a verti
gem ; tal deve ser sua agitação, que tem alguma cousa 
de desesperada. 

Em semelhantes casos, telu-se que tratar os cavallos 
com Inais brandura e ,paciencia ainda, não se lhes deve 
deixar sós no curral e conservai-os ao ar livre o mais 
que se possa; o trabalho lhes proporcionarádistracçãoe 
o ten1po e os esfo.rços irã9 pouco a pbuco acostumando-os 
a sua nova condIção. 

Facilmente comprehende-se que, ,se mu taes CirCU111S
tancias são 'maltratados, podem adquirir perversidade e 
vicios, e ate elU certos casos se lhe occasionará uma en
fermidade perigosa. 
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REGRAS PABA DOMAR OS CAVALLOS 

Con10 ,as qualidades physicas e moraes se , transmi~
tem, aSSIm tambem se observa em certas raças maIS 
docilidade ou mais resistencia p~ra submetter-se á es
cravidão. 

Os cavallos allemães são geralmente pacificos e doceis: 
os de origem arabe não são tão faceis de amestrar e entre 
os inglezes encontranl-se alguns de máo caracter. 

Os cavallos selvagens da America Meridional, sendo 
procedentes de cavallos hespanhóes, habituados á do
mesticidade,~prendem facilrriente, ao passo que os da 
Russia, que pertencem á meSlua raça selvagem~ prova
velmente .desde sua origen1, apresentan1 muitas difficul
dades. 

Um meio que ás vezes se emprega para forçar os ca
vallos á obediencia, é a privação do somno Garsault 
aconselha subluetter os cavallos bravios, collocado-os de 
costas para a baia,e tendo diante de sua cabeça constan
temente um homen1 que de instante em instante lhe dá 
UlU bocado de feno e o üupede de deitar-se é admiravel 
vêr como se suavisa deste modo o caraeter de um ca
vallo, apezar de que ha alguns que resistem durante oito 
dias. 

A. bas.e desta edumlção é como sempre a suavidade e a 
paClenCla. 

E' preciso que o cayallo adquira confiança no homem 
e comprehenda o que delle se exige. 

A medida que adquire docilidade vê-se recon1pensado 
cpm caricias e presentes. 

Os meios de rigor enlpregados com discernimento, e 
em ultimo extrenlO~ podem algu111as vezes dar resul
tado, porém e preciso enlpreg:Jl-os quando se tenhaIn 
esgotados todos os outros recursos. 

A força das pernas do ca valleiro exerce um grande 
poder sobre o eayallo. Ha homens, poucos é verdade, 
que POd8111 opprin1Ír ul-ucavallo a ponto de fazel-o per
der a respiração, para estes quasi não ha cavallos 
rebeldes. 

Outros homens ha que tênl o talento de conseguir 
quanto desejam dos cavallos, porque os conhecen1 belu, 
~abénl fazer-se cOluprehender denes, são dotados de 
uma grande paciencia, muito sangue frio, valor e fOl'ça 
de vontade; alguluas pessoas ~uppoem nestes homens 
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certa virtude luagnetica smnelhante a que dizem possuir 
os domadores de féras. 

Na Inglatetra €} na Irlanda ha tambem homens exce
pcionaes, que possuen1 uma habilidade especial ou um. 
segredo para domar os cavallos, poré:qI se o segredo' 
existe ninguenl o pôde averiguar. I 

O cavallo submettido a este poder mysterioso, entra 
logo a tremer, cobre o coroo UIU suor abundante, ede 
'indomavel que era, convertê-se em manso e docil. 
. Na Ameríca do Norte os índios empregam tambem 
Igual processo. 

DEFEITOS E VICIOS DO CAVALLO 

Já indicamos os meios mais convenientes para ensinar 
cavallos novos, poréln com demasiada frequencia: cahem 
os potros mn mãos de honlens que/querendo ensinaI-os, 
o que fazem é desenvolver- ,lhes o germen dE> defêito que 
uma boa educação teria corrigido. 

Por isso ' ha tantos cavallos que se utilisam COln diffi
culdade ou perigo, e mesmo alguns improprios para 
qualquer occupação; taes são os cavallos impacadotes, 
os que recuam, os que empinam, os que escouceam, ÓS 
que mordem j os que não se deixanl montar, etc. 

Eis alguns meios ,que, sendo beIn enlpregados, podem 
dar b j ns resultados nestes diffen3ntes casos. 

O cavallo empacado r é o que recusa a andar ou puxar 
quando está montado. Uns empinam, outros escouceam, 
outros deitam-se e outros oppõem uma resistencÍa pas
siva que nada é capaz de vencer. 

Não ha defeito mais desagradavel, mais perigoso e 
n1ais difficil de corrigir. 

Quasi eempre um cavallo torna-se empacador quando 
o maltrataram injustamente com o chicote ou com a es 
pora, ou porque o molestaram com os arreios ou porque 
se quiz que levasse um peso superio~ ás suas forças. 

Quando um cavallo tem o costume de recuar em vez 
de marchar para diante, deve-se escolher um terreno 
onde sem perigq possa-se fazel-o recuar até que canse. 

Se está atrellado, deve-se collocar o vehiculo de modo 
que conclua por chegar aos recuos a uma encosta, para 
que o cavaJlo sinta que-Ilhe é mais JacU ir par-a diante . do 
que para ira;:. ! 

A's vezes', UIP cavallo,que só não presta serviço, porta .. 
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se perfeitamente ao lado de outro cavallo, especialmente 
em Ulna parelha de quatro. . 

O chicote poucas vezes serve; quasi sempre torna-se 
vicioso um cavallo por abusar-se do chicote. 

Tenha-se especialmente muito cuidado depois que 
conseguiu-se delle o que se desejava; pelo contrario 
deve-s~ acariciaI-o e recompensal-o. 

Ha cavallos 8lnpacadores cuja resistencia é passiya~ 
os quaes estacam em um logar, não se· defendem, porém . 
tambem não se consegue que dêm um passo. 

Os cayallos que empinam e escouceam são perigosos, 
principalmente os ultimos ; só a idade e a fadiga pocLnn 
corrigil-os deste defeito. · 

Os cavallos inteiros curam-se geralmente pela cas
tração . 

. Para o cavallo que se atrella só a um vehiculo, imagi- . 
nou-se juntar-se ao apparelho uma forte correia, que 
passando pela anca do cavallo e prendendo-se nos 
varaes, tenha por fim impedir que o cayallo levante a 
parte posterior do corpo para dar couces. 

A's vezes tambem cura-se este defeito amarrando-se
lhe a cauda a um dos tirantes. 

Ha excellentes cavallos, principalmente entre os in
teiros, que mordem; com estes, tem-se que começar 
por pôr-lhe uma focinheira ou boçal, sempre que se 
tenha de limpaI-os ou arreial-os. Primeiro é preciso 
saber a. causa do defeito. 

Já dissemos que é difficil domar os cava.llos qUj se 
criarn em estado seI vagem, porque se defendem com os 
dentes e com as mãos; ha. alguns porém, que não sendo 
selvagens~ têm uma grande predlsposição para mor
derem. 

A má educação desen vol ve em alguns um caracter 
falso· e malicioso; com serenidade, ousadias e correcções 
opportunas podem-se corrigir 

Os cavallos viciosos · são os unicos que cedem com 
eastigos fortes ~ não contalnos porénl entre estes ' os que 
sendo por natureza coceguentos e irritayeis yiciaram-se 
pel~,s excitações de pessoas estupidas e mal inten
cionadas. 

Têm-se dado casos de que os máos tratalllentos in
justos tenhanl exasperado tanto a um cavallo, e o tenhanl 
tornado tão perigoso para os homens, que não ha reme
dio senão matal..,o. 

Estes factos provam até a evidencia que o cayalIo 
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possue o sentimento do justo e do injusto, recordando..;s~ 
dos máos tratos para vingar-se delJ.es e dos bons paI';t 
~gradecel-os. I~.~ 

Por isso, tornamos a repetir, o carinho para os caval
los é sempre a primeira qualidade de exito, tanto para 
sua educação, COlno para sua criação. 

Ha cavallos que conseguem colher com os' dentes uma 
das ramas do freio e sahem d~ escapula, quando conhe
cem qÚe deste modo livranl-se da acção das redeas. 

O melhor meio para evitar-sé isto, é collocar-se-Ihes 
um freio especial,que não lhes permittasemelhante acto. 

Esse freio deve ser proporcionado' à bócca do animal, 
collocando-s'e nelle uma forte barbella. 

Muitos cavallos impacie'ntam~se quando são montados 
ou não deixam-se montar. 

Este defeito origina-se da impericia do primeiro que , 
o 1110ntou. 

Unl cavallo novo é esperto e fogoso, se o cavalleiro ao 
collocar-sena sella maltrata-o por sua viveza, o cavallo 
que não comprehenâe o moti vo de semelhante castigo, 

. reGorda-se só que quando o montanl castigam-no, e por 
isso recusa-se semprt3 a deixar-se montar: 

Não é possiy~l prever todas as difficuldades que pos
sam apresentar-se; porém o criador intelligente, afei- ·· 
çpado aos cavallos, e que esteja compenetrado dos prin
cipios que devem guiaI-os, encontrará meio de sa4ir-se 
airoso de. qualquer circumstancia. 

METHODO DE KEGEL PARA DOMAR ou CORRIGIR UM CAVALLO 

,Kegel, official do exercito. austriaco, escreveu um tra
tado sobre o ensino do cavallo, que vamos condensar 
em algumas palavras : 

Para se acariciar um cavallo, deve-se apoiar bem a 
mão, se passa-se por cÍlna lhuito de leve; ha muitos 
cavftllos que parecem experimentar Uina co cega desagra
davel. 

Evite tocar no nariz e nas orelhas de um cavallo que 
não se conhece; deve·se tambem evitar tocar-lhe na 
anca ou avisinhar-se delle. 

Para approximar-se de um cavallo em liberdade, não 
se deve fazer directamente para sua cabeça, neln muito 
m'enos para .a anca, porém sim seguir uma direcção 
diagonal, até collocar-se junto á sua espadua esquerda. 
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o cavall'O que q~er- esc'Oucear 'O homem, que se' acha 
junt'Oá sua cabeça, v'Olve c'Om grande rq.pidez, e 'O couce 
póde alcançar , até dois metros distante da cauda. 

Quando se está perto de um cavall'O o couce é menOi 
perig'Oeo que estando a carta distancia. Diz-se que quando 
se puxa. pela cáuda de unl cavall'O elle nunca escocea. 
Nã'O 'O garantimqs; porém julgam'Os que quand'O se "está 
junto a um cav~ll'O é semp're bôa precauçã'O puxar-lhe a 
cauda. ~ 

Se um cavall'O escap'Ou e vêm correndo, 'Ou se o levam 
pela redea e salta de ';Im In'Odo. pe~igos'O para o transe
unte~ não se deve fugIr n'O pflmeIr'O, nem no segundo 
procurar conteI 'O c'Om gestos ameaçadores. 

Se um cavall'O que vem c'Orrendo vae atr'OpeIlar-vos, 
,permanecei immovel, c'Ontentai-v'Os em estender 'Os 
braç'Os que elle se lançará ao lad'O. 

CAPITULU XIX 

Regras de equitação necessarias aos agricultores 
e criadores 

Um lavrad'Or 'Ou um criad'Or deve necessariamente 
p'Ossuir algumas noções de equitação, para amestrar 'Os 
seus cavallos, e por iss'O aqui inserim'Os este capitul'O. 

A primeira condição para que 'O cavalleir'O esteja bem 
coll'Ocado s'Obre 'O cavall'O, é adesenv'Oltura e a ausencia. 

A cabeça deve' estar aprumada, 'Os h'Ombros cahid'Os, 
as pernas rectas e sustentadas sem dureza. 

Não se deve impulsi'Onar para diante a cintura .. porém 
sim 'O assent'O, os ischi'Os que são a base da p'Osição do 
ca valleir'O. _ 

Entende-se por assento a p~nta das nadegas, que se 
unem á seIla e servem de apolO a t'Oda a nlassa. 

Os musculos, unica parte inlm'Ovel, abarcanl com seus 
planos 'O cavallo, devem ser abandonad'Os a si pr'Oprio; 
'Os joelhos frouxos; 'Os braços e as pernas cahind'O natu
ralrnente; 'O I antebraço formand'O um angul'O recto; a 
mã'O na altura d'O antebraç'O, o punho sem curvar-se. 

Existeru entre a equitaçã'O franceza e a alle111ã muitas 
difterenças, não sÓIl1ente quanto á posição do cavallei
r'O como tambenl relativamente aos lnaios empr~gados 
para a execução das conversões. 

Na equita~ão franceza,para se executa.r urna conversão 
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a pé firme, o ponto sobre o qual opera-se omoV'Ín1ento 
acha-~e no 1118io do corpo do ca-vallo. Quando se quer 
dar meia volta á esquerda, a ,mão faz gyrar á esquerda 

." a parte anterior do corpo do c~vallo, ao passo que a 
"I perna esqurda apoi~da ' na ilharga, enfia as ancas á di

reita; por conseguinte ú cavalleiro permanece no mesmo .' 
ponto, gyrando sobre si IIlesmo, ao passo que os mem
bros anteriores e os posteriores do cavallo descrevem 
dois semi-circulos. 

Terminada a conversão, os membros anteriores de
vem achar-se no logar que occupavam os posteriores e 
estes no logar que occupavam os anteriores. 

Na equitação prussiana, o cavall~ gyra sobre os' pés 
:postepJiores, descrevendo COIn os anteriores um circulo 
cujo centro é o ponto que se acha entre os posteriores e 
em igual distanc.ia de cada um ' delles . 

Pata se ,operar este movirrl~nto, ernquanto que a mão 
volve o cavallo á esquerda,/ a perna esquerda apoiada 
na silha prende-o, e a per:tn:t\direita apoiada por tra?: da 
silha determina a conversão. 

Esta differença entre as duas escolas tem pouca im
portancia; porém o que tem lTIuita "é que os mesmos 
meios que deteyminam a con-versão, tambem servem 
para 'fazer sahir o .caval~o sobre uma mão ou sobre 
outra. 

O galope não é nma marcha prpgr'essi va como passo 
ou a trote , consiste em Ulna ' serie de, saltos. 

Se ao galopar o bipede direito do cavallo adianta-se 
ao esquerdo, o cavallo galopa á direita; e, se succede ao 
contrario, galopa á esq-uerda. 

Para faz~r' sahir o cavallo a galope sobre a direita, o 
cavalleiro recolhe o cavallo, volvendo a mão dire}~a e 
levantando a esquerda, de rnodo que as redeas esteJarn 
progressivamente encurtadas na direcção do pé esquerdo 
posterior. 
, Ao mesmo tempo que encurva as punhecas para en

curtar as redeas, o cavalleiro ;. apoia com suavidade as 
pernas no corpo do cav~llo, por · traz das sinchas, e á 
medida que augmenta a acção d~s redeas encurtan-

'do-as, apoia com mais força a perna esquerda ao corpo I 

do cavallo. 
Estes dois auxilios, que actuam .em sentído opposto, 

obrigam ao cavallo' a tomar seu apOlO sobre a parte pos
terior e principalmente sobre o membro esquerdo. 

Pelo encurtamento das redeas na direcção indicada" 
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a espadua- esquerda sujeita-se para ~raz e pela acção ~p- f 

postà da perna esquerda do cavallelro, a p~rte posterlOr" 
do cavallo curva-se e encolhe-se extraordInarlamente. 

Nesta p~sição o cavallo deve, necessariamente sahi; 
so bre a direita. 
:' Os mesmos principios regem C0l11 o freio completo 
que ~ com o bocado só; para sahii' o cavallo deve estar 
senlpre colhido; no Inomento em que executa o salto do 
galope, a mão deve afrouxar, um pouco por um movi
mento imperceptível, levantando-a logo levemente para 
auxiliaI-o ao segundo tempo do galope. 

A nlão deve estar ao mesmo tempo firn1e e tranquilla. 
As pernas actuanl pa:ra manter o cavallo ao galope e 

sobre as redeas; a perna de fóra actua ,principalmente 
para impedir que o cavallo mude de mão. 

,Para arrancar logo ao galope appJicam-se tam bem as 
mesmas regras. , 

A Inudança de mão ao galope opera-se por si só em 
todas as conversões. 

Os movÍlnentos das mãos e das pernas, que determi
nam a conversão, determin~m tambem a Inudança 'de 
mão. 

O cavallo fica logo colhido e firme em sua posição 
sobre a mão eln que galopa,e no momento mn que a con
versão deve operar-se, a mão e as pernas mudam de 
posição; a mão determina o movimento do cavallo para 
dentro e a perna de dentro suspende sua acção, ao passo 
que a de fóra applica-se por traz da cincha. 

Para mudar de pé, quando o cavallo deve continuar 
ga.l?pando enl linha recta, empregam:-se os mesmos 
melOSo 

Todos os nl0vimentos da mão e das pernas deVel1l ser 
executado~ sem precipitação) sem en1puxões. 

A condIção de uma boa 111ão é evitar os movimentos 
bruscos e duros. 

Para isto, todos os 1110vÍlnentos da nlão impOral1l sua
vemente . 
. Os auxiliosd_as per~las devem actuar senlpre progres

SIvamente e nao su.bltaluente, apoiando-as e não gol
peando-as. A perfeIta harmonia dos auxilios. isto é, da 
mão e das pernas, é a que deterInina a obédiencia do 
cavallo. 

EIU to~os ~s n1ovimentos de recolh~r, deter. recuar o 
cavÇlllo, ,~nc}lna-se lovenlente atraz a parte ~upcriol' do 
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corpo; nas conversões, ao lado que a cOIlversão tem 
logar. '. ' . \ . ' 

Estes mOVImentos docavallmro devem ser perceptiveis 
unicamente para o cavallo, pela impress~o que exerct}m 
sobre elIe os extremos das nadegas do cavalleiro; nunca 
devem ser apparentes para os espectap.ores. 

CAPITULO XX 

As vinte regras do cocheiro 

I 

São de Mr. Villeroy as seguintes regras da arte do 
cocheiro: 

REGRA 1. a_ Para se poder guiar bem, é necessario 
que os cavallos sejam atrellados muito curto, isto é, os 
tirantes não devem ter mais cornprünento que o suffi
ciente para que a boléa nunca toque as pernas do 'ca-
, 11 í ' va o. ,I', 

REGRA 2. oi_, A redea de dentro e a de fóra devem ter 
o mesmo comprimento, de modo que oscava1l6s mar
chem em linha recta e que apresentando-se-lhes no 
caminho algul!l obstaculo, t~es como uma grande pedra 
ou um bur~co, possa-se deIxar-lhes bastante liberdade 
para que o obstaculo fique entre elIes. 

REGRA 3. -1_ Antes ~e romper a marcha, o cocheiro 
deve sugigàr os cavallos com a redea, para que ao afrou

. xar os determine a arrancar ao mesmo ,tempo. 
REGRA 4. "-' No momento de partir, os cavallos devem 

lançar-se vivamente sobre a colleira, ao som especial 
,produzido,pela voz do cocheiro, que é o signal de mar
cha'; porem se algum cavallo, pouco. fogoso, não faz 
caso do signal, tenha-se 'o cuidado em não empregar o 
chicote. A maior parte dos , cavallos empacadores, o são 
por haveI-os assim maltratados. 

5. ~ REGkA- O que tem a infelidade de guiar um ca-
'vallo empacador, nunca p-eve 'submettel-o 'pela força. E' 
mister acaricial-:-o e esperar com uma paciencia inexgo
tavel que se deCIda a puxar. Se apresenta-se UUla pas
sagem má, uma subida muito pendepte, é onde se deve 
estar mais de sobreaviso para fazer uso das redeas com 

(geito e levar oscavq.llos vagorosaménte, de modo que 
não'parem. 

l,.IVRO DO CRIADOR. 15 



-~-
6. Rt:GftA.- O que não sabe fazer bom uso do chicote 

nunca será Uln bom cocheiro. 
7 a REGRA.- Mesmo quando se queira que um cavallo 

sinta levemente o chicote,' deve-se estender este em todo 
o seu cOluprimento sobre as costelIas do lado exterior 

I 

8. REGRA.- Nunca se deve sorprehender, nem es
pan tar o ca valIo. 

9. a REGRA.- Quanto mais sugigados conserva o co
cheiro os cavalIos melhor os guia. 

10." REGRA.- E' ,de rigor eln um máo caminho seguir 
o trilho. ' 

11.a REGRA.- Como o peso que leva o vehiculo é quem 
decide da velocidade que se pôde exigir aos cavallos, 
muito mais que a dístancia que tem que percorrer, o 
oocheiro deve saber o p~sso que deve tomar. 

12." REGRA.- Porém como a natureza do caminho, 
m~ito mais que o peso positivo que tenl de arrastar, 
deterInina o esforço que. devem fazer os cavallos, não se 
deve empenhar o cocheiro I em manter sempre o mesmo 
passo. 

13.' REGRA.- A reJação que existe eptre a força de 
tracção e o passo que sllppõe um bom vehiculo ou o de 
um terreno aesigual, não pôde ser fixado por algarismos; 
o que natu'ralmente não o conheça tão pouco pelas cifras 
podará conseguil-o. -

14.<l REGRA.- Este sentilnento que dão as redeas na 
mão communica ao -cocheiro o da resistencia da carrua
gem e lhe indica como deve procede,r. 

15.' REGRA. - E' regra estabelecida que ao subir deve
se ir diminuindo gradualmente o passo e augmental-o 
progressimente ao d~sce,r. 

l6.' REGRA.- Desde o principio de unla baixada todo 
o peso da carruagem deve estar sobre as retrancas, 
então o cocheiro conhece facihllente que deve apressar 
o passo. 

17· REGRA. - Se a subida é longa, o cocheiro deve 
procurar aliv~ar os animaes, Gorl-vidando as pessoas que 
condp.z a subirem a pé. 

18."' REGRA.- Salvo esta caso, o cocheiro deve sempre 
lem~rar-se qu.e quanto lnenos tenlpo pa~sanl os cavallos 
na vIagem maIS tempo passam na cocheIra. 
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19.1'- HEGRA.-:8' de grande importaneia que ,as ea
vallos que ~e atrellern sejam do meSID0 temperamento e 
fOI'ça. 

20.a ~EGRA.-· O c?cheiro deve ter sempre o olhar fixo 
nos anlmaes que gUla. 

CAPITULO XXI 

l\. rer.-agem fios eQ.va,,~s 

A ferragem é uma das part.e~ mais importp,nte~ da 
hygiene dos animaes 4e grande pprte empn~gados ,como 
animaes de tiro ou de carga, pois é ao n1.~smo t.aWpo 
um meio de os conservar e de os uti1jsar,ou pelo nlenos 

. de tornal-.os m~is uteis po~sivel. . 
Sem o ferro protector com o qual se gu;:!,rnecB o Cp,sco 

de nossos cavaHos, poderiarnelles por vemtura supportar 
os tra-Qalhos nas ruas calçadas das cidades e nas estradas 
pedregúsas 1 

Não, indubitavelmente os a.ttrict.os da luarcha teriam 
logo gasto o envolucro corne.o de seus pés B ~orna~-os
hiam por muito tempo incapazes de sq,tisfazer aos ser
viç.os que delles se espera. 

V.aja-se) parq. provar esta asserção, á impossibilidade 
em que se acham de continuar a marcha, os animaes I 

cujos pés foram privados accidentalmentede suas ferra
duras, e os accidentes tão fl'equentes nos numerosos 
rebanhos de bois, que abastecem os mercados das 
grandes cidades. 

A ferradura não é sórnente um meio conservador dos 
pés do's animaes, por seu intermedio consegue~se ainda 
evitár os defeitos de seus cascos, .á falsidade de suas 
posições e a tornar aptos ao serviço aquelles que uma 
má conformação natural ou adquirida lhe seri3.lu com
pletamente improprias. 

Finalmente) com uma ferradura appropriada póde-se 
chegar directa ou indirBctamen.te á cura de moles tias dos 
pés, que sem ellas seriam incuravels. 

Assim uma boa ferradura tem por importantes resul
tados conservar em sua integridade, fazerdesappare.cer 
os defeitos e finalmente curar suas luolestias. " 

Porém ' UIna arte tão utü não deve ser considerada 
completamente ,como uma art~ manu~l pu pratica; exige 
nos homens, que a exercem ce~to$ .e.onhecjmento3 sem 
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os quaes, longe de ser --um meio util, é pelo contrario 
nocivo e ruin,oso, ,mesmo para os pés dos animaes. 

Não se deve ign0rar quando se applica uma ferradura 
ao casco de uIh cavallo, que este envolucro corneo, que 
se' comprime assim por ' unl metal inflexivel, contêm 
partes vivas dotadas de uma delicada sensibilidade,'e que 
por si HH3sma 'gosa dos movimentos e da elasticidad,e' 
necessarias ao exercicio das funcções das partes que 
contêm. 

Uma. !vez adquiridos estes conhecimentos, o fim ao 
qual se deve atiender na acção de ferrar os animaes, 
é de restringir o nIenos possivel a liberdade dos movi
mentos do casco ede lhe conservar tanto quanto possivel 
a integridade de suas funcções. 

E é porque estes principios são completamente des
conhecidos ou ignoradas nas nossas roças e na maior' < 

parte das cidades, que tantos cavallos, em idad~ pouco 
avançada, acham-se inQtilisados para os serviços. 

Pois que é sobre o conhecimento da estructura do 
casco do cavallo e de sua elasticidade que se fundam as 
regras, ese baseiam as regras fundamentaes da ferragem. 
Vamos fazer preceder o exposto destas regras, de uma 
descripção succinta do pé do cavallo, e do mectanismo 
de seus movimentos, servindo-nos para isso do excel
lente trabalho do grande veterinario francez da Escola 
d'Alfort, UI'. Bouley. 

DO PÉ DO CA v ALLO 

-Duas ordens de partes entranl na composição do pé : 
urnas, interiores, são vivas, outras exteriores, são pro
ductos corneos que envolvenl e protegenl as primeiras. 

PARTES EXTERIORES 

Os pro~uctos corneos formanl no seu conjuncto uma 
caixa deslgnada pelo norne de unha ou casco. Distingue,,:, 
se nelle quatro partes a parede, a soleira, o garfo e o 
perioplo. . . 

A pare ele o a unlCa parte do casco que se possa per
ceber) quando o pé esta assentado no chão. E' uma larda 
banda cornea, que envolve a circumferencia do pé e cujas 
extrenlidades, que são posteriores, contornanl para 
dentro e dirigmu-se para o centro. 
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As extremidades reentrantes da pa,rede constituem as 
barras. Os angulos de inflexão formam os talves. 

Esta facha cornea que acabamos de ver, fórma a pa
rede, e as barras é espessa e elevada na parte anterior do 
pé, diminuindo gradualmente de espessura e de gradua
ção até ás suas extremid.ades. 

Esta diminuição não se faz de modo igual dos dois lados 
do pé ; sempre, e isto é importante saber, o lado interno 
é mais direito e menos espesso que o lado' externo. 

E' igualmente importante observar que do lado interno 
da parede é mais lnolIe, mais fl axivel, menos conformada 
e menos saliente que do lado externo. 

A parede é obliqua, não sómente de cima para baixo e 
de traz para diante, como do centro para a eirculufe
rencia, o que dá ao pé uma fôrma um pouco conica. 

As barras são igualmente obliquas de cima para baixo 
e dé dentro para fôra~ 

Quanto lnais secco fór o paiz que o cavállo habita e 
quanto mais perfeito fór o casco, tanto mais lisa e env~r
nisada será a face externa da parede. 

Dividio-se em diversas regiões, que receberam cada 
uma um nome. 

Chama-se pinça a parte' mais anterior e mais alta da 
parede, maminhas as duas regiões correspondentes de 
cada lado da pinça, e finalmente quarteis as duas partes 
situadas por traz das maminhas. 

A face interna é guarnecida de uma grande quanti
dade de laminas longitudinaes, rnolIes e elasticas, todas 

, par alIe las . entre si e dispostas como as folhas de um 
livro: é.o tecido jolliculado que se engrena com um te
cido extremamente vascular, assim disposto em folliculo~ 
que se encontra na superficie do osso do pé. I 

Os folliculos do tecido folliculado existem tambern na 
face externa das barras. 

O bordo superior da parede é cortado em biseI á custa 
de sua face interna. 

Não fôrrna unl plano perfeitamente recto , é levemente 
deprimido no sentido de sua altura, e sua concavidade 
serve para alojar a porção dilatada da pelle, que se 
designa pelo nome de borraina. 

E' accentuado na sua superficie por uma grande quan
tidade de porosidades, que correspondem a filamentos 
avelludados, existindo na superficie da borraina . 
. O bordo inferior ou plantar, nada oiferece de notave!. 

E' por elle que a parede acha-se unida á ,soleira. 



-200-

A côr da parede Ipóde ser preta ou branca, estando 
constanteménte em relação com a dá peUe do membro 
acima do ·casco. 

• 
Tem-se observado que o casco preto é de melhor qua-

lidàde que o branco. 
A soleira concorre com o garfo, para formar o plano 

inferior do casco; é uma placa ,cornea quasi circular, 
mais ou menos incurvada- em ciosa e fortemente chan
frada na parte posterior. 

Sua grande circuIuferencia é abr::tçada pelo bordo in
ferior da parede, e sua ch::tnfradura é circulada pelas 
barras a massa corhea de que é fardada é menos moUe 
e menos 'friavel que a da parede. 

O garfo é, uma especie de cône de massa cornea col
'locado entre as barras e prolongando seu apice para o 
centro da soleira. 

Fórma na face inferior do pé uma projecção mais ou 
menos pronunciada nos diflerentes cascos. Sua base é 
cavada por uma lacuna longitudinal que a di vide em dois 
ramos. 

O perioplo ou por outrafacha coronaria, é uma fita de 
materia corn~a, que cinge o bordo superior da parede e 
se estende sobre cada talão, onde fórma um alargamento 
que se designa pelo nome de glômos : Slla largura, no 
resto de sua extensão, é ordinarianlente a de um Lisel ; 
serve com" o verniz que reve~te a parede a proteger ° 
casco contra as influencias athmosphericas. 

O conjuncto destas diffe~ntes partes, que acabamos dé 
examillar separadamente, constitue o casco . 

. Em \,-ln animal bem conformado, ~ujo~ pés se acham 
alnda vIrgen.s de ferradura, o casco cUJas dImensões estão 
em harmonIa com as do corpo, é lisa sobre a face an
terior, sem elevações nem depressões e parece revestido 
de um verniz protector. 

Na sua face inferior, o bordo da parede é cortado claro 
e sem escama, a soleira é incurvada para cima, e o garfo. 
grande e bem desenhado, adianta-se enl projecção até 
passado o centro da soleira. 

Os pés posteriores são mais estreitos, latteralmente 
mais allonga~os no sentido anter-posterior, a soleira é 
um pouco maIS concavã., os talões m<lis altos e approxi
mados, e o ga.rfo geralmente menos VOIUIUOSO. 
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PARTES INTERNAS DOS CASGQS 

A caixa cornea que constitue o casco serve para pro
teger as partes organisadas e sensiveis que contém. 

A primeira destas partes, que se apresenta ao olhar 
quando se retira o casco, é uma membrana complexa; 
prolongamento da pelle e revestindo diversos câracteres, 
conforme as regiões em que é examitiadft. 

·Superiormente ao nivel do bordo Ida parede apresenta. 
uma dilatação alojada na cavidade circular que sulca; 
este bordo, esta dilatação recebeu cOmo já dissemos, o 
nome de borraina. _. 

Abaixá da borrairíâ a membrana sub-jacente á parede 
offerece uma successão de laminas longitudinaes, dis ..... 
postas exactamente como q,s da face interna da parede 
com as quaes se engrena, é ,o tecido podophylosiJ ou fol ... 
liculado que no anima~ vivo gosa de uma delic~da sen-
sibilidade. ' 

Finalmente, na face plantar do pé~ a membrana. sub .... 
jacente á soleira apresenta uma multidão de pequenos 
filamentos vasculares analogos aos que se elevam da 
trama do veludo, de onde foi chamada membrana avel
ludada; 

Abaixo desta membrana, encontra--se uma base ossea 
constituida pelo terceiro phalangiano, urna pàrte do se
gundo e o pequeno sesa:moide. 

O terceiro phalangiano é um osso muito esponjoso, 
cuja fárma é m'enor em tamanho que a do casco que ' o 
contém; de cada lado o terceiro phalangiano, mais co· 
nhecido pelo- nome de osso do pé, acha-se encimado e 
~omo , que prolongado .para cima por uma producção 
~artilaginosa que ultrapassa uma meia' pollegada, pouco 
mais ou meno.s, o bordo· superior da parede. 

Estas oartilagens mergulham-se para dentro na espes
;ura dos talões e continuam-se com o coxim plantar, 

Designa-se por este nome uma saliencia de natureza 
ibro gordurosa, que se eleva na face solar do osso do pé, 
l acha-se alojada na face superior do garfo. 

O pequenb sesamoide, ainda chamado 08S0 navicular, 
~cha-se situado acima da coximplantar e abaixo do osso 
lo p~,ao nivel de suà articulação com o segundo pha .... 
anglano. . 

qorresponde á face infer~or do casco, quasi ao niv.el do 
nelO do corpo do garfo, adIante de SU:i), f~cuna m8Q.Hl1lfl, 
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ELASTICIDADE DO CASCO DO CAV ALLO 

, , 

o casco do cavallo é dotado de movimento de dilatação 
e de restringimentos alternativos. 

O pé do cavallo é elastico; o exame das differentes : 
partes que constituem seu casco, devem necessariamente 
conduzir-nos a esta conclusão. , 

Recordemo-nos com efleito da disposição da parede, 
das barras, da soleira e do garfo, e vejamos como ellas 
devem se comportar no apoio sobre o solo. 

A parede, dissemos, é obliqua de cima para baixo, de 
diante para traz e do centro para a circumferencia; 

A soleira fórma uma abobada cuja concavidadc é su-· 
perior, nnalnlente o garfo, corpo molle e flexivel, oc
cupa o intervallo das barras. 

Sendo dada esta disposição, quaes são os movimentos 
de que. é susceptivel o casco do cavallo? 

Reflectindo-se 1;>em, vê-se que o peso do corpo, trans
mittído' ao coxim plantar, deve\tender necessariamente a 
'approximar as barras obliquas unla da outra" por seu 
bordo superior, e a affastal-as por seu bordo inferior, 
q.eterminando o adelgaçamento da soleira que compri
mida pelo peso de curva que era, torna-se plana e oc
cupa maior extensão, o que força consequentemente o 
affastamento dos talv@s. 

Adquiridos estes conhecimentos, pode-se formular 
nestes termos o problema en1 que se deve procurar a 
solução na pratica da ferragem. , 

Sendo dado um pé bem conformado, applicar-lhe uma 
ferradura que conserve a integridade de sua fórma, a 
rectidão de ,suas aptidões e ponha luenos limites pos':" 
sivel á liberdade de seus movimentos. 

CAPITULO XXII 

Manual do terrador 

INSTRUMENTOS DE FERRAGEM 

OS instrulnentos 111ais conhecidos para a ferragem dos 
cavallos são os seguintes : . 

O martello, que serve para implantar os cravos que 
devem fixar a ferradura no casco. Este martello tem um 
longo cabo mais grossO r;.a extrenlidade em que se se
gura. 
, O puxq,vante, que serve p~ra apparelhar o casco. 
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o róe-pé, que serve para apparelhar as saliencias 
deixadas pelo casco. 

A torque::, que ~erve para arrancar os cravos velhos 
e cortar a ponta daquelles que se implantam. . 

Ainda emprega-se a lima e o rebatedor. 

METHODO DE FERRAR 

A primeira condi.ção para ferrar convenientemente é 
ter á disposição um auxiliar habituado a levantar os pés 
dos animaes. 

Satisfeita esta condição" e tendo sido tomadas as pre
cauções para que o cavallo se .conserve em um repouso 
tão completo, quanto possivel, o ferrador faz levantar o 
pé que quer ferrar. . 

Se o casco já estava guarnecido com uma ferradura 
"velha, arma-se~ martello le do r~e....!pé e levanta com o 
corte obtuso .d. ste ultimo instrumento as pontas dos 
cravos, que se . lnha dobrado sobre o casco" para pren
del-o, isto é" desenverga o cravó. 

Tomando então as torquezes" introduz um de seus 
dentes sob a fàce superior de uma das hastes da ferra
dura, e pelo unico' facto de sua penetração, opera já um 
levantamento que torna mais facil, fazendo executar ao 
cabo de seu instrumento um movimento de balança. 

Actuam então á semelhança de uma alavanca e deter
minan1 a extracção dos cravos. 

Baténdo depois com a sua torquez, sobre a esponja do 
ramo le'vantado, o operador rebate o ferro até a soleIra, e 
por este movimente faz saltar as cabeças dos cravos para 
fóra. P6de então tornaI-os com as torquezes e extrahil-os 
completamente. 

Manobra do mesmo lllOdo para a outra ,haste, e quando 
não reste mais a extrahir senão os cravos da pinça, deve 
introduzir um dos dentes da torquez por baixo da abobada 
da ferradura, e esforçar-se para levantaI-a por um movi
mento igual áquelle que se empregoú para destacar 3;s 
hastes. 

E' Uina precaução'indispensavel quando se arranCaln 
os cravos velhos, não os deixarem no chão, para que não 
penetrem nos pés ~?S aninlaes e não occasionem acci
dentés ás vezes mUlto graves. 

Depois de retirada a fer~adura, o ferrador extirpa todas 
as pontas que possam ter ficado no casco, 9,uer toma:n
do-as 'com as torquezes, se fazem bastante sahencia, para 
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se deixár segurar, quer se. estão muito profundas, pre~
dendo-as no eórte do seu Instrumento a haste do ferro e 
uma pequena parte das fibras da parede que o cerca. 

Depois de tirada a ferradura recorre-se ás vezes ao 
r6e-pé e ao martello, para abater o excedente de sub
stancia, que sobre toda a circumferencia da parede offe
reça por sua dureza, uma resistenci:;t muito forte á acção 
do puxavante. 

Desde que o casco soffreu este preparo, o ferrador 
procede COln o seu puxavahte á acção de apparelhar o 
pé, isto é, de põl .. a em condições necessarias para adap ..... 
tar-Ihe uma ferradura nova. 

MODO DE TRABALHAR COM o PUXAVANTE 

o ferrador deve segurar o puxavante com a filão di
reita, de modo que o arco da haste se ache comprehen
dido entre as primeiras phalanges do index e do nledium 
da mão direita, e que a abobada do arco tenha seu ponto 
de apoio sobre o segundo destes modos: o cabo fica na 
palma da mão e a cauda protege o dedo minimo~ annular 
e medium. 

O ferrador armado então de seu instrumento colloca .... 
se diante do casco; leva o pé esquerdo para diante e 
curva a pern~~ direita, sobre a qual senta-se. 

N esta posição abraça com a mão esquerda a parede do 
casco, e dando ao cabo de seu instrulnento um ponto de 
apoio sobre a parte superior de seu ventre ao nivel da 
cintura, faz morder o córte na substancia cornea e lhe 
corntnunica uma impulsão, que resulta das forças com
binadas de seus rins e de sua mão direita. 

Este lnanejo do puxavante necessita um exercicio con
tinuo do .corpo do ferrador; pois é uma regra inlport'lnte 
no rnaneJo do puxavante, nunca fazer perder ao seu cabo 
o ponto de apoio sobre o ventre. 

Quando se trabalha COln o puxavante, deve-se sempl'e 
fazer marchar a lalnina parallelamente á superficie que 
se apparelha, de modo a não retirar-se a substancia 
cornea senão por laminas. 

Se o instrumento penetra muito profundamente, detem
se elle e dá-se-Ihe uma outra direcção. 

Apparelhando os menlbros anteriores, o operador deve 
ter a precaução de inlprimir ao seu puxavante uma tal 
impulsã,o~ que o cort~ seja se'mpre dirigido do lado ex-
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erno do casco, sem o que expôr--se-hia a ferir a espadua 
do cavallo. 

Nos membros posteriores, esta precaução é inutil , pois 
que o pé acha-se livre em toda a sua circulllferericia. . 

A maior parte dos rerradores sentem nlais difficuldade 
em appa,r elhar, no membro anterior esquerdo, o quartel 
externo, que seus quarteis oppostos. 

E'preciso habituar-se a vencer estas difficuldades, 
quando se quer conservar ao pé a regularidade de suas 
posições. 

DO PREPARO QUE SE DEVE F AZEJ;l SOFFRER UM CASa0 

Apparelhar um casco é retirar com os instrumentos a 
porção de substancía cornea que se tenha gasto pelo 
attricto sobre O solo, se o casco não foi guarnecido de 
uma ferradura protectora. 

O fim que o ferrador deve ter elTI vista, na acção de 
apparelhar, é dar a fórma e o comprinlento que são ne
cessarios á regularidade de suas posições. 

Já indicamos qual' era a fórma da fnce plantar do casco 
do cavallo ; dissemos para os nlembros anteriores, que 
a face inferior de um casco virgem, não era tangente a 
utn plano senão por suas maminhas, quarteis e talõe~. 

Na acção de appareJhar dever-se-hàpois conserv~r á 
superfície plantar do casco esta fórma . natural. é uma 
.das importantes regras que guiam no manejo do puxa-
va'nte. . 
Devemo~ agora indicar as regras que fixam o compri .... , 

mento, que se deve,dar ao casco, e o modo pelo qual é 
preci~o apparelhar a soleira e o garfo. 

Não se pôde indicar com justeza mathematica o com
primento que se deve dàr com o puxavante á parede do 
casco. 

Os ferràdores são ordinariamente guiados na aprecia
ção deste COlllprimento, pelo habito que tem de ver ca
vallos e o conhecinlento que este habito lhe dá do com
prime~to proporcional de seus pés. 

Aléni disso, porém, quando apparelham o pé, a 
moleza ou a resistencia que oppõe a seu instrumento a 
substancia cornea que se approxima das partes vivas se 
imbebe de succos secretàdos, e ainda pela sensação que 
lhes .dá a soleira adelgaçada que verga sob seus dedos', 
são signaes seguros. 

E' importante para um fe.rrador adquirir o habito de 
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dar ao casco o comprimento que se acha enl harmonia 
de proporção com o resto do corpo do animal; pois o 
excesso, quer para mais, quer para. menos, apresenta 
graves inconvenientes. 

O mesmo que acontece quanto ao comprimento do 
casco, não é possivel dar regras rigorosas que ,guiem o 
ferrador na apreciação da espessura, que deve dar á 
soleira. 

Em geral a espessura desta parte está na razão di
recta do comprimento da parede; quanto mais a parede
tem excesso em comprimento~ mais a soleira ten1 excesso ' 
em espessura e vice-versa, de sorte que é ainda aqui o 
habi~o o melhor guia do ferrador. 

E' 'quando a substancia cornea torna-se mais mollé ' 
sob o puxàvante, e quando a soleira oppõe menos rasis
tencia sob o dedo, que a experiencia lhes ensina parar. 

Comtudo, é importante observar que nunca se deve 
adelgaçar a soleira a ponto , de a tornar flexivel sob o 
dedo, pois sua grande flexibilidade privaria as partes 
subjacentes da protecção de que as cobre no estado na
tural, e que os pés doloridos pelo contacto das desigual
dades do terreno difficultariam a marcha dos animaes. 

E' importante quando se apparelha um casco, antes 
de collocar a ferradura, deixar-lhe uma grande espes
sura, afim de que após a applicação do ferro quente, 
possa-se irllmediatanlente retirar todas as partescarbo
nisadas por seu' contacto e assim oppôr-se á penetração 
no pé do calorico que contén1. 

Quanto ao garfo e necessario deixar-lhe selnpre o 
maior volume possivel. 

DA ADAPTAÇÃO DA FERRADURA 

Depois de apparelhado o casco e escolhida a ferradura, 
ajusta-se esta no pé, quer á quente, quer a frio, e pro
cede-:-se á implant~çJ.o dos cravos, antecipados atilados 
na bIgorna. 

Para que a ferradura tique bem collQcada é de neces
sidade que o seu bordo ou guarnição ajuste beln no casco. 

Para implantar os cravos, o ferrador toma um entre o 
pollegar e o ince 'da rnão esquerda, pelon1eio de sua 
Jamina tendo tido a precaução indispensavel de col
locar o afilamento do lado dos tecidos vivos. Desta fórma 
e pelo facto da obliquidade de sua ponta o cravo acha-se 
sempre dirigido para o exterior, 
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Quando o operador collocou o cravo na direcção con
veniente, com o a.uxilio do seu martello, dá-lhe na cabeça 
tres ~u .. quatro pancádas . pouco violen.tas, e j~lga pela 
sonorIdade de seus golpes e pela resIstencia ({ue en
contra, se o cravo tende a penetrar nas partes duras do 
casco ou se pelo contrario approxima-se das partesmolles. 

Quando desta fôrma pôde convencer-se que o cravo 
seguia uma boa direcção, dá então com o martello duas 
ou tres pancadas fortes e bem perpendiculares á sua ca
beça, e determina a sua penetração na parede e . sua 
sahida pela superficie externa. I 

Algumas vezes acontece quando se implanta um cravo, 
que seu affilamento muito obliquo não lhe permitte subir 
muito acima no casco e sahe muito perto'da ferradura. 
Neste caso deve-se retiral-o, modificar-lhe a affilação e 
fazel-o aprDfundar-se mais. 

Outras vezes acontece que, sendo a affilação muito 
recta, o cravo p{;netra de mais, neste caso, que é mais 
grave, o fer~~ador deve extrahil-o logo, examinai-o se 
não está manchado e se assim fôr, abster-se de pregar 
novo cpavo no seu trajecto; não estando, dever-se-ha 

·dar mais affilação ao cravo o fazel-o pen'etrar ll1enos. 
Quando o cravo está implantado~ o operador vergá.-Ihe 

a ponta sobre si mesmo, toda a extremidade da lamina 
que sahe pela face externa da parede. 

CAPITULO XXIII 

Molestias do eavallo e seu tratamento 

Neste capitulo vamos descrever as enfermidades mais 
importantes a que está sujeita a espe,cie ca~allar, mos-'=
trando ao mesmo tempo o tratamento a seguIr-se. 

TRAVAGEM 

Dá-se este nOlne a uma inflam mação da membrana 
que reveste a abobada do paladar. . 

Dá nos cavallos novos no periodo da dentição, é muitG 
rara nos cavallos velhos, e então é quasi sempre sym
ptoma de uma leve irritação da membrana mucosa do 
Intestino e do estomago. 

Tratamento.- Neste ultimo caso, um pouco de dieta, 
bebidas emolientes compostas de uma decocção de 
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linhaça, etc., fazendo desapparecer a irritação intestinal, 
logo produzem o curativo da molestia. · 

Sendo muito consideravel a inchação da aboboda pala
tina, póde-se tentar o tratamento~ fazendo uma sangria 
nessa região. \ . 

A i nflam mação das veias, neste caso produz no branco 
da membrana uma nodoa azulada, que indica o lugar em 
que se deve fazer{ a incisão, cumpre, evitar ~eri.r ?s osso~. 

A pratica, que consiste em .fazer uma InCI'3aO no ceo 
da bocca e a cauterisar com um ferro branco em braza, 
tanto tem de barbara como de absurda. 

FAVA 

E' o mesino que travagem. 

GARROTILHO 

o garrotilho é uma inflammação da membrana mll
cosa, que forra a bocca posterior ou pharynge, acompa
nhada ou não da inflamnlação da membrana mucosa que 
reveste o véu do paladar. 

Os primeiros symptomas são: o rubor do véu do pa
l~dar, dos seus pilares e da base da lingua, o corrimento 
de uma baba viscosa e difficuldade de engulir os ali
mentos e bebidas. 

Com o progresso da molestia a deglutição torna-se 
inlpossivel, e as bebidas e alinlentos que o animal tenta 
engulir sahem pelas ventas. 

A garganta e sensivel á pressão, e algumas yezes 
desenvolve-se no tecido, que cerca a garganta, U IU en
gurgitamenio consideravel e 111esmo abcessos , final
mente, quando a doença é intensa, é acompa nhada de 
um movimento febril que se reconhece pela plenitude e 
frequencia do pulso, acceleração da respiração. 

Tratamento. - Esta molestia é en1 geral de pouca gra - . 
vidade e dura apenas 10 á 12 dias, céde a un1 tratamento 
simples de b l ~bidas emolientes, uso de cobertores, e in
jecções de agua com melado na bocca. 
. Cobre-se o pescoço com um panno quente, e, se a 
m olesti.a fôr acompanhada de tosse, administra-se repe
tidas vezes ao cavallo um electucario feito de nlelado e de 
alth ea em pó .. 
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/' Manifestando-se febre applica-se vrna sangria na taboa 
do pescoço; ernfim, se a angina não 'ceder a esses meios 
põe,-se um vesiaatorio largo no pescoço. ' 

INDIGESTÃO 

Dª-S6 est~ nome a qualquer perturbação passageira e 
~ubita da dig~$t~o. 

1\.~ causas occ~~ionaes podem ser a impre~são do ef
ceSSI vo calor e frIO emquan to se opera a dIgestão ,0 os 
excessos violentos nas mesmas circumstancias, a in
gestão de um liguidomui frip po estomago e principal
mente a q-uantidade e natur~za dos alimentos e bebidas. 

Os alünentos podem, independentemente de sua quan
tidade, q,ue occasior~a a distensão do tubo digestivo, ser 
indigestos pela sua má qualidade ou porque antes de 
che~[).r~m ao estorna.go, não foram sufficientemente luas
tiga,dos ef3rribebidos de saliva; é o que acontece quando 
ha qualquer disposição viciosa dos dentes, ou qualquer 
outraaffecção, que se opponha ao rnoyimt{nto dos fi1a
xillares, impedindo que QS animaes tritureln sufficiente
mente os alimentos, ou qU3:ndo, levados pela e:x::cessiva 
fome, engolem predpitadamente sem a necessaria masti
gação. 

Os symptomas da indigestãO são variaveis, copforme 
a intensidade do accideilte, o qual ordinariamente mani
festa-se quasi logo depois da comida D cavallo cessa de 
comer, põe-se a abrir a bocca, a escarvar o chão com as 
patas dianteiras, a olhar para os flancos, procura deitap
se, espojar-se no chão, o pulso é pequeno e concentrado, 
a bocca secca e quente, os olhos lacrimejantes e a cabeça 
baixa. Ouvem-se burborinho no ventre e ronqueira, e 
pelo anus sahe uma quantidade maior, ou menor de 
gazes. 

Sendo a indigest&o sünples, 3: . maior parte das vezes, 
depois de algumas horas de soffrlmentos, sobrevem uma 
evacuação abundante de gazes e dé materias feca es e 
restabelece-se a calrp.a. . 

Tratamento -No caso de índigestão simples, empre
ganlrse infusões mornas de plantas aromaticas, de lico
res espirituosos (um calice de aguardente em uma gar
rafa d'agua) e fricç~es seccas por todo o corpo. 

Persis·tindo os accidentes e não havendo evacuação, 
recorre-se a um purgante de urpa libra (560 grammas) 
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de sulfato de soda (sal de Glauber) em UIna garrafa e 
Ineia de agua. . . 

A indigestão tem, algumas vezes,. consequen?IaS fu
nestas, que são gerahnente annunCladas por frlOs nas 
extrenlidades, suores frios .. esforços semelhantes aos do 
vomito, com uma calma apparente succedendo a esfor
ços violentos. 

Outras vezes o cavallo apresenta accessos de furor, 
suores geraes e tem vertigens que se percebem por: uma 
tendencia ,machinal e violenta a dirigir-se para d~ante~ 

Em tal caso a gravidade é tal, que pouco proveIto se 
tira dos meios apontados. . . 

Muitas vezes a indigestão é causada , pelo desenvolvI
mento de gazes no tubo digestivo, e então o ventre acha:
se distendido, muito augmentado de volume e sonor? 

Quando o desenvolvimento de gazes não é exceSSIVO, 
consegue-se algumas vezes fazel-a desapparecer pela 
administração de beberagens espituosas ou ethereas 
60 grammas de ether sulfurico em uma garrafa de agua 
fria. 

Mas quando os symptomas são intensos, quando a 
respiração é difficil, quando as azas do nariz levantam-se 
convulsivamente .. o pulso fica imperceptivelou quasi 
desapparecido, esses meios são inefficazes e a molestia 
é mortal. 

GRÊTAS 

As g:êtas são solu9ões de continuidade dirigidas 
em sentIdo transversal, tendo a séde na dobra das arti
culações inferiores e apresentando uma exudação fétida. 
As gr.êtas são molestias pouco gràves mais de difficil 
curatIVO. 

Tratamento. -Conserve-se o animal em repouso e 
bem asse!ado. Raspem-se ~epois bem as partes affecta
das, applIquem-se compressas ehlbebidas em uma solu
ção de sulfato de cobre ou de extracto de Saturno. 

MALANDRIAS 

E' o mesmo que grétas. 

FRIEI1tAS 

E' o mesmó que grêtas. 
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ENCABRESTADURA 

Ten1 este nome uma ferida transversal que o cavallo 
faz enl si n/um ponto qualquer da mão ou da perna 'a 
maior parte das vezes na extremidade inferior, pre~- , 

, den~o a perna ou a mão en1 uma v~lta d? cabrestc?, e pro
duzIndo, nos esforços que faz para se lIvrar, um movi
mento de serra qu~ irrita ou corta mesmq a pelIe. E' 
raras yezes um ,aCCl?e,nte grav:,e o r~ppuso e ~s appli
cações d'agua frIa reIteradas sao o UlllCO remedlO neces
sario. As mesmas applicações deverão ser feitas nas 
assaduras dos sovacos ou axillas. 

ALCANÇaDURAS 

Dá-se o nome de alcançaduras a contusões ou pisadu
ras que o cavallo faz em si, n10smo, alcançando a parte 
pO$terior dos pés de diante cor11 a parte antevior dos pés 
trazeiros, qúer pisando latterahnente o pé direito com o 
esquerdo, quer o inverso. 

Tratamento.-Quando a alcançadüra é leve, empre
gam-se banhos en1 abundançia e cataplasmas emolien
tes,para prevenir as más consequencias e fazel~a desap
parecer; quando é grave porén1, o que muitas vezes ! 
aconteco, em consequencia da delicadeza das partes con
tidas llO casco,e sobreveln fortes suppurações e gangrena, 
reclalnanl cuidados complicados e difficeis. 

ESFORÇO 

Dá-se este nome aos esforços que ,appareeelu por 
causa dos esforços en1p'reg-ados pelos anImaes para ven
cerem urna resistencia qualquer, para carregarem pesos; 
ou ainda por causa dos escorregões, tropicões, quédas, 
etc. Na maior parte das vezes a lesão consiste na dis
tensão violenta dos n1usculos, dos tendões e dos liga
mentos que prendem os vasos. 

ESFORÇO DA ESPADUA 

Apresentando-se o cavallo manquejando e verifican
do-se que em \ toda a extensão do membro não exista 
indicio algum, que faça crê r que a affecção existe no pé, 
nos tendões, no joelho ou no ante-braço,e se,al~'mdisso, 

LIVRO DO CRIADOR 16 
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o affastamento do membro 'para lôra parecer doloroso, 
presume-se que haja uma lesão qualquer na espadua, 
principalmente se a manqueira manifesta-se subitamente 
depois de um tropicão, esc<?rregã? ~u quéda. . 

Não haverá a menor duvIda eXIstIndo um tumor, ullla 
mudança de fôrma ou de posição das partes, engorgita--t; 
mento da articulação scapulo-humeral. ' 

Tratamento.-'Faça-se' um linimento composto da se-
guinte fôrma: 

Cantharidas em pô. . .. '. . . 30 granlll1as 
Euphorbio em pô. 30» 
Azeite doce.. . . 300 » 
Essencia de alfazema. 600» 

Com 180 gramnlas deste linimento fazem-se fricções · 
energicas sobre toda a extensão da espad!.la doente, 
desde a cruz ou cernelha até ao ante-braço. - a fricção 
durará até que os pellos fiquem seccos do liquido. De
pois da fricção amarra-se o cavallo de modo que não 
possa deitar-se, nem morder-se, ne,m esfregar-se. 

Doze horas depois renova-se a f:ricçãq que, em caso 
de necessidade, pcderá ser repetida ao cabo de outras 
12 horas, se não se tiver declarado o etreito esperado. 

Este effeito consiste enl UDl engurgitamento conside
ravel da parte friccionada e na formação de urn grande 
numero de enlpolas, que não tardanl a rebentar. 

Se o nlembro doente estiver Iuuito affastado para fôra 
do lllembro são, conserva-se elle approximado elU uma: 
distancia conveniente, por meio de unla peia ou atadura 
forte, fixa de urn lado no membro são e do outro no doente. 
Conserva-se o cavallo Ílumovel na cDcheira durante uma 
semana. 

Dez ou doze dias depois da fricção os pellos ca,hem e 
são ~ubstituid03 por outros, e 15 dias depois da fricção o 
~avallo está no 111aior numero dos casos curado. 

ABERTO DOS PEITOS 

E' o ffieSlno que esforço da espadua. 

ESFORÇO DA JUNTA DA QUARrELA 

Todo o esforço da articulação llletacarpo phalangiana 
deterInina enl 24 horas unla inflanlmação bastante in-
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tensa das partes contidas nessa articulação e um engur
gitamento proporcional. 

Tratamento.- Empregue-se o linimento que aconse
lhamos para o esforço de espaduas. 

EXOSTOSES 

A exostose é um tumor osseo que se desenvolve na 
visinhança das articulações. Esses tUIIlores, que são 
duros, manifestam-se desde o principio por uma inflam
,mação intensa da parte, e por uma ~laudicação bastante 
forte. 

Não são então muito 'faceis de conhecer-se, mas, á lIle
dida que se desenvolvem, a saliencia que fazem debaixo 
dapelle e a disformidade maior ou menor que imprim~m 
aos membros, os tornam muito evidentes, : é em roda do 
jarrete, do joelho, no , ponto de contacto dos,metacarpos 
ou metatarsos com o peroneo que apparecem. Variam de 
grossura, tendo o volume que se pó de comparar desde 
o de uma azeitona até ao de um ovo de gallinha. 

A's vezes esses tUluores existem só de um lado da . 
articulação, outras vezes em toda a sua circuniferencia, 
em todos os casos produzem um embaraço tanto mais 
consideravel quanto 111aior fôr o seu volume, a sua 
posição mais proxima dos tendões ou dos ligarLentos 
articulares. 

Acontece frequenten1ente que, depois de te~ adquirido 
um cer.to volume e provocado a manqueira durante um 
certo ten1po, dirninuem um pouco de volume, e cessam 
meSlTIO de 6lTIbaraçar a marcha, ao lTIenOS ernquanto o 
cavallo. não tem de fazer esforços violentos ou exercicio 
consideravel. ' . 

,Tratamento. - Esses tumores são .. difficeis de curar , 
no principio fricções feitas com pomada de deuto iodu
reto de rnercurio, impedem algumas vezes o desenvolvi
mento. Quando estão c0111pletamente formados, a caute
risação com ferro em braza, habihnente applicada, pôde 
algun1as vezes fazel-o~ desapparecer; mas na maioria 
dos casos todos os lU810S falham . ' 

OVAS 

As ovas são tun10res moHes provenientes da accurn u
lação da synoyia nas bolsas que secretam o ente liquido. 
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Apparecem senlpre na visinl].ança das articulações e 
são devidas á dilàtação quer das membranas synoviaes, 
collocadas entre dois tendões, para facilitar o resvala-
mento. . 

. A dilatação pódo ,ser ou deixar ele SOl' acompan_hada de 
inflammação, e quando persiste por muito tempo, prinéi
palmente quanto toma proporções exageradas, produz 
nos tecidos adjacentes á bainha synovial desorden:) 
'graves, e muitas vezes mesmo promove a principio o es
pessamento e ao depois uma especie de transforlnação 
ossea da n,embrana. 

Quando não ha inflammação intensa ou dilatação ex
cessiva os tumor~s synoviao~ ou ovas não produzem 
sempre a 111anqU81ra. 

Tratamento. ~ No principio da 1110lestia iriccione- se 
com o linimento que já mencionamos, As oyas são sempre . 
indiqio de cansaço e de gt'alldes trapalhos. 

AGUA:\IE~TO 

Designa-se por este nom'e UIna molestia do eavallo, 
muitas vezes bem grave e mesmo n10rtal, que consiste 
essencialmente no aftluxo rapido de UIna grande quanti- . 
dade de sangue no nleio do tecido das nlenlbranas, que 
secretam a su bstancia cornea e na inflamInação conse
cutiva dessas membranas . O aguanlento póde se'r agudo 
ou chronico. 

AGUAMENTO AGUDO 

Tem por causas p~~edis,ponentes : . ( 
1°, o modo de ahment,ação dos çavallos que COnleIn 

muito grão, milho, cevada, etc.; 
2°, a influencia. de unIa temperatura elevada: accidente 

quasi geral nos aninlaes que nos vêm dá Europa e 
mesmo do Rio da Prata; 

3°, o descanso forçado; 
4~, o trabalho em an~a.duras Illuito rapidas ~ 

. 5°, a conformação VlCIOsa dos pés, a ferradura , mal 
Justa. 

O agualuento póde atacar os quatro nlelubros ao 
me,smo tempo ou um só, ou o bipede anterior ou o pos
terIor. 

Sejam quaes forem os pés atacados, o aguamento ' 
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annuncia-so sempre por unla febre nluito intensa, que 
dura de 24 a 48 horas. 

O cavallo fica triste" não quer comer~ põe-se a bater 
conl as 'patas no chão~ tem calafrios, treInores geraes, 
rigeza i1as virilhas, a respiração tiritante e nervosa, o 
pulso duro e apressado, as mucos ~ s apparentes forte
lnente injectadas. 

Se o aguamento atacar as patas dianteiras, o cavallo 
na cocheira tem os membros anteriores dirigidos para 
diante da direcção normal e apoia-se principalmente nas 
ranilhas, regiã'o do pé em que as pressões são mais 
amortecidas. ' 

Os mernbros posteriore~ são levados pelo contrario 
para o centro de\gravidade afim de alliviar os anteriores. 
O caval-lo fica immove], e só Sel110ye quando forçado a 
fazel- o ; bate no chão com os lnembros doentes, ha tre
mores nos musculos oleocranianos, a columna verte
bral endureciida fica em cinla com a f'órma de um arco, 
os cascos quentes. ' 

Quando quer-se pôr O aninlal en1 n10vÍlnento, elle não 
se decide a fazel-o sem uma hesitação extrema a pro
pulsão é produzida pelos membros posteriores, que diri
gem-se fortemente para diante então os anteriores, já 
collocados adiante ela linha nOrInal, fazenl' um passo 
muito çurto e apenas leyantados pousaln rapi,dan1ente e 
sempro sobre a ranilha. 

Quando são as patas trazeiras as doentes, o cavaIlo na 
cocheira dirige os :mem bros para traz, debaixo do centro 
de gravideira para alliviar os que soffrcm, e que estão 
igualmente por debaixo do corpo, afinl de que o apoio 
tenha logar sobre a ranilha~ , 

S-e o cavdIlo é obrigado a andar, os nlembros posterio
['es vencem o terreno em um lirnite rYluito pequeno~ e os 
anteriores desenlbaraçando-se debaixo do corpo, operam 
Llma progressão por passos lnuito curtos. 

Finalmente, quando os quatro membros são atacados 
10 mesmo tempo, as patas dianteiras e posteriores co 1-
.ocam- se para diante na pnsição normal, afim de que o 
t-poio se faça sobre a rani!ha e o andar énnlÍto embara
tado, operando-se apenas por passos muito curtos. 

Todos esses symptomas de aguamento agudo~ no 
mimaI em mOVinl811to, são muito pronunciados na occa
:ião da partida, mas depois de alguns instantes de exer
:icio o andar torna-se mais livre, porque, debaixo da 
nfluencia do movimento, a circulação nervosa é alte-
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rada e os cascos esvasiam um pouco o sangue que os 
enche e que a:hi fica estagnado. 

Depois do repouso os symptomas, que o andar fez por 
um movimento desvanecer, reapparecem de novo e com 
os mesmos caracteres. 

Nos primeiros dias do aguamento aguado, se bem que 
a estação de pé seja muito dolorosa, os animaes não se 
deitam com receio da dôr que detennina a menor ~u
dança de posição; mais tarde porém, quando o aI?-lma~ 
acha-se esgotado pela dôr e pelo cansaço, o decubltus e 
constante 

No principio do aguan1ento, a melllbrana que secreta 
o tecido corneo do casco, e que por sua disposição serve 
por ,assim dizer de inserção á unha, é simplesmente in
chad:=t pela Inassa de sangue~ q~e affiue para os innume
raVeIS vasos que a percorrem. 

Que este sangue seja por um rneio qualquer chamado 
à circulação g~ral, que esvasie o casco, o aguamento 
terminará pela resolução. 

Maso sangue póde i'olllper os vasos, derramar~se na 
superficie dos tecidos, e determinar a sua separação do 
tecido corneo, fornlando debaixo da unha cavidades 
mais ou lnenos espaçosas; neste caso ha muitas vezes 
hemorrhagias, o sangue escapa pelo logar em que o te
cido COl'neo se acha descollado, e esta terminação póde 
ser favoravel quando não se complica com a gangrena. 

Outras vezes a suppuração estabelece-se, o pus for
mado separa o tecido das partes adherentes e sahe na 
peripheria superior do casco. Este modo de terminação, 
é nluito grave. 

Uni lnodo de terminação ~inda mais grave é aquelle 
em que a gangrena ataca os tecidos. Não sendo tratado 
eITI tempo e convenientemente o aguamento passa ao 
estado grave. 

Tratamento , -, A priIneira indicação ê UIna sangria 
geral, a quantidade de sangue póde elevar-se a 25 libras 
ell1 2dias. A segunda é fazur conl qu~ o sangue refiua 
do casco. 

, Preenche-se esta indicação con1 o enlprego de refri-:
gerantes : o 111elhor de todos seria mergulhar o cavallo 
até Ine.ta.de da perna enl agua corrente, e deixal~o ahi 
lTIuitas horas, em falta deste recurso applica-se eln cada, 
pé cat.aplasn13 de argila ben1 molhada, de farello conl 
solução de sulfato de ferro ou chlorureto de sodium; po
denl-se ainda substitll-ir as cataplasmas por Ulna cama 
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de farelIo, de serragem de madeira,ou de areia fina, que 
se dispõe em uma canlada espessa, debaixo dos pés do 
cavallo, e que se irriga frequentemente com agua fria; 
fazem-se além dis.so fricções constantes nos membros 
com essencia de therebentina, e se fôr possivel, faz-se o 
cavalIo pasear em um terreno moUe e humido. . 

O movimento do andar activa a circulação do sangue e 
oppõe-se á sua -estagnação. 

Terceira indicação: Diminue-se a compressão cau
sada pela ferradura. tirando a metade dos cravos con
serva.;..se porérn a ·ferradura para amortecer o etl'eito 
das per cussões directas. 

Quarta indicação: Diminue-se a intensidade da febre 
. por meio dos p~rgativQs (\Heia Jibra de sulfato, por 
exemplo) e pela dIeta. 

AGUAMENTO OHRONICO 

O aguaIll,ento, passa ao estado chronico quando de
baixo da influencia da congestão,de que os tecidos intro
corneos :.'são a séde, o casco passa por alterações em sua 
fôrma e em 'sua estructura. 

'. Quando sômente se torna a séde do affiuxo san
: gui~eo da congestão, estas alterações lim,ita:m-se á for

mação de circulos na superficíe da unha. 
A borraina congestionada fornece m~is suostancia 

cornea do que no estado normal, esta substancia cornea 
encontrando diante de si a cornea antiga, que não desce 
com ' a mesma rapidez, em vez de seguir a inclinação 
normal de fibras constitutivas da unha, projecta-se em 
direcção horisontal, e fôrma unla dobra circular mais ou 
menos saliente (o circulo). 

Este relevo apparece na terceira ou quarta semana 
))depois do aguamento agudo. 
1, • Continuando a congestão da borraina um segundo e 
terceiro circulo apparece ao cabo de um certo tempo. 

Quando o tecido podophyloso se achar bem conges
tionado, secretará tambem a substancia cornea, e entrará 
no exercicio que não lhe pertence no estado normal. . 

Essa substancia superabundante derramada debaixo 
da unha reune-se e solda-se na superflcig interna do 
antigo casco, e constitue entre ~lla e a face s~perior da 
terceira phalange uma cunha sobda e b.em reslsten~e. 

Esta cunha formada de novo pelo teCld6 corneo, niter
posta entre a face interna da unhae os ossosdopétêrn por 

, 
, 
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effeito operar umaffastanlento doloroso e violento dessas 
partes, e como a substancia cornea da parede é lnuito 
resiBtente e inextensivel, para prestar-se ao esforço in
terno que soffre, ê' o osso que deve ceder e que com 
effeito cede. 

ImpeIlido de diant~ para traz, ~lle ,?scilla sob~e sua 
articulação, tende a tonlar unla dlrecçao perpendIcular, 
penetra pelo seu bordo inferior na face inferior da sola, 
adeJgaça a substa:q.cia cornea desta p~rte pela continua
ção do uso, e fazendo-a ceder por melO de uma pressão :' 
incessante, revira':'a de maneira a ~udar o sentido de 
sua curv:atura~ e o pé torna-se palmtconvero. 

Acontece mesmo em i alguns casos de aguam'ento que 
o OS'30 do pé, ilnpellido para traz, faz hernia para fóra . 
do casco, por uma fenda da sola que elle gastou. 

Depois -que un1 pé chegou a este estado o aguanlento 
é considerado chronico e não ha mais cura possivel, no 
entanto COln uma ferradura apropriada ainda se póde 
utilisar o cavallo. -"\ 

ESCANDECIMENTO, PODRIDÃO, CANCRO DA RANILHA 

Nome absurdo dado a unIa molestia particular do te
cido subcutaneo do pé do cavallo. 

Apresenta-se sob todas as fórn1as e nos <Jnimaes de 
todas as constituições; entretanto é nlais COnl111Um nos 
animaes das regiões pantanosas. 

No começo os seus symptomas são os seguintes: Uma 
secreção de sArosidade purulenta, de UIU cheiro fétido, 
que eflectua-se principalmente na lacuna média da fenda 
do casco, e desune a substancia cornea do seu tecido se
cretor , 

Posto a descoberto este tecido apresenta-se revestido 
de uma pellicula fina, lisa, côr de ChU111bo e transpa
rente. 

Em urp período mais adiant3.do, ell1 vez desta pelli
cuIa, são pequenos tuberculos Ralientes, que se perce
bem, o ao mesmo tempo o liquido secretado é ll1ais es
pesso, e cxhala Uln cheiro fortcnlente ammoniacal. 

No terceiro período toda a parte viva que corresponde 
á ranilha acha-~e fortenlente h~pertrophiada e coberta 
de vegetações esbranquiçadas, lIsas, conicas , agglome
radas ou isoladas, e de um comprimento que póde ir até 
uma pollegada. 
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A' medida que a molestia progride, as vegetações aug
mentam em numero, ganham todas as partes da mem
brana ;Keratogenea, e'pódevir U1l1a occasião em que o 
casco completamente destacado e solto adhíra ao corpo, 
apenas pelo seu bordo superior. . 

A molestiapóde chegar mesmo até o seu ultimo pe
riodo, sem que hajamanqueira muitas vez~s tambem 
é amb~lante, secca n'um pé e reapparece enl um outro. 

Tratamento. -Em certos casos o mormo e o' espara .... 
vão são a consequencia de seu desapparecimento. 

A principio a applicação de alcatrão, de oleo de couve, 
de petroleo, póde ser sufficiente: não se tirando pro
veito, faz-se uma massa com 60 grammas de alumen 
calcinado e uma quantidade sufficiente de acido sulfurico, 
e applica-se no pé com uma espatula de madeira faz-se 
o mesnlO durante quatro dias sem se tirar as can1adas 
de massa anteriormente applicadas no 6° tira-se tudo e 
applica-se uma nova porção.; faz-se o ll1esmo no 7°, 8°, 
9°, 10~ e no 11 0 dia tirarrl-se as camadas successivas dos 
dias prücedente~, e, em caso de necessidade, recomeça
se ainda durante cinco dias o mesmo processo. 

Frequentemente este tratamonto é proveitoso, e não 
exige cuidados nem ·curativos,sendo de facil applica
ção, cumpre, .porém, antes cortar fóra as vegetações 
com a tesoura. 

Se na terceira applicação o mal não estiver completa-
1118nte curado, loções com vinagre uma parte,e sal mari
nho ou de cosinha duas partes, completam o trata
Inento. 

CARBUNCULO, ANTHRAZ MALIGNO 

Conl o nome de molestias carbunculosas designam-se 
certas affecções muito graves, tanto nos animaes como 
no homem, n8S quaes ' obser;va-se uma ~lteração prq
funda do sa.ngue, que toma. a côr e a consistencía do pez 
preto fundido, e que são caracterisadas pelo appareci
mento do hUlnores do natureza gangrenosa na superficie 
do corpo.. . . 

A marcha ratnda de taes lnoleshas, o seu contagIO ao 
homem e aos outros animaes as tornam temiveis. 

FEBRE C i\RBUNCULOSA 

E' uma fÓr.11a particular do carbunculo em que os hu
mores não apparecem . 



- 250 -

o cavallo que tem esta molestfa está como que ator
doado, allucinado, agita a cabeça, geme e tem c?nvul
sões estrebuxa cahe e morre como que fulmInado; 
-algumas veze,s ~esIno a morte sobrevem, ~em Ater sido 
prec~dida de symptOlna algum. Pela a~topsla ve-se que 
um sangue negro não coagulado, rapIdamente, putrefa
zendo-se enche as visceras. o figado, o baço, os pul
mões e 'acha-se derralnàdo nas grandes cavidÇldes: 
existem tambem derramamentos sanguineos no tecido 
das mucosas digestivas, do coração, do cetebro, dos 
musculos, etc. 

CARBUNCULO PROPRIAMENTE DITO 
I 

Dá-se este nome a afIecção carbunculosa en1 que os 
tumores gangrenosos só apparecem depois dos sympto
mas gera~s, que denotam uma perturbação gravissima 
na econotnia ; tristeza~ aborrecimento, pulso frequente e 
irregular, respiração accelerada, alt:jrdativas de calor e 
de frio, nas extremidades; injecção <;las mucosas, agita
ção que obriga o cavallo a deitar-se, levantar-se, ir e 

,.vir, eto. 
De-pois de um espaço de tempo, que varia de 6 a 48 ho

ras, estes symptomas diminuem~ o cavallo parece recu
perar a saude, mas, então o tunlor apr8senta-se e adquire 
rapidamente um volunle cJnsideravel que ás vezes ex· 
cede ao dos dois punhos juntos. 

O tumor toma ben1 depressa um 111áo caracter, é muito 
adherente no fundo, crepitante, conserva a impressão do 
dedo e é mal limitado. ; 
~a sup3rflcie fornlaln-se pequenas vesiculas que, 

quando rebentam, deixam correr um humor acre, que 
desorganisa as parte:s que toca. As yesiculas trans
formanl-s3 em ulceras, e o tume,r cahe em gangrena, 
começando pelo centro. 

Esses tumores desenyolvdlll-se senl dôr e S;)nl calor; 
a gangrena dá nelles depressa; o humor que e , lc~rram) 
entra na econOlnia e então a rnorte é inevitavel, ou es
corre para o exterior e ha alguma Pl'obabil idade de cura. 

En1 todos os casos esse tumor é c0111pletalnente putre
facto e tem as m ais fune stas propriedades deleterias 
introduzido por qualquer vÍ:l., nos tecidos d ;) homem ou 
dos aniInaes, determina desordens gCclvissiInas inclusive 
a Inorte. 

A faculdade cont.Jgiosa reside no luesnlO grilo no 
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-/ sangue, na s'alhra e 110S outros liquidos ovirus não é 
mesmo destruido pela mOrte dos animaes doentes, e o 
simples contacto com o couro~ etc., é perigoso. 

ANTHRAZ MALIGNO 

E' uma affecção que se estabelece na pelle ou no tecido 
cellular subjacente e que apparece sem ser annunciada 
por um. tumor precursor. 

O tumor causa prurido e o cavallo coça"""7se : depois de 
6, 10, 15 horas adquire um grande desenvolvi111ento e 
augmenta tambem a dôr. No apice forluam-se uma ou 
muitas aberturas quasi imperceptiveis, donde ' sahen1 
gottas de serosidade n1Ísturada con1 sangue. 

Ao -cabo de 26 ou 36 horas o tumor quente e duro na 
parte n1édia. moll~ na sua circurnferencia n1uda de na
tureza, o calor e a dôr -desapparecem, no centro atacado 
de gangrena forlnan1-:-se vesículas, que, deixám escapar 
uma' serosídade sanguinolenta ; póde-se enterrar um 
bisturi no centro sen1 que o anilnal manifeste dôr, em
quanto que ao redor o tumor é duro e muito doloroso. ,_ 

Os tecidos descobertos por uma incisão central sã,o 
pretos ou denegridos e exhalarn cheiro infecto. ",_ 

Quando o tumor se fórma no peitoral cresce corn n1uita 
rapidez, en1 5 ou 6 horas invade o espaço e a morte 
póde ter logar en1 menos de 24 horas. 

O carbunculo da coxa não é Inenos perigoso; em 
muito pouco ten1pO detern1ina um engurgitan1ento enor
me de todo o men1bro. 

O carbunculo da lingua, designado pelo nome de !Jlos
santhraz, ataca irnmediatamente a bocca. e a garganta e é 
uma raridade não ser mortal. 

Synlptomas geraes acompanham os locaes. 
A principio Uln estado febrillnuito pronunciado, com, 

perda de apetite, tre rnores, calafrios, suores ou frialdade 
aa pelle, anciedqde, exaltação geral do systelua nervoso. 

As mucosas tornam-se amarellas e cheias de manchas 
violaceas. 

o sangue tirado da veia não coagula e rapidamente 
se putrefaz; este estado persiste até que a n1ortificação 
se àpodere do tunIor. 

Tratam,ento. - O tratamento das molestias carbuncu
losas é geral e loc~l ao Ines~o. t~lnpo. O tra.taln~nto local 
mais efficazconslste em InClsoes, cauterlsaçoes, quer 
com fogo, quer COIn os acidos, e tenl por objectivo desmn-
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baraçar o n1ais breve possivel a economia dos productos 
gangrenados que existem no tumor. 

Não se deve ter outra indicação en1 vista, assim como 
tambem cumpre assignalar que o contagio faz-se por 
innoculação, por sirnples contacto e mesmo á distancia. 

O cadaver de um animal com molestia contagiosa deve 
ser enterrado, e é neces8ario prohibir-se expressamente 
que se lhe toque no couro, sangue ou qualquer resíduo 
ou parte do corpo. 

~fORMO 

O mormo póde apresentar-se debaixo de muitas 
fórmas elas quaes as principaes são a aguda e a chro
nica: mnbas tem muitos symptomas communs e es
pecialmente caracteristicos da n10lestia, e são elles o 
engurgitamento das glandulas sub-maxillares, o cor
rimento de nn1a materia purulenta pelo nariz e a ulcera
ção da pituitaria. 

MORMO AGUDO 

Esta n10lestia começa de D10do subito, snccedendo-se 
depois os symptomas com UIna grande rapidez. 

As glandulas debaixo do queixo são volumosas, em
pastadas, dolorosas e não adherentes ao osso. 

O corrimento que sahe pelas duas Yentas. quasi sen1-
pre, é a principio viscoso e levemente aD1arellado, tor
nando-se depois abundante C0111 estrias sangüinolentas 
e fetidas. 

A pituitaria pro111ptamente alterada acha-se tumefacta 
e de um amarello-roxo, e seus vasos tornam-se injectados 
e apparentes: pouco depois cobre-se de pustulas es
branquiçadas, frequenternente cercadas de unl circlllo 
ou rodella arroxada ; a essas pustulas succedem ulcera~
ções profundas, irregulares, que D1uitas vezes se reunem 
e acarretanl a destruição da pituit;lria, e mesmo do septo 
nasal. 

A tumefacção propaga-se ás azas do nariz, que appro
ximando-se uma d,l outra pelo effeito da i11ch~1(:fi.o, 
tapaln as ventas e tornan1 a respiraçào sibillante e pro
duzem a suifocaçã.o.' 

O animal atacado de mormo perde o appetite, tor
na-se triste, accelera a respiração, teln o pulso cheio 
e forte} engurgitamento das melubranas e dos enyol-
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il<:' torios testiculares; depois todos estes symptomas 
Ir", aggravam-se; p ar espirado toma, unl cheiro fetido' ; do 

oitavo para o decÍlno segundo dia o animal ou a lnolestia 
toma o typo chronico. ' 

MORMO CHRONICO 

Nãu é realmente uma terminação do agudo: é uma 
fornla ou variedade de mornlO, e algumas vezes nlesmo 
precede a: fórma agudÇ1 pela qual vem a terminar. 

Sem que a saudepareça alterada, sem quo o vigor do 
aninlal diminua, o engurgitamento di:ls glandulas apre
sen~-se na face interna de um ou dos dois ranl0S do 
osso nlascillar: constitue um tumor pouco volunloso, 
unico, ou formado .pela reunião de Uln grande numero 
de pequenos corpos moveis uns sobre os outros, bas
tante circunlscr.ipto, adherente ao bordo do osso: algu
mas vezes indolellte~ ' príncipalmente l1oprincipio, outras 
vezes o tUll10r torna--se doloroso pela pressão. 

O corrimento que sahe por unla ou por ambas as 
ventas~ é fornlado por uma materia verde-alp.arellada, 
esp~ssa e viscosa, que se agarra 110S bordos das 
narInas. 

Primeiramente ' serdso~ esse corrimento torna-se cada 
vez mais viscoso e abundante, conserva até ao fim o 
mesmo caracter. 

A ulceração da pituitaria segue uma marcha progres
siva: a principio ha apenas pallidez notave1 da n1ucosa , 

,depois notam-se algumas erosões superficiaes, pequenos 
corpos esbranquiçados e arredondados mostram-se em 
sua espessura, finalmente as ulcerações formam-se in
teiramente de pequenas fistulas, cada vez mais pro
fundas. 

Algumas vezes essas ulcerações saram, e deixalu ci
catrizes 'atfectando a fórma de placas rajadas ou irreg~
lares, e que são verdadeiros cancros. 

A presença desse~ cancros é o symptoma mais impor
, tante para caracterlsar o mornlO. 

Este estado póde durar 4,5 e,6 mezes, mas ao fim deste 
tempo a molestia toma um outro aspecto, que se 1appro
xima da fórma aguda e o aninlal morre. 

O morlno é muito conta.gioso. 

,'! 
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LAMPARÃO 

o lam'parão é uma' erupção que te1u a séde no corpo 
da pelle, no tecido cellular e no apparelho lymphatico, 
formando rapidamente u.m pús anlarellado, côr de fer
rugem, que gosa de propriedades virulentas, quando a 
molestia se manifesta. debaixo da fórma aguda, e que as 
têm em um gráo muito menor na fórlna chronica. 

N a fôrma agu~ o Iam parão dev8 ser considerado 
COlno identico do mormo, ao qual está tão intimamente 
ligado, que é o seu indicio precursor, synlptom,a ou con
sequencia, porque frequentemente vê~se o mormo agudo 
manifestar-se depois, durante ou antes do lamparão 
agudo. 

A identidade ainda se estabelece nlelhor pelá inn~ula
ção de liquido virulento dessas duas molestias, que des
envolve o morlno ou o lamparão isoladanlente~ ou as 
duas molestias juntas, determinando sempre as mesmas 
lesões geraes. 

Na fôrma chronica a molestia caracterisa-se por 
abcessos frios na pelIe e no tecido cellular ~ubcutaneo, 
os quaes ora são isolados uns dos outros, ora ligados 
por uma especie de cordão, que não passa de um, vaso 
lymphatico alterado. 

Os abcessos lamparentos, seja qual fôr a sua f~rma, 
ou são duro~, ou são 1no11es. Quando são duro's consti
tuem tumores de volume variavel, uniformes e resis
tentes, pouco dolorosos Il1eS1110 com unla forte pressão e 
são formados de unl cellular endurecido, esbranquiçado, 
em cujo interior UIna cavidade contém nlais ou menos 
pús. 

Este estado'pôde persistir durants muitos mezes; ll1aS 

com o tempo amollece, o pús augnlenta e acaba por ul
cerar a pene e escorrer para fôra, esse pús parece-se 
com urn oleo espesso, ele Uln amarello pallido. 

Abertos Ulua vez os abcessos lamparentos não se cica
trisanl mais, as bordas da abertura ficam reviradas e 
cobrenl-se de vegetações em fôrma de gomos ou em bo
tões~ e a pelIe circumvisinha não sómente fica amollecida 
como .inlpregnada de pús da mesma maneira que uma 
esponja. 

O lmuparão chronico nla.nifesta-se algnmas vezes por 
engurgitamontos frios, e esses engurgitamentos liganl-se 
s81upre superiormente por um cordão volunloso que 
termina em um tumor formado por um ganglio lympl1a-
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ti co engurgitado. Amollecem nofinl de um certo tempo 
mais ou menos longo, e ficam crivados de ulceras pe~ 
quenas. . 

A erupção do lamparão é sempre precedida de febre, 
, qu~ desapparece desde que os tumores se produzem; o 
anImal vae conservando as apparencias de saúde' no 
entretanto o pelIo está como que picado e a gordura 
bem como o appetite düninuem consideravelmente. 

O mormo chronico é mui tas vezes a terminação do 
. Iamparão ch'L'onico. . ' 

O lanlparão chronico póde ser tratado, principahnente 
quando os tUlllores são pouco. numerosos e isolados; 
em tal caso o fefro em temperatura rubra, até que os 
tumores estejam complectamente destruidos, em cui
dados com o .maior asseio, e em locções conl agua 
phagedenica nos logares ' cauterisados, repouso e bôa, 
alimentação. , 

No pescoço, na face, no dorso e costellas os tumores 
cedem facilmente algumas vezes · a esta medicação) luas 
o lamparão que dá nos membros é luuito difficilmente 
curadp" para não dizer que é incuravel. ' 

O cavallo que tem o lamparão agudo deve ser morto. 
O cavallo lamparento, que é sujeito a tratamento deve 

ser completamonte isolado. 

Estas ~ão as molestias mais graves que atacam o gado 
cavallar, e que procurei explicar, tomando por guia um 
trabalho publicado no Jornal ao A.gricultor pelo Sr. An
dré Vogelly, dando-nos o Sr Dias da Silva, redactor 
d'aquella revista, a obsequiosa permissão. 

CAPITULO XXIV 

Operações frequentemente llratieadas 
na raca eavaUar • 

SANGRIA 

, Sangra-se o ca valIo : 
1. o Ná 'veia dD pescoço (jugullar ). 
2. o Na veia da coxa (saphenâ). 
3. o Na veia subcutanea anterior. 
4.° Na veia subcutanea thoraxica. 
5. o Na subcutanea do ante-braço. 
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Como a sangria é só pratic,ada e111 casos nnlÍto exce
pcionaes nest~s tres ultinlós~, vasos, -vamos procurar só- , 
mente descrever as sangrias~na jugullar e na saphena. 

SANGRIA NA JUGULLAR 

'A veia jugullar rasteja, no fundo da gotteira que costêa 
de cada lado o Dordo inferior do pescoço. Sua direcção é 
parallela a desta gotteira ou sulc~. ._ ~ 

Em toda a extensão de seu traJecto nesta reglao e co
berta sómente p3la pelle c por unla canlada muscular 
subcutanea exteenlanlente delgada. 

b sangue noste vaso circula de ci-ü'la para ba~xo., ült? é, 
da cabeça para o peito, basta portanto ~omprlmIr a JU
gullar na base da taboa do pescoço, para fazer pa~ar 
nesse lagar a circulação do sangue, ficando a veia In
chada e por conseguinte, visivel ou apparente. 
, No caso de ainda não se ver bem distinctamente a veia, 
faz-se coni a mão uma successão de nlovimen t ~)S de 
bai~o para cÍln~, e a3 ondulações que este3 lnovimentos 
produz81p, na colurnna do sangue~ suspenso (c,ima do 
dedo compressor, bastarão para indicar a ~ituaç,ão da . \ veta. ' 

O animal é collpcado de modo que a parte do pescoço, 
por onde passa a veia, receba bastante claridade. 

Mantem-se a cabeça direita e um pouco levantada, de 
maneira que a veia recebe, e a pelle que a cobre, estejam 
ligeiramente distendidas: -o olho, do lado que corres
ponde á operação, deye ser tapado, coberto, atinl de que 
o cavalló não veja dar a pancada, que tenl de abrir a veia 
con1 ofléme. 

Geralmente o lado esquerdo é preferido, porque desse 
lado o operador maneja o pausinho ou maceta com a 
mão direita. O fléine é aberto de Inodo que a lan1ina faça 
com a bainha, ou caixa, ou cabo, unl angulo mais obtuso 
que recto: segura-se no instrumento de maneira que o 
reverso do cabo apoie na cavidade entre o index e o pol
legar, entre os quaes passa: pega-se no nleio da lamina 
com o index e o pollegar de lnqdo apenas a sustei-a e a 
deixar a extremidade superior gyrar debaixo do choque 
do pausinho; os outros tres dedos abertos e alongados 
servem só mente para cOInprimir a veia. O páosinho é 
seguro COlU a mão direi ta por uma extremidade. 

Tendo o operador reconhecido bem o trajecto da veia, 
COIU os tres dedos que não seguram a lanceta, comprime 
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ligeiramente a j ugular e fal-a inchar, ao mesmo tempo 
os outros dous dedos dispõe o fléme paralleIament,e ao 
vaso ~anguineo, de modo que a ponta roc~ pela pelIe 
sem a Interessar. 

E' or.dinar~a~e.?te peI? mei.o da taboa .do pe~coço qu~ 
se pratIca a IncIsao: maIS aCIma ou nlaIS abaiXO ha in- ' 
convenientes graves em abrir a veia. 

Estando assim dispostas as cousas, levanta-se com a 
mão direita o páosinho, conservando.,..se o cotovelIo na 
altura do hombro, e descarrega-se uma pancada secca, 
sem que o Qotovello mude de logar. . 

O habito ensina a regular a força da pancada. 
O operador fica geralmente collocado na altur.\ do 

membro anterior. 
Descarregada a pancada, r'etira-se depressa o fléme, 

sem que os dedos que cómprimem, abandonem a sua 
posição, e um jacto de s~ngue immediatamente se preci
pita para a retirada do fléme basta um ligeiro movi
mento r0tatorio com o punho esquerdo. 

Quando a sangria é bem feita, o sangue salte em jacto 
continuo., e é recebido n'um vaso. 

Mantem-se a compressão durante «;> tempo que deve 
durar o corrimento, e o homem que segura a cabeça do 
cavallo, pondo-lhe urn dedo ou qualquer cousa na bocca, 
obriga-o a mexer com os queixos, o que acti.va o curso 
do sangue. 

Nunca se deve fazer inchar a veia pela applicaçã,o de 
uma maneia na base do pescoço, nmn manter a cóm
pressão, apoiando as bordas do vaso que receb@ o 
sangue de encontro á pelIe, que cobre a veia. 

Si,quando retirar o fléme o sangue não corre, . é por
que a pancada não foi bastante forte e então repete-se. 

Estando a pequena incisão praticada na pelIe,bem sobr~ 
o trajecto da veia, colloca-se outra vez o fléme nessa in- 
cisão. No caso do máo resultado ser devido a umadire
cção viciosa dada ao fléme, será este melhor call0cado. 

Algumas vezes o sangue não corre em jacto, mas corre 
horisontalmente e de vagar; diz-:se então que é uma 
sangria que baba. 

A causa é uma incisão muito pequena feita na veia; . 
fecha"-se então essa abertura e faz-se uma outra, ou 
então,é porque as relações entre a abertura da pelle e da 
veia, modificaram-se por qualquer movimento do animal, 
e então move-se de vagar com a taboa do pescoço para 
[estabeleceI-as. 

J,.IVRO DO CRIADOR 17 
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SANGRIA NA SAPHENA 

, Sangra~se de preferencia nesta veia; em algumas mo
lestias particulares. 

Esta sangria faz"se com o fléme ou. com a lanceta. 
O primeiro destes instrumentos é preferivel quando se 

sangra um pouco em cimal 
. Mais em baixo, a veia achando-se sobre a face interna 
da tibia, é melhor fager-se ufo da lanceta. . . 
, Supponhamos que se quer'sangrar na saphena dIrBlta 
com o fléme. 

Para fa~er-se esta operação; amarra-se o cavallo, fai-se ( 
çmm que levante o pé posterior esquerdo por um auxi
liar,recommendando-se-lhepuxal-o fortemente paràtraz, 
para melhor descobrir a face interna da coxa direita, 

O operador; tendo o fiéme na mão dit'eita,oomo para a 
sangria na jugular" colloca-se de lado e UIU pouco 
adiante do membro levantado, fazendo frente á face in-
terna do membro que se quer sangrar, , 
_ Do brando os jarretes impedle um pouco o corpo de
baixo do ventre do animal, approxima o fléme do _vaso, 
corri o talão do instrumento para baixo, a lamina pára 
cima; e quando vê bem a veia, bate nas co~tas do fléme 
~om a maceta que segura com a luão esquerda: se bate 
justo e forte, o jacto de sangue escapando"se indica que 
a saphena está aberta. 

Logo que deu o golpe; ° operador deve retirar-se pâra 
evitár ser atting4do pelo gras.set do membro levantado~ 
que o animal muitas vezes joga para diante; ape~ar da 
resistencia que póde lhe oppôr o aUxiliar. 

Se o s,angue não jorra, é que hão se bateu fortemente, 
ou que o fléme não foi bem dirigido. 

Neste caso recomeça-se a operação. Detem--se a sân
gria da saphena como a da jugular com um alfinete e um 
fio de crina. 

No erHanto n applic-ação do alfinete é geralmente muito 
m'ais difficil, não SÓlnente por causa da posição mais 
constrangida que se é obrigado à tomar, como ainda 
porque o animal defende-se mais, quer porque seja mais 
cOâeguento nessa região~ quer porque a picada da pelle 
seja mais dolorosa. 

( dAS'TRAÇÃG bÓ CA v ALLO 

O 6a\7~Ho dé'V~ ser ~Qstj:\adô quando tetn dois ânnos ~t 
dois annos e meio de idade. 

I 
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Um cavallo de saudê perfeita deve ser preparado para 
a castração por alguns dias de' dieta. . 

Ha diversos processos de castração, porém o melhor é 
o que se denomina- castração _ com estojo, que vamos 
descre-ver. ' 

o estojo são dois pedaços de madeira inflexíveis, alar-
. gados, semicylindricos, que, quando se acham em rela
ção um com o outro~ por sua face achatada, representam 
um cylindro da cerca de 12 a 15 linhas de~iametro, 
sobre um comprimento de 5 a 6 pollegadas. 

A castração por meio destes instruruentos consiste, 
depois de se ter incisado e erguido para a região ungui
nal os envolucros dos testículos) a entrometter o cordão 
testicular entre as du~s peças do estojo, em comprimil-o 
fortemenie, e durante muito tempo para interromper 
qualquer communicação .entreos testiculos e os centros 

. nervosos e ciroulatorio, e determinar assim sua mortifi-
cação e q uéda. . 

Para augmentar os etreitos da compressão sobre o 
cordão, garantir e apressar sua mortificação, alguns ope ... 

- radores emprega.m caixilhos eoncavos no meio da face 
interna, por uma cannelura longitudinal que enche de 
um corpo gorduroso ou unctuoso e pulverisam este corpo 
com umaprepara.ção muito caustica, geralmente subli
mado corrosivo. 

A operação com o estojo pratica-se de duas fÓPInas. 
E' feita com testiculos cobertos, quando o operador se 

limit~ a incisar os dois en~olucro.s mais exteriores, e que 
depoIs de levantaI-o o maIS posslvel, comprehende entre , 
as duas haste~ do estojo o cordão coberto pelo musculo ' 
cresmaster. 

E' feita com testiculos descobertos, quando o operador 
incisa não sómente o serotum e o · cremaster, porém 
t.ambem um terceiro envolucro chamado tunica cry
throide; por este nlethodo o testículo é descoberto, o 
caixilho immediatamente sobre o cordão testicular não 
comprehende entre as hastes senão os vasos e os nervos 
testicuIares, o canal espermatíco e o peritoneo que os 
liga entre. si. ," 

A questão de saber se e maIS va;ntaJoso castrar com 
testículos cobertos ou descobertos, aInda não está resol
vida. O que podemos ~izer é q~e cada um dest'es ma
thodos tem vantagens e InconvenIentes. 
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AMPUTAÇÃO DA~ CAUDA 

A'fcauda é um · meio de defeza com que a natureza 
guarneceu os animaes contra os insectos. . 

No entanto exige a moda que nos cavallos, ou a utili
dade nas parelhas, que a cauda seja amputada. 

Quando se quer düninuir a cauda dos potros deve-se 
fazer quando estes tenham um anno. 

faz-se a operação praticando-se debaixo da cauda tres 
incisões 9-e cada lado; cortam-se os musculos que servem 
para deprimil-a e extrahem-se as partes delles que se 
encontram entre as incisões. 

Em seguid;:t, por meio de pulias fixas no tecto da co
cheira, mantem-se levantada a cauda do cavallo até que 
estejam cicratisadas as feridas. 

Como não ficam mais musculos senão os elevadores, 
estes são os unicos que actuam levantando a cauda. 

A curvatura que toma então, e as cicatrizes que ficam · 
sernpre apparentes, fizeram que passada, se introduza 

. um bistoril por baixo da pene e se corte os musculos qUd 
baixam a cauda Seln praticar incisão; deste modo a 
cauda ergue-se melhor que no seu estado natural, porém 
nunca con10 se a operação tivesse sido feita . completa-
mente. ! 

, 
:] 
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CAPITULQ I 

o jumento 

O jumento ou asno é um quadrupede collQca,dQ por 
seus caracteres physiologir:os entre os mammiferQ$ pa,..,. 
chydermes, ungulados, sobpedes. 

E' uma especie do genero cavallo e portanto do grupo 
dos equideofi, tendo sua physionQn1ia propria bem dis
tincta. 

O jumento :;tpresenta um grande numero de varie'"'l 
dades quanto à côr e o cOfllprimento do~ pa.llos quo, ora 
é curto e rente, ora é comprido, chato e sedoso, ora la:. 
noso 'e crespo e passa por todas as In udanQas da pJleto ao 
pardo, ao vermelho, ao pal'do preto, pello de r-ato, pardo 
branoo e vermelho vinol!io. -

Entre estes animaes. uns são ou preto$ c'om a parta 
em redor dos olhos e as ventas brancas, ou pardo pilas 
teado, o ventI.'e e o interior das coxas esbranquiçadas f;I 
todos sem nenhuma risca dorsal. 

Os outros, de côr mais claro (pardo baio claro ou V6F:s 
melho vinoso) apresentam constantemente uma aspecie 
de cruz preta, compostà de duas faohas de pellos mais 
carI'egados, mais cOlnpostas que o resto do pelIo, 
uma longitudinal partindo das espaduas a seguindo 11 
columna vertebral até a cauda, e a outra transversal, 

'- partindo tambem do garrote e descendo de. cada ladQ 
sobre as omoplatas. 

O asno não varia menos sob o ponto de vista das 
fôrmas e do volun1e que sob o do pello, e encontram-se 
destes anünaes desde a estatura de uma grande cabr-a até 
a de um cavallo de média grandeza. 

No asno como no Ollvallo, \ a idade é determinada Relo 
estado dos dentes; o numero, as épocas -de quéda e de 
erupção destes são absolqtamente os mesmos. 

Como no cavallo, cada mandibula é guarnecida de 
doze molares, seis incisivos e dous caninos ao todo 
quarenta a quarenta e quatro dentes. 

O asno é entre nôs considerado o symbolo da pl'eguiça 
e da inepcia. Só o seu nome tem alguma cousa de humíT 
lhante, estupido, teÍlnoso, desprezível; 8, força é con~ 
fessal", o commum dos asnos, enlbruteúidos pelos máos 
tratamentos, a fadiga e a miseria, apresenta com effeito 
um a~pecto repugnante, I?orém os que se obsel'vam em 
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estado selvagem no nleio das steppes da Tartaria e nos 
desertos da Arabia, fazem-se notar pela belleza, a ele
gan~a de suas fórmas, a vivacidade de seus movimen
tos (J á desenvoltura de seu andar. 

N3 verdade, uma parte destas boas qualidades, a es
cravidão as faz perder, diz-se, desappa.r8celu debaixo da 
mão do homem assim como á especie de ferocidade na
tural que se lhe attribue, e são substituídas pela estupi-
dez e pela indolencia,. . 

Sabe-se no entanto que no OrIente e mesmo no sul da 
Italia, os asnos conservam no estado de mendicidade 
todas as suas qualidades primitivas e adquirem mesmo 
a docilidade de que se dizeIll, que são tão pouco suscep,.... , . 
tiveis. 

O mesmo não acontece com o clima. 
'-' O asno sahido dos paizes quentes perde em força, em 
belleza, em vivacidade, em razão do abaixamento da 
temperatura do paiz para o_nde é transportado, e do nu
mero de gerações que existe entre elle e o animal im
portado de que _procede. 

A longevidade média deste solipede é de quinze a de
zoito annos. 

Prolonga-se até trinta quando é bem cuidado, a femea 
vive mais tempo que o macho. 

Os asnos são mais communs nos paizes meridionaes 
que os cavallos, e ahi aclimam-se melhor. I 

Transportados pelos hespanhóes para America do Sul, 
propagaram-se 8lU estado livre a ponto de se tornarem 
lncommodos. 

O asno supporta luelhor que o cavallo as alternativas 
do frio e do calor, suas molestias são as mesmas, porém 
maIS raras. 

CAPITULO 11 

O.·igeln do asoo.-Distioeção das raças 
e das variedades 

Os Egypcios utilisaralu llluito remotamente o asno, 
pois que, se o vê ,representado ~m um hypogeu da IV 
dymnastw., e serVIram-se exclusIvanlente até que conhe
cessem o cavallo como Hebreus, além disso e os povos 
visinhos. 

Criavam-n'o em ponto grande, pois inscripções apren-
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dem que os personagens aos quaes se applicam pos
suiam milhares de asnos. 

Pelo contrario, na Scythia, no tempo de Herodoto não 
se encontrava o asno. Achava-se igualmente ausente da 
India (mas teria penetrado cedo) e os Assyrios não dei
xavam nenhuma figura que a elle se refira. 

Só subio pouco a pouco para o norte. Seu uso na 
Gaulia data principalmente do periodo gallo-romano. 

E' ainda mais recente a sua introducção na Inglaterra, 
pois que no reinado de Izabel, um asno era uma curio
sidade n' este paiz. 

Strabão ,assignala a ausencia deste animal, de seu 
tempo, entre os Bretões e os povos visinhos do mar 
Baltico. 

Actualmente, ainda o asno não é encontrado na Islan
dia; na Russia Septentrional é uma raridade. , 

Não era conhecido no Japão antes da a:bertura do paiz 
ao elemento europeu, em 1868. 

Os Francezes possuem uma bella raça asnal a poitevina, 
que lhes veio de Hespanha. / 

O asno hespanhol teIU o pello negro, longo ou frisado, 
seIU facha crucial; são grandes pesadões. Foi durante 
algum tempo propriedade, exclusiva da Hespanha e era 
prohibida a exportação. 

No seculo XVIII porém. subindo um principe frarice~, 
Philippe V, ao throno hespanhol, levantou essa prohibi
ção para a França. 

l OS franc,ezes ainda possuem o asno de Gasconha. 

ASNO POITEVINO 

Este animal tem quatro pés a quatro pés e nove pollega
gadas, é cheio de corpo, de crina ordinariamente longa, 
frisada, cahida .. sobre a testa, nas orelhas, no pescoço" 
nas pernas, finahuente por toda a parte, pello negro uni
forme (nariz branco, olhos brancos, ventre e coxas es
branquiçadas, cauda inteiramente núa, ou tendo apenas 
alguns pellos raros. 

Entre estes asnos encontram-se ~lguns pardos ou 
pardo-sujos com ou sem fachas , são raros e ~uito esti
mados. Tambem se encontram alguns, que na idade de 
tres a seis annos ainda não perderam o pello do leite. 

\ 
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ASNO GASClO 

Estatura de qUatro a oito pés, l11aiores, mais altos, 
mais delgado~ em todas as suas proporções, pello rente, 
preto-baio ou 'baio pardo. 
I Quanto á su~ 0r:igem vêm prova:velmente da Hespa
nha como o poltevlno ; a pequena differença de porte, de 
corpulencia e de pello que se encontra entre as duas 
raças, deve ser attribuida á influencia do olima, dos cui
dados e dos alimentos, 

CAPITULO' lII 

Propagação e criação do jumento 

Em geral esoolha~pã-ra garanhões-jumentos os ani .. 
maes maiores, melhor cQn$tituido~, mais fornecidos em 
todas as suas partes e annunoiando nlais força e vigor, 

Seu principal mérito consiste no seu ardor e vivaci
dade, e todo jumento 111011e e frio deve ser rejeitado como 
incapaz de dar um bom garanhão. 

Deve-se ter o maximo escrupulo na proporcionalidade 
das fôrmas, quando se quer que tenhaln os membros 
fortes, a peitaria larga, o lombo bem feito, o flanco' pe
queno, a cabeça alta, o talão largo, as crinas longas, 
principalmente nas pernas, na cabeça e nas orelhas. 

Uln bom junlento-garanhão deve ter 4 pés e 7 polle= 
gadas de ultura. 

Taes são as qualidades de UHl bonl reproductor asnaI. 
Os jumentos e jumentas sô estão aptos para a repro

ducção aos tres annos. Sua fecundidade prolonga-se 
ordinariamente até aos quinze ou dezesseis annos. 

Um bom jUlnento-garanhão, bem tratado, pôde cobrir 
até tres jumentas por dia, durante toda a época do coito. 

A gestação dura onze a doze mezes. 
Oito dias depois do parto a jumenta. póda ser coberta 

de novo. 
O desmamamento do filho tem logar no sexto ou setirno 

mez, e a propria jumenta o realiza sem que o hOlUalll, 
tenha necessidade de intervir. 

No Poitou (França) os jumentos-garanhões vivem 
constanteménte na cocheira, onde se lhes dá a 1nelhor 
forragem, farello, aveia e onde são tratados conl o nlaior 
cuidad~, afim de se conservarem em um estado de YigQf 
convenIente. 



N ilnca se exige delles trabalho de espede alguma.'. 
Na época de cobrirem são alimentados um pouco mais, 

augmenta-se principalmente a ração de aveia. 
~. As jUIllentas destinadas a perpetuar a especie são pela 
mesma razão tratadas com n1aiores cuidados durante 
todo o tempo da gestação e do aleitamento, postas nas me .. 
lhoresmangedouras e alimentadas como os garanhões 
com forragem escolhida, farello, aveia e mesmo trigo. 

O mesmo se dá com os pequenos desde o dia em que 
podem tomar alimentos, além do leite materno. 

Conservam-se os jumentinhos na estrebaria logo que 
começam a mostrar ardor pelo. coi tó 

Quanto aos jumentos e jumentas que não se destina á 
regeneração da especie e á producção das mulas, en
viam-se ao pasto. 

N9 Poitou, as jumentas mães são além disso objecto 
de cuidados de que julgan10s dever assignalar os mais 
indispensaveis. 

Consistem: 
1. o Em evitar fazer trabalhar as juméntas mães, assim 

como as jun1entas gravidas de seis mezes; não exigjr 
dellas senão um tI:'abalho moderado, melhor valeria 
mesmo dispensaI-as completamente, desde o momento 
da concepção. 

2. o Em esperar durante todo o tempo' da gestação1 
para enviaI-as ao pasto, que o sol tenha dissipado o or
valho ou a geada branca, e em ter cuidado de não dei
xal ... os beber aguas frias de manhã em jejum áfim de 
prevenir-se o. aborto. 

3. o Em preservar tanto quanto possivel quedas, pan
cadas violentas, assim como grandes fadigas, longas 
corridas, qualquer viagem, e em conservaI-as cuidadosa-r 
mente separadas dos jumentos e dos cavallos gananhões. 

4. o Eln vigiar cuidadosamente ° momento do parto. 
Ao approximar-se o momento do parto, que se reco

nhece pelo descahimento da garupa, pelo adelgaçameI}to 
do ventre, pela presença do leIte no ubre, pela tumefacção 
e inchação da vulva e finalmente pela.. emissão de mate
rias viscosas e sq.,ngui~as, é preciso '.dar-lhes un1a bQa 
e copiosa cama de palha e conserval.,.a ahi qu~r para 
impedir que o pequeno não , se mate ou não se moleste 
cahindo, esses animaes, assim como as jumentas, es
tando no h~bito de se çonservar em pé nesses momento, 
quer para facilitar a libertação da mãe e facilitar a s,ahida 
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da placenta e evitar que não o devore como fazem al
gumas jumentas. 

5. o Em dar á mãe, logo depois do parto, e em lhe 
continuar a dar durante alguns dias uma beberagem de 
agua morna, na qual se põe farinha de cevada ou de trigo, 
e em preservaI-as dos golpes de ar, do frio e da humidade. 

6. o E finalmente em dar á jumenta uma alimentação 
mais abundante e mais substancial durante o aleita
mento. 

E' pela minuciosa observação de todas estas precau
ções que o Poitou obtem constantemente tão belIos pro
duetos. 

CAPITULO IV 

Utilidade do asno 

Emquanto que em toda a Asia e mesnlO na Sicilia e 
na Sardenha o asno ou jumento é tão apreciado, e as 
pessoas ricas o preferem ao cavallo, ao qua.l iguala r;nuitas 
vezes em força, em graça, em rapídez e que o ultrapassa 
em agilidade e em solidez, pois não é detido na sua cor
rida por nenhum accidente de terreno: o jumento é pouco 
estimado nas outras nações de selIa, excepto por al
gumas senhoras timoratas que o preferem ao cavalIo, por 
causa da sua lentidão, solidez e pouco porte. 

O jumento que possuimos está longe de possuir todas 
as eminentes quahdades 'do jumento asiatico, no entanto 
é ainda um animal precioso, robusto, paciente, infatiga
vel, pouco delicado sobre a qualidade, pouco exigente 
quanto á quantidade dos alimentos, e contentando-se com 
as hervas repelIidas pelos outros animaes. 

Nenhum animal talvez consome menos e produz mais 
que o jumento, nenhum pelo menos dá luais comparativa
mente o que elIe custa. 

Censuram-lhe, é verdade, ser lento, preguiçoso e prin~ 
cipalmente teimoso, mas sem estes leves defeitos elIe 
seria perfeito e estes vi cios mesmos não os deverá elIe 
aos maus tratos que soffre ~ 

Em uma bôa parte do Poitou e do Limousin, e em 
outros logares onde as terras leves e arenosas apenas 
exigelTI uma força média de tiragem, o jumento é fre
quentemente empregado nos trabalhos agricolas pelos 
pequenos propriotarios, principalmente aquelles que 
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muitas vezes não tem senão dois asnos da menor especie 
para cultivar suas terras. 

E' maravilhoso ver animaes na apparencia tão fracos 
executar trabalhos tão pesados. ' 

Se com individuos desta raça pobre e degenerada 
obtêm-se um resultado tão ~atisfat~rio, o que ~ão se deve 
esperar da forte e bella raça do POltou ~ 

No Brazil o jumento é pouco empregado, porque os 
jerichos que possuimos, minguados de corpos e indoceis 
por falta de educação, pouco se prestam a um trabalho 
regular. 

ITULO V 

o burro 

Dá-se o nome de. burro e mula ao producto do coito 
do junlento com a jumenta. , , . 

Está ge'I'almente reconheCido que os burros partlclpam 
mais da mãe que do pae. 
: Assim o burro filho dajumenta e do cavallo ass81nelha

,se mais ao cavaIlo que á jumenta, e o que ,é filho do ju
mento e da egua assemelha-s·e mais ao jumento que á 
egua. 

,,'. Aquelle tem o ante-bl'aço mais bem feito} o peito mais 
aberto, o pescoço ma!s fort~, as costellas mais levan
tadas, a parte traZ81ra malS elegante, o lombo menos 
agudo, as nadegas menos sahidas, o, flanco menor, a 
garupa mais arredondada, ao passo que o filho do ju
mento e da egua tem o pescoço fino, a caheça grossa e 
pesada, o peito comprimido, as nadegas e a columna 
vertebral saliente, a garupa pontuda. 

As melhores mulas são as que se criam no Rio Grande 
do Sul, no Paraguay e na província de Corrientes (Re
publica Argentina). 

CAPITULO VI 

De6nieâo; natttrezá e ol'igem da mula , 

A mula deve ao asno sua cabeça grossa e pesada, suas 
orelhas longas, seu pé firme, ,seu temperamento; á egu~, 
fórmas mais beIlas, uma malQJ' e~tatura, um pouco nlalS 
de vivacidade e docilidade. 

Mais vigoroso que o jUlnento e temendo o frio menos 
que elIe, m"ais sobrio, mais robusto, menos sujeito ás 
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molestias, não teme tambem como elle o calor e as bruscas 
mudanças de t81llperatura, resiste tambem melhor ás 
fadigas que qualquer' um delles, conserva por muito 
tempo o vigor e é dotado de maior longevidade. 

Dizem que dura quarenta éu cincoenta annos e cita-se 
mesmo um em Athenas que viveu até oitenta annos. 

Como acontece com o cavallo e o jumento a idade da 
mula se conhece pelos dentes. 

Poucas vezes adoece. 
Os Hebreus, os Gregos e os Latinos conheceram a 

mula. Porém quando e onde appareceu pela primeira 
vez "? De onde procede, da intenção do homem ou do 
capricho do acaso ~ 

.São questões essas ás quaes não nos é dado responder. 
E' muito difficil reconhecer na mula a raça de seus 

productores. 
Assim no commercio não se inquire da raça dos ju

mentos e das jumentas" dos quaes sahiramas mulas e 
nellas unicamente se considera a força, a bôa conforma
ção dos IU81llbros etc., e como estas diversas qualidades 
participam na maioria dos casos das localidades etambem 
de ordinario segundO a sua origem que se designam. 

O pello mais COlllmUn das mulas é o pello de rato. 
Encontralu-se tambem pretas) brancas, baias, ruanas, 
pampas,etc. 

As mulas tem ás vezes como os jumentos lista crucial; 
porém o mesmo que acontece nelles só se encontra nos 
animaes de côr clara. 

CAPITULO VII 

"ropa;;a~ã.o e críação do burro 

Embora os burros se distinganl enl m~chos e feIuea.s, 
e que em todos os orgãos da geração sejam perfeita
mente conformes. embora éHes tenham, como os seus 
progenitores, muito ardor para o coito, está reconhecido 
hoje, que OOlTI exoepção de alguns casos raríssimos, são 
incapazes de se reproduzirem e que sua fecundidade 
nunca é transmissivel. 

O unico meio de multiplical .... os é ú coito do jumento 
e da egua .. 

Quando u Hespanha permittio a introducção na França 
dos beHos .asnú'S, que a.té então ella havia prohibido com 
um ouidadô tãó 'Cioso, o governo francez desejoso de 
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fazer experieD:cias comparat~va~; colloc<?u jumentos .... ga ..... 
ranhões em dIfferentes prOVIllCIaS do reIno. 
Mas~ quer por ignorancia, quer por incuria quer por 

vicio inherente ás localidades improprias pa~a este ge
nero de producto, a Gasconha e o Poitou foram as unicas 

, provincias que ficaram de posse das beIlas raças 
asnas. 

Durante a época do coito alimentam-se as éguas 
abundant~mente bem como dura~te a amamentação. 

Em geral o burro é castrado dos quinze mezes a dois 
annos. 

Embora o burro seja um animal robusto, o n1áo regi
men pôde produzir-lhe enfermidades inflammatorias; a 
fluxão periodi~a é uma enfermidade tão commum no 
gado nlular como no cavallar. 

Para se obter boas mulas, deve-se ter muito cuidado 
na escolha dos reproductores. 

Unl bom jumento-garanhão é um animal pouco com-
mum é caro. \ . 

Os climas temperados, porém seccos, e os terrenos cal
careos, parecem favoraveis á criação dos jumentos. O 
elevado preço dos garanhões consistepríncipalmente em 
sua escassez, porém tambem na difficultade com que se 
produzem, sabido é quão frequente éo aborto nas ju
mentas e a grande mortalidade dos jun1entinhos. 

O jumento-garanhão é pOUGO docil, por~m no entanto, 
·nã'o merece o conceito de feroz, que se lhe deu. 

A egua que se ha de apresentar ao garanhão deve reu
nir qualidades especiaes que constituem, por assim dizer, 
os caracteres proprios da raça para a produc,ão do 
gado mular. 

Estes caracteres são fôrmas macissas, ventre volu
moso, região renal pouco recta, p.elvis la~go, pescoço 
grossq, cabeça quadrada, cascos planos, membros fortes, 
antes lymphatico que nervoso. 

Estas qualidades são exactamente as oppostas aos 
defeitos de conformação do jumento, e são destinadas a 
contrabalançar a influencia da garupa e o peito um poupo 
mais estreito do que o jumento, de seus delgados mem
bros, de sua constituição nervosa) etc. 

I 

Óbservár;lío.- beixamos neStá parte de dedicq.r capi
tulo especial para as molestias que affectam o gado rn ular 
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e asnaI, bem como as operações cirurgicas que sobre os 
mesmos se fazem, porquanto são as mesmas que apre
sentam-se e que praticalu-se no cavallo, convindo notar 
porém, como já dissemos, que o jumento e o burro. são 
menus sujeitos ás moIes~ias. 

Identico tambe~ é o' modo de criação e -a ferragem, 
salvo algumàs peculia.ridades, que .a intuição do cria.dor 
facilmente descobr~. 
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QUINTA PARTE 

Criação do nado vaccum 
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CAPITULO r 

Historieo 

Quando o homem, por uma tendencia continuada para 
o progresso, abandona a 'vida de caçador pela de pastor, 
um dos primeiros animaes que o acompanha é o troi, 
já domesticado nos tempos' prehistoricos. 

Os Aryas, tronco original da grande familia indo-eu~ 
ropéa, consideravam o gado vaccum como a sua riqueza 
nacional. 

NQ Rig- Veda trata-se frequentemente do boi, na 
época vedica já se sabia preparar a manteiga. 

Suppõe-se que fossem os Aryas que indicassem aos 
chinez8s as domesticações deste ru.minante. 

Os Semitas utilisavam o boi talvez no meSlno tempo 
que os A.ryas. ; 

A A-rabia, segundo Herodoto, quando ainda não pos
suia ca.;vallos, já era riquissima de bois, os quaes eram 
de grande porte, conforme conta Strabão. 

Os Proto':'Hellenos conheciam o 'boi quando se esta
beleceram na Gre~ia-, os Hebreus serviram se cedo des
tes animaes e sua legislação religiosa occupava-se delles 
seriamente. 

Os Egypcios desde a origem de sua civilisação po"s-
suiam bois domesticados. , . 

Tinham já duas especies bovinas, uJ1?a de grandes 
chifres, sabiam ordenhar as vaccas e utilisar o leite, 
segundo se deprehende de numerosas pinturas que che
garam até nós. 

Tinham. tanta veneração pelo boi que o deificáram com 
o nome de Apis. . 

Us antigos Pe,rsas e 9s Scythas offereciam bois a suas 
divindades. 

Vê .... se em antigas moedas phoceanas, provavehnente 
do IV seculo alltes de Christo, cabeças de touros de 
um lado. 

Para diversos povos .o dia do solsticio .de inverno era 
particularmente dedicado a festa do boi. 

Quasi todos os povos antigos deificaram o boi, ou pelo 
m~nos o veneraram; muitos só o utilisavam.corrio ani ..... 
rHal de trabalho e apenas o 'matavam para os sacrifiçios. 

Nos primeiros annos da era christã o boi tambem só 
era utilisado na França como animal de trabalho e só 
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maIS tarde é que comprehenderam a sua utilidade como 
alimento. 

Algumas chronicas do XV seculo mostram os esforços 
que já se fazia para aninlar a engorda dos bois. . 

Na Inglaterra, desde o XVI, a Abbadia de Fountains7 

esforçava-se por melhorar o seu gado e co.meçava a 
transformação da raça Tees; em Shortorvus. 

Estas tentativas porém 'eranl isolêi das. 
Em geral o gado era mesquinho e só no fim do se

culo XVIII; é que começou-se a notar uma verdadeira 
melhora. 

Continuou-se e accentuou-se no curso deste. 
E' p'ossivel que o boi tenha sido introd1-lzido sinlulta

neanlente em diversos logares da America, que não o 
possuia por occasião da des~oberta, conforme tem-se 
d~to. 

Está averiguado porém, de um modo exacto, a historia 
de uma destas importações. 

Em 1553, dois portuguezes, os irmãos Góes, com
praram no sul da Hespanha, oito vaccas e unl touro que 
tI' ansportaram á ilha de Santa Cathatina; d'ahi ga
nhando a costa brazileira, chegaranl através das florestas, 
com seu pequeno rebanho a Assumpção; cidade que se 
criava n'aquella occasião. Considera-se estes animaes 
como a origem do gado dos Pampas. 

No resto do mundo; paizes que não possuíam aninlaes 
bovinos povoaram,-se rapidamente, neste caso achanl-se 
a Oceania e Africa Austral. 

As duas Americas porém foranl o continente que 
mais se avantajou na criação do gado vaceum. 

EST ATISTICA DA ESPECIE BOVINA. 

D. por Relação Data do 
Numero total ldlm. por recense-

quad. lOOOhab amento. 
PAIZES 

---------------------------------------- -----
Est ,, ·los Unidos ............... . 
lndias . .•.•.•............... . , .. 
Russia ... .... . . . ...... . ..•... . , 
Brazil .. . .•..... ' ... .•....... . . ' 
Imperio Allemão ............. . 
Repu blica Argentina ....... , : .. . 
França . .. ..................... . 
Ilhas Bl'itanias . . .............. . 
Austl'alia ...•.....•...•. .••.•. .. 

49.2'21 777 
30.000 .000 
23. 023. lU4 
20.000 .000 
15.786.761 
14.206.499 
12.997.054 
10.097 943 
8.64-1.540 

5 .9 

·L8 

29.2 

24.6 
32 
1.3 

' 821 

311 
1.800 

345 
4.880 

345 
280 

2.978 

1888 
18clO 
1~ ... 7 
18~G 
1883 
11:)88 
181')2 
1883 
1880 
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Austria. . . .• . . .......• ' .•....... 
Uruguay ....................... . 
Italia ...•..•. " ...•.......•.. " . 
Hungria .........•.............• 
Canadá .•...................•.... 

,Suecia ......................... . 
Hespanha ...................... . 
Rumania ......... . ............ . 
Dinamarca ..................•... 
iIollanda .........•............. 
Belgica ..•.. '" ................ . 
Suissa ..•............. .. ....... 
Japão ........•..•.... . ......... 
Noruega ................... . ... . 
Servia ........•......•... " . . .. . 
Bl)snia ................••... ;-.. . 
PortugaL .....•....•....•....... 
Grecia ....•...•.......•........ . 

8.584.077 
7.300.000 
4.783.232 
4.5:17.543 
3 .514.989 
2.257.048 
2.353.000 
1.858.000 
1.470·.078 
1.427.936 
1. 38.2.815 
1.211. 71:3 
1.093.328 
1.016.617 

964.000 
762.000 
698.001) 
279.000 

CAPITULO II 

28.6 
39 
16.1 
14. 2 
0.4 
5 
4.6 

14.3 
·3t:L4 
43 .3 
46.9 
25 

3.1 
19.~ 
12.5 
7.5 
4.3 

388 
16.657 

166 
292 
442 
490 
138 
346 
747 
338 
245 
4.25 

502 
517 
044 
148 
141 

Generalidade sobre os bovideos 

1880 
1~8 
1882 
1880 
1888 
1882 
1882 
1883 
188l 
1882 
1880 
1886 
1884 
1882 
1883 
1883 
1882 
1883 

, O boi é um mammifero ruminante e apresenta au
sencia de dentes incisivos na mandibula anterior, oito 
na posterior, todos largos e dispostos regula:rmente , 
doze molares, seis de cada lado ; unhas por ,traz dos 
cascos; cornos .dirigidos latteralmente e levantados DIa 
majoria dos casos em fórma de crescente; cabeça ter
mtnada por um largo focinho, prega da pelIe na face 
anterior do pescoço, qu'atro màmmas unguinaes , cauda 
terminada por um fróco de pellÇ),s' ; corpo de grande es-
tatura supportado por membros espessos. 

Todas as especies deste genero são s'Ociaveis. 
Em estado selvagem, longe de serem temidos como os 

outros ruminantes, defendem-se COl1l o auxilio dos chifres 
contra as especies carnivoras mais temiveis; pastam em 
bandos numerosos , conduzidos por um rnacho; mesmo 
em estado de domesticidade unla maromba de gado 
abandonada nos c~mpos, quando ameaçada por uma 
onça, dispõe-se em cirçulo no interior dó .qual se collocam 
os novilhos e apresenta ao ipimigo uma trincheira cir
cular eriçada de chifres. 

Encontram-se bois selvagens em uma grande ' -parte 
da America e da Africa, nas vastas florestas da India, 
nas. montanhas do Thibet, nos ' montes Krapach e Cau
caslCOS. 

Entre estes bandos bovinos, e~rando em liberdade, ha 
alguns que pertencem á especie domesticá (b081 taurus) ; 
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não são por isto a fonte original, ' ,pois como vimos nO 
capitulo precedente, \ a domesticidade das grandes es
pecie~ ~ de to~os os tempos. ' " 

OrIginam-se como os cavallos s~lvagens; de anImaes 
abandonados por nós Ou fugidos dos nossos curraes. 

As especies que, como o nosso boi domestico, consti
tuem o genero bos são: r·o bufalo, o arni7 o gour, o gayat 
o yungli glau, o auroch, o 'bisão e o ovibos, especie. 
americana que conserva o justo termo entre o boi e o 
carneiro. 

Entre estas especie, não se fallando do boi, têm-se pro ... 
curado domesticar o bufalo, o yach e o bisão. 

BUFA LO 

(Bos bujalus) 

o bufalo tem a fronte elevada, arredondada, a testa 
concava, os '~hifres :rretos e muito affastados um do ou.tro, 
com ün1a crIsta saliente, a papada pouco desenvolVIda, 
a cauda longa e pendente, as malnmas collocadas sobre 
uma só linha como o boi ordinario, 13 pares de costellas, 
pello preto e duro. Na Grecia e na Italia o bufalo é em
pregadó nos trabalhos da lavoura ea sua femea fornece 
um leíte que serve para fazer um queijo redondo muito 
afam'ado. 

O bufalo, que é ohginario das regipes 'quentes e hu
midas da India, foi introduzido na Europa no seculo VII. 

Ha ainda uma grande quantidade de bufalos selvagens 
nas regiões da Africa e da lndia, que são regadas de rios, 
e onde se encontram grandes pastagens; estes animaes .. 
andam em ban~os numerosos e fazem grandes estragos ,: 
nas terras cultlvadas, porém nunca attacarn os homens, 
a menos que não tenhanl sido feridos; então são muito 
perigosos, pois vão direito ao inimigo, derrubanl-no e o 
nlotam pisando-o. 

Temem n1uito o aspecto do fogo, e pela côr vernlelha 
tem a mesma aversão, que a maior parte de nossos bois 
dOll1e.sticos, sem 'que se possa explicar a razão. 

Todos os seus habitos, diz Buffon, são grosseiros é 
depois do porco o mais i1llll1 úndo dos animaes don1es

,ticos, pela difficuldade que se põe en1 deixar lin1par e 
pensar; sua figura é grosseira e repugnante, seu olhar 
'é estupidamente feroz; .estende ignobilmente o pescoço 
e sustenta muI a cabeça, qi.lasi seulpre inclinada para 
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() chão; para se ordenhar a bufula canta-se, e para se 
obter mais leite, junta-se ao effeito da melodia a vista do 
bezerro, que se colloca diante ,da mãe. 

Nas Lagôas Pontinas, onde os bufalos multiplica;... 
ram-se muito ha urna aldeia, a C,isterna; que possue o 
privilegio de fornecer pequenos ' conduc.tores do bufal'(, 
a toda a Italia. 

Suppõe-se que os bufalos sejam tantQ mais perversos 
quanto mais frios são os paízes que habitam; no centro 
da Africa conduzem-n'Os tão facilmente como aos bois 
ordinarios. 

Nos outros p'aizes é necessario furar a parecia que se
p~ra as narinas, e nesse buraco mete-se um annel de 
f~rÍ'o no qual se passa umacordá. . 

E' preciso muitp, força e destreza para está operação 
liga-se entre si os pés doanimàl e derruba-se-o sobre as 
costas. 

O annel cae no fim de. alguns 'annos, porém nesse 
tempo já está manso o animal. 

Emprega-se o bufalo nos trabalhos da, lavoura. :Oois 
animaes desta espe,cie, jungidos a uma éharrua, puxam 
ulupeso maior que quatro cavallos vigbrosoç;. 

São menos que os bois quanto á quantidade de ali
mentos; resistenl · muito melhor a todas as causas d~ 
nlolestias e são excellentes para trabalhar81u nós log'arés, 
humidos ou pantanosos, cujas emanações são nocivas a 
todos os outros animaes. 

Em pal~te .algurna sua saude é mais robusta que na 
lama das ,Lagoas Paulinas e dos Marenunes de Sienna, 
onde nadam e se refocilam. 

Numerosos rebanhos ahi vivem até à idade de quatro 
anhos, mn que são apanhados' para sererndotnados~ 

A car11e dó bufalo 4 dura porém cOlllivel. , 
O leite da bpJala não é de' tão bom gosto COlUO o dá 

vácéa, ,pOré.iu é mais gordo e ma:is abundante; á máior 
das bufalas dão diàriamente 20 a 24 litros. 

YACK 

(Bos grunniens) 

O yack, boi do Tbibet, asseluelha-sa ao bufalo pelas 
formas e differe po~ um gr?sso bttfo ,de pellas no alto da 
cabeça e uIna espeCle de cnna. 

Seu pello, em geral rente e liso no verão, é encafapi-



- 280-

nhado e heriçado no inverno; o ventree a parte de diante 
das pernas são cobertos de crinas longas; tem a cauda 
branca, guarnecida de crinas de um grande compri
mento, os cornos arredóndados, um 'pouco curvos para 
traz, uma corcova nas costas, as quatro mammas collo
cadas sobre uma linha transversal assim como o aurock, 
e 14 pares de costellas. 

Este boi, ,assirn como o bufalo, dá-se bem nos logares 
inundados e pantanosos, nada e corre mais depressa; 
seu natural é feroz; em log.ar de mugir como seus con
generes, faz ouvir sons que têm muita relação com o 
grunhido do porco. \ 

Vive em estado selvagem nas montanhas do' Thibet; 
Os orientaes dão grande apreço ás suas caudas, e são 
ellas e não as do cavallo, que 'fluctuam como estandarte 
nos seus exercitas. , 

Os Thibetanos têm pelo yàck o respeito religioso que o 
brahmane tem pelo zebú., 

O yack reduzido ao estado de dOInesticidade, faz a ri
quezade diversos PQvos da Ozia; não o empregam 
nos trabalhos agricolas porém sim como anünal de 
carga. _ 

Seu pé é nluito firme e podem carregar fardos pesa'
dissimos. 

Dá muito leite, cuja nlanteiga é de excellente qua
lidade. 

Esse leite é posto em saccos de couro impermeavel 
ao ar e assim se ' conserva inalteravel durante annos 
inteiros. 

Não ha, diz Mr. Sonnini de Moucontour, especie que 
'pareça lnais interessante, e ao mesmo tempo mais facil 
de adquirir para a Europa COlno a do yack. Sujeita ha 
seculos à obediencia, está preparada a nos prestar os 
serviços que diversas nações da Asia retiram. quer para 
o transp~rte de fardo, principahnente nas regiões mon
tanhosas, quer pela abundancia de leite que fornece, quer 
pela beHeza de seu pelIo do qual a industria pôde tirar 
vantajosissimo partido. Um destes animaes, etlyiado do 
Thibet a Mr. Hastings e transpol'tado de Bengala á In
glaterra, acostumou-se logo ao clima deste paiz, e 
embora tivesse sido muito mal trat-ldo na travessia, logo 
readquirio suas fórlnas e vigor. Fizeram com que elle 
cobrisse diversas vaccas communs que produziram mes
tiço~. 
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BISÃO 

(B08 dmeri~anu8) 
, 

o bisão, rnais cabelludo que os precedentes, tem a ca
beça curta, grossa, uma excressencia carnuda no gar
;rote, pello lanoso, muito longo e espesso~ que cobre a 
cabeça, a testa, o pescoço e asegpaduas. 

Um espesso tufo de pellos duros forma-lhe debaixo do 
queixo un1a longa barba, o ré~to do corpo ~ guarnecido 
de pellos rentes ~ juntos, a cauda é curta e terluina por 
um tufo de longas crinas. 

Seu pello é havana preto. 
Originario das margens do Missouri, ahi vive ainda 

em bandos. 
Este animaC naturalmente docil e inoffensivo, deixa-se 

facilmente aprisionar quando novo; podia-se sem diffi
culdade reduzil-o á domesticidade e com ene enriquecer 
a agricultura. , 

Sua carne é bôa, sua pelle excellente. Póde-se fiar seu 
pello e fabricar lindas obras com os chifres, que são 
muito duros e pretos. 

CAPITULO lU 

A bybridação nos bovideos 

Nunca se yê coito espontaneo entre o bufalo e a yacca 
ou a b,ufala e o touro, -e quando se força"J1- realisal-o ene 
não produz resultado. 

As duas especies possue entre SI uma antipathia 
natural. 

MI'. Sanson affirma que o producto do aurochs e da 
vacca era infecundo, o rnesmo acontece com o producto 
do visão e da vacca. 

Os hybridos (1) do yack e da vacca são os unicos, no 
grupo dos bovideos, quer seiam produzidos em grande 
nun1ero, quer enl vista de um fim economico ; e é na Asia, 
nas regiões e111 que vive o yack que existe esta industria~ 

Como a do burro ella se apresenta sob dois aspectos, 
conforme se trate da união do touro com a femea do yack, 
ou do yack macho com a vacca. \ 

No Thibet, porém principalmente em Balhistam, além 

(1) Extrahido do Traité de Zootechníe' generale, de Cornevin. 
" 
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de Kaschemir, hybrida-se de um modo sorrente o touro 
com a femea doyack; obtem-se um producto chamado 
dzo pelos Thibetanos se é um macho, e dzomo se é uma 
femea ; no Balpistan dão-lhes -( nome de sus. 

Estes animaes são rnuito estimados: o dzo e vigoroso, 
rrtais forte que o yack e miüs rtlstico .que o boi, por 
isso executa todos os trabalhds agricolas da região e 
apreciam-no na Asia colno nós apreciarnos a mula. 

E' esteril, a dzomo não o é, sendo leiteira. 
Na região thíbetana, a hybridação·do yack macho Com 

a vacca é igualmente praticada, o producto obtido é cha
mado pad$o se é'ma.cho e tedzo se é femea. 

Assim corno o dzo, o padzo é esteril, ao passo que a 
femea não o é. 

Quando a dzomo ou a tedzo copula com o touro, produz 
.anÍlnaes a que os Thibetanos chamam te, se estas 
femea.s juntam-se com o yack, os filhdS chamam-se 
tetsé. 

Nen1 uns nem outros são estimados na Asia, não os 
produzem industrialmente e só accidentalmente é que 
nascem. 

Quasi sempre os Thibetanos os matam alguns dias 
depois de nasce:-em. 

i 

CAPITULO IV 

Racas bovinas • 

RAÇA ZEBU' 

Collocamos en1 primeiro logar a raça zebú, "isto ter 
eUa attualmente chan1ado a attenção de todos quantos se 
occupan1 de assumptos p~storis no Brazil. 

O zebú é quasi a unica raç,a dOlllestica da India e da 
Africa. 

Existem diversas variedades: un1as C0111 uma corcova 
só, outras con1 dua~, sen1pre sobre o garrote, mais yolu
mosas no lnacho. 

Estas excrescencias são o qne no exterior distinguem 
Inais oszebús dos bois comlnuns . 

O zebú produz com qualquer especie bovina d0111eS-
ticada. . 

Sua estatura varia desde a de Uln grande carneiro até 
a do n1aior boi europeu ou americano. 
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Os zebús são muito ageis: alguns movem com os chi ... 
rres, outros não os possü.em. 

Suas pernas são muito mais compridas que a.s dos bois 
communs. 

Seus costumes, seu natural e seu regim.enl alimen ti cio 
são os do boi commum, porém o zebú é mais intelligente, 
luais docil e possue mais aptidão para diversos tra1:.1'alhos. 

O zebú é lnü.ito vigoroso e rapido. Na lndia sobe em 
ingremes Il1ontanhãs, levando nas costas 800 libras de 
algodão. 

Além disso o zebú presta-s~ a ser sélladq e montado; 
guiam-se então com uma 'corda que atravessando as na
rinas serve de freio; trotmu const3:ritemeIit~ porém habi
tuam-se com facilidade á andadura e á lnarcha. 

Os backalis, bois de guerra empregados em algumas 
tribus africanas, são zebúEi. , 

Os criadores são de opinião qüe não ha raça bovÍI).a :\ 
que preste mais serviços que o zebú, e para nlaior excla
recimento vainos transcrever tnn artigo publicado no 
Jornal do Commereio e assign:ado por um grande nu
mero de .lavradores do_municipio de Uberaba (Minas) em 
que se salientam a,s bondades do gado zebú ~ refut~m-se 
as opini5es que contra elle teln sido formuladas. 

« O grito dealarlne que no Jornal do Commercio.Ievan
taram os Drs Jaguaribe e Martinho Prado contra a decan
tada raça zebú, longe de encontrar ~co na opinião nacional 
tem sido repelida in limine por intelligentes fazendeiros 
criadores que,. profundas conhecedores da materia, ba
seados em dados praticos e historicos, tem provado a sem 
razão daquelles distinctos cavalheiros. 

Temos lido com inaximà attenção e summo interesse 
quànto ~se tem escripto sobre o 111elhoramento das diver
sas raças bovinas, especialmente sobre a do gado Zebú
odelenda Carthago do ,Dr. Jaguaribe. Somos fazendeiros 
da e::,pecie guerreada, e estremecemos sobre maneira tão 
importante assumpto, a que julgamos ligados o futuro e 
o desenvólvimento des.ta zoha pastoril. 

Vimos · tambem por nossa vez levantar nosso pequeno 
protesto contra tmn~nha injustiça. _ . 

E' certo que depOls das argumentaçoes addu:lldas pelo 
Dr. José Augusto de,Paula Santos nada mais era preciso 
dizer-se. Poréln como tencionamos fazer Uln historico 
'das diversas raças aclimadas no interior; como deseja
mos prestar o nosso contingente a essa questão interes
sante, trataremos dsIla no ponto de vista pratic0 exclu-
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sivo, porque o que sabemos é filho da experiencia e ?a 
observação. Entretanto, antes de entrarmos enl materla, 
seja-nos permittido perguntar aos Drs. Jaguaribe e Mar..; 
tinho Prado em que se baseiam para affirmar' que a raça 
zebú é pessima, quando os factos protestam inteiramente 
o contrario"? Como se póde conceber que um animal sel
vagem. e bravio sirva para 11lontaria do homenl r 

Felizmente ,para esta zona, que considera naquella 
especie de gado u!na riqueza pa~a , ~ paiz, as .oPIniões 
daquelles cavalheIros fiCaraITI InteIramente Isolatlas, 
sendo brilhantemente combatidas por distinctoscriadores 
dessa raça desde longa data. 

E por que não se póde dar o desenvolvimento do café, 
a aceItação aa raça Durham, o florescimento da húllan
deza, sem ser preciso dizer-se de uma especie tão apta 
para o cruzame-nto com o nosso gado o que MaJoma 
nunca disse da carne de porco "? 

Sim, nós acatarnos e respeitamos muito as opiniões 
dos Drs. Jaguaribe e Prado como cav~lheiros distinctos 
e illustrados que são, mas em vista de seus artigos e do 
conhecimento que temos da raça zebú, que possuimos em 
nossas fazendas, não podemos deixar de concluir que 
esses distinctos cavalheiros confundem a raça zebú 
Brahma com a raça China, miuda e inferior. 

COlll effeito, o O'ad~ zebú é aqui apreciado não só pelas 
diversas qualidades bôas que possue .. e citaremos, como 
principalmente por ser 11luito pesado. E' assim que 
temos di'versos touros ainda novos nledindo 2m,48 de com-:
priInento, 1m ,85 de altura no cupim e 1m

, 70 na anca, cal
culando-se já o peso de cada urn desses aninlaes em 40 
arrobas. 

Temos neste municipio cerca de 1.000 rezes zebú
Brahma, sendo essa raça aqui introduzida ha ,quatro 
annos. Nesse nUluero ha muitns rezes aparentadas e já 
em quarta geração, vindas de Porto Novo e Cantagallo, 
no Estado do Rio, entretanto não se nota llesse gado 
dogeneração de raça nem diminuiçã,o no tamanho. 

En1 Porto Noyo esse gado existe h30 14 annos, e de 
quatro annos para cá temos visitado todas asfazendas da 
Matta e feito estudo sobre a raça zebú, tendo muito eUl 
attenção a sua producção. . 

Verificamos que o zebú cruzado com qualquer raça o 
seu producto ê sempre para melhoraI-a. Ora, COln tanto 
tempo de experiencia e de observação da producção de 
diversas raças e em tão grande numero de rezes não será 
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. arrojo dizer-se que estamos habilitados para garantir as 
boas qualidades da raça zebú. Branma e que somos auto
ridades na materia. 

9uando ha 40 annos, mais o~ menos, alguns faz'en
delros desta zona buscavam melhorar as raças primi
tivas . crioula, curralina e cuyabana, cruzando-as com o 
china, houve identica questão, em que se dizia tornar a 
producção pequena, rachitiea, bravia, de pouco peso e de 
má carne, e sern tenacidadade para o trabalho, etc., etc., 
sendo então o resultado inteiramente contrario, porque 
appareceu uma geração sadia e forte, resistente e de 
engorda facil. mansa e de ta~anho reg-qlar. O bezerro 
desde cedo mostra-se vigoroso, convindo acrescentar que 
a mortandade desta e.specie, elTI relação á do gado crioulo, 
é muitissimo mais diminuta. As vitelIas de dous e meio 
annos á tres têm filhos, o que não acontence com ne
nhuma das raças supraditas, onde a novilha só dá a luz 
de quatro annos ou mais. O boi carreiro, cuja força cor
resp0nde a dous ou tres qas outras raças, não trouxe 
um só defeito que selheattribuiam, tanto assim que entre 
nós se tem vendidO juntas a 500$ e 600l, quando é certo 
que os outros não alcan'çam nem metade desta quantia. 
Entretanto, veio á pelIo essa pequena digressão o achar
mos muito ponto de contacto entre o ' qu~ se disse outr'ora 
e o que S0 diz ' hoje, dando-se a circulllstancia de que 
então a raça china era -para elles inteiran1ente estranha, 
ao p:!sso quea zebújá nos é 'perfeitamente conhecida e 
muito superior a china em todas as suas boas quali
dades. De onde se conclue que a questão é a mesrna, 
a pparecendo a penas o muta tis mutandis. 

A .raça zebú, como nenhuma outra, aclimata-se no 
nosso paiz de um modo admiravel. De facil engorda e de 
desenvolviminto extraordinario, eBa, solta em nossos 
campos, põe grande peso e enorme robustez, resistindo 

. facilmente á secca e á falta de pasto, e perfilhando como 
nenhuma das outras conhecidas. Não ~ bravia como tem 
assoalhado o Dr. Martinho Prado, ao contrario, elIa obe ... 
dece uerfeitamente o costeio, que, nas fazendas do inte
rior, nem sempre é feito com methodo e regularidade. 
Se o seu leite não é abundante, não é esse tambem o 
nosso desideratum; elIe é sufficiente para a amamentação 
da cria é nutritivo, e excelIente e, portanto, é quanto 
basta pa'ra nós. Mas ,o que ~ão soffre contestação é que o 
zebú é o gado de maiS perfeIto typo <ta belleza. 

Diz-se' ta.mbem que é má a. sua carne, entretanto ahi 
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está MoU & Gayot a affirmar o contrario, sendo que esta 
asserção é confirmada pelo coronel Marcondes, de Porto 
Novo, que de proposito offereceu um jantar da carne de 
uma vitella 2:ebú a seus amigos, os quaes acharam-na 
saborosa, assim corno os nossos conterraneos Joaquim 
Venoso, e Benedicto , Maia, que já comeram tambem 
esta carne e acharam-na optima, 

Conhecemos tres es,pedies dessa importante raça de 
gado, criada e desenvolvida neste municipio ': , 

a) Zebú grande de orelhas ~_normes, pello curto e fino, 
cauda fina e longa~ pouco chifre e em pé" grandes bar
bellas (cupim alto), bocca carnuda sobre as espaduas, 
umbigudo, berro curto e rouco, côr dê nuveIn ou branca. 

b) Zebú grande> orelhas menores, côr de nuvem, man
chiado de branco, chifres pequenos, inoJinados para traz, 
pello curto e em tudo mais igual ao primeiro. 

Zebu pequeno, orelhas pequenas, ponta de lancetas, 
chifre pequeno e fino, ossos finos e muito car!ludo. 

Desta especie, porém, só in1portamos dous, por con- \ 
sideral-os inferiore~ aos demais. 

As raças tourina, hollandeza e outras especiaes para 
leite, só podem ser criadas e mantidas em cocheiras ou 
mTI pastos de capin1 plant~do n1uito verde, porque abso
lutamente não se alimentam em nossos campos. Ten10s 
disto diversos exemplos dos quaes registramos dous, 
afIm de justificarmos a nossa asserção. 

O Dr. Gabriel Junqueira, criador caprichoso e intel
ligente, fez a dous annos mais ou menos, acquisição de , 
um touro de raça hollandeza, e se bem que lhe désse 
o melhor trato possivel, este não se conformou, e foi defi
nhando até morrer. 

Igual facto se deu COln u~ touro (lhox:t-har:ne) impor.;. ~ 
tado da Inglaterra pelo cnador Zacharras Borges, um 
dos signatarios deste artigo, o qual, apezar de têl-o sempre 
em pasto especial ~ com bonl trato~ conseguio ap811aS 
obter llma Crla pessIma e sem valor algu'm. 

Ha neste munioipio algumas vaccas meio sangue de 
raça hollandeza e tourina, mais ou menos aclimadas, ' 
porém muitissi:n0 inferiores. E o facto do gado zebú 
não ser de maIS abundante de leité~ como o hollandez e 
o tourino con~tituem para nós UIna das n1elhores van
tagens, ~orque a abunda~cia daq.uelle liquido traz a in
fiainlnaçao nas tetas, vIndo muItas vezes a perdêl-os, 
~ssim como o bezerro, 



Isto se dá nas fazendas de campo onde é impossível 
um costeio diario ~ 

O Sr. R. Guimarães, que no seu escripto revelou pro
fundo conhecimen to da materia, é um distincto a.dversario 
das idéas do Dr. Jaguaribe. 

Quando trata do juizo do Dr Martinho Prado elle cahe 
das nuvens, por ver no abysmo aqui lIa que o eminente 
paulista tinha elepado ao septimo céo. 

O intelligente e importante fazendeiro Acacio Corrêa já 
fallecido, in1portou para sua fazenda, em Cantagallo, ha 
14 annos mais ou menos, um touro zebu que deixou 
grande producção e lisongeiros resultados. 

Este mesmo fazendeiro resolveu para o trabalho seis 
juntas de bois meio sangue, os quªes depois ,de criados 
foram calculados a 50 arrobas cada um, sendo offerecido 
1:00$000 por cada junta. 

O tenente...,coronel Francisco Marcm1des, fazen,deiro 
não meno~ intelligente e importante, cria actualmente 
em. sua fazenda do Cortiço, com o melhor exito possivel 
grande escala dessa raça aprecüiveL 

Alem delle os Drs. Vicente Elias de Moraes, Raphael 
Lontra e outros desenvolvem com grande proveito eS,sa 
industria abençoàda. , ' 

Entretanto, diante de tantos factos convincentes, 
diante das opiniões autorisadas dos Drs. Marcondes 
e Valladares t cahepor terra todo juizo levantado pelüs 
Drs. Prado e Jaguaribe. 

E' certo que o, leite constitue uma das esp~cialisações 
da. industria .pastoril, porém por emquanío não tratámos 
desse ramo, mas sim d'a valorisação das nossas fa
ze;lldas de campo, criando um gado apto para o trabalho, 
para resistir ás, longas viagens de centenas de leguas, 
entre o centro criador e o consumidor, de facil engorda 
e proprio para açougue. 

O zebú preenche pe,rfeitf:l,mente o nosso desideratum 
porque é o gado por exéellencia, porque aclimata-se em 
nossos campos, porque é a raça de maior peso,que ate 
hoje conhecemos.» 

RAÇA DOS P AIZES BAIXOS 

Os animaes desta raça tem os chifres curtos, colloeados 
quasi horisontalmente e arqueados por dianteJ sendo 
um pouco compridos de diante para traz. ~ . 

A frente apresenta uma forte depressao terlDluada 
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sUperiormente em ponta e cujas bordas apparece!ll COlno 
duas linhas' divergentes que se dirigem para o uIveI das 
orbitas; os ossos proprios qo nariz são uni~os na linha 
média, formando uma espeCle de abobada ogIval. 

'Os ossos maxilIares superiores são pouco deprimidos 
ao nivel de sua união' com os do nariz. 

O porte dos bois de raça, holIandeza varia :m~i.to, sendo 
grande, nlediano ou pequeno, conforme a fertilIdade das 
regiões eln que habita; o lnaria de l m,40 e l m ,45 por ul? 
comprimento desde o focinho á cauda de perto de dOIS 
metros. 

O typo de menor ,tamanho nunca e inferior a l m,20por 
um comprimento de 101,70. 

O terço posterior é pouco musculoso e apresenta em 
muitos casos nlusculos ponteagudos e estreitos, offere
cendo nas . femeas a particularidade de um ' aprumo 
defeituoso, porque são muito approximadas as rodilhas. 

As tetas são bem desenvolvidas nas vaccas, são de 
fôrma regular, com conductos pouco volumosos, dis'
postas em eirculo e eujos bicos são largos e cOlnpridos; 
a eauda eurta, relativamente ao tanlanho das rezes, 
sempre está eahida e sua base penetra bastante entre os 
ischios. 

b pello é parnpa, negro, branco, vermelho ou verme
lho-escuro, encontrando-se todas as cores n1Ísturadas 
quasi sempre com a branca; porém as que predominam 
são este e o negro ou pampa propriamente dito. 

As aptidões predominantes desta raça, são a pro
ducção de leite e a engorda, estando ambas desenvol
vidas em seu nlaior gráo. 

Entre as variedades da raça dos Paizes Baixos encop-JI 
tram-se tresque se celebrisaraln e as quaes varrlOS 
dedicar algunlas linhas. 

São elIas: a raça Durhanl, a raça holIandeza e a raça 
flamenga. 

RAÇA DURHAM 

Esta raça formada na Inglaterra pelos cuidados de 
Bakewel, pelo methodo de cruzarnentos consangueneos 
(breeding in-and-in) caracterisa-se por volunle pequeno 
do esq~eleto relativamente a massa do corpo; cabeça e 
extremld~de.s sumnlanlente finas, largura muito accen
tuada do peIto, o que faz que pareçam nluito lnenor e 
nos membros anteriores, grande desenvolvimento das 
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massas adiposas sub-cutaneas, muito ,mais accentuadas 
nasvaccas, nas quaes chega'a serexcessivaaaccumulação 
de gordura na base da cauda e na ponta dos ischios. 

Nenhuma outra variedade tem os lombos mais largos 
e aplainados, nem as ancas mais separadas assim como 
tambem não ha outra raça na qual seja, mais curta a 
distancia que separa a anca e a ponta da nadega, nem 
que tenha menos desenvolvidas as massas musculares 
da garupa e do musculo. \ 

Estes caracteres desenvolveranl-se pelo cuidado dos 
criadores, em attenção' ao gosto de sel!lS compatriotas, 
que gostam mais das carnes do .lombo e do peito do que 
das extremidades. 

A côÍ' do pello nesta raça é vermelha e branca, diver
samente combinadas e quasi sempre sem outra mistura. 

A precocidade não é uma condição propria desta raça, 
porque outras a possuem igualmente; porém este desen
volvimento precoce do organismo, cuja faculdade se trans
mitte hereditariamente, não deixa de achar-se em ~epen
dencia im~ediata conl outra circunlstancia, e é que a 
precoCidade não se manifesta, senão continuam as in- " 
fiuencias 'que a determinaram, desapparecendo rapida
mente logo que cessam de actuar estas causas. 
Na~ diversas familias que derivam desta raça não ha 

aptidão para a secreção laotea a mais caracterisada, 
com especialidade nas que se acham melhoradas, pois 
nellas ê normal a abundancia de leite. 

RAÇA HOLLANDEZA 

E' uma outra variedade de raça dos Paizes Baixos. 
Distingue-se ppr seu grande porte e corpulencia. 
Nas vaccas as tetas são muito volumosas e o ubre 

largo e dirigido para ci.ma. " 
, Os chifres são multo finos, a PE311e grossa porém 
branda, o peito é UlTI tanto pequeno, o dorso bastante 
curvo, a cabeça é pequena, o pescoço curto e a côr do 
pelllo, pampa, predo~inan.do o branco. . 

Este gado é o que qua~l semp~e se destlna a melhora 
das raças nos outros paIzes, pOIS suas V8ccas são con
sideradas por muitos como as melhores leiteiras. 

As vaccas tem um comprimento medio de 2 metros 
a 15 centinletros, sendo o porte de 1 metro e 44 centi
metros. 

LIVRO DO CRJADOl\ 19 
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RAÇA FLAMENGA 

Terceira variedade da raça dos Paizes Baixos. 
Distingue,-se das outras por sua conformação e por

que as paredes latteraes do peito são extremamente 
ar-queádas, sendo além disso, pouco desenvolvidas. 

As tetas tem fórn1a regular, conductos galactoforos 
volulnosos e os ubres grandes. 

Ot porte é proximamente de 1 metro e 45 centimetros 
por 1111S 2 de con1primento. 

A aptidão para a secreção la.ctea na raça flarnenga. é 
um POllC,O menos desenvolvid~ que na vaaca hol1alldeza., 
poréln .no entretanto ha vaccas que podem segregar 
annllalmente 4.000 litros de leite. 

A vacca flamenga engorda com muita facilidade, e é 
éx.cellente para producção de carne pela Q,bundanciadesta. 
Os bois não pr~stam para o trabalho. 

RAÇA SUISSJ\ 

Existem tres variedades de gado suisso, o de Friburgo 
ou de Berne, o de Hasti e o de Sch\vitz. 

Todos são nota veis pela abundancia d~ ~eite que for..,. 
necem. 

A de Friburgo ou de Berne é collossal, a de Hasti é 
peqnena e a de Schwitz é maior que a de Hasti e menor 
que a de FrilSurgo. 

Gado Friburguez ou Bernez . - Estatura 4 pés, e 8 alO 
pollegas nos dois sexos. 

Os bois e as vacca~ não pesam menos de 500 a 600 
kilogrammas; tenl ° pello pintado de preto, brancÇ> e 
vermelho~ predolllinando esta ultima côr eln toda~ as 
partes do corpo, con1 excepção da cabeça, que é ordina
rian1ente branca, esta parte é curtd e gro~sa; o pescoço é 
muito espesso e carnudo, 'o peito é largo, a papada n1011e 
e desce muito, ° corpo macisso, ° \'entre enorn1e, a ori
gem da cauda n1uito elevada, as extren1idades e prin
cipalmente os jarretes não offerecen1 Ul11a conformação, 
um ca,racter de força sufficiente para supportar facilmente 
UIna tão pesada massa, assim estes al1imaes tem andar 
lerjto e pesado e são pouco proprios para o trabalho. 

Esta inaptidão para o trabalho deriva-se de sua 
constituição nervosa. 

As vaccas bernezas ten1 man1mas enormes de onde 
d.escem torrentes de leite; 24 e muitas vezes 30 litros por 
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dia, porérn este leite é abundante em serosidade, pobre. 
em caseum e principalmente em butyrim e é a produção 
de uma enorme quantidade de forragem. -

Habituadas as pastagens luxuriantes dos valles helve
ticos, o gado que sahe é grande consumidor e não se 
pó de manter senão com a condição · de obter as pastagens 
mais succulentas ou alimentação a mais abundante no 
estabulo. 

Accrescentaremos que a engorda destes bois é pouco 
fructousa; fica muito caro e a carne é pouco apreciada. 

Gado de Hasti.- Este gado habita as mais elevadas 
pastagens dos Alpes, não longe das neves eternas; é 
pequeno e pesa apenas 450 a 500 libras. 

Esta raça telll pouca disposição a engorda, t :llvez por 
causa da vida activa, e de certo modo possível que leva 
nos Alpes, pois em outras oondições torna-se soffrivel
mente gorda. 

C.omo esta raça vive do pouco) que póde achar sua 
subsistencia sobre montanhas quasi aridas, e fornecer 
muito leite comparativamente ao seu porte e a sua ali
mentação, póde convir a nluitas regiões. 

Gado Schwitz - E' a melhor raça suissa; boa lei:" 
teira, engordando facilrnente e muito apta para o tra
balho. , 

Seus c'aracteres são: côrvariavel, em geral baio parda 
com uma risca averrnelhada nas costas" pelld do Ínte
rior das orelhas fuIvo, cabeça larga, qu~drada, cachaço 
bem pronunciado, chifres fortes, pretos,olhar vivo, testa 
curta e carnuda, corpo . longo, costellas arredondadas, 
dorso horisontal, extremidades fortes, jarretes largos, 
tendões flexores das extremidades bem pronunciados; 
exprimem junto do corpo força e vigor. 

As mammas da vacca são amplas e guarnecidas de 
seis mamelões, e seus vaS03 mammarios são nluito 
apparentes. 

A respeito desta raça diz Bella: 
( Póde se dizer que, sob o ponto ' de vista das fôrmas, 

nenhuma outra raça approxima-se tanto do bello ideal: 
sob o ponto de vista das forças poucas se lhe podem 
comparar ») 

Suas qualidades leiteiras são muito conhecidas. 

Para corroborar ° que fica dito vamos transcrever um 
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artigo publicado em um jornal de Juiz de Fóra - A 
'Demoeracia, a respeito do gado Schwitz, em 1886. 

Eil-o : 
« Na exposição que o nosso municipio acaba de rea

lizar com tanta galhardia, é forçoso confessar, a industria 
pastoril foi apenas representada; não sabemos se por 
causa justificavel ou se o facto revela descuido incuria 
da zona criadora no aperfeiçoamento das raças das di
versas especies de animaes que se criam nestaprovincia, 
sobretudo da bovina, que constitue a principal riqueza 
dos campos. . 

« E' sabido que aqui na nlatta louvaveis esforços tem 
sido empregados por alguns fazendeiros para o melho
ramento do nosso gado. 

« Entre outros distinguem-se o cdmmendador Do
mingos Theodoro de Azevedo Junior e o Sr · Antonio 
Bernardino de Magalhães; que importaram gados de 
muito boas raças. 

« A vacca Schwitz é considerada entre as de primeira 
ordem para o fornecimento do leite. 

« Se não vence pela abundancia a vacca hollandeza de 
Weckerlin, vence-a pela qualidade do leite, incontes
tavelmente igual ao das afamadas Jersey e as de 
Herepond. 

« A raça Schwitz deve merecer a primazia, porque 
reune em si a lnaior somlna das boas qualidades que só 
se encontram isoladas nas outras raças. 

« Para o fornecimento de carne esta raça é excellente; 
engorda facilmente; e mesmo como formato não tem a 
invej~r as bellas vaccas normandas. 

« Os bois Sctwitz occupam o prÍlneiro logar para o 
serviço de carro, tendo uma força maravilhosa; ex
cedem mesmo aos da conhecida raça portugueza Bar
r030. Não são ligeiros, porém isso, para um paiz mon
tanhoso como o nosso, é uma bôa condição. 

«Mesmo este deffeito, se o é, desapparece pelo cru
zamento com as raças do paiz. 1,) 

RAÇA INGLEZA 

As mais estimadas ,raças b0.vinas da Inglaterra, ex
ceptuando a Durham da qual Já fallamos, filiando-a á 
raça dos Paizes Baixos são os bois de Suffolk e de He
reford, que têm unla corpulencia colossal e grande 
aptidão para a engorda. 
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São caracterisados por uma pequena cabeça, pescoço 
deIgaflo, dorso horisontal, etc. . "-

Ha novilhas destas raças, que com quatro mezes, 
])esam mais de 400 libras, e bojs gordos que pesam mais 
de 3.000 

As vaccas de Hereford são excellentes leiteiras. 

RAÇA ESCOCEZA SEM CHIFRES 

Esta raça .. originaria da Asia, acha-se espalhada pela 
Inglaterra e principalmente pela Escossia. Encontra-se 
tambem na Irlanda. . 

Seus caracteres são: ausencia completa de chifres e 
mesmo achatamento e concayi-dade nos logares em que 
elles se elevam nas outras raças, parietal e crista do 
occipital muito fortes, estatura grande, peito, garupa, e 
espaduas muito musculosas, papada descendo abaixo 
dos joelhos" pelIe fina, pellos rentes e finos; pello branco, 
misturado de rosa e vermelho; muito docil quer na 
pastagem, quer no estabulo ; muita força e coragem, 
dando mais marradas com o peito que conl a cabeça, 
abundancia de leite e aptidão para a engorda~ 

Os productos desta raça com as vaccas de chifres 
apresentam-se sempre sem chifres ou com pequenos 
chifres adherentes á pelle que não tardam a cahir. 

RAÇA NORMANDA 

Conhecmn-se duas principaes, a do Cottentin e a do 
paiz d' Auge; mnbas fiotaveis por sua corpulencia. 

O porte da primeira é de cerca de 5 pés, o peso bruto 
1.500 a 1.600 libras. , 

Estaraça tem a cab'eça comprida, a côr do pelIovariavel, 
estructura pouco macissa, corpo comprido, dorso abo
badado, ventre volumoso, membros 'delgados, jarretes 
curtos, cauda muito lllettida entre as nadegas, que são 
muito delgadas. 

Esta raça é pouco propria ao trabalho, não dando leite 
na proporção de seu volume e de seu ~onsumo, o merito 
desta raça é fornecer abundantemente uma carne suc
culenta e muito ~ebo excellente. 

A raça do paiz de Auge, chamada tambem raça' de 
HQllanda, é o producto de uma importação queniã,Q é 



- 294-

antiga; propaga-se nos limites estreitos, póis em ricas 
pastagens, como as da Normandia, convém engordar, 
não criar gado. 

Differe da precedente pelos caracter~s seguintes es
tatura unl pouco, menos elevada, peso menos conside
ravel, côr differente, sendo nlanchada de vermelho, de 
branco, de preto, etc:; cabeça nlais curta e mais larg?-~ 
chifres curtos, grossos, brancos. e arredondados no fim; 
costas menos curvas, vel1tre menos volumoso, extremi
dades menos delgadas, couro mais espessÓ. 

Como a precedente esta raça só serve para a produc
ção de carne. 

RAÇA DE GASCONHA 

Depois da Normandia, a da Gasconha é a raça maiS 
criada em França. 

Seus caracteres são: cabeca volumosa em todas as 
suas dimensões, chifres conlpridos e grossos; papada 
descendo muito baixo, espaduas espessas, garrote baixo, 
corpo comprido, pouco ventre; dorso curvo, cauda presa 
muito em baixo, jarretes largos, couro forte. 

A carne da vacca gasconha é q uasi tão estimada nos 
açougues como as raças normandas , é nlesmo superior 
quanto á bondade do sebo; é muitopropria para o tra- -, 
balho. . 

RAÇA CHAROLEZA 

Os a,nimae~ desta raça tem de peso bruto 650 a 750 
libras; pello quasi sempre vermelho de diversas nuan- ' 
ças, algumas vezes branco como o leite, cabeça curta, 
quadrada, fronte larga, chifres grossos, curtos e polidos, 
de côr tirando ao verde, dirigidos horizontalnlente e le
vantando-se um pouco em ponta; olhos ao nlesmo 
tempo vivos e suaves, orelhas horizontaes e cabelludas, 
ventre volu111oso, extremidades curtas, jarretes largos, 
anqar pesado e firm e. 

Depois de ter, COlTIO animal de trabalho, feito um ex
cellente serviço, o boi charolez engorda-se facihnente, e 
sua C'11'ne é preferida a qualquer outra nos açougues de 
Lyão. 

RAÇA AUVERNHEZ DE SALERS 

Esta raça? que é eminentemente apta para o trabalho, 
tem os segulutes caracteres: 
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Estatura 4 pés e 2 a 6 pollegadas; pello curto, macio, 
lusidio, quasi sempre de um vermelho vivo sem man
chas, cabeça curta, fronte larga com uma grande abun
dancia de pellos ericado$ no touro; de chifres curtos, 
grossos, lusidios, aQertos, levemente contornados á 
pônta, cauda forte, principaJn1ente na parte superior; 
espaduas ' grossas, peito longo, papada descendo até o 
joelho; corpo espesso, cylindrico, '~entre pouco volu ... 
mos.o; dorso horisontal; garupa volumosa, nadegas 
largas, quadris estreitos; junctura da cauda muito 
elevada; extremidades ,curtas, jarretes largos, andar 

., 'pesado, aspecto vigoroso, mas annunciando mansidão e 
.' docilidade. 

Esta raça acha-se desde tempos immemoriaes estabe .... 
lecida nas montanhas, no fi'eio das quaes se acha cons
truida a pequena cidade que lhe deu o nome. 

Occupa pouco espaç07 multiplica muito e mais que 
nenhuma outr'a raça bovina da Europa espalha;,..se ao 
longe em todas as direcções7 não para propagar a especie, 
mas' para puxar o arado e depois abastecer os açougues. 

No entanto sua engorda é longa ' pouco economica e 
sua carne não é muito estimada ;póde-se attribuir este 
effeitõ a duas causas: a primeira é a rusticidade de sua 

"complexão que a torna tão propria a supportar rudes 
trahalhos; a segunda ao uso de bistornal--as em lagar 
de castrai-os por ablaçãó, o que faz com que senlpre con
'servem um resto do caracter do touro. 

As femeas desta raça robusta são pouco abundantes 
em leite, porém o ,que fornece é muito rico em caseurn. 

RAÇA ITALIANA 

Esta raça apresenta os seguintes caracteres: chifres 
horisontaes, curtos, dirigidos para diante e Ulll pouco 
curvos na ponta . 

O porte é médio e apenas sensivel a diflerença entre o 
tamanho dos machos e o das femeas; os In~nlbros são 
cuMos e fortes; a pelle dura,grossa,coberta de pello fodo 
e espesso; as malun13S vohunosas, de fórn1a irregular 
e munidas de mamelões compridos e grossos; a aptidão 
predominante é a ptoducção de .leite mais notaval por sua 

'qu~ntidade de que por sua qualIdade. Não serve para a 
engorda~ porque suas carnes são duras e pouco sabo
rosas. 
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RAÇA ALLEMÃ 

Os chifres desta raça são implantados q ';1asj horiso.n
tal mente na frente, são arqueados por dIante e mUlto 
curtos. As fossas nasae~ em vez de formar uma-agiva 
como na raça dos Prnzes Baixos, são, pelo contrario, 
aplaiuadas, pelo quu parece luenos profunda a depressão 
dos ossos fron táes. 

A extremidade do pequeno maxillar superior curva;..se 
para diante, formando articulação com o osso nasal ~ o 
grande maxillar superior correspondente. 

A cara em logar de ser triangular como na raça dos 
Paizes Baixos é, pelo contrario~ quasi rectangular e 
deprimida. , 

Esta ràça pertence á categoria das de maior tamanho, 
pois ha touros que têm um porte de 1 metro e 65 cellti
metros, e um ~omprimento desde o focinho á base da 
cauda, que algumas vezes pa.ssa de 2 metros. 

Varia no entanto muito o tamanho entre o touro e a 
vacca, pois na femea raras vezes excede o porte de 1 
metro e 22 centimetros. 

A cabeça do gado vaccum 'allemão não é muito grande; 
'os ossos são volumosos e apresentam soba/pelle grandes 
proeminencias. O pescoço é grosso, o peito pouco des
emvolvido, os lombos largos e curtos, as ancas pouco 
separadas, e as nadegas escassamente musculosas; a 
garupa é curta, a cauda longa na sua base e pouco pel
luda na extremidade, as tetas nas vaccas são vai um o 
sas, regularmente conformadas e com mamelões bem 
desenvolvidos; nos machos encontra-se ás vezes uma 
direcção defeituosa dos chifl'es, que se dirigem para 
baixo. 

Nesta raça observam-se as côres negra, castanha, 
vermelha e branca, no pello pOré lTI a mistura delles é 
muito di ::. tincta. O pr~to nunca domina, e pelo contrario, 
o vermelho prepondera sobre os outros. 

O branco fórma manch;l s 111ais ou il1enos extensas e 
diversamente espalhadas sobre o corpo e cabeça. 

A aptidão desta raça é a secreção lactea. sendo pouco 
notavd sua conformação para a. engorda., o que depende 
de seu' lento desenvolvimento, grande volume do esque
leto e má qualidade da carne, pelo que geralmente se 
destinam as femeas á creação, não conservando os no
vilhos senão lUui'tO pouco tempo, e ernquanto são aptos 
para o eonsun10 pubheo. 
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RAÇA DINAMARQUEZA 

o gado da Dinamarca,que não passa de uma variedade 
dá precedente, é explorado para a extracção da manteiga, 
sendo grande a exportação deste producto para os di
versos paizes do globo, não ex'istindo região alguma 
como a dinamarqueza, onde se dirijam as leiteiras com . 
. tantos cuidados, empregando-se os methodos mais per-
feitos e scientificos: . 

Além disso, esta variedade é muito apta para a en
gorda, produzindo junctamente com a secreção lactea, 
uma dupla pr<1ducção que rende grandes lucros. 

O gado dinamarquez têm bôas fórmas, embora a ca
beça seja uni pouco chata .. os chifres são finos e de 
mediocre comprimento, o terço posterior é)argo e car
nudo,e os orgãos mammarios nas vaccas são muito bem 
conformados. A côr do pello é uma nlÍstura de branco 
e castanho. 

RAÇA IRLANDEZA 

Esta raça tem os seguintes caracteres especificos . 
cornos implantados bastante altos na frente, dirigidos 
de um modo oblíquo de baixo e um pouco! de traz para 
diante. 

Pertence as de porte menor que se conhece, pois n,ão 
excede de 1 metro e 35 centimetros nos machos e é por 
conseguinte muito menor nas femeas. 

Em geral são animaes de ossos pouco desenvolvidos, 
pescoço 'curto, cabeça alta, dorso Cl.lrvo e peito pouco 
profundo; a garupa é curta, ponteaguda em geral e 
caudaFcompríd~t; as tetas deconformaçâo regular, têm 
mamelões demasiado volumosos, a aptidão predomi
nante desta. raça é a producção lactea; notavel, não por 
sua abundancia corno púr sua riqueza de principios nu
tritivos que contém; finalmente devemos consignar que 
esta raça distingue-se de outras por sua sobriedade, vi
vacidade, agilidade e vigor que a tornam muito apta 
para o trabalho assÍln como tambem uma carne delicada 
e pouco agradavel. 
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CAPITULO V 

Partieuláridades ánatomieas e pb)'slo
logicas do boi 

o boi é de indole pacifica, bondosa, de passo lento e 
temperamento sanguineo-lymphatico, indicando clara
mente, Sua tendencia ao repouso e a necessidade de, 
uma abundante alimentação. 

Nenhum outro animal aproveita como o boi tudo o que 
seja favoravel ao seu desenvolvimento, circumstancia 
essa que pern1itte a accumulação excessiya da gordura 
nas _ partes internas e externas de seu corpo, contribuindo 
para isto especiahnente. 

O tecido cellular do boi é, en1 estado normal, brando) 
esponjoso e b81n distribuido; rodeia os orgãos unindo-os : 
e separando-os ao mesmo tempo; penetra na espes
sura dos tecidos mais importantes e chega desta fôrma 
aos ultimos elementos anatomicos do organismo. 

A contextura deste tecido tem além disso a faculdade 
de servir de deposito á gordura, cuja abundancia indica 
a propensão que tem o boi para a engorda. 

Certas circumstancias variaveis e relacionadas com a 
criação e pistoraçâo do gado vaccum, juntas ás condições 
topographicas que carecem os terrenos, podem favo
recer as disposições da aspecie que nos occupa, relativa
mente a seu porto, fôrmas, peUe, tecido cellular frouxo 
e. condensado e como consequeucia immediata, a resis
tencia necessaria e especial nestes animaes para resistir 
ás fadigas e trabalhos lnais excessivos. 

Por mais poderosas porém que sejam estas cau~as, 
podem ceder ante a influencia peculiar do organismo do 
animal, maxime attendendo ... se ao regimetn a.limenticio 
a que deve ser submettido. 

O apparelho digestivo do gado vaccum apresenta 
certas di.sposições importantes e cujo conhecimento é 
necessarlO. 

Privado de dentes incisivos na mandibula superior o 
boi apanha os alimentos por meio da lingua, sua super
flcie é guu:necida para esse fin1 de pequenas prolon
gações conICas e corneas; depois submette-as á acção 
das mandibulas, que, dispostas 8lTI fórma irregular exe
cutaln a mastigação das forragens duras e grosseiras. 
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Est~ falta , de incisivos superiores explica a difficu~ 
dade que experimenta o boi para nutrir-se nos pastos 
que têm hervas curtas. 

O estomago do boi compõe-se .~de quatro cavidades 
InalS ou menos accentuadas, das .k}uaes a Jnaior, deno
minada pança, póde conter 150 a 200 libras de alimento. 

Os outros tres compartimentos são: o bonet, cujo in
terior offerece um a disposição semelhante a das ceilulas 
que as abelhas fabricam; o livro, assim chamado' por 
causa das nU111erOSas folhas que o coustituern, e o coalho) 
que é o estornago verdadeiro, isto é,#o orgão onde par
ticularmente se effectua a digestão. 

A verdadeira digestão do boi só começa depois que os 
alimentos primeiramente deglutidos, tenham soffrido 
pêla segunda vez a acção combinada dos grandes mo
laras e da saliva s'egragada na cavidade buccal. Este 
phenomeno, que se verifica depois da primeira masti
gação, é conh ecido pelo nome de ruminação. O boi ru 
mina frequentemente em estado de repouso . 

. Qualquer que seja ' a importancia da digestão gastrica 
do boi, necessita completar- se con1 a que se effec~tua nos 
intestinos delgados e grossos. / 

O comprimento do conducto intestinal foi avaliado em 
47 metros proxÍlnamente f e isto explica' a differença que 
existe entre a natureza essencialmente vegetal do ali
mento que consome o gado vaccum e a substancia 
exclusivamente animal que este alimento deve formar 

Em resumo: a importancia da funcção que O apparelho 
dige~tivo do boi tem de executar é a seguinte: 

1. o No grande desenvolvimento e comprimento de~te 
appárelho,que produi por oonseguinte a elaboração mais 
co'nlpleta dos alimentos) graças ao actú da ruminação e 
em permanecer nos recept~oulos gastricos, o tempo 
necessário para transformar-se completarnente as sub
Maneias alünenticias em productos asssimilaveis. 

2.° Nos effeitos que produz a alimentação que se admi
nistra, sobre o temperamento e constituição do anünal, 
tanto relativanlente ao seu desenvolvimento como ao 
modo de criaI-o. 

Em seu conjuncto o apparelho digestivo do boi repre
senta uma capacidade extraordinaria e esta capacidade 
expliCá as causas d~ sua adaptação ás condições ali
luentiClas que se premsa para engordal .. <;:>s. 

A cJnsequenci~ l13;tural de uma digestão é a producção 
abu odante dos hquldos, sangue e ly-mpha dos quaes o 
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organismo se apropria constantemente os elementos que i 

necessita para conservar sua 'força e existencia; em uma 
palavra, o systema digestivo tem um grande influxo nos 
outros systemas organicos, e por conseguinte deternlina 
a natureza do temperamento da especie bovina. 

A importancia do systema gastro intestinal do boi está 
demonstrada pela correlação que existe entre o estomago 
e as diversas enfermidades de que possa adoecer o 
animal. 

Na pratica veterinaria é facil convencer-se que, qual
quer affecção um -pouco grave, complica-se no boi com 
symptomas que revelam uma modificação nas funcções 
do estomago, a saber: ausencia da ruminação meteo
risino. incha~ão do buxo, gastritis, gastro enteritis, etc. 

Da funcção que desempenha o apparelho digestivo, 
resulta formação de um liquido denominado sangt:te, ° 
qual nutre e desenvolve as massas musculares, deposita 
no tecido cellular a gordura, etc., sem contar com que 
todos os liquidos e solidos organicos ,dependem delle 
exclusivamente. 

A quantidade de sangue que póde fornecer um boi de 
medio desenvolvimento, pela effusão completa deste 
liquido, varia entre 4 e 5 % de seu peso. 

Os elen1entos que compõem o sangue, são os conhe~ 
cidos com os nomes de fibrina, albumina, materias 
graxas, etc., que concorrem para a formação da carne; 
outros que existem em menor escála servem para a 
formação dos ossos, os cifres, as unhas, etc. 

Como sabemos o coração, as arterias e as veias, cons
tituem o apparelho destinado á circulação do sangue. 

As veias do boi tem um diametro relativamente maior 
que as das vaccas frequentemente varias das primeiras 
aC0mpanhaln a uma mesma alieria'; disposição que,junta 
ao desenvolvimento nota vel das veias conductoras do 
sangue ao coração e que procedem dos orgãos digestivos, 
manifesta a importante funcção que des81upenham. 

Independentemente do apparelho vascular, por meio 
do qual se verifica a circuláção do sangue, ha outra ordem 
de vasos que mantém conl o primeiro intimas relações 
e que funccionam de um modo inlportante na constituição 
do animal 'que nos occupa. 

Estes vasos süo transparentes e conduzem desde a 
circumferencia ao centro UIU liquido branco. denon1inado 
lympha. Encontrando-'"se este liquido nos intestinos, na 
pelle (' em todas as partes nas quaes abunda o tecido 
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cellular, os lymphaticos atravessam de distancia em 
distancia, como sabemos, uns corpos ovaes, de volume 
variavel, chamados ganglios, nos quaes a lympha soffre 
certo trabalho deelaboraç,ão. 

A lympha que procede dos intestinos, toma o nome de 
ehylo e este se acha encarregado especialmente de formar 
a materia organica, ao passo que a lympha constitue o 
producto de decomposição incessante dos orgãos. 

Chylo e IYlupha confundem-se finalmente em um 
mesmo receptaculo para misturar-se com o sangue; 

'Nos bois, os lymphaticos são grossos; numerosos e ter
minam em ganglios muito volumosos; disposição que 
.concorda pEfrfeitamente COlU o temperamento deste 
animal e com a abundancia ,de seu tecido cellular. 

RESPIRAÇÃO 

A aoção dos orgãos digestivos completa-se pela funcção 
que desempenham os orgãos que compõem o apparelho 
respiratorio. 

Um boi produz em uma hora 271 litros de ar viciado 
pelo acido carbonico são: o oxigenio e o carhono emanado 
do sangue, f • 

O resnltado exterior mais apreciavel da transfornlação 
do sangue', no s'eio doS' pulmões, é o da producção de 
C6!'ta quantidade de calor que se eleva nos bois a mais 

, de 30°,9 centigrados0quando estão regularmente alimen
tados. 

Descriptos resurnidamente os traços caracteristicos 
das grandes funcções organicas) que desempenham, 
uma importante missão na natureza do boi destinado ao 
matadouro, procederemos ao estudo de 1óutr,a;~não.luenos 
notaveis e consideradas como indispensaveis, para o 
producto da carne e da gordura. 

Em prinleiro logar apresenta-se o apparelho loco
motor, cujo desenvolvimento nlais ou menos pronun
ciado influe na qualidade do boi de açougue. 

Em seu conjuncto, os ossos constituem o esqueleto ~ 
vasta armação na qual se apoia todo o organismo animal 
e c~Jo .desenvolvimento apresenta no boi dimensões 
VarlaVeIS. 

Perto de duzentos ossos contém seu esqueleto e o peso 
é succeptivel dE) variações, conforlue a raça, a idade, o 
alimento ou o temperamento do animal, 

Como dissenlos na prlnleira parte deste trabalho, Q 
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creSCirneI}to dos ossos verifica-se tanto em cornprimentc 
como em espessura, até que chega ~ época da vid8 
chainada adulta, na qual se equilibram o gosto e o desen
volvimento do tecido osseo. 

Certas raças bovinas possuem uma predisposição no
tavel para transforrnar as substancias alimenticias e111 
beneficio do system.a osseo; taes são as que .se dedicam 
ao trabalho; porém deve-se attender que crIando-se os 
animaes ao ar livre, em liberdade, com alimentos nas
cidos em terrenos calcareos ou nluito impregnados de 
productos calcareos. favorece-se o desenvolvImento do 
esqueleto; que certas forragens leguminosas produzem 
o mesmo resultado; que ,succede o mesmo com o uso 
das aguas chamadas seletinosas ou que se acham satu
radas de carbonato e de sulfato de cal, elementos mine
raes que dissolveram-se ao atravessar alguns .terrenos e 
finalmente, que um desenvolvimento desproporcionado 
do esqueleto Impede o emprego de reproductores machos, 
quando seu porte é muito maior que o das femeas. 

Nas raças, de engorda propriamente dit?s, procura-se 
dirninuir quanto seja possivel o desenvolvimento --do es
queleto~ enlpregando-se para conseguil-o reproductore$ 
de ambos os sexos, cujos ossos sejam pequenos e nos 
quaes predonline a substancia organicJ.t; o que se eon ... 
segue empregando-se uma alimentação cuja natureza e 
quantidade não :sejam susceptiveis de aúgmentar a ma. 
teria mineral dos ossos. 

De oada lado da fronte, o boi teIn dois appendices ou 
cornos, que servenl para a defeza e pelos quaes, como 
logo direril0s, póde-se conhecer a idade. 

Basta no entanto corisignar por ora que as hastes são 
mais finas na vacca que no touro, e parece quo ten1 em 
ambos os seres relações de sylupathia com os orgãos 
genitaes, pois vão se desenvolvendo e adquirern distincto 
caracter conforn1e se approxiula a época da puberdade, e 
alguns autores consignan1 que existe certa relação entre 
o numero de circulos, que exteriormente apresenta os 
chifres nas vaccas e o nun1ero de partos que tiveram. 

Quando se castra o~ touros na sua primeira idade, 
ficaul com os chifres mais finos e melhor contornados 
que quando castrados tardiamente. 

Consignou-se çom razão, que o grande desenvolvi
mento dos chifres é uma condição indispensavel para a 



- 303-

jungidura dos bois de trabalho, elnbora sejamos de opi
nião que não é tão exclusiva esta necessIdade, quando 
se exagera sua importancia. 

O oerto ê que, relativalnente a bois de engorda, serão os 
melhores a,quelles que tenham os chifr~s finos, brancos e 
de pouco comprimento: por isso na Inglaterra onde se cria 
o gado vaccum com o objectívo quasi exclusivo de lTIC
lhorar os animaes relativamente á sua produec;ão de 
carnes, chegou-.se a diminuir consideravelmente o com
primento dos chifres, como se observa na raça Durham, 
que tem elIes curtos; esta pr~tica ingleza é baseada no 
principio de que os chifres emp.regam para formar-se 
uma proporção consideravel de alirnentos, que incontes
tavelmente se utitisariam melhor em beneficio dos sys
temas muscular e adeposo. 

(,Juanto ao numero da ossos, o boi não apresenta diffe
r-ença com os outros animaes, e~cepto no corpo e no 
tarso. ' \. 

A partir destas regiões, os ossos tem caracteres espe
ciaes, assim se observa no metac~rpiano principal que 
re.sulta da soldadura dos metacarplanos completos. dis
tingue-se da dos solipedes por sulcos que se dirigem de 
diante para traz, e por duas superficies articulares sepa
radas por unia ranhura profunda, . . 

Do osso,da canna, o pé se bifurca em dous dedQs, for
mados cada UITI de tres phalanges; cuja primeira e se
gunda se parecenl com as dos solipedes, embora sejam 
·menores e a terceira ou phalange angular, é rnuito 
menos volunl0sa. 

Os ossos executam movimentos, segundo sabemos, 
por inserirenl.,.se neHes as massas musculares; a estas 
é que se dá o nome de carne e ás quaes deve o corpo 
suas fórmas arredondadas e contornos; que suavisa a 
pelle e tec.ido celIular' que a cobre ~ 

No pescoço, nas regiões supeI,'Íores dos 11lembros, na 
anca, etc., as massas musculares são mais consideraveis 
que nas outras partes, enc~ntran~o-se muita~ qua.si des
gup.rnecidas dellas, espeCIalmente na. parte InferIOr dos 
membros. 
Observa-s~ que nos touros os musculos das pa.rtes 

anteriores do corpo são muito rnais desenvolvidos que 
os das anteriores, variando, no entanto muito, quando o 
animal foi castrado em tenra idade. 

Algurrl~s observaçõe~ demonstraram que um. sY,'stema 
osseQ ffilUto desenvolVIdo tem por consequencla Imme-
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diata UIU augmento -relativo nas massas luusculares, o 
que envolveria a applicação de favorecer o crescimento 
do esqueleto em vista destes dados; porém não succede 
assim de ordinario, musculos longos e delgados rodeiam 
ossos volúmosos e prolongados, ao passo que, pelo con
trario, a um sy::stema deõssos curtos e tinos acumpa
nham geralmAnte lnassas mu~culart's des,envolvidas, 
volumosas e de exceliente qualidade. , 

Vimos ao falIar do tecido cellular que este é 'o-re
ceptacul0 da gordura, tanto no interior como no exterior 
dos orgãos. 

No boi a gordura se accumula de preferencia em redor 
dos musculos e entre suaç; fibrilhas, em redor dos rins, 
no ubre, base da cauda, etc. 

Os depositos de gordura exteriores servem para se 
apreciar a qualidade das rezes que se destinam ao con
summo publico e a que se encontra em redor dos rins, 
nos mesenterios e epiplopn, recebe especialmente o nome 
de sebo. 

Em geral este é mais branco e resistente que a gor
dura propriamente dita, e só se deposita nos tecidos do 
animal quando elle chegou a um periodo adiantado de 
engorda. 

A quantidade de gordura varia muito conforme a raça 
dos animaes; por termo médio constitue 4 ou 5 % do 
peso do corpo; porém esta proporção augmenta nos 
animaes cuja engorda já chegou ao seu ultimo termo, a 
ponto q~e sóbe o algarismo de, um decimo por cento. 

Quanto á qualidade da gordura depende da idade e do 
regimen a que se submette o boi; o animal novo tem o 
tecido gorduro~o mais lasso e branco que o adulto, espe
cialmente se foi alimentado durante muito tempo com rai
zes, quando s e verifica a engorda, conseryando as rezes ' 
no estabulo e empregando substancias farinaceas, como 
milho, residuos de colza, e linho, etc., e com o uso de 
bebidas farinosas, quentes, a gordura é mais branda e 
as vezes adquire cór amarellada. 

Uma engorda rapida, que dure tres ou quatro mezes. 
produz a accumulação de elementos gordurosos, antes 
no. exterior que no interior do organismo do boi~ e nos 
anlmaes que pelo contrario se preparam com tmupo para 
o matadouro, a gordura distribue-se com nlais unifor
midade em todos os pontos da econom'ia e dá ás carnes 
um aspecto especial. tornando-as além disso de excel
lente qualidade. 
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Accrescentaremos, finalmente, que quando , as rézes 
são demasiado gordas, a carne perde sua cór ver~ellia 
normal e torna-se placida ! e descorada, que a pratica 
dell:10nstrou ~~ todas as occasiões q~e ~ma engorda 
exagerada dImInue as faculdades prohficas dos rep~o~ 
ductores, e até chega com frequencia a provocar o aborto 
nas vaccas, sem contar os nume'rosos casos de dystocia 
de que póde ser a causa determinante. 

A pell~ tem importante funcção a realizar, sendo a 
principal dellas a respiração' cutanea que com pl~menta 
a pulmonar. 

Fóra de circunlstancias anomalas, a actividade da pelle 
augmenta ou diminue, segundo sejam as condições ex
teriores em que se açham collocados os anirp.aes; assinl 
se observa que no boi encerrado quasi'sempre no estabulo, 
a pelle é branda, como infiltrada e munida de pello fino 
e suave, , ao .passo que é grossa, dura, coberta de pello 
longo, abundante e grssso, no animal que vive ' quasi 
sempre ao ar livre e exposto ás variações at'hmos
phericas. 

A maior ou menor espessora da pelle póde indicar eUl 
muitos casos a raça do animal, devendo ter-se sempre 
presente, como regra geral, que os animaes de trabalbo 
têm a pelle mais dura que os que se destinam á e,ngorda. 

Observam-se tambem grandes differenças sob este 
ponto I de vista em individuos' da Ulesma raça, pelo que 
importa muito apreciar o estado de gordura e rendimento 
provavel dos animaes, tendo-se em conta todas estas 
differenças . 

A limpeza, sempre que se v~rifique methodicaluente, 
augmenta a acti vidade das funcções da pelle e por con
seguinte é maior o appetite do animal que digera melhor 
os alimentos, aproveitando tanto mais as substancias 
nutritivas quanto luais limpas estejam as , foragen~ I 

e quantO melhor cuidadas se achem as rezes. \, 
No boi, os labios são mais grossos e rigidos que en1 

outros animaes, e por esta razão menos moviveís; assim 
é que não apprehendenl as alimentos senão por rneio 
da lingua. 

Alérn disso o labio superior ou focinho apresenta uma 
grande superficie des~uarnecida de pello e humedecida 
constantemente, provando que têm bôa saude. 

A língua do boi é mais desenvolvida que a do cav~l!o 
e sua superficie superior acha-se coberta de pup'ilIas 
corneas. 

LIVRO DO CRIADOR. 20 
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o intestino delgado e 11luito lllais largo que nos soli
pedes, o considerado juntamente com o intestino grosso 
unl conducto de uns 45 metros. 

Dos dados expostos subre a ol'gallisaç'ão do boi, resulta 
que no~te animal a importancia do apparel~lp digestÍ\:o 
pred?l111na sobre todos os ouJl'os ? que desta l~nportallCl~ 
da chge:3tão resulta U!E desenvolvlmento conslderavel no 
system:l sanguíneo-venoso e no lyrnphatico. 

Deste facto deduz-se quc' flS qualidades ·do bQi de córte 
dependem especialmcllte ' da actividade lnais ou menos 
accentuada, que tenha eite apparelho, e conforme o fim a 
que se proponha o criador. 

Todas as causas capa.zes de act.uar sobre o apparelho 
dige'3ti\'o, que ,' dil~ Jcta quer indirectatueute, devem ter 
por fim im medíato q u~ predor~nine, unl ou ?utro d~s sy,s
ternas sobre o qlU Influe, . Isto e, qU 'lS1 determlnar'a o 
temperamento do animal ; port:~m 3e debaixo do do nome 
de temperarnento se comprehende o predominio de um 
ou de yarios systema~ organico:;, e que conservam os 
restantes em CCI'ta dependencia, concebe-se que o tem
peràlnento do gado vaCCUln destinado a engorda, nã.o 
póje ser outro senão o sanguineo venoso e especial
mente o lymphatico. 

Deduz-se por conseguinte que basta para quo-prepon
dere tal temperamento, fazer conl que as funcções do 
apparelho digestivo se verifiquem com alimentos taes, 
em quaBtidade e qualidade, que redundeul em prov0ito 
do desenvolvimento da carne e da gordura e em prejuizo 
das partes osseas; por conseguinte cumprir-se-hão deste 
'modo as condições que r0quer o destino particular do 
boi de açougue. 

Pelo contrario o boi de trabalho, corno sua luissão é 
absolutamente diversa, é logica que exige condições 
organicas diversas, grande desenvolvinlento do esque
leto, tecido muscular quasi desguarnecido de gordura e 
temperamento sanguíneo arterial. 

A pratica da engorda denlonstra effectivanlente que 
uma alimentação escolhida, rica de substancias earbo
natadas, distribuida com regularidade e 'auxiliada em 
sua acção pelo repouso conveniente, senl que por isso se 
exclua o exercicio, e o melhor meio de aproveitar com 
vantagem a preponderancia do apparelho digestiyo nas 
eze s que se destInam ao açougue. 

, 
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- Circunstancias differentes, enlbora não 'de todo op
postas, deyem escolher-se quando se trata de anirnaes 
cujo destino seja a producção de 'força motriz. 

Quantoá 'constituição 'do boi. ' não se pó~e : negar de 
modo algum que se acha completamente subordinada 
ás condições, nas quaes se verifica a criação e a alimen
tação do animaL 

Em abstracto póde-se dizer que esta constituição é nos 
animaes de engõrda pouco en.ergica, as reaçções vitaes 
bastante lentas e que nã.o é, em ultimo ternlo, senão o 
resultado dopredominio · adqu.irido pelo ' systema lym
phatico na organisação do animal. 

CAPITULO VI 

Meio de conhecer a idade do gado vaecum 

A duração da vida do gado vaccum é muito difficil de 
fixàr, porque são poucos os animaes desta especie ~ue 
chegam ao seu termo normal. . 

O boi desenvolve-se até a idade de cinco ou seis annos, 
na qhal se acha já constituido de todo e permanece n~ste 
estado até a idade de dez a doze; na qual começa a 
decahir 'sua constituição organica; razão pela qual não 
devem ser conservados passada esta época, quer se trate 
de animaes de trabalho, quer de vaccas leiteiras. 

Os animaes desta especie acham-se aptos para a 
reproducção 11lUitO antes de haverem terfi!inado o seu 
vencimento, porém nunca se deve abusar desta pro
priedB.df}. 

Nas condições de desenvolvimento natural dos 
animaes, existe sempre uma relação necessaria entre a 
época da primeira e segunda dentição e o crescimento 
dos ossos que formam o esqueleto. ' 

A apparição successiva dos dentes caducos ou dentes 
de leite ·e sua substituição pelos permanentes. verifica-s\e 
durante o periodo de solidificação do systema osseo, 
periodo no qual todos os tecidos do organismo apresen
tam sua maior actividade para apropriarem os elementos 
que necessitam e os tem de constituir. . 

Este primeiro periodo da vida divide-se em duas 
phases, das quaes a ! primeira correspbnde ao tempo 
que decorre entre a sahida do primeiro pente definitivo, 
até que ~e tenham completado o:.; desta categoria. 
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Na primeira época e seguindo uma ordem detern1i
nada, é que se soldam as extremidades dos ossos largos 
nas quaes · se termina o desenvolvimento do esqueleto, 
e na qual por conseguinte adquire ° animal o porte que 
deve ter · 

Ta~beI1.l n~~se caso, e quando .a dentição é'completa, 
os tecidós e o muscular especialmente, adquiriram seu 
c9'mpleto .desenvolvimento e propriedades anatomicas e 
physiqloglca~. 

A evolução do apparelho dentario realisa-se, effetuan
do-se nos ossos maxillare~ um trabalho formador, pelo 
qual os dentes sae1n pop.co a pouco d.o alveoló e como as 
arcadas dentarias, friccionam uma contra a outra, d'aqui 
o gasto da superficie ;dos dentes, que impede que estes 
augmentem excessivamente em comprimento. 

A evolução dentaria depende por conseguinte da 
natureza do alimento que se dá ao animal; em reSUlno 
indicaremos que a ida,de do boi se conhece pela inspec
ção dos dentes e dos appendices corneos. 

O boi tem trinta e dois dentes, divididos en1 oito ~nci
sivos e vinte e quatr@ molares; porém só se inspec
cionan1 os primeiros, ge~almente quando se trata de 
conhecer a idade das rozes, devendo, no entanto, ter em 
conta as variações que imprimem ao desenvolvimento 
do systema dentario, as circumstancias variaveis de raça, 
precocidade, cresciInento, e genero de alimentação dos 
animaes cujo conjuncto de circumstancias exercem uma 
accentuada influencia na maior ou lnenor rapidez com" 
que se verifica, a evolução dos dentes, no gosto qu-e 
soffrem e nas dIversas transformações que se observam 
com tal apparelho dentario durante as varias época5 da 
vida das rezes. 

Os dentes incisivos do boi acham-se todos collocados 
no :maxillar inferior, moveis em seus alveolos e em con-
1acto quando está fechada a bocca, com a cartilagem 
fibrosa e redonda que se encontra no maxillar superior 
na organisação do boi aos dentes incisivos superiores. 

Os primeiros incisivos são, como diss81nos, caducos, 
e sua substituição pelos definitivo~, proporciona os cara
cteres necessarios para conhecer a idade das rezes. 

Cada dente compõe-se de duas partes: uma livre, 
aplainada de diante para traz, tanto mais larga quanto 
mais perto se examina de seu bordo anterior, e que vai 

f terminar por uma parte mais delgada, chamada pescoço, 
na raiz que se acha contida no alv~olo do maxill~r; em 
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seu conjuncto cada dente representa UIua pá, cuja mão 
é formada pela raiz. 

A superficie posterior da parte livre do dente, é obliqua 
e percorrida por dois canaliculos longitudinaes, entre os 
quaes existe uma eminencia de fórma conica, 'Cuja base 
'se prolonga e termina. para a extremidade livre deste, dá 
logar a que desappareça igualInente de um modo pro
gressivo a eminenciaconica que acabamos de citar, e os 

, canaliculos, que o limit'anl por anbos os lados, dizendo-se 
, neste caso que o dente se. acha nivellado. 

Ao mesmo tempo e a medida que se produz o desgàste, 
apparece sobre a superficie novamente formada pelo 
attrito, uma pequena linha transversal, amarellada, col
locada muito perto do bOl'do superior do dente. 

Esta facha, analoga a que se observa nos dentes do 
cavallo, estende se pouco a pouco pela parte média, 

: alarga-se, torna-se quadrad ,), depois redo~da e soffre,' em 
uma palavra, as meSlnas transformações que os de~lte~ 
sobre ', que radica, quando começa o desgaste de'stes. 

Ao contrario do que succede no caval1o, o gas,to dos 
incisivos do boi é aCOlupanhado de UIua diminuição de 
comprimento. Esses dentes apresentanl-se tanto mais 
separados e curtos quanto mais annos tenha a rezo 

O dente do boi é constituido por duas substancias 
principaes : a primeira, ou esmalte, fornla eru redor da 
parte livre e um pouco da raiz, uma camada continua, 
que é muito mais branca que a suparficie interna do 
dente; a segunda ou marfim, constitue o resto qo orgão 
dentai'Ío, e segundo continúa o, desenvolvimento do 
animal, a cav;idade interna do dente vai se e'nchendode, 

'marfim de nova formação, embora de côr mais muarel-
lada. ' 

Os dados que precedem permitte'm dividir o estudo 
sobre o conhecinlentQ da idade do boi em dois periodos; 
o primeiro comprehende ~s dois caracteres que propor
cionam os dentes caducos desde sua apparição até que 
comecenl a ser substituidos ; o segundo está relacionado 

-com a época em que os dentes definitivos vão appare
cendo, até que chega a época em que já não se neces
sita conhecer a idade do animal. 

Primeiro period9. -Dentes caducos - O novilho nasce 
ordinariamente com -quatro incisivos, porém no caso, 
bastante commum, deque nascesse se-mnenhuffi, a evo,
lução dentaria ,verifica-se do seguinte modo: .' 
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Do segundo ao quinto dia do nasl'timento sahem os 
chamados pás e osprimeiros medios) do quinto ao decirno 
dia apparecem s~gundos' llled.ibs. 

Do 15° 'ao vigesimo dia apparecelll os extremos. 
Em resumo, a evolução completa dos primeiros dentes, 

realisa-se no in~ervallo de 20 a 25 dias, porém até o sexto 
~e~, .não está completa em seu desenvolvimento a arcada 
lnClSlva. 

A quéda dos incisivos caducos v'erifica-se na ordmn 
seguinte 

As pás se desprendem do sexto ao decinlo lllez. 
Os primeiros medios, no filn de um anno. 
Os segundos, aos quinze mezes. 
Os extremos tardam até o decimo oitavo ou vigesimo 

nlez. 
Segundo periodo. -Dentes , permanentes. - .Quando a 

rez tem dezoito ou vinte nleZ6S as pás caducas são impul
sionadas para fóra pelos definitivos que se desenvolvem 
no alveolo, mas estas ultimas não terminam completa ' 
menteo seu apparecimento senão no fhn de dois annos 

Depois e de igual filOdo , os primeiros illcisivos Inedios 
sahem dos dois annos e meio aos tres da vida da rezo 

Os segundos incisivos medios só os fazem dos tres e 
meio aos quatro annos. 

Os extremos apparecem dos quatro e meio aos cinco 
annos. . 

Aos seis estes já acabaram completamente sua 
apparição. 

Dos sete aos oito annos nivelam-se as pas aos oito ou 
nove os inci!2ivos médios, e aos nove ou dez os extrenlOS. 
A~ medida que se efTectúa a nivelação dos dentes inci

sivos, observa-se que, seguindo a ordenl de sua evoluç.ão, 
tornam-se successivamente concavos, depois tomam 
uma fórnla quadrada e cada vez se accentúa 111ais a facha 
dentaria que descrevemos. 

Alénl disso aos dez annos o luaxillar torna-se quasi 
recto e os dentes oonleçam a separar-so um do outro. 

Dos dez aos doze annos, os dentes encurtaul-·se, sepa
ram-se cada vez mais entresi, e a linha centaria, que tem 
já unIa fórma quadrada, apresenta unl bordo esbran-
quiçado. " 

Desdo essa época 'vão se gastando rnais os orgão~ 
dentarios, a 111eza torna-se redonda e só o maxilla 
apr :.: scnt.a raizes redondas) rectas) amarellas ou escuras 
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Taes são 3S regras geralmente admittíd·as quanto ao 
que se refere á eyolução dos dentes n,ogado vaccum. 

No entanto, devemos fazer observar que ha muitas 
raças em que se manifes1an1 numerosos exemplos de 
precocidade dentaria. 

Assim 'ÍeIn-se consignado, que uma n'ovilha de vinte 
e dois mezes, tinha já as pás definitivas completamente 
desen vol vidas. . 

Outra de raça,normanda, aos vl{lte rl?ez~s, tinha já 
completamente fora a segunda pá e a prImeIra a pontO 
de desprender-se. 

Alguns autores citaram animaes de um anno quo pos
suian1 as duas pás de segunda dentição, cujo facto é 
ainda muito mais extraordinario que os 3nt riores. 

Estas irregularidades na appilríçüo dos deutes, são 
observadas com mui 1a fl'equencia nos animaes levados 
ÚS expo'Siçõe~. . . . 

As variações que se notaru LO gasto dos dentes de fi 
nitivos, dep~nden1 em grande parte da natureza das 
forragens, que constituCJll a alilnen laç:ào dos ar)\imaes~ 

Assim succede que C R alimentos. dur.Js o fibrosos e ,:s 
forragens de mà quaJídôde, gastalll mais a superHcie 
dent:u ia que a herva dos prados olÍ que u m ragimen no 
qual as materias farinaceas entrem enl granào pl'oporçãó, 
tendo-se visto nas vaccas alilnentadas COIll resíduos 
de fabricas,que seus dentes gastam de modo rapido 
com especialidade qu a ndo se prepararaIll estes resíduos 
en1 caldeiras de ferro. 

CONHECiMENTO D.\. ID,\.DE P ELA INSPJ<:CÇÃo DOS CHIFRES 

Os chifres, corno já dissemos, são dois appendices col-
1ücados Uln de cada l~ldo da fronte, que se adoptam a 
dois estojos ossoo .;, e os quaes co mnlunicam com as ca-
vidades froutaes, flue occupaDl a cabeça. 

Na base de cada chifre a pelle fórn1a uma prega, da 
qual nasceln todos . os anneis ou circulos, que servenl 
para se apreei .1' a idade do anin:al. . 

Logo que nasçe o b JZCl'rO, se ln~. pecclOnarmos C01l1 os 
dedos as regiõos externas da fronL\, teremos a sensação 
de un1 corpo pequonu , movel o rugosJ . 

No (inl de unl mel, o::ta. rugosi dade transforn:a-se em 
UilLI pequena tubc,rosidu(.1 e ponteagud,a, que so alarga 
paulatinamento a le termInar o pnmmro anno, que é 
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quando constitue o córninhó, levemente encurvado e de 
um comprimento de perto de 10 ou 12 centimetros. 

Dos 12 aos 15 mezes, apparece na base do corninho 
um circulo limitado por um rebordo pouco distÍncto 

Um novo circulo e outro rebordo smuelhante, forma-se 
ao . terminar o s!3gundo anno ; porém na realidade, 
até 'o terceiro, só apparece o terceiro circulo, ao mesmo 
tempo que os dois primeiros accentuam-se n1ais. 

Assim é que na pratica segue-se o costume de apre
ciar a idade de UIU boi, considerando -se o ultimo circulo 
formado como se fosse eflectivamente o primeiro, e par
tindo por conseguinte, quando se o observa, da idade de 
t1'es annos. 

'Cp,da anqo apparece um novo rodete, pelo qual é muito 
facil conhec~r a. ida.d~ de um an-Ímal, contando 'por tres 
aonos o prImeIro cIrculo, começall do pela ponta do 
chifre, e juntando-se a este algarismo tanLL:s unidades 
quantos circulas existam entre o primeiro e a base da 
haste. 

Como se vê, é bem simples o modo de se apreciar a 
idade do gado vaccum~ considerando o desenvolyimento 
dos chi fres, no entanto nunca Se de, e esquecer que os 
Célracteres que este meio de investigação fornece, não 
tem na verdade grande valor senão quando se achanl Ye
rificadcs pelo exame dos dentes, porque existen1 muitas 
causas capazes de modificar o desenvGlvimenf.o regular 
dos chifres. 

Entre essas causas pôde-se citar o desappare~Ílnento 
do circulo pela illfl uencia do l'ü\.ar da sanga nos animaes 

. sujeitos :10 trabalho, e além disso, a acção que determina 
o Inodo de criar ::lS rezes. ~(-\gundo os varias luethodos 
que existenl. 

Accresc8ntemos que as circumstancias ,especiaes em 
que se encontranl alguns animaes, quando 8111 sua ali
mentação 2lternan1 épocas de Hluita forragen1 COln outras 
em quo o tem n1uito escassa, tcn1 de exercer influxo 
luais ou menos graduado no desenyolvin18nto dos cir
clllps corneos, cujo caso é necessario ter em muita 
conta. 

Finalmente na velhice os chifres deforman1-se muito e 
é então muito difllcil aprec:ar-se a idade dos animac~. 
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CAPITULO VII 

lIIeios de Inelhoramento na especie bovina 

CONSIDERAÇÕES GERAES 

Dá-se o nOlue de rnelhorados aos animaes domesticos 
que, pelas modificações physi0as ou moraes que lhe im
primimos, tornaram-se mais aptos a satisfazer nossas 
necessidades e gozos; não é em proveito delles, porém 
sim em nosso, que exercen10S sobre elle nosso poder. 

Fazemos por exemplo augrnentar as mammas da vacca 
para que seja muito abundante sua secreção latea, para 
podermos utilisar o ll!ite. 

Embora e111 estado selvagem a femea na especie bo
vina não dê lêite fóra do periodo dó aleit;;mento, e que 
suas mammas sequem quando não tem bezerros a 
aman1entar con~ideramos como melhoradas as vaccas su
issas e flamengas cujas rhamas sempre volumosas~ são 
fontes inexgotaveis de um leite abundante '. 

Na ordem da na.tureza, o bqi não tom,a alimentos senão 
para obter meios de augmento do corpo e reparação dos 
orgãos ; na ordem de sua domesticação, este animal re
cebe en1 certas circumstancias Un1a alimentação supera
bundante á custa de seu viger e de sua saude, e consi
deramos COHlO melhoradas as raças bovinas que, se 

'affastando do typo. da ' especie, tem m~is aptidão para 
transformar em carne os alÍluentos que lhe prodiga
lisamos. 

As raças dOluesticas, producto de nossa industria, são 
pois para nós rnelhoramentos; pois que allas contribuem 
para nosso bem estar 

Porém 111uitas ,vezes abusamos do poder qUlJ nos foi 
dado sobro estes seres vivos esensiveis, desfiguramol-os 
inutilmente, o que é contrario á luoralidade e ao nosso 
bem estar 

Sem esta perniciosa influencia, a maior parte dos ani
maes dornesticos, em Iogar de melhorarem-se para nosso 
interesse, degencraIu' duplarnente, perdenl suas quali
dades naturaes e são privados daquellas que, em estado 
de domesticidade, faziam seu rnerito a nossos olhos ~ , 

O governo duro e absurdo ao qual estão subluettidos, 
enfraquece sua constituição, torna-os sujeitos a um 
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grande num·.:ro de moIestias, abrevia sua existencia -e 
leva, pela degradação dos l'eproductores ao rachitismo 
dos productos. 

INFLUENCIA DA ALIMENTAÇÃO SORRE O ~IELHORAMENTO 

DAS RAÇAS 

o clinla e a alimentação influenl muito mais sobre os 
aninlaes que sobre o homem. 

Modificações mais profundas ~ão o resultado da 
domesticação. 

O clima exerce mais influencia sobre o cava110. a 
alirpentação sobre o boi. 

Os bois anvergnezes, por exemplo; enlquanto tr"ba
lhaln na8 diversas partes da França, conservam seu 
caracter, porém uma vez engordados nn ~orm3ndia ou 
no Charolez, perdenl os attributos de sua raça e é sob o 
nome do bois charolezes ou normando;;.; (;ue elIes chegam 
aos açougues de Paris e Lyon . 

No Auvergne n1esmo, nas nlesnlas condições. vêm-se 
beIlas vaccas de SaJer e rachiticas vaccas de ~furat. as 
primeira~ são ~em nutridas, as segundas alimentadas 
conl parclffioma. 

Por toda a parte onde Dão se possa nutril- as abundan
temente, deve· se renunciar a formação ou a introducção 
d~ boas raças bovinas; se os anllnaes destas raças são 
quasi 'se 'npre o~ principaes agentes, (' os productos mais 
preciosos da cultura ~ sua prosperidade suppõe uma cul
tura \'igorosa. 

O mesmo nã.o acontece COI1'1: as outras especi,-s do~es
ticas, a agricu trura é quasi desconhecida nas regiõe~ do 
Oriente, onde não obstante se encontram as mais bellas 
raças de cava. los. e os carneiros que fornecenl lã ll1ais 
finas devem p1star em solo quasi arido. 

Excedendo-se par;], o cavallo e ca.rneiro a alimentrçlJ, 
torna-s \ pesada o primeiro e grosseira a lã do segundo 
e ao passo que duplicando-se :1 aliInentação se' se quer, 
impellir UHl b~)i á engorda. tira-se mais pro\"cito de 
seu 1I'abÇllho 011 angmenta-se a sccrecção lactea da "<lera. 

DO APPARELHAMENTO COMO MEIO DE :':II:LIWIL\\iE~TO 

Dá-se o nome de apparclhamento ;01, nili~l\) de dois 
animacsoreproductores, da mesma ou de raça diíferente. 
mas cujas rórmas e qualid:1l1es, qun ndo llÚ\.) SI 'j:1 11) seme-
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_1hantes, sejam pelo Dlenos harIllOnicas; havendo muito 
escrúpulo nas condições que tornam conveniente a 
juncção. " _ 

E' o que os inglezes chanlalll sclecção, systema . 
. seguido pelo celebre criadbr Bakewell. I 

/ A raça dos animaes cornigeros que elle creou para o 
açougue, di§tingue-se pelo pouco volume dos ossos, a 
grande abundancia de carnes, a redondez do corpo eDl 
fórma de barril, as pequenas dimensões das pernas; 
~egund~ esta conformação engorda-se, e conl ma.is 
economIa. 

Não é tudo: consegue-se obter UHl desenvolvimento 
extraordinario nas partes do corpo lnais saborosas e 
procuradas, dirigindo-se para ellas o a'ftluxo da alinlen
taçã:o por nleio de locuções e fi'Ícçôes habilmente appli
cadas; é assLIll que se consegue augmentar o volume 
dos nlusculos IOl1lbares e dorsaes quo forn13rl1 o que 
chamamos filet. 
B~ewell applicou estepríncipio aos carneiros com 

lllais successo ainda, de onde resultou a c\Jlebre vacca 
Dishley- Longwoods, na qual conseguiu diminuir de 
metade! o peso do osqueleto osseo e duplicar o pESO da 
carne. 

VANTAGENS E INcoNVENntNTES DA CONSANGUINI~ADE 

Para 111elhor se dispôr os apparelhalnentos é neces
sario escolher os reproductores entre os parentes mais 
proximos, taes como o pae, a mãe COln os tUhos, os 
irmãos e as irlnãs entre si 1 

Os inglezes chamanl estas uniões incestuosas in-and
in (propagação dentro); esta questão é viva.mente con-
trovertida. \ 

O primeiro argumen to que se aprcson I a en1 favor da 
consanguinidade é que as prilneiras raças ~"lUnlanas e 
animaes tiverarl1 que so reproduzir pela união dos mais 

' pr~ximos parente~ e que as prin1eiras familias forftlll 
necessariálnente tão bellas corno as que lhc!s succe
derarn. 

Depois, como comprehen.der que uma deterioração 
possa resulLar da união de dois individuos i2,'ualmente 
bem conformados? '--

Delaberre-Blain~, veterinario inglez affirnlou que os 
cavallos arabes de puro sangue são reproduzidos pelo 
in-and-im, 



- 316-

Se não houve'sse enlpregado f o 111eSmO lllCio, teda'po
dido Bakewell crear as suas raças ~ 

~feyneJl, quasi tão celebre como Bakewell, formou por 
este Brocesso excellentes cães par.a a caça da raposa. 

No entanto Buffon, Bourgelat e Barrão antes delle 
proscreveram estas uniões íncestuosas . 

. Um agronomo inglez, Sir John Sebrigt, que publicou 
cartas muito estin1adas sobre a arte de 'lTIelhorar os ani ... 
maes" oppoz-se ao in-and-in. 

Um outro agronou10 inglez, que fez experiencias do 
lTIeSmO genero sobre porcos, chegou a uma degenera

: ç,ão' que quasi todas as femeas tornararü-se estereis e as 
q.ue cons~biam pariam leitões tão rachiticos que mor
rlaITI quasl ao nascer. 

As expericncias de Kuigat, outro agronOlTIO inglez, 
repetidas na Suissa, estabeleceul que o primeiro produ
cto nasco bem conformado, porém nlenor que um outro 
da mesma raça, indo, tornando-se cada vez mais rachi 
ticos até perderem a faculdade de repruduzirem-se. 

Esta enerva,ção, diz Sinclair, é inevitavel, por mais 
cuidado que se tenha em evitaI-a. 

No entanto não se pó de ,1ctualmente negar que na es
pecie bovina e ovina o cruzamento consanguineo não 
apresenta os inconvenientes apontados pelü's autores 
que enumermTIOS, antes pOrélTI de indicar as circums
tancias nas quaes deve-se empregar a reproducção em 
consanguiniclade COl110 methodo zootechnico. é quasi su
perfluo dizer, que 111uis que qualquer outro, este systema 
exigé uma escolha seVlTa e intelligente dos reproclu
ctores. 

Diz Cornevin : 
Todos os quo apresentarem qualquer defeito ol'ganico 

ou funccionaI transmittirmTI illfallivelmente estas imper
feições aos seus descendentes el'agerando-as de geração 
em geração. 

A fidelidade na potenci:t hereditaria sendo seu cal'acter 
dominante, é indicada quando so quer fixal-o enl uma 
laU1ilia um c,aractel' ou urna aptidão, qualquer que seja o 
rnddo por quo tenha appa.recido. E' o verdadeiro meio 
de transformar n. variedadu en1 sub-ra.ça e ern raça e, 
não querendo-se ir até ahi, l:onstituir UUla família nota
vel, um rebanho seguido. 

Todos os grandes criadores, os Collings os Bakewell 
os Ba'tes, começararn por ahi. 

E' alhn disso uma verdade que~ hoje, não teul mais 
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nece:ssidade de longa demonstração. Os praticos que 
d~seJam um gado hOluogeneo empraganl ' [1, cOI1sangui-
l1Idade. . 
Pode-~e utilisar indefinidamente a consanguinidade 

ou ha um filomento em que se deve parar~ E' impossí
vel indicar por uma formula geral esse momento, pois 
que a operàção é influenciada pela especie, p3la raça e 
pelo rr;odo. de cons~nguil1idade que se e~prega. 

ASSllU dlfemos simplesmente que o crladór póde con
tinuaI-a emql~anto não se Ih) depare nenhum mau ef
feito; logo que estes apparecmn deve cessar pois enes 
accunluIar;:....se-hiam rapidamente e fariam perder o lu
cro das operações anteriores. 

Quando a fecundidade dinlinue, que a invasão da gor
dura tudo que a preéocidade tomada hereditaria conduz a 
uma diminuição do porte contrario ao interesse do cria
dor, que a côr do peno em pallidece, deve-se parar. 

Que fazer então para affastar os inconvenientes que se 
apresentam, sem alterar a homogeneidade dos animaes 
e tocar a menos possivel nas forn1as e nas aptidões que 
se apri-Jfeiçôa ha Iuuitas gerações ú? E' preciso refreserxf o 
sangue, segundo a ,expressão consagrada. 

REFRESCAMENTO DO SANGUE 

Ainda é traduzido da excellenta obra de Cornevin o 
que vamos dizer relativamente ao r~frescamento do 
sangue. 

A iniroducção de um sangue estrangeiro em uma 
família animal é Ulua operação que um criador só faz, 
na maioria dos casos, urgido pela necessidade) pois teme 
com justa razão deteriorar a raça. 

Assim como ha grãos na consanguinidade, ha rio re
frescamento do sangue. 

Os criadoras admittem que a união consanguinea 
mais intima é a do irmão, e da irmã, filhos do mesmo 
pae e da mesma .mse. . 

Corneça-se pOIS p~r fazel-a cessar ~ expernuen.ta-se I a 
reproducção por um Irn1ão consa~gulneo ... ou u~erlno so
mente ou pelo pae, se os filhos sao de maes dIfferentes. 

E' o meio mais seguro de não se quebrar a unidade:da 
família. 

Se isto fôr insufficiente, procura-se um reproductor da 
mesma raça, e ou braça porém e3colhido fóra da familía. 
Os criadores previdentes evitam as decepções que podem 
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sobrevir criando, se fór possivel, pelo menos dois lotes 
elo mesmo tronco, mas formando duas familias dif
ferentes. 

Quando pos(suem diversas fazendas ou sitios de cria
Ção, deve-se fazer- viver cada Ull1a d'estas ' falnilias em 
lUll donünio differente, porque o solo e os alin1eutos 
inOuenciam a economia e que uma influencia, ás ~vezes 
muito peq nena, basta pàra estabelecer umadifferença 
entre individuos primitivamente do mesmo tronco e 
fazer com que, nas operações de reprodticç~ ; a.ctuam 
em frénte uma dd. outra COl1'lo se fossem estrài1gei'ras. 

A união entre estas duas famílias póde bastar para 
c.ollocar, as causas em bom caminho. 

Se as c )ndições acima indicadas não se encontrarem, 
refrescar-se-ha o' sangu3 indo fóra buscar reproductores. 
D~ve-se escolhel-os dentre os animaes quo rnais se 

approximam da familia que Sê possue e cujos caracteres 
se quer perpetuar; é preciso Se111pre cami,nhal' no mesmo 
sentido. Os principaes criadores criarau1 en1 cada uma 
das raças ntelhoradas, faluilias de animaes que têm seu 
cunho particular e que se reconhece logo. D L~ve-se pro
curar nessas famílias aquelles individuos que apresen
tam em gráo mais elevado os caracteres que esforçamo
nos por propagar. 

E' raro que para refrescar o sangue seja necessario 
sahir da raça. Se assim fosse, preciso era escolher uma 
que se harnlonÍsa·se benl com a que se possue, uma raça 
affim, quer por seus caracteres exteriores, quer por suas 
apptidões, quer por ambos ao mesmo tempo. 

CRUSAMENTOS NA ESPEClE BOVINA 

Dá-se o nOlue de crasamento8 a allianças de individuos 
da mesma especie porem de raças differentes ; os pro
ductos que resultam, chamados donlesticos, são fe
cundos-

Eluprega-se o crusmnento para conlmunicar quali
dades e aptidões e desfazer deffeitos. 

Quando o crusamento não é levado muito longe, as 
raças luelhorádas conservaln seus typo~. 

Um cruzamento quo se estende lnulto produz uma 
raça int31'1nediaria, participando eguahnente da raça 
melhoradol'a e da raça melhorada. 

O cruzamento levado ao seu ultimo gráo anniquila a 
raça primitiva para lhe substituir a que sobrevem. 
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Um cruzan1ento l0ve é mais facil, e quando é bern di
rigido, actúa quasi sempre fructuosamente pára o enÍlo
breeimento de uma raça~ em um gado falto.de ca racteres 
de ri1ças bem distinctas. . 

Não se deve no entanto ser precipitado em introdnsir 
sangue estranho em uma raça bôa, embora não possua 
earilCteres bem accentuados. 

Qual~do uma raça é antiga em uma l'egiu'o, c:] a ahi 
subsiste sob a il,lfluencia dascircUlTIstancias locaes sern 
precisar cuidados extraordinarios, porque acha-se em 
harlTIOnia conl' o clima, o solo e alimentação. . 

Sendo conhecidas ~.S vantagens dessa raça, pólie 11a"\er 
detriment) ern cruzaI-a, rrlesmo com rdç.as 5uperiores. 

Deyo-s.e terner attenuar as qualidades que constitueru 
o seu mrito, sem encontrar comparações ~ufficientes 
Q.aquellas que se lhes comn1unicára. 

Ante:; de procurar por cruzamentos cl'Í,u' raças comple
ta.mente differente das que existem em urna região,deve
se consultar prirneiro as circumstancias 1ocaes. 

CAPITULO VIII 
\ 

.Idade dos reproduetores e lIume.-o de femeas a dar 
aos Touros 

A idade en1 que convém admittiros touros na J;'cpro
ducção, deve variar conforrne o destino da raça que se 
quer manter, melhorar ou produzir. . -\ 

Quando se trata de uma raça de trabalho, o touro deve 
ser 111aÍs velho que quando se trata de uma raça de en
gorda e leiteira. 

bs filhos dos touros rnuit<? nov?s são lymphaticos e 
rooUes, porém engordanl maIS faCllrnente. 

As vaccas muito vigorosas não são as que dão nlais 
leite. 

Na Europa os lavradores empregam novilhos de 18 
mezos a dois annos para cobrirem as suas vaccas afim de 
obterem leite e alliI~1aes de\ córte, quando querern pro
pagar uma raça nlaIS proprm para supportar rudes tra
balhos, despresando-se o leite e a carne só enlpregam 
touros de' tres annos para cima. 

As femeas poderão ter Ulll anno ou seis n1czes de 
menos. 

Un1 touro não deve cobrir mais de 50 vaceas. " 
N o A u vergne, vê-se na verdade mui tas vezes um 

touro em um rebanho de 20 vaccas, porém nunca se vê 
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mais de 2 en1 um' rebanho de 100. vivendo esses touros 
em paz um com outro e reunindo-se para battarem 
qualquer touro estranho que appareça na marolnba. 

INFLUENCIA COMPARATIvA::nos TOUROS E DA VACCA 

SOBRE o PRODUCTO 

Observou-se que na especie bovina, o lnacho influe 
111ais que a fomea sobra os rroduct03 dos apparelha
mentos melhor conlbinados e que a preponderancia 
exercia-se particularmente sobre a energia e o vigor, 
assim como sobre as fármas, princip:~Lnente sobre a dc::s 
extremidades. 

Notou-se ainda que este effeito é Inais notavel depois 
da aLiança entre reproductores de raças differentes eis 
porque é sernpre por lueio dos nlachos que se realisa. o 
InelhorJ.mento por cruzamentos. 

Observou-se na Suissa que o touro transmittia. a seus 
productos feme'as as qualidades da yacca de que el1e 
proprio era o producto. 

Mr. Levrat, veterinario mn Lausame, que por diversas 
vezes certificou-se deste facto, conclui o que antes de se 
escolher um touro~ deve-se ter cuidado 8111 inforrn.ar-se 
das qualidades lactiferas de sua nlãe. ' 

A mãe influe sobre a estatura. Enlbora não tendo 
senão uma influencia secundaria sobre o melhoramento 
das raça~, não é menos verdade, que por ~er-se despre
zado este elen1ento da rcproducção que nada se tem 
obtido de satisfatorio, apezar do mnpr.3go dos ll1ais beilos 
touros. 

O estado constitucion~ll vu accidental dos reprodu
ctores contribue poderosame!1te em sua influeucia reci
proca. 

A prepoderancia natural do lnacho é augn1entada 
quando elle pertence a uma raça mais antiga c mais vi
gorosamente constituida que a da femea ; assim como 
tamb3nl, quando é Inais forto~ de idade lnais conveni
ente e melhor nutrido. 

Pelo contrario, um touro de ra<;a nova, fraco, muito 
novo ou muito velho, extenuado por coitos frequentes 
lual alin1entado achando-se com uma vacca em condições 
oppostfts faz com que os productos se assemelhenl. 

Esta preponderancia póde ser levada, segundo Mr 
Giron de Buzareivgue, até decidir o sexo dos productos, 
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o que proporciona meios de se obter á vontade bois ou' 
vaccas. 

Em geral os machos assemelham-se mais ás mães e 
as femeas aos paes. _ 

Crê-se que o macho ten1 mais influencia sobre as. 
fórmas e sobre as partes anteriores, e a femea sobre o. 
porte, partes posteriores e extremidadfts dosproductos. 

/ 

CAPITULO IX 

Regbnen, cio, copula e concepção 

Na época do coito deve-se tratar os animaes com muital 
brandura e dispensar,lhes ext:r~emos cuidados, pois está 
provado qll:e além das qualidades p.qysicas e rnoraes dos 
reproductores, o estado de saude e do bem estar em que 
se encontram por occasião da copula} exerce sobre o 
producto uma grande influencia . 

A pastagem não enfraquece os touros reproductores. 
Deve-se deixai-os no estabulo o menos possível, pois 
ahi elles se aborrecem, irritam-se, respiram ar viciado e 
são submettidos a um regjmert que lhes convem pouco. 
e alén1 disso estando senlpre encerrados, no curto espaçó 
de tempo que se lhes concede, tornam-se perigosos e 
tomam o homem por inimigo. 

Aquelles, pelo contrario, que se deixam em liberdade 
nas pastagens .com as vaccas, entram tranquillamente 
com ellas para procurarem UlTI abrigo, unl supplemento 
de alimento, sal e carícias, e são en1 geral muito mansos. 

Se a pastagem fôr bôa, basta dar-lhe no nlomento da 
copula, uma ração de sal, ou augmental-a se elles \ já a 
recebem. 

O ardor da reproducção, annunciado por um estado
ChalTIado cio é melhor caracterisado no touro que no 
cavallo. 

{) touro faz ouvir sons roucos e de alguma sorte 'lugu
bres seus olhos tornam-se brilhantes; 11ma escuma 
espe~sa escapa-lhe da bôcca} erra no pasto, pastando 
mais como capricho que por necessidade, sente muita 
sêde salta e corcovêa SelTI nl0tivo, dá chifradas nas , -
sercas nas arvores e no chao, 

Os sinaes do cio na vacca differer.l1 dos da egua. Fjca 
COIU o olhar desvairado, arrebita o focinho para aspirar 
os effiuvios do macho, e apresenta grande nlobilidade 

LIVRO DO CRIADOR. 21 
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nas orelhas, COlllO que para ouvir os mugidos; esquece de 
pastár, agita-se e lança-se 111uitas vezes sobre os bois. 

De;ve-se acrescentar a estes signaes , a diminuição e 
algumas vezes o esgotamento do léite' e a má qualidade 
daquelle que fica. 

Olivier de Serres obser vou que ha algumas vezes 
-escoriação nas unhas; as que são affectadas caminham 
apalpando o terreno. , 

Vê-se mais vaccas que eguas ficarem no cio muitas 
vezes no corr,er do tempo. 

Ha algumas que offer~cem signa,l deste estadJ urna 
v,ez por nlez e as vezes maI~. 

Essas vaccas custam muIto ,U en1prenhar, e notou- se 
que quas i sempre soffrem do peito. 

:r..fais ardente que a egua, a vacca vae nlais longe ao 
~ncontro do macho. Ha algumas que partindo de uma 
pastagen1 lUu:itO affastada, vão ter aporta de um estabulo 
em que sabmu que ha um touro encerrado. 

Pôde-se sen1 inconveniente deixar' na n1esma pastagem 
touros e vaccas, pois não ha a temer coitos muitos fr'e
quentes, que esfalfmu os 11lachos. 

Quando a vacca está grayida o touro abstem-se de 
cobril-a, acaricia, consola-a de certo modo e assim 
acalma o seu ardor. 

Mais que na jumenta, a frieza da vacca participada 
fraqueza, que $ o resultado ou de uma falta de nutrição 
ou de um excesso de gordura. 

No primeiro caso, j'J.nta-se os alin1entos substanciaes 
como bom feno, algun1as substancias excitantes, taes 
como sal, favas, lentilhas ou aveia. 

No segundo' caso, deve-se antes augn1entar o exercicio 
que dinlÍnuit a alin1entação. 

CAPITULO X 

Gestação e cuidados a prestar-se á vseca 
durante este periodo " 

Ordinariamente a duração da gestação da vacca é de 
nove mezes, aJgun1as vezes de dez e até de doze. 

A gestação dura alguns dias luais para os bezerros 
quo para as novilhas, assiIn con10 nas vaccas n1ais idosas 
e fortes . 

Como as vaccas conceben1 mais facilmente que as 
eguas, pode-se consideraI-as ou presumil-as grayidas , 
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,logo que Cormu cobertas, embora ainda estejam dispostas 
a receber o macho, pois a secrecção lacte~, tendo logar
constantemente nasvaccas leiteiras não-póde ser c')nsi-
derada como um signal de gestação . -

Um signal menos equivoco é a disposição pâr-a a en
gorda ; q uasi todas as vaccas gordas, que chegam ao 
matadoqro, a,cham-se em um estado de gestação mais ou 
11lenos adiantado. 

A gJstação, tornando , vagarosa a circulação, convi
dando ao repouso, augluentando a enérgia "gastrica it 
custa dos luusculos, impellindo da circumsferencía para . 
o centro, é muit) propria para favorecer a acumulação 
da carne. ' 

A rotundidade dO' ventre é ° meio termo da gestação, 
nlais apparente na vaCC:l que na egua, e observou-se que 
n'esta os movimentos do féto são então menos sensiveis 
do que não ° eram unl mez mais, cedo. 

Muito mais que na egua os movimentos do féto serão 
sensiveis á direita na vacca, porque nella a m-adre, re
pellida p:üo buxo, fiéa mais desse lado. 

Finalmente, a posição do féto varia IuuHo, quanto 
mais se approxima o tenuo, mais elle se lança para os 
lnusculos abdoluinaes. 

A exploração vaginal é mais facil na yacca que na 
egua. Est~ operação. consiste em introduzir a mão na 
vagina para certificg,r-se da dilatação da madre. 

U lU terceiro signal é um grands battimento das arte
rias, 8lll consequencia da fluxão sanguinea determinada 
pela gestação. 

A vacca tem muito menos necessidade de exercicio 
,que a egúa e é mais sujeita que esta. 

Deve-se t8f todo o cuidado para que não salte vallos, 
cercas, etc. 

Quando estabulada é preciso que o chão do estabulo 
não seja iDclinado de diante para traz. Tendo o estabulo 
esta disposição para permittir o escoamento das urinas, 
deve-se ni vellal":'o por meio de palha. 

A inclinação do chão póde sar causa do aborto e até 
da quéda da mg,dre . 

Os atÍlnJntos da vacca gravida serão antes raizes, tu-, 
berculos sob a fórma de sôpa ou caldo, que feno ou 
palha. 

EsLl.s ultin1as forragens dilatarrJ. mais o ventre e são 
de U111a digestão luenos facil : o aninlal tem mais n :ces
sidades de alimento que 'de lastro. 
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Não se deve 'econonlisar alimentos, no entanto perc8-
bendo~se que a gordura augr:p.enta, será preciso re
dUiÍl-a' ; pois, na vacca muito gorda, o féto se desen
volve. 

Se é da primeira barriga, deve-se 'de vez em quando 
ordenhar o peito .da vacca, para habitual-a a deixar tirar 
o leite. 

Quando se quer melhórar uma , raça, cessa-se de 
tirar-lhe o leite no setimo ou no oitavo mez e secca-se , ' 

llor graos. 
Qu'ando approxima-se o termo, isolam-se e dá-se-Ihe 

uma bôa palhada para cama. 
Seu ventre não arredonda-se como o da egua. 
Suas mamas são sempr~ volumosas mas não adquirem 

repentinamente um volume extraordinario. ' 
Os ruminantes manifestam-se nas approximações do 

parto por signaes tão sensiveis como os solipedes. 
O esta bulo da vacca parida deve ser conservado enl 

um perfeito estado de limpeza. 
E' em consequencia de um preconceito deploravel que 

SQ considera a abundancia de esterco, o calor humido, a 
estagnação do ar, conlO favoraveis ao gado e nlais parti
culaI\mente ás vaccas chegadas a termo. 

Devem-se visitar as vaccastodas as tardes, e quando 
se reconhecem os signaes de um parto proximo, deve-se 
vigiar para adIl1inistrarj'"lhe soccorros enl caso de neces
sidade. 

CAPITULO XI 

o parto da vacc ll. 

Os phenolnenos do parto normal são : inflanullação da 
vulva, de onde sahenl mucosidades misturadas de 
sangue em consequencia do dcscollaUlento de algumas 
partes da placenta. Apparição e ~ep'ois ruptura da bolsa 
das aguas. ~ 

Apparição do feto que, em sua posição natural tem os 
membros anteriores para diante, e sobre elles, Ulll pouco 
para traz, a cabeça e o pescoço applicados de modo a, 
formar um cône : figura a mais favoravcl para dilatar as 
aberturas e franquear os obstaculos. 

V é-se, primeiro, os anteriores, depois as phalanges e 
os nletacarpos e em seguida a ponta do nariz. 

Algumas difficuldaçles na passagem das espaduas e do 
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peito, por causa do diametro ln~ior destas partes, porém 
,des,de que está vencido o 'obstaculo, por um g-rande es-
forço da mãe, o filho sahe bruscamete. ' 

Nunca é detido pela largura, da anca. 
Ruptura do cordão umbilical, quasi sempre depois da 

'sahida do féto, e pelo eite.ito' da propria quéda ou pelos 
movimentos do bezerro ou algumas vezes pelos dentes 
,da vacca. 

Em bora naturalnlente uniparos, as vaccas dão ' al
,gumas vezes gemeos e póde-se presumir , que um s,e
,gundo féto acha-se na madre~ quando após um parto 
I).ormaI, a vacca mostra-:se inquieta e despreza compleT'" 
tamente o filho que acaba de parir -

Pódem-se passar muitos dias ent're o nascimento dos 
dois bezerros. ' 

Tem-se visto vaceas que, depois de ter abortado no 
quinto mez, pariram, no termo da gestação, um novilho 
sadio. 

Mr Cros, veterinario, digno de credito, conta um 
facto maís admiravel : 

Uma vaeca tendo dado á luz dois fétos mortos adhe
rente.s pelo esternum, produziu, uma hora depois, um 
terCeIro bem conforlnado que viveu. 

Observou-se na Inglaterra que um dos gemeos era 
muitas vezes hermaphrodita, isto é, que nij,oi offerecia 
,claramente os attributos de sexo algum,. 

O primeiro cuidado apó~ os partos é deix'ar as femeas 
na maior tranquilidade, conformando-se assim ao seu ' 
instincto que as leva a procurar quando são livres, a 
solidão e as trevas'. ' I 

A agitação, o ruido bastam para perturbar o parto 
lnais natural. f 

Sem ser veterinario, póde-sB, em caso d'e necessidade, 
facilitar o parto pelos seguintes/cuidados. 

Esvasia-se o rectum com o br a.ço bem unt'ado de oleO', 
quando haja razão de temer-se que os excremento,s 
.endurecidos, dilatando o intestino, diminuem o diametro 
da vagina. I 
• Fazem-se injeeções emoliJntes na vagina, quando, em 
seu orificio ha muito calor .1J 

Quando o parto, embora normal, prolonga-se,dá-se·lhe 
um cordial. ; 

Quando a oolsa fetal ap~-'esenta-se fóra da vulva, não 



se deve abril-a, porque as aguas correriam antes deten1po, 
e provocar-se-hia um parto secco, sempre mais longo. 

Esta bolsa deve ser furada pelo proprio féto. 
Se apoz o es.coamento destas aguas, o bezerro apresen

tando-se bem, conserva-se mais de 8 minutos, auxilian
do-o a sahir, puxando-o pouco a pouco para baixo se 
a femea está de pé e na direcção dos jarretes se acha 
deitada. 

Esta manobra deve coincidir com os esforços expul
sivos da vacca. 

Pôde-se facilitar um parto -demorado, levantando-se a 
cauda da vacca e com ella o osso sacrum, fazendo ao mesmo 
tempo avançar, tanto quanto possivel, as extremidades 
exteriores para o centro de gravidade. 

Se o cordão umbelical não se romper por si mesmo 
ou que a vacca despreze mastigaI-o, deve-se cortaI-o a 
tres pollegadas do umbigo. 

Quando a libertação não segue o féto, o que acontece 
muitas vezes na vacca, não deve dar cuidado nos dois 
primeiros dias; passado esse tempo: porém, é preciso 
recorrer a cirurgia veterinaria. 

Apoz o parto deve-se applicar á vacca um tampão e 
agazalhal-a com uma coberta, pondo-se diante della 
agua morna, pois em geral acha-se com muita sêde. 

Se acha-se fraca e cansada, deve-se dar-lhe para 
levantar-lhe as forças uma porção de vinho morno. 

Doze ou quinze horas depois do parto normal dá-se
lhe uma bôa refei,ção, convindo maIS os vegetaes cosidos. 

CAPITULO XII 

Cuidados natornes e os que devemos á vaeea e ao 
bezerro 

bnmediatamente apoz O parto, a vacca, como a egua, 
é levada por um instIncto materno a Iam bel' o filho. 

Esta operação deve ser no entantD vigiada, porque, 
lambendo o bezerro lnuit'as vezes a vacca morde-o na 
anca e na cauda, o que da dá logar a escoriaçoes exom
pIas e a hemorrhagias a força de lan1 berem o um biga 
ao recem-nascido. 

Durante todo o tempo da \ amanlentação a yacca trata 
o bezerro com extremo cariLho. 

Deve-se procurar saber se o bezerra acha-se em es
tado normal. 
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As deformidades congeniaes o os pro duetos ' nlons
truosos são muito menos raró,s na especie bovina que, 
nas outras especie domesticas. 

Vê-se que não ha occLusão das aberturas, taes como 
a dos olhos, da bocca, do anus" da vulva, etc. E' faciI 

,nestes prüneiros instantes da vida remediar a estes 
-accidentes. 

, As femeas uniparas não se deitando , para' amanlen
tar os filhos, estes não podem sugar senão de pé e pou
cos instantes depois de seu nascimento; nem se mpra 
tênl força de se levantar Deve-se auxiliaI-os ale
vantarem-se. 

Urna vez em pé, elies quasi sélnpre sustentam-se por 
si, poréln COJTIO poderiam cahir, d,evc-se estar presente 
para ~levantal-os. ' 

Procuram por si 11188nl0S o peito da nlãe, porénl 
quando custanl a encontrai-o deve-se metter-Ihe o peito 
na bocca. 

Se o recenl-nascido deixa passar algumas horas senl 
procurar mamar~ é porq-U8 acha-se .fraco e soffreu du
rante a vegetaçã,o ou o parto; então ordenha se e fai -se 
o bezerro beber o leito ainda quente. Será bom talnbem 
dar-lhe agua assucal ada ou adoçada C0111 mel, e 1nes
nlO vinho quente quando ha 11luita fraqueza. 

Oi~o dias depois do parto orqenha-se a vacca. 

CAPITULO XIII 

Amalnentaeão e desmamamento • 

E' raro que se deixe o bezerro, ' como o potro, constan
temento com a mãe. 

Quasi sempre separa;n-se no mesmo estabulo ou em 
habitações differentes. 

O 'novilho não acompanha a mãe á pastagem, é 
Ievad'o em horas determinadas. ' 

Em certos logares tira-se antes da sua chegada a me
tade do leite, em oqtros deixa-seprimei'ro o novilho 
nlamar e separa-se elle antes q~e tenha s~gad~ muito 
leite, porque o que sa~e depOIS tem , maIS crerpe. 

E1TI outros logares\, deIxa-se o bezerro mamar :de um 
lado e ordenha~se do outro. 

Deve-se ordenahr as vaccas selllpre ás n1eSlllas horas. 
,Quando avacca vive no pasto, o novilho conserva-se: 
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no estabulo e então só mama pela manhã, á tarde e raras 
vezes a 110ite. 

Não se deve submetter á amamentação antificial os 
novilhos destinados a touros melhoradores: esses be
zerros devem mamar até a idade de seis mezes. 

Este desmamamento tardio é facil : ter-se hia operado 
por si mesmo um pouco mais tarde. 

Os bezerros logo ao serenl desmanlados estão maIS 
. sujeitos a constipação ou diarrhéa que os potros. 

No primeiro caso introduz-se com precaução no anus 
um dedo bem untado de oleo ; faz-se um suppositorio de 
sabão e dá-se alguns clysteres emolientes. 

No segundo caso, que é o lnais ordinario, dá-se-lhes 
gemadas COIU vinho) agua ferrada com algumas gottas 
de acido sulfurico, porém na ll1aioria dos casos é neces
sario deixai-os mamar outra vez. 

Quando não se póde ou não se quer separar os bezerros 
recem-desmamados das vaccas, põe-se-lhes um bornal 

·de couro ou envolvem-se as nlamas da vacca em UIna 
peça de panno ou de CGuro~ 

Ha inconveniente em collocar junto muitos novilhos 
recentemente desmamados. 

A vacca depois de desmamar o bezerro continúa a se
-cretar leite, tanto, e algumas vezes mais que durante a 
amamentação. 

CAPITULO XIV 

Estabulos 

Para se obter utilidades 8111 recolnpensa dos cuidados 
-que á criação do gado vaccum dedicam os criadores, ê 
preciso que se colloquem as vezes em taes condições que 
seus orgãos não soffram transicções bruscas athmosphe
ricas, isto é, exige-se que os estabulos sejam construi
,dos de modo conveniente. 

Este,s dev81u ser dispostos de tal modo que preservem 
aos animaes das excitações que possam transtornar sua 
funcção digestiva, e além disto que se renove o ar, que a 
temperatura seja moderada, facil a extracção dos ester
cos e evitem-se varias causas conhecida~ de enfermi-
~ades. I 

Deve-se, por conseguinte, ter-se enl conta nos estabu
los sua collocação, dimensões, arejação, utensilios, etc. 
. A maior parte das construcções ruraes sao defeituosas, 
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porque- achalu-se lualsituadas, são baixas, humidas e 
pouco ventiladas. _ 

Mas nos casos em que se poss:aa local sufficiente para ' 
o estabulo, deve~se sanear, apnndo portas e janellas de 
modo que o ar penetre· com facilidade e se melhorem 
suas condições; porém, quando hanecessidade de cons
truir novos estabulos ' devem-se utilisar as regras que' 
abaixo damos. ' 
. O primeiro ponto a exaluinar se, consiste na escolha 

do local mais apropriado para a construcção do estabúlo. 
Deve por conseguinte, ser construido o mais longe 

possivel das habitaçõp-s do homem, para preservar a este 
ultimo das emanações que se desprendem. 

E' inutil tambem que se construam afl'astados dos ca
minho~, dos rios e outros logares insalubres, mas nem 
por isso devem ficar luuito affas,tados dos edificios, para 
que seja facil aos habitantes deIles cuidar das rezes. : 

Quando se póde, deve-se tambem apr-Oveitar as vanta
gens que resultem de construir-se os estabulos perto de
uma colonia, prados, arvores, etc., pois dessa fórma mo
dificam-se as condições dos ventos e ' da temperatura. 

O terreno deve ser antes siliceo ou calcare o que argil
loso, porque este ultimo sempre é frio e hUIUido. 

Fin'almente, é con veniente e econ'omico que os estabu· 
los fiquem perto dos pastos ou bebedouros, para que seja 
facillevar os anirnaes a elles nas más estações. 

A ventilação dos estabulos merece attenção parti
·cular, pois quando não se acha disposta de modo oppor
tuno, é uma das primeiras causas de insalubridade. 

E' necessario que o soalho do estabulo esteja bastante 
-elevado do terreno para que preserve as rezes da humi~ 
dade e do frio, que são causas de enfern1idades difficeis 
,de curar; esta condição é além q.isso util para impedir 
que a agua da chuva penetre facilIuente e para que as 
urinas, agu?-s sujas, etc., tenham facil sahida: 

Os materiaes de construcção develll ser duros, imper
meaveis e bem apparelhados, sendo máo costume que: 
existe em algumas regiões onde fazem os estabulos, co
brindo alguns pranchões com terra. hnmida e collocando 
por cima ramos de arvores ou outras plantas entre
laçadas 

Nos paizes montanhosos e em geral no interior do 
nosso onde abunda a madeira, deve-se assoalhar os 
estab~los, pois a madeira tem a vantagenl de que, cqmo 
máo conductor de calor, sustenta nos lo~es uma tempe-
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ratura agradavel, muito conveniente para as rezes de en
gorda; no entanto deve-se attender que algumas madei
ras são muito porosas . e retêlll facilmente os liquiàos 
organicos, que se deconlpõem e produzem vapores insa
lubres, os quaes podem ser causa de graves enfermi ... 
dades. 

As dimensões do estabulo devenl preoccupar partica
la'rmente o criador, pois sem ar respiravel sufficiente~ é 
inutil todos os -esforços que se façam para alimentar as 
rezes, porque U111 ar c'arregado de principios organicos e 
de acido carbonico, destróe os effeitos de uma alimenta
ção nutritiva e abundante. 

Se considerarlIlOs além disso que certa quantidade do 
hydrogeneo dos alimentos deve combinar-se com o oxy
geneo e com os gazes que se desprende111 da superficie 
do corpo, dos excrelnentos~ etc., comprehender-se-ha 
quão necessaria é uma dimensão do local proporcionada 
ao nunlero de rezes, se estas tenl de respirar Ul11 ar puro. 

Evite-se, além disso~ que os estabulos tenhaIll dimen
sões exageradas, não adoptando como fazem alguns 
criadores, o costume de só renovar uma vez por dia a 
athmosphera dos locaes. 

Não basta garantir ás rezes o ar sufficiente para que 
respirem, é necessarlo além disso que a temperatura 
interior do estabulo seja a que convénl a esta especie de 
gado. \ 

Urll estabulo IIluito grande .tem o inconveniente de ser 
frio no inverno, e se o local é pequeno adoece pelo de
feito opposto. 

~ A .extensão do estabulo, no entanto, é secundaria, re
lativanlente a importancia que tenl o numero e largura 
das portas e janellas. 

As portas devenl ter 1m ,60 de larguru e sufficiente 
altura em propoeção ao porte do gado; devCl11 abrir para 
fóra, collocando-se nellas Ullla corda ou cadêa que as 
feche rapidamente, se for preciso. 

Alguns criadores C0110C;1111 trilhos para que as portas 
gyrem facilmente, e finalnlente estas devenl ser construi
das de llladeiras fortes. 

As janellas devem abrir perto do tecto~ e terenl uma 
dinlensão proporcionada, para que o ar p~netre com fa
cilidade e 8111 quantidade suJnciente para renovar a 
athmosphera do estabulo. 
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CAPITULO XV 

A -vaeea leiteira 

Antes de entrarmos na apreciação dos caracteres que 
distinguem uma bôa vacca leiteira, vamos apresentar 
aos leitores uma relação da producção média annual de 
leite das raças mais affamadas 

Raça Hollandeza .. .. \ . 3400 litros 
» Durham. 3200 )) 

») Flamenga. .. . 3100 » 
» Holstein e Oldenburgo. 3000 ») 
» Schwitz 2800 » 

» Ayr 2750 » 
» Cottentina .... 2700 » 
» Friburgueza. 2400 ») 

» Montbelliande. . ," . . . 2400 » 
Simenthal. f 2300 » » 

» d'Angeln. 2200 » 
» de Jersey. 2185 » 
» Norueguez. 2000 » 

» Auvernhez .. 2000 » 
» Ponzgau 2000 ' » 
» Tarentina. 1900 » 
» Murzthal 1900 » 
» Bressana .. 1800 » 
» Fenelina .. 1800 » 

» Lourdeza. 1700 » 
» Bretã ... 1600 » 
» Jutlandeza. 1550 » 
» Charoleza 1500 » 
» Gasconha. 1500 » 
» Limosina. 1500 » 
» Hungara. 700 » 

» das steppes russas. 600 » 

De todas as raças bovinas européas-, a holancleza é a 
que tem o prime~ro. logar ,., . . 

No gado braZll81ro, apezar de nao se apphcar. os CUl":' 
dados que na Europa se elnpre.ga.m, observam-se com 
frequencia excellent~s vaccas lelt81:as. . , . ,' 1 

N o Estado de MInas e no sertao do Ceara e vulgar 
uma vacca produzir 1500 'a 1600 litros de leit~ por 
anno, por conseguinte parece-nos que se houvesse unl 
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pouco maIS de cuidaçlo e de interesse, poder-se-hia 
luesmo com a raça nacional obter os estupendos re
sultados que na Europa se 'Obtem com as famosas raças 
hollandeza, durham e outras. ' 

E' verdade porém que a raça influe nluito, já pelas 
aptidões naturaes que possuem, já por aquellas que a 
intelligencia do homem procurou desenvolver. 
, Agitou-se na Europa a questão de saber-se se entre 
vaccas ' da mesma raça as de grande porte eram melho
res leiteiras que as . de pequeno, e ficou provado pelas 
experiencias de Zanelli e Ocken, que as de grande porte 
eram nlelhores, embora consumissem maior quanti
dade de alimentos. 

As vaccas consideradas como de primeira ordem~: .j 
quanto á luaior quantidade de leite, neIll senlpre occu
panl o primeiro logar quanto a faculdade lnantegueira 
desse leite, e essa circumstancia deve influir na escolhà:, 
das vaccas e raças apropriadas, conforme seja. o fim 
do criador, a exploração do leite ou da manteiga. 

As. raças bovinas cujo leite é mais butyroso, são as 
seguIntes: 

Raça de J ersey 16 litros de leite dão 1 k. de manteigá 
« Bretã .... 20 » » » » 1 » » » 
« Angesse. 22 » » » » 1 » :t » 
« Schwitz. 27 » » » » 1 » » » 
« Hereford ... 28 » » » » 1 » » » 
» d'Algan _.. -\ 32 » » » » 1 » » » 
« SüuIuen tal. . 32 » » » » 1 » » :. 
» Flandres ... 32 ), » » » 1 » » » 

Existe tanlbem differenças de côr, de sabor e de fir
meza da manteiga. 

A proporção de assucar de leite varia com as vaccas. 
Mr . l\1archand, que analysou o leite de 18 raças diffe

rentes, verificou que a proporção de lactina oscilla entre 
50 a 54 por 1000. 

Na vacca fiam e n ga é de ... 51 gr. 18 por litro 
» » hollandAza » ) 50 gr. 70 » » 
)} » Durham » » .. 51 gr. 58 » » 
» » Sclnvitz ~ » 54 gr. 19 » » 

o leite da vacca Schwitz é'O que po:ssue mais lactina. 
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CONFORMAÇAO QUE DEVE TER UMA BÔA V ACCA LEITEIRA 

Em todas as. raças ha bôas e más leit~iras, e por isso, 
qu~ndo ~e qUeIra escolher .uma que s.eJa bôa, é neces
sarlO gUIar-se por certos slgnaes partlculares. 
De~e-se procurar saber o estado de saude da vacca, 

sua gordura ou magreza, a conformação das partes 
determinadas, particularmente a dos orgãos da lactaç,ão. 

Deve,.se tambem obter ÍnfOrlTIaçÕeS sobre a família e 
o caracter. 

O estado de saude manifesta-se pela humidade do 
focinho, ma ciez e unctuosidade da pelle, o I ustro da 
pelIe, a vivacidade do olhar, o rosado' das ITIUCCOSas, a 
maciez da parte trazeira do garrote, a regularidade na 
respiração e na circulação, a ausencia de tosse e bas
tante apetite. O estado das dejecções não pode fornecer 
indicações muito exactas,pois é subordinado á natu
reza da alimentação. 

Não adiantaremos que uma 'vacca muito gorda não 
possa ter sido ou tornar-se uma bôa leiteira, pois a 
observação mostra que pôde assim acontecer. ' 

, Nos estabulos onde não se poupa a alimentação, as 
vaeeas são geralmeute em bom estado ou semi-gordas. 

Uma bôa vacca leiteira ná,o 'engorda, pois a produeção 
'da gordura e a do leite são antagonicas; se ella engorda , 
nada sendo mudado, na alimentaç,ão, a producção diaria 
do leite diminue. 

As raça~ e sub-raças hollandezas, flamenga, auverg
nez, do Mezenc apresentaITI este antagonismo de um 
modo habil a verificar; nos animaes durham, montbel
liardes e schvvitz, é menos pronunciado. 

A bôa vacea leiteira deve produzir no nosso olhar 
uma impressão de feminisnw , isto é, ter a conforn1ação, 
os ademanes e o temperamente da femea. 

\ 

Além disso a vaeea leiteira deve ter un1a assatura 
o mais fin~ possivel. 

Se a raça o comportar,a cabeça deve ser allongada, 
porém leve e sêcca, os chifres affillado s , não ru gosos, 
de pequeno diametro na base, orelhas grandes com 
pelios interiorús pouco abundantes e sedosos e ceramen 
em quantidade. 

, Os olhos devem ser cercados de pelpebras delgadas 
e devem denotar caracter brando. . 

O pescoço pouco musculoso, peito arredondado, as 
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costellas arqueadas, a columna vertebral rect':1, longa e 
larga. 

O ventre deve servoh.lmoso, a parte posterior do corpo 
tão larga quanto possivel. 

Uma bacia n1uito desenvolvida é signal de femÍt1e
lismo, pois que perluitte illferir que o anirnal preenche 
bem suas funcções de reproducção e, além disso, devendo! 
todQ o animal bovino terminar no açougue, deve-se pro~ 
curar lllua conformação propicia ao fornecimento da 
carne, 

O comprimento e a largura das nadegas e da anca ga
rant81U a predominancia da parte posterior sobre a ante
rior, circumstancia que.tem como resultado necessario 
um desvio mais consideravel dos membros e dos quartos 
trazeiros. mais espaço para alojar o ubre e uma circu
lação mais abundante do lado do apparelho genital. 

A cauda deve ser pouco desenvolvida e terminada por 
un1 pendão de penos finos e macios. , 

No seu conjuncto os luernbros deverão reflectir opouco 
desenvolvÍluento do esqueleto; ser por conseguinte~'l 
finos e CVrtos, devem ser bem affastados, pois que este 
desvio tem COlllO resultado alojar o ubre7 e indica tanlbem; 
um peito largo. , 

A espadua da bôa leiteira ê selllpre UH1 pouco luagra, : 
benl destacada com uma cova profunda e larga na parte 
infero-anterior - . 

O resto do membro será pequeno, e os pés e as unhas 
lisas. 

Tem-se discutido nluito sobre a conforluação, que deve 
apresentar o peito da vacca leiteira, e como algumas o 
têlU apertado de lados plainos, deduziu-se que tal era a 
conforluação que n1elhor conyinha. 

Mas, assinl con10 o fez judiciosamente observar E. 
,Tisserant, por terelU alguns animaes apresentado esta 
particularidade, não segue-se por isso que deva ser con
siderada COIUO lllua causa de abundante lactação. 

As vaccas sui~sas não tên10 peito estreito , e Bardon"": 
net de Martels diz m.esluo que suas nledidas o conduzi
ralU a conclusão, que as yaccas de pequena capacidade 
thoraxica, relativamente ao seu, peso vivo, dão menos 
leite que as de peito largo. 

Conlo, finalInente, todas as vaccas devem acabar no 
matadouro, ê preciso procurar as de peito largo. 

DeYe-se exmuinar attentamente a pelle. S;l ben10s que 
sua espessura absoluta acha-se subordinada á raça, e 
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que medíocres leiteiras)eomo as charolezas, t CIU uma 
pel1e fina, ao passo que bôas, como as suissas a ten1 es
pessa. 
~~o S8 trata pois, sendo conhecida sua espessura 

medIa em uma raça, que escolher neste grUDO os ~ni-
luaes que a têm 111:Jis fina. J. 

Importa que ella seja macia, que se destaque facil-
11lente dos tecidos que reveste , que adelgace-se sob a 
pressão dos dedos, que os pellos que a cobrem sejan1 
finos e suave ao tacto. 

Na apreciação da vacca leiteira, o tacto deve auxiliar á 
vista. 

APRECIAÇÃO ESPECIAL DE ALGUKS ORGÃOS 

E REGIÕES 

Apreciarernos aqui algl.,lmas veias, o ubre e os escudos. 
Veias.-As vaccas leiteiras tem o systema venoso 

muito desenvo!vi10, e o exan1e de algu1l1as veias super-' 
ficiaes é proprio para fornecer os melhores esclareci
mentos sobre suas qualidades. 

Estas v~ias são as ~bdominaes ou mr;r,mm,arias, as epi
gl'ammartas e as pertneaes. 

As veias 111anlmarias que sahem do ubre á direita e á 
esquerda, e serpenteam debaixo ,do ventre} devem ser o 
,mais gross3,s possiyeis. . 

Th1ergulhan1-se no tronco por traz do sternUJll, por 
aberturas chamadas jontes de leite de debaixo quan to 
mais são dé_\senvolvidas as veias f Dais largas são as fOD
tes de lei te. 

Estas recebem facihnente a extr81uidade do dedo, al-
\ gumas vezes cada veia marnlnaria divide-se ao chegar 

4s fo ntes ha neste caso duas, e ás vezes tres aberturas 
de cada lado. E' claro que se deve attender a .esta plura
lidade na apreciação de seu diametro. 

O ubre, das boas leiteiras deve mostrar um lacis de 
veias flexuosas ~ quanto mais Dpparentes foren1 melhor 
será. 

Encontra-se tambenl, na região perineul, vei-as que 
emergem da 'p?-rt~ posteri()~ das ína,mnlas. , . 

Não são VISIV81S nos anlmaes e as vezes e necessarlO 
interronlper o curso do sangue p~or u~l1a pressão 1~0 pe

-rineo, para fazel-as appa~8cer. ,Nao eXls~e nas nledlOcres 
leiteiras e sua presença e um slgnalluluto favoravel. 
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Ubre - O cúojuncto das glandulas 111anl1nariascún
stitue oubre. Distingue-se nelle as manlmas e os mam-
melões. . , 

Para ser bem feito, o ubre deve ser constituido por 
111an1l0a8 regularmente arnplas e affastadas, pendentes 
sem exageração. 
f Quando é ' llluito pendente e unl pouco dirigido para 
diante, de man1elões piryformes, fazendo recordar a dis
posição norn1a1 da cabra, dá-se-lhe o nonla de ubre de 
garrafa. 

A pelle do ubre deve ser fina, macia) núa ou coberta 
de pellos sedosos, unctuosa ao tacto, e111 consequencia 
da secreção de Ulnq materia graxa que deve destacar
se raspando-se com a unha. 

E' muito estimada quando tem côr amarellada. . 
,A grossura elas tê tas é prin~ipalrnente uma questão 

do raça; as vaccas do Jura e dos Alpes tenl têtas volu
mosas; as das raças hollandeza e durham as têm me
nores; não ~e póde pois inferir grande cousa sobre as 
faculdades leiteiras. Sob a influencia da gylnnastica 
as têtas engrossaln . 

.. Deve-se exanlinar sua direcção. No ubre b81n feito, 
devem ser sufficientemente affastadas e parallelas. ao 
passo que são algumas inclinadas parallelamente de 
diante para traz, ou inclinadas unlas de unllado e as ou
tras do outro. Não devenl ser desiguaes, a menos que 
não se trate de têtas su pplemen tares . Vale mais que 
tenhalu quasi sobre todo o -seu comprilnentó a meSlna 
grossura, deven1 ser grossas enl cinla e muito finas 8ln 
baixo. 

Devenl OS dizer aIgunlas palavras sobre as anomalias 
nlanlmapias . ~,ILüto raras na especie hunlana, mos
tram-se comnluis freqtiencia sobre as fell1eas dOlne~ticas. 

Apresentam-s8 por düninuição ou por auglnento do 
nunlero normal. 

A dinlinuiçüo é gerallnente o resultado de unla coales· 
cencia de man1rnas visinhas. 

As anonl~tlias por augnl0nto são nluito 11lais frequen
tes que as precedentes; sua frequencia é nlesnlO tal que, 
ml1 algumas raças, não convénl elnpregar o termo de 
anomalia, pois esta disposição tende . a tornar-se unl ca
racter ethnico. A Yacca. apresenta gerahllente na parte 
posterior, um, dois, tres e mesnlO quatro têtas supple
lnentares. 
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Intercalanl-se algumas vezes entre as duas têtas de 
unl nlesmo lado. 

A cabra tem ás vezes dois 111alTIelões posteriores rudi-
mentares. ' 

Quando ao lado de quatro têtn s normaes existem sup
plementares, é unl signal; as vaccas normandas, muito 
boas leiteiras, apresentarn-o muitas vezes. 

Visto que o ubre é proposto para a transformação dos 
materiaes levados pelo sangue, é racional de o procurar 
volumoso. afinl de que esta tra il sforn1ação se realise 
mais amplamente. O volume porém não é tudo: antes 
de ordenhar-se deve ser resistente á pressão e um pouco 

I distendido e dépoís molle, flacido e UlTI pouco menor em 
seguida. 

O exame de cada UUl dos quarteirões maln marios deve 
ser feito com muito cuidado, afim de nos certificarm<;>s de 
que não são a séde de nenhuma induração e que secretam 
norlualmente. 

Pretendeu-se que uma vacca, tendo perdido um quartu, 
dá quasi a mesma quantidade de leite que antes, pelos 
tres peitos restantes. 

Quando mesmo isto ft.sse incéJntestayel, deve-se con
siderar que a vacca teve urna mammite e acha-se preiis-
posta a contrahir uma segu~da. , 

E' verdade que uma secreçãolactea nluíto abundante 
associada a UIU ubre muito pendente, é uma causa, senão 
determinante, pelo nlenos predisponente. 

Deve-se recordar com este proposito que entre as 
terminaçõos da 11lanlmÍte, ha duas indurações e a atro
phia, que podem pcrmittir o restabeleciluento da secre
ção lactea após Ulll novo parto; é no entanto mais ;fraca 
que antes do accidente. 

UHl ubre muito vulunl:JSO nem senlpre é um signal de 
lactação, pois podemos nos achar elU presença de ubres 
chamados carnudos, ubres gordos ou ubres engrossados 
fraudulosamente. . 

O ubra carnudo é constituído por UIna prec10111inancia 
do tecido cellular sobre o tecido glandular propriamente 
dito. ' Não tern elasticidade e dilTlÍllue pouco de volume 
depois de ordenhado. 

O ubre gordo é nlais raso que o precedente, encon
tra-se nas vaccas muito gordas e vêln-s8 apparecer 
tambem nas vaccas castradas . 

Escudos. - Na região perinJat encontran1-se pellos 
mais finos e macios que os de nesto; dirigidos em sentido 

. . 1),) 
LIVRO DO CRIADOR _i-J 
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inverso dos outros pellos, e cujo encontro com estes fórma 
uma especie de bordado 

Dá-se o nome de escudo a esse espaço assim bordado. 
O escudo compõe-se ordinariamente de duas porções 

adjacentes: uma inferior qualificada de mammaria, 
acha-se sobre a parte posterior das mammas, em torno 
destas e às vezes um pouco na face interna das coxas; a 
outra collocada em cima é chamada perineal, sóbe até os 
orgãos sexuaes externos; sendo muito variavel a sua lar
g~ra. E' frequentemente mais desenvolvida de um lado 
que do outro e particularmente á esquerda. 

O escudo é completo quando as duas partes existem;· 
acontece que a parte perineal falha total ou parcialmente. 

A apparição dos contornos, da fórma e da extensão ªe 
um escudo, exige attenção quando se trata de vaccas 

,pequenas. E' necessario distender a pelIe e bem seguir 
com o dedo o bordado, o que não é tão simples e tão facil 
que ficar-se7hia tentado a acreditar quando os pelIos são 
curtos e relativamente finos sobre todo o corpo. 

Considera-se como um beIlo escudo aquelle que tem a 
maior extensão e cujos contornos são iguaes. Estes 
variam muito e por conseguinte, as formas dos escudos 
são tam bem mui to differen tes _ 

Deve-se ligar alguma importancia á natureza dos 
pellos forlnando o bordado do escudo. 

Grosseiros, longos, eriçados, denotam) diz-se, um leite 
de qualidade mediocre, ao passo que curtos e macios, são 
o indicio .de um leite de bqa qualidade. 

Um agricultor bordalez, F. Guenon, que teve o merito 
de chamar a attenção sobra o exame comparado que 
apresentam as vaccas leiteiras, estudou muito detida
mente os escudos. 

Por meio dos escudos, elle verificou um modo de apre
ciação das qualidades leiteiras que se qualifica justamen
te de systhema Guenon. 1 

A fórma do ' escudo parece ter sido uma das suas pre
cauções dominantes. Observou-a cuidadosan1ente e ser-o 
viu-se lUeS1110 de termos estravagantes ou antiquados 
para differençar as variantes. 

Em razão da repercussão que teve este systema e do 
c~edito que ainda hoje ioza, faremo:! uma breve expo'" 
alçA0. 

11', Gue .... ~, Traité des ,.~ch.s laitiéres, 5" &dition, JiJordtaUJi, 1894. 
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, Guenou encerrou todas as fó'rmas de escudos que 
encontrou sobre os animaes bovinos em dez categoria~ , 
ásquaes deu o nOlne de classes. 

,Eln ~ada classe> oitp ordens, segundo a largura e a 
regularIdade dos escudos, e, de 'accordo corrl cada ordem 
collocou o numero de litros de leite que fornece um 
anünal que tem um escudo desta especie, confornle seja 
de grande, de média e de pequena estatura. 

-Depois, acrescimo de cOlnplicação, aolado das femeas 
cujo escudo é regular, algumas apresentam espigas, não 
podem ser classificadas nas categorias indicadas. Gue-
nou chama-as bastardas. ' 

Aqui estão os nomes das dez classes que eUe estabe-
leceu. : 

1. a Flandrinas. 
2.- Flandrinas esquerdas. 
3.a Lisieiras. ' 
4. 11 Curvilineas. 
5.' Bicornes. 
6.· Duplas lisieiras. 
7.' Portevinas. 
8.' Equerrina. 
9.3. Limouin. 
10. a Carresmas. 
PRIMEIRA E SEGUNDA CLASSE- Vaccas fiandrinag.

Ne~tas vaccas O escudo estende-se pela têta e parte interna 
dos musculos, subindo entre estes em fórma de uma 
facha muito mais estreita porém que abraça a circum
ferellcia da vulva. 

As melhores vaccas desta p.rimeira classe, dão por dia, 
cerca de dez litros de leite, e per$iste a secreção até que 
tenham oito mezes de gravidez; tal qualidade, tanto nasta 
classe como nas segui ntes, diminue á medida que o 
escudo é menos desenvolvido, CJnservando , sempre os 
mesmos caracteres. 

SEGUNDA E TERCEIRA CLASSE- Vaccas lisieiras.-Nesià 
segunda classe, a p:l rte superior do escudo, isto é, a que 
se acha entre os musculos, é mais , estreita e com fre
quencia termina em ponta, que se eleva até a vulva, . 
embora sem rodear esta região · como na classe prece
dente. 

QUARTA CLASSE- Vaccas bicornes.- A parte mais 
larga do escudo, ná? sóbe a vulva e e profundamente par~ 
a eua ponta; em d~lS. r.amos. ~s vac~as deste gruppo se ... 
~regam 16 lItros dlarlos e dura o. m(smo tempo. 
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QUINTA CLASSE- Vaccas poitivinas.-As deste gruppo~ 
têm o escudo nlllito estreito em sua parte superior, de 
uma fórma quadrada e termina a muita distancia da 
vulva. 

As condições da secreção lactea são as nlesmas que 
as da quarta classe. 

SEXTA CLASSE- Equeriftas.- Nestas vaccas a parte 
,sllperior do escl,ldo é m~ito estreita e apresenta p<?r um 
lado uma espeCle de recodo eITl fórma de esquadrIa. A 
secreção média, 14 litros diarios. 

SETIMA CLASSE- Cúneilorm.es.- A. partg superior do 
escudo é nluito estreita, de .fórma triangular, ponteada 
em sua extrenlidade e nunca chega á vulva. Igual quan-
tidade de secreção como na classe anterior - ' 

OITAVA CLASSE- Vaccas carresinas.-O escudo é trun
cadoe cortado em quadro no seu extremo, estendendo-se, 
ordinariamente entre os musculos; produzem 12 litros 
diarios de leit~. 

NONA CLASSE- Vaccas bastardas.- Guenou dá este 
nome ás vaccas que só dão leite quando não estão pre
nhas, terminando completamente a secreção ao COlneçar ' 
o periodo de gestação, estas vaccas bastardas podem 
adiar-se comprehendidas en1 qualquer das oito classes 
anteriores e se reconhecen1 no grande desenvolvilnento 
dos redemoinhos superiores do escudo, que são largos e 
compridos. 

Em cada unla das citadas classes é a mesma a fórma 
do escudo, porérn o tamanho deste vai diminuindo gra
dualmente, dinlinuição relativa a secreção lactea llãosó 
em quantidade, con10 tambem no tempo de sua duração. 

O autor subdividio cada classe e111 oito ordens, sendo 
eln geral caracterisada a primeira dellas, não só pelo 
maior tamanho do escudo como por ter dois redomoinhos 
marnmarios. Affil'Ina-se tambem que em cada uma das 
ordens de uma só classe, decresse gradualmente a 
quantidade de leite em 2 litros dial'ios e diminue a dura
ção do um mez; por exenlplo, na primeira orden1 da 
prin1eira classe, 0:3 animaes produzem 20 litros de leite, 
no segundo 18 e no teeceiro 16, etc., até o oitavo ern que 
não dão mais de quatro litros por dia. 

Esse systema é muito complicado, Guenou dividia, 
corno vinlos, as yaccas leiteiras O1n diversas classes, 
concedendo a cada uma oito ordens,segundo a extensão, 
o que fórn1a j~ Uln bom numero de divisões; mas não 
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contente com isto, considera" eln cada ordenl tres secções 
qU!3 chalna grá~s de proporção, referin.do-se ao porte, 
e como cadageao t.ern por sua vez suas oito ordens 
resultanl centos de subdivisões, das quaes cada um~ 
tem valor particular, que é muito difficil apreciar' na 
pratica. Isto .não e tudo, ha tamb~m vaccas bastardas, 
isto é, que dmxam .de segregar o leIte quando conleçou 
o periodo de gestação, e, \se foren1 dividídas en1 outras 
tantas classes, fa'zendo :o nlesmo calculo, haverá entre 
todas lnais de. quatrocentas divisões. 

Uma vacca será tanto melhor quanto lnaior seja a 
superficie do escudo e este apresente menos chanfra
'duras; além disso o pello deve ser fino, porém estes 
signaes que se refereu1 á maciez da pelle e suavidade 
do pello, era conhecido pelos praticos antes que o 
dissesse Guenou. 

Este autor pretendeu dar ao seu systema' uma 
,precisão nlathematica; porén1, além da impossibilidade 
de apreciar as numero~as con;plicaçõe,s do escudo, o 
valor deste dado, tem sldo mUlto exagerado, porq,ue as 
fôrmas pódenl variar ao infinito, pois pela mesma fórma 
que não ha dois seres quo apresentem unla exacta 
senlelhança entre si, é igualmente impossivel achar 
dois escudos iguaes aos .desenhos que elle apresenta. 

O escudo póde transmittir-se pela geração, embora 
não sejam superiores as qualidadJs lactiferas"da rez , 
assim como uma yacca póde tel-o -11luito circumscripto 
e não obstante ser excellente leiteira. 

Por mais que o escudo sej[), hereditario e invariavel, 
suas fórmas não estão subm ettidas a regras fixas, pois 
as aptidões· diversas dos animaes são devidas ás com
binações da repruducção e á influencias hygienicas 
índependentes do escudo. 

Finalmente, nem seJnpre . se encontram nas raças 
dois animaes que tenhanl no lllesmo grão os signaes e 
qualidades que se desejam, assÍln é que o·leite está 
subordinado quanto á sua secreção, ao porte, ao 
regimén1, á idade e numero de novilhos que tenha tido 
a vacca ; tudo o que deve tornar-nos ~uito cautos para 
segllir estrictanlente o systema de Guenou. 
/ Não se póde negar que o escudo é um bom meio de 
conhecer urna vacca loiteira, porém não é o nlelhor, e 
mesmo póde. chegar a ser. con~iderado conlo.o 111~is 
incerto se ti tIvermos corno lnfalhv~l ; é necessarlO, pOlS, 
agregar o estudo das fórmas das rezes, e se Guenou fez 
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experiencias de seu systcrna eln vaccas n Uluerosas e de 
todo deconhecidas para elle diante de sociedades de 
agricultura, não acreditamos qU.8 attendesse sómente á 
inspeccão dos caracteres do escudo, porém sin1 ao 
conjuncto da organisação do animal. 

CAPITULO XVI 
f' 

Criação do ;;ado para a produeção de carne 

Tendo-se que apreciar um boi destinado ao córte, 
ten1-se que considerar diversos caracteres relativos á 
raça, á idade, ao sexo, á conforlnação, ao estado de gor
dura e á bôa ou má sauda. E' o que vamos fazer no 
seguinte capitulo. 

1.°-RAÇA 

Espejo y Rosales formula este problema: 
As melhores raças de bois de engorda são aquellas que 

foram criadàs com o fim de seren1 destinadas ao córte, 
ou são preferíveis as que se mantem durante sete ou oito 
annos para que dêm productos uteis ao criador em-fórma 
de trabalho ou de producção de leite ~» 

Na verdade a resposta é difficil, 30ttentas as opiniões 
pró e contra formuladas por criadores de nota. 

O· proprio Espejo poréln encarrega-se de dar uma 
solução, e nós procureu10s resumir a sua opinião. 

Diz elle : 
A noss~ opinião é baseada no estado pratico, opinião 

que cada um apre,ciará, tendo em vista os n1eios agrícolas 
e commerciaes em que se acha collocado, e o consumo 
de rezes para a alimentação publica. , 

Um facto s81npre nOs sorprehendeu, desde que nos 
0ccupámos C0111 questões de lnatadouro, e é que não ha 
raça bovina que seja absolutamente refractaria aos meíos 
que se empregan1 para engordal':"'as. 

E' incontestavel que se bem que certas raças engor
dam com rapidez, as outras tan1beIn accun1ulan1 gordura, 
sendo submettidas a iguaes condições, 81nbora n1ais 
vagarosanlente e com Inenos unifornlidade. 

Varias tentativas te111 sido feita. para determinar a pre
cocidade em certas raças, que são tardias en1 seu desen
volvÍlnento e mais diffic81s de engordar: alguns cria
dores obtiveran1 bons, resultados, e t;L~ todos não poderam 
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conseguir o mesmo, é devido isto a empregarem exclusi .. 
vamente reproductores que se consideram corno os 
melhores, porém que na verdade só. o são em certas 
condições. \ 

Entre as raças de engorda, que foram melhoradas, 
deve-se citar em primeiro logar a raça charoleza. 

( A precocidade desta raça é muito . notavel, diz Mr. 
Danpierre, as vezes acham-se geralmente aptas par~ o 
córte desde a idade de quatro a seis annos e pesam 1200 
a 1400 kilogrammas.» 

Isto não quer dizer, que a raça charoleza por meio do 
cruzamento com a raça Durham n~o tenha dado bons 
productos, porém a maioria dos criadores do paiz crê, 
com justa razão que esta gordura tem a vantagem de 
aguentar a precocidade do typo local, o que não nos 
parece duvidoso, ten1 o inconveniente de tornaI-o mais 
delicado e menos apto para o trabalho. 

Em muitas exposições de gado de engorda, póde .... se 
demonstrar o superioridade dos productos charolezes 
puros sobre os productos durhams-charolezes, e Baude

' ment declarou que a qualidade da carne do charolez 
não fica sensivelmente modificada pela mistura co lU a 
raça durham, e empregando seus processos de criação. 

Fallando da raça da vend~a, ]\tIl'. de Gurdeval diz: 
« A nossa raça, considerada particularmente-em suas 

duas variedades principaes, é UIna das lmelhores em 
relação ao desenvolvimento de seus tecidos muscular e 
cellular~ podendo ser collocada entre as mais perfeitas, 
porque offerece um typo determinado e reune as condi
ções de regularidade nos orgãos, belleza nas fórmas, 
vontade para o trabalho e carne delicada.» 

O Durham possue incontestavelmente certas quali
dades para a en'gorda, porém a sciencia assim como a 
pratica demostrarn \ que a mistura de sangue Durham 
com algumas outràs raças bovinas, destróe em parte a 
qualidade propria que estes possuem para o trabalho) é 
este por conseguinte o motivo que impede o cruzamento 
de muito com a raça Durham . . 

A aptidão para engordar, diz Magne, não resulta dA 
mo do algum de uma orga nisação especial, como a aptidão 
pa ra dar grande quantidade de leite, como a aptidão para 
produzir lã fina etc. ,consiste na brandura do~ tecidos, 
na prop~nsão a? re:eouso, finalmente nas disposições 
~natomico phYSlologwas; que não excluem nunca a con-
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firmação regular. dos orgãos locon10tores, sem a# qual 
não ha aptidão para o trabalh '). 

Bandemont, cujos estudos basearam-s'~ sobre obser
vações nos animaes de engorda, e que tinha UIna accen
tuada predilecção em fa.vor das raças inglezas, emitiio a 
apréciação comparativa -seguinte acerca das raças bo
vinas de França e de Inglaterra . 

. « Gerahnente a qualidade das francezas é um tanto 
inferior ás raças de bois j nglezes ou cruzadas. ») 

Depois ·de haver demonstrado que mnquanto nas raças 
francezas, os bois de tres a sete annos destinados ao 
açougue, não possuem qualid:ldes especiaes e que os 
bois inglezes têm dos tres aos cinco annos as condições 
necessarias para o conSUll1O, Bandement accrescenta 
que «( o principio da especialidade como condição pri
maria da condição das raças, é corroborado pelos factos. 

Cremos, assim como Bandement, nos grand8s resul
tados que se pódem obter crn certas CirCUITlstancias pela 
applicação .do principio de especialisação das raças, sob 
o ponto de vista do consumo publico. 

Ha muitos annos que os criadores se preoecupam do 
preço elevado a que tem chegado a carne. 

Esta exorbitancia nos preços póde-se explicar do se
guinte modo : 

1. o O augmento do consumo não está em relação com 
a produeção do gado vaceum. 

2. 0 Perdas devidas á invi:são de certas enfermidades 
epizooticas, as quaes poden1 S ê l' ayaliada.s em nlilhares . 
de cabeças de gado. 

3.° Falta de pastagens em alguns annos por não se 
apro,,:eitar os terrenos que podiclm suppl'ir essa defi
'CleneIa. 

Em alguns paizes e principalm.ente na Hespanha, os 
criaqores fizeram o seguinte raciocinio 

« Procuremos fon18ntar l-apidanlente e o nlelh~r pos
~i\'el :1 criação do o-ado, apro\"eit::l.ndo a pracocidade inhe
rente ás raças ing1e2a ~;) , especialisanclo a produeção e a 
criação do boi de córte e obteremos rezes destinadas ao 
consumo desde a idade de trinta a trinta e seis Inezes em 
vez de ser1nos obrigados a espera.r até aos quatro, seis 
ou oito annos, como o exjgem as raças dé tt'abalho ; em 
uma palavra, fOlllentemos a raça Durham.» 

Estas razões não careemll 'de fundamento, pois a 6xpe
riencia tern demonstrado que a criação 'sob o ponto de 
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vista es.peeial c ex~lusivo da producç~o de carnes, póde 
dar muItos beneficIOs e occaSlQna muitas perdas. 

Resulta effectivanlent l), segundo as estatísticas publi
cadas por Beaudernont, que os bois Durham de idade de 
dois. tre~, e quatro an110S produzira,m pelo consumo de 
sua carne um lucro que osci!la entre 65 a 70 v/o e de 8 a 
11 % de gordura. 

Són1ente é preciso obs :.: rvar, segundo disse Bau
dement, que estes apontamentos foran1 tomados segunpo. 
as observações feitas em bois Durharn levados ás expo
sições de gadós. 

Seja como fôr, e :mesmo admittindo algunla exageraç.ão 
de algarismos" pódo-se cr~r na vantagern real e ,effectiva 
da raça ingloza sobre as outras, quanto ao que se refere \ 
ao resultado da producçrtO e da criação das raças desti
nadas especialmente a fornecer carnes e gordura. 

Está iguahnente fóra ele duvida que, ~;ob () ponto de 
vista de uma bôa exploração agrícola, o criador. ficaria 
.beneficiado con1 este systen:a, criando aninlaes de raça 
precoc~_ para o córte e para o trabalho da cultura dos 
campos. 

A questão consiste principal, nos meios alimenticios 
que possuam e que perrnittam attingir os fins indicados. 

Porém , se depois de haver r~conhecido 3S vantagens 
que existem para a criação elo boi pelo systema Durham, 
sob o ponto de vista da carne obtida e da precocidade de
senvol vidR, passamos ao exame dest:l Inesma prod ncção 

. quanto á quaiidade da carl:e, reconheceremos outra ver
dade tão apparente como a primeira, a saber: que unl 
boi de dois ou tres annos não póde ter sua carne de 
igual qualidade a de urn boi de quatro ou oito annos, e a 
superioridade concedida ás raças do estrángeiro deixa 
de ser tão importante, se considerarmos que as raças in
dígenas possuem sob fi influencia de um trabalho mode
rado e de bôa alimentação um tecido muscular compacto 
e impregnado de gordura, que constitue o principal ele
mento na producç.ão de carnes nutritivas. Mais adiante 
veremos que Ú n1esrr:-0 BaudeulCnt Qpinou que as rezes 
novas engordaln muIto n1elhor exterIOrmente ao passo 
que as adultas têm já predisposição para produzir tecido 
adiposo no interior do organislllo. 

Esta qualidado que podemos chamar interna, é inhe
rente a certas raças e obten1 em todos os paizes notavel 
pl'eferC'l1cÍa; sendo muito estimada pelos açougueiros e 
consunlÍdores. 
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Em resunlO, crenl0S nas vantagens da especialisação, 
applicada nos animaes de córte, quando o criador tem á 
sua disposição recursos alirnenticios sufficientes; cremo~ 
que o ,açougue, encontrará por este meio um de seus 
melhores ' recursos, particularmente quando certas cir
cumstancias, independentes da vontade individual, dimi
nuem em alto gráo, os grandes recursos de aprovisiona-
mento de uma nação. -' 

2.·-IDAD~ 

Resulta das anteriores observações que se ha raças 
cujas crias podem ser enviadas ao matadouro desde a 
idade de dois annos e meio a tres, póde-se dizer que re
lativamente á qualidade da carne, a época da vida na 
qual a carne do boi é melhor, é a que comprehende a 
idade de quatro a oito annos. 

'« A carne é enl geral mais nutritiva e mais digestivel, 
diz Beequerel, quando os animaes chegaram ao seucom
pleto desenvolvimento.» 

Sexo .-Geralmente se diz, que a carne da vacca vale 
menos que a carne de boi, e no entanto tem-se procurado 
demonstrar o contrario. 

Uma vacca de cinco a oito annos bem tratada e bem 
alimentada, em geral engorda rapidamente, e sua carne 
é igualou superior a do boi. 

Todos sabem que o estado de gestação amortecende na 
vacca todo instincto generico, favorece a gordura, ac
crescentaremos tanlbem que uma gestação de oito mezes 
ou menos,póde ser compatível COln um desenvolvín1ento 
notavel de 'gordura, tanto mn quantidade como en1 quali
dade ; veriflcan10s este facto em differentes circumstan
cias e podemos dizer que se deve impedir de matar as 
vaccas em periodo adiantado de gestação, é unicamente 
porque se soffrerá as perdas das crias proxímas a nascer. 

Conformação -Quando se trata de apreciar a fórma 
de u.n1 boi de córte, deseja-se gerahnente que seja ornais 
arredondado possiyel, possa suppôr-se o corpo como se 
tivesse uma figura geoluetrica regular , permittindo co
nhecer ao primeiro relance a selnelhança que existe 
en tre a conformação do corpo e a figura. que se formou 
hypotheticamente. 

Assim certos autores consideraram, que o corpo do 
boi de córte tem UIna fórma cylindrica,e porconseg.uinte 
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póde..,.,se medir o peso do anin1al por meio da formulá 
admittida para medir-se esta figura de capacidade. 

Outros autores recorrem a um meio que julgam ,mais 
facil ,e simples para conhecer a confoI'Inação do boi de 
cór,te, este meio consite em observar o animal pelos 
quatro lados, a saber de perfil) por diante, por traz e 
pelo dorso. 

Cada un:a ,. destas superficies, suppondo-as quasi 
quadradas) lndlCam un1a das melhores conformações, e 
tanto mais quanto mais po:p.tos de contacto existam 
entre o animal e o quadrado fictício que se idea. 

No entanto, é forçoso concordar que poucas raças 
existem que não deixem grandes espaços a encher entre 
o quadrado natural e oficticio; não devemos 'deixar de 
reconhecer a vantagem deste methodo, pois por seu 
intermedio conhecem-se os defeitos das rezes de córte ; 
e ' além disso se conhecerá mais a importancia delle, 
considerando depois que a maior ou menor largura de 
cada uma das quatro superficies admittjdas corresponde 
ao maior ou menor desenvolvimento .nas regiões mais 
importantes de un1 boi de ceva, as quaes são: o peito, 
dorso, rins e nadegas. 

Fóra destas regiões devem-se considerar como acces
sorias todas as outras do animal, assim é que a cabeça, 
o pescoço e os lnembros serão tanto mais perfeitos 
quanto lnais finos ~ejam e quanto lllenor o seu grão de 
desenvolvÍJnento. 

A conformação ' luais conveniente nas rezes de 
açougue é ~ 

1.' Cabeça fina, um pouco larga e conica para o 
focinho. 

2. 4 Çhifres fino~, ponteagudos, implantados na varte 
mais elevada da cabeça, as orelhas um tanto cahldas" 
os olhos vivos e proeminentes. 

3. a O pescoço deve ser grosso em sua união com. a 
espadua e conico para a cabeça . 
. 4. a O peito largo ~ que sobresahia um pouco por diante 

dos men1bros anteriores. 
5.a A espadua deve ser larga e sem que exista limite 

muito perçeptivel entre ella e o pescoço. 
6.· O dorsú e os rins rectos, largos e aplainados. 
7 a As costellas bem arqueadas. 
8.« Os ossos da nuca pouco pronunciados. 
9.- A cauda deve começar no nivel do dorso, ser 

larga em sua base e fina na ex tren1idade . 



- :34.3 -

10. Os Inusculos devem ser curtos~ c~rnudos e as 
unhas pequenas. 

11. A pelle deve ser branda, e as ilhargas pouco 
accentuadas. 

3.' - ESTADO DE SAUDE 

Neste est.ado a pelle do boi é branda e deslisa-se 
facilmente sobre as partes que cobre e sua maior ou 
111enor limpeza; depende da estação e do cuidado que se 
tenha corn as rezes; os olhos deVenl ser animados, a 
conjunctiva rosada, a temperatura das orelhas igual a 
do resto do corpo, a bocca fresca. os movimentos respi
ratorios não excederão de dezoito a vinte por minuto, 
e finalmente todos os orgãos e appardhos devem 
funccionar con1 regularidade. 

Duas classes de carn~s so conhecem pela venta, cujo 
aspecto e gosto differem completamente, taes são: a 
carne de novilha e a de boi. 

Theoricamente é muito difficil estab01ecel' unla accen
tuada differença que caracterise estas duas especies de 
carnes; porém na pratica não existe essa difficuldade. 

Na realidade, a carne da vitella tem seus caracteres 
proprios, tanto lnais accentuados quanto menos distante 
se ache da época de seu nascimento. 

Apezar de ser um pouco irnpropria a palavra ceva ou 
engorda para inchcaI' o augmento de peso dos tcddos do 
organismo anirnal, admittimol-a segundo o costume, e 
diremos que o criador póde seguir dois luethodos nesta 
industria, a saber· quer se dedique exclusivamente a 
criar e en~ordar o gado~ ou então se explora antes conlO 
productor de leite ou de força motriz. 

Dahi um systema unico de criação póde ser mais ou 
menos apropriado para desenvolver a aptidão. porém 
não deixará de conhecer-se que é lnuito lnais lucrativo 
empregar-se antes os animaes e durante unl tenlpo ra
ciolla.!, na producção de leite ou de traba.lho util. 

Pois bem; a engorda pódo ser praticada conforme dois 
methodos diversos. O prilneiro denonlina-se extensivo, 
porque se realisa nas pastagens e n[1o requer a cornpra 
de neuhuma substancia alimenticía. 

E" o que se usa nos nossos sertõE.'S. 
O segundo é o que se pratica nos estabulos com ali

mentos comprados ou cultivados, e recebeu o nome de 
engorda inten!Siva. 
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A theoria physiologica pela q~al se eXPlicia m. aneira 
de formar- se a gordura no organIsmo, está p r saber-se, 
conhece-se porém de unI IDOdo exacto que s materias 
graxas contidas nos alimentos, só constituem uma debil 
parte na prod ucção da engorda . 

A engorda não é mais que o resultado da differença 
entre aassimi1ação e a desassimilação do organismo 
anirnal -e que 6 augmento é directamente proporcional á 
quantidade e dig'estibilidade dos alimentos ingeridos; 
assim como as perdas são inversamente proporcion"aes 
á tenção e outras propriedades physicas da athrnosphera 
em que vive o organismo e por conseguinte não é possi
vel reduzir essas , perdas a seu nlininlo, modificando as 

L'> ,condições de que dependen1. 
Os anin1aes novos são enl geral nluito mais difficei s de 

engordar que os que se acham na idade adulta : 
Isto depende de confundir-se o 'peso do corpo conl a 

verdadeira eng{)rda e a physiologia nos dá sua razão; 
uma quantidade qwllquer de aliInentos J que bastarialu 
para produzir a engorda em um anirnal adulto, não o 
proJuz eu um novilho" e Inuito rrIenos quanto nlais pro-
ximo se acha da época do nascÍlnento. . 

f ;aca con~ eguir-se à engor~a do novilho, precisam-se 
de alimentos lllais concentrados ou lTIais ricos mTI 
substancias nutritivas para o ITIeSmo volqrne, e ;linda 
'apezar disso exige mais tempo que nos animaes adultos 
se tenl de obter a carne em boas IcondiçõJs. 

A aptIdão para a engorda não' deve ser fixada segundo 
a idade da fez, poréill sim relativament~ao estado de 
desenvolvirnento de sua dentição, qu~ é o que indica lne
lho1' a sua precocidade, pois sabemos que os animaes 
precoces engordanl rrluito nlais rapidamente quo os 
outros. 

Tamham devemos acrescentar que tendo uma pr~coci. 
dade igual e o meSlllO grão de desenvolvÍlnento dentario, 
serão mais aptos os anünaes que tenham as extremi
dades curtas e finas, o corpo robusto, os lombos mus
culosos e largos e a pelle grossa e branda. 

Este ultimo caracter terIl a maior importancia,porque 
delle depende a qualidade do te9ido conjunctivo, no qual 
se teIn de accumular a gordura. 

Flacido no aninlal novo, condensa-se cada vez rnais, 
segundo adianta mn idade e nas reZAS velhas, prod uz ao 
apalpaI-o U111a sensação de S6COUl'.u diftlcil de expliCar-S i} 
porém que se conhece com a pratIca. 
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o problema da engorda nos pastos, cónsiste em obter
se durante a estação das forragens, o maior peso possi 
veI de carne cevada por unidade de superficie. 

A quantidade de herva que póde produzir um terreno 
ê facil de determinar-se corn bastante approximação, e 
por conseguinte deve-se tratar em utilisar esta, quanti
dade no maxirno, consumindo-a animaes que tenham 
as melhores condições. 

Tal é o problema da engorda extensiva, sabemos po
rém que comJguaes apti~ões os anima:es augmentam d,e 
peso em razao da quantidade e especIalmente da qualI
dade dos alimentos que consomem, e por conseguinte. 
que já se limitam a reparar as perdas organicas, ou 
então accurnulam tecidos, segundo os principios imrne
dia tos dig~stiveis introduzidos em seu estomago, sejam 
suflicientes para compensar as perdas diarias 011 exce
dam da proporção da forragem. 

A primeira condição que S3 deve cumprir neste caso, 
é relacion~r exactamente o peso que augmentam os ani
:rt;laes durante a pastag~m com a propriedade assilnila
dora das hervas. 

Sobre este ponto sabe-se que 24 aros de pastos de pri
,meira ordem engordam durante a estação da forragem 
um boi de 600 kilogrammas, e necessita-se 40 aros de 
segunda ordem para um animal de 500 kilogrammas ou 
32 de terceira classe, para engordar um boi de 400 kilo
grammas. '. 

Adopta-se Igualmente como ternlo medio que 2 he
ctaros de pastos de primeira qualidade engordam tres 
bois, que o hectaro de segunda classe, engorda duas 
vaccas e que igual quantidade de pastos Illontanhosos 
unicamente póde engordar uma vacca. 

O caracter fundarnental do methodo de engorda cha
mado intensivo é o reduzir o tempo da operação ao mi
nimo possivel", quanto mais rapidaInente se engordenl 
os animaes mais lucrativa será a operaçã.o zootechnica., 
e não se pódem submetter á engorda, sendo aquelles que 
tenham rIluito desenvolvida a aptidão, porque desse, 
modo as despezas que occasiona este lnethodo, são 111uito 
melhor reInuneradas. 

Se trata-se de uma em preza que deve ser calculada. 
em todos os detalhes e que tem o caracter das mais 
exactas operações industriaes, pois D~O s6nlente póde
~e actuar sobre a alimentação das rezes como tambelU 
sobre as condiçõ~s de temperatura, luz, movimento, etc. 



- 351-

que influem, como sabenlOs, na diminuição das subs
tancias graxas forluadas pelas reacções nutritivas. 

Q fim in1mediato da engorda intensiva é reduzir a 
permuta dos elementos org~nicos ao minimo necessario, 
para sustentar a actividaçle vegetativa ou a funcção do 
apparelho digestivo, reduzindo POI' conseguinte ao 
menor limite possivel a destruição das substancias assi
milaveis pelo excesso de oxygeneo. 

A este fim póde-se chegar dispondo os estabulos por 
tal fórma, que os animaes de engorda gozem da rnais 
perfeita tr:;tnquillidade ,e sejam pouco numerosos os lTIO

' viment03 respiratorios, o que se realisa quando o es
tabulo oscilla entre os 12() e os 18° centigrados e 
a pressão média barometrica é de 7,6 centímetros. 

Se soben1 estas cifras, é muito mais activa a alimenta
ção do acido' carbonico, e quando são, mais baixas aug
menta a tensão do oxygeneo e são mais intensos os phe
nomenos da henlatose. 

Sabemos tambem que uma luz Illuito intensa excita 
as actividades organicas, chegando a determinar maior 
producção de, acido ?arbonico quanto ~ais persista a 
acção dos raIOS lumInosos, razão pela qual o ' esta bulo 
deve ser quasi escuro~ 

A instg,llação dos estabulos deve ser feita de modo 
conveniente para que s,e effectue o serviço com commo
didade, limpa-se perfttitamente o local e não se tenha 
que incommodar aos animaes. 

Alguns criadores chegam ao extremo de collocar en
canamentos por onde corra a agua até chegar ás man

-gedoutas, e deste modo de;ssedentanl osaninlaes sem ser 
preciso retiral-os do estabulo. 

'Relati;vamente á alimentação, diremos que alguns 
~riadores costumam armazenar quantidades enorlues de 
alimentos para engordar os animaes, sem que seja ne
cessario essa exageração, porque desde o mornento em 
que existe a relação nutritiva entre as s';1bstancias ali
menticias não póde haver melhor medlda que a que 
apresenta) o appetite do animal. , " 

O que acima,de tudo deve ter em vIsta o c~Iador é es
timular o appetIte das re~es por t?,do~ os melOS que e,s
tejam ao seu alcance, pOIS como Ja dIssemos a prOposlto 
da engorda extensiva, o augme~to d!ario ~e, peso ~a .rez 
é devido ao excesso de ~ubstanCla .ahmentlCla aSSlmlht-

: "vel que se fixa nos tecIdos orgaulcos, e o, val?r, ~esta 
::.fracção depende ao mesmo tempo da · dlgestl bIhdade 
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propria dos principios immediatos que compõelll a ração 
e da potencia digestiva do aninlal. 

A experiencia estabeleceu que o excesso deve ser de 
10 a 12 % da rez, e por conseguinte o anilllal que con.:.. 
some por dia ~2 kilogr. de ""substancia assimilavaI, aug
menta 1 kilogr. pouco m2.is ou menos no seu peso. 

Se conseguir-se que COnSU111a 24 kilogrammas de ali
mento, o augmento de peso será de 2 kilogramillas dia
rios. e esta despeza, embora pareça excessiYê1, redundará 
em lucro da industria, porque é perfeitanlente sabido, 
que o kilogr. de carne tel11 sernpre nluito nlaior valor 
commercial que os alimentos gastos para produzil-a. 

Entre as cirOulllstancias ' que lllais estimulam o ape
tite nos anÍll1aes de engorda, devendo consignar o es
quileo, nãosuccedendo o lllesmo com os pós e outras 
substancias appe~itivas que se misturam coal os ali
mentos, espêcialmente na Inglaterra, porque têm o in
convenient3 de custar nluito caro, e aléln disso são des
necessarias quando a constituição elas rezes não está 
belu desenvolvida, e se distribuenl os alimentos de um 
modo regular. 

Tratan'do-se de engordar um anirnal fraco, isto é, 
quasi falto do gordura, dividir-se-h:l o tenlpo da en
gorda em tres periodos. 

O prinleiro, comprehende o tempo que gasta o animal 
para pôr-se no que se chanla em bOlll estado. 

O segundo, até que s.] desenvolvam os tecidos gordu
rosos e qualifica-se o anilHal como lnei~ cevado. 

O terceiro é quando já o está cOl1lpletamente. 
A duração de cada unl destes per iodos é variavel e, 

depende da aptidãJ do a\lÍm,lL e a alin1cntação deve ser 
regularisada de tal nlodo, que a rez coma progressiva
ment'J alimentos de ll1elhor qualidade, quanto lllais com-
pleta seja a engorda e nUlis dinúnua o seu apetite. 

Ei::; as rações ostabelucidas na Europa para cada um 
destes casos. 

Feno .. 
Beterra b~lS • 
Aveia. . 
Hesid uos de co1za. 
Farello. 

1° periodo 
I 

Milho e outras ~;l3mentes. 

:' 

500 , 
36,00 

4 00 , 
o -O ,..,)~ 

1,75 
0,35 

4960 , 

kilog. 
» 

" » 
) 

11 

kilogr. 
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2° período 

Feno .. 5,00 kilog. 
Beterraba. 3,00 » 
Aveia. 4,00 )) 

Residuos de colza. 3.50 » 
Farello 1,75 » 
Milho e outras sementes. 0,45 » 

Total. 47,70 kilog. 

3° periodo 

Feno. . '. 5,00 kilog. 
Beterraba. .. 25,00 » 

I Aveia. . . 2,00 » 
Residuos de colza. . 35O , » 
Farello. 2,00 » 
Milho e outras sementes .. 0,45 » 

Total. 37,95 kilbg~ 

Cada uma destas rações deve ser dada em tres vezes. 
A primeira dar-se-ha pela manhã lTIuito cêdo e com

prehenderá tres oitavas partes da beterraba, da aveia e 
do residuo de colza, divididas em tres porções succes
sivas e ternlÍnando á ração com a metade de feno. 

As 11 horas dá-se agua fria ás rezes. 
Ao meio dia dá-se-!hes a segunda ração, composta. de 

duas 'oitavas partes ode beterraba, dividida em duas 
, ' porções, depois o farello, e finalmente a outra metade de 

feno. 
A's 4' horas da tarde torna-se a dar de beber aos ani

maes. 
A's 5 , dá~se a terceira e ultima ração, com o resto do 

alimento dividido em tres porções: 
Como se comprehende, as quantidades e natureza,das 

substancias alirnenticias não podem ser avaliadas com 
exactidão, dependendo seu augmento ou diminuição, das 
prop'riedades nutritivas das rações e da aptidão dos ani-
'maes. 

As bases scientificas que se devem ter. em conta para 
engorda dos bezerr9s, não differem essencialmente das 

LI VRO DO CRIADOR. 2a 
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que descrevemos 3:cerca da engorda intensiva dos ani
maes adultos, mais que na natureza do alimento; pois 
as outras condições são iguaes e em ambos os casos, isto 
é, quer sejam anÍlnaes novos ou completamente desenvol
vidos, só se deve tratar de reduzir as perdas organicas 
ao minimo possivel. 

A engorda dos novilhos póde ser considerada completa, 
q:uando se ob,serve que a m~mbrana conjun?ti~al adqui
rIU uma palhdez, que quasl se assemelhá a cor branca, 
pois esse signal indica o maximo desenvolvimento do 
systema limphatico. . 

Para engordal-os installam-se em estabulos pequenos 
e escuros, e quando isto não ,é possivel, por terem que ir 
ao campo com as mães, põe-se-Ihes embornaes para que 
não comam hervas; de duas em duas horas deixam-se 
elles man1ar tanto quanto queiram, pois desta condição 
depende o mais rapido de~envolvünento de seus tecidos. 

Póde-se tambenl supprir a defficiencia do leite da 
vacca, dando aos novilhos leite sem creme ou sôpas 
formadas com um c0simento de sementes de linhaça, 
farinha de ervilhas, sevada ou fubá de milho. 

Terminaremos este capitulo dando a' composição da 
carne do boi segundo as analyses mais exactas. 

Lehmann 

Agua. . .. 
Materias solidas. . 
Albuminoides coagulados ... 
Myosina, sacolemmal nucleos, 

vasos e fibras elastlCas. .. 
Glutina. .. ~ 
Albu1:ninato, albumina 

gulavel a 4,50. . .. 
Albumina ordinaria . 
Creatina. •. 
Gordura .. . 
Potassa .. . 
Soda .. 
Magnesia. . .•... 
Acido lactico. . 
Acido phosphorico ... 
Sallnarinho 
Cal. •. 

COI~~} 

.. 

74 a 80 °/0 
26 » 20 » 

15,4 a 17,7 » 
0,6» 1,9» 

2,2 »)3 » 

0,7 » 0,14» 
1,5 » 1,3 » 
0,5 » 0,54» 
0,07» 0,09» 
0,04» 0,05» 
1,5 » 2,3 » 
0,66» 0,70» 
0,04» 0,09» 
0,02» 0,03» 
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-O resíduo solido da carne esgotada pela agua contém 

17,8 % de cinza. 
Esta cinza contém: 

Acido phospho'rico .. 
Potassa.. .. ~ .•• 
Ph. 2 0 52 C aO. 
Ph. 2 0 52 Mg. O 
Ph. 2 0 112 Fe20 3 ... 

38,40 
26,89 
9,34 

16,83 
8,02 

,Quanto á gordura que acompanha. a carne ruuscular, 
basta recordar os mf3moraveis trabalhos de Chevrenel 
relativamente á sua composição. 

CAPITULO XVl1 

Criação do gado pa~a a prDdocção de r()r~a motriz 

A producção de força motriz é rnais uma das utili
dades do gado vaCCUID, e prüneiro que tudo deve-se exa
minar se a perda de carnes determinada pelo trabalho, 
não se cOlupensa com a maior actividade das combi
nações nutri ti vas. 

O exame não é tão facil como á primeira vista parece, 
,porém ninguem ígnora a influenoia que exerce um tra-

" balho moderado sobre a regularidade de todas as 
funcções e em particular sobre as do apparelho diges
tivo; assim observa-se que todos os animaes novos, 
qualquer que seja a sua especie, sentem uma necessi
dade instinctiva e imperiosa de executar movimentos, 
ficando em estado de'agitação ql;lando não ~pódem rea-· 
lisal-os convenientemente. 

Por esta razão deve-se presumir que seja vantajoso 
utilisar economicamente o gosto de energia que lhes é 
tão saudavel. 

A unica difficuldade crue se tem a resolver consiste em 
proporcionar a perda de forças COIU a constituição da 
rez ; tendo-se porém em conta que o trabalho' tem van
tagens economicas e phy~iologicas ~n~ontestaveis, é facil 
encontrar o termo médIO da actlvIdade 1110tora que 
pódem prestar os animaes. . 

O progresso que tem de real.Izar o criador, não con~ 
siste em criar as rezes exclusIvamente para a engorda, 
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porém-sim em melhorar sua alimentação, com o fim de 
utilisar sua força motora em um limite compativel com 
o seu desenvolvimento para depois destinaI-os ao córte. 

o TRABALHO DOS ANIMAES BOVINOS 

Para O trabalho emprega-se maIS principal~ente os 
bois ; algumas vezes tam bem as vaccas, e maIS raras 
vezes ainda os touros. 

Por meio de um annel passado nas ventas e levantado 
por uma corrêa que se afivela nos chifres, estes ultimos 
pódem muito facilmente serem rnartyrisadose empre
gados no trabalho, ao qual convém melhor que os bois 
por causa de sua força. ' 

O annel.de que fallamos, teln 4 pollegadas de dia
metro na sua parte superior 

Para mettel-:-o nas ventas do animal, lança-se este ao 
chão se não é muito vigoroso; anlarra-se muito curto a 
umacorda; uma outra corda fixada nos chifres comoa pri
meira, por uma de suas extremidades, passa pelabOcca 
e dá uma volta pela mandibula inferior Esta corda deve 
ser segura por um homem vigoroso. 

O que opéta segura com as mãos as narinas do touro, 
procurando com os dedos o logar em que a parede é 
filais delgada e com a extremidade do annel, que é pon
tuda e cortante de tres lados. 

Feito ist~ fecha-se o annel, curvando a ponta aguda 
COln uma pInça. 

O annel é suspenso por uma corrêa que passa em 
torno dos chifres, de modo que o animal não soffre 
nenhum constrangimento. 

Desde que nlettenlOS o annel, estamos senhor do 
touro, que não oppõe mais resistencia alguma. 

Este methodo é de grande vantagem não só para os 
bois que se quer fazer trabalhar como tam bem aos que se 
empreganl na reproducção. 

Quanto as vaccas podenl ser ensinadas para o trabalho 
ela lnesma fôrma que os bois. 

As vaccas tenl, conlO aninlaes de trabalho, uma van
tagem que (alta aos cayallos e meSlno os bois, é nunca 
ficarem improductiyas; pois quando não trabalham dão 
leite o o dão em lnaior Ei,bundancia, o que conlpensa em 
parte a ausencia de trabalho. 
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Andam mais depressa que os bois porém télll menos 
força. 

DURAÇÃO DE UM BOI DE TRABALHO 

Começa-se a fazer trabalhar urn boi no fim de seu 
terceiro anno de idade, porém ~ó no fim do quarto é que 
se pó de empregai-o completamente. 

Coutinúa a prestar bom serviço até o seu nono ou 
decimo anno ; dahi por diante torna-se preguiçoso. 

Além disso não ha proveito em conservaI-os além do 
seu decimo anno, porque perdem então de mais o valor 
para a engorda. 

Em llluitas fazendas, quer se crie quer se conlpre, 
renovam-se as junta.s de dois em dois annos, e engor
dam-se para o córte as que já trabalharali1, 

Uma cousa importante para os bois de trabalho é 
que desde o começo tenham sido bem ensinados, razão 
pela qual só se deve empregal~ nesse nlÍster pessoas 
int~lligentes e geitosas. 

MODOS DE JUNGIDURA 

Jungem-se o,s bois com o collar ou com a c~nga· 
Com o collar os anirr1aes ficam mais livres, porém 

caminham melhor com a canga. ' 
Para que possam desenvolver toda a sua força é 

necessario que o collar seja bem feito, descanceigual
mente por toda a parte, não constranja o movimento 
das espaduas e principalmente não tenha uma tendencia 
para subir por occasião da tiragem, o que perturbaria a 
respiração do boi. 

Obvia-se efficazmente este inconveniente conser
vando-se os tiri@tes comprimidos por meio de uma 
silha. ' 

Esta precaução, excellente no cavallo, é indispensavel 
no boi. 

E' por sua falta e em geral pela má confecção dos 
collares, que se deve l~nça~ a culpa de não manifestar o 
boi com esta fórma de Jungldura toda a sua força. 

Tem-se a vantagem com os collares de fazer servir 
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cavallos, ao passO que com a canga não se dá o mesmo. 

Ha canga dupla e a canga 'simples ou quebrada. 
A canga dupla permifte eonduzir os bois com mais 

facilidade e sóínênte pela palavra; por seu intermedio 
é muito facil ensinar os animaes novos; dispensa além 
disso os tirantes, rnas em compensação constrange 
mais os ànimaes, o que influe principalmente sobre seu 
andar; que é muito lento p'br este modp. 

Nas regiões accidentadas; onde se encontram grandes 
desigualdades de terreno, que collocam muitas vezes os 
bois em uma posição contrafeita, um muito mais elevado 
que o outro pelá canga, resulta muitas vezes desvios de 
espàduas. , 

A canga simples é melhor sob este ponto de vista. 
Com a ganga simples somos obrigados a conduzir os 

bois por meio de Uma corda. 
Depois de ensinados os animaes podem com a canga 

siíhples 'executar os mais difficeis trabalhos. 

_ TRATAMENTO DOS BOIS DE TRABALHO 

E' erradamente que se tem acreditado que os bois de 
trabalho não~poderiam forpecer uma somma de trabalho, 
nluito nlais consideravel, por nleio de um augmento de 
alimento. ' . 

Conl os bois acontece quasi o mesmo que com os ca
vallos sob est'e ponto de vista. 

Com Ull1a boa alimentação e principalmente uma. addi
ção de grãos, que nluitas Y8ZeS é proveitosa) poder-se-ha 
obter unl trabalho algumas vezes duplo daquelle que 
tornecen1 os animaes alimentados unicamente em pasta-
gens mediocres. . 

Comtudo o boi não permitte ser nluito aguilhado e não 
supporta o trabalho durante os grandes calores. 

Deve-se-lheJarnb81u dar mais tempo que aos cavallos 
para comerenl. 

Quando se crianl bois em pastagem, mudam-se uma 
ou duas vezes por diajsto é, enlquanto a metade trabalha, 
outra metade descansa e pasta. 

Para empregar os bois con1 proveito e principalmente 
para poder fazel-os trabalhar rio tenl po das aguas é pre
oi80 furral-os, e disto trataremos no seguinte capit~lo. 
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CAPIT1JLO XVIII 
A Cerradura do boi 

O pé do boi e differente do pé do cavallo, por ser divi .. 
dido em duas unhas, resultando desta divisão a sua 
elasticidade. . 

Assim a ferradura muito menos complicada, tem ape~ 
nas um fim, preservar o gasto do ca~co; pois a adaptação 
de uma ferradura protectora debaixo de cada uma das 
unhas, não poderia oppor-se ao seu affastamento e por 
conseguinte á elasticidade do pé. 

A ~erradura do boi é uma placa pOuco espessa, á qual 
se dá a fórma da face plantar da unha sob a qual deve 
ser adaptada. 

-Esta fórma é muito semelhante á que representaria o 
quarto de uma superficie oval. 

Os buracos en1 numero de seis são collocados um ao 
lado do outro, sómente no bordo externo. 

Tem na extremidade de seu bordo interno um prolon
gamento que se destaca em angulo recto e que é bastante 
flexivel para ser dobrado a frio sobre a parede, e substi
tuir os yravos que deveriam servir desta lado para a 
sustentação do ferro. 

Parà preparar-se a férradura afim de ser fixada ' 
debaixo da unha, dá-se a ella um atarracamento ·que 
consiste em levantar um pouco sua borda externa e sua 
esponja de modo a imprimir-lhe em toda a sua extensão 
uma leve incurvação declinada a modelar-se sob a face 
plantar da unha; depois puxasse o bordo · interno com 
uma pinça pouco elevada, mas bastante longe que deve 
preencher a espacia de , concavo que apresenta a unha 
na sua face' interna ,e oppor-se fi interposição entre o 
casco e a ferradura dos cascalhos, que poderiam ahi 
penetrar. 

Para fixar este ferro sobre o casco serve-s~ de prégos 
pequenos e delicados, que se brocha e verga-se pelo 
modo habitual; depois de implantados rebatem-se. 

CAPITULO XIX 

Criação do bufalo 

O bufalo é um animal muito feio, visto pela primeira 
vez e quasi repugnante, porém compensa esta fealdade 
por excellentes qualidades. 



-- 360 -

Seu ensino e manutenção são facilimos; é extre
mamente sobrio e pouco delicado quanto á escolha de 
alimentação; no estabulo, accommoda-se maravilho
samente com qualquer especie de forragem, mesmo as 
mais grosseiras; no pas

1
to, não erra como as vaccas 

guiado pela gula, pasta. indistinctamente quasi todas 
as especies de plantas, ou pelo menos a maior parte 
d'aquellas que " são desprezadas por qualquer outra 
especie de gado . 

. Quando o bufaIo recebe uma alimentação substancial. 
suas ' forças augrnentan1, engordam rapidamente e 
acabam por adquirir um peso prodigioso. 

O modo de governar os bufalos é muito simples; 
exigen1 poucos cuidados e rara s vezes adoecem, prin
cipalmente quando gosam de toda a liberdade. 

Quando lhes acontece qualquer accidente, é preciso 
trataI-os como os outros bois. 

Os bufalos são muito sensiveis , ao frio, devendo-se' 
por conseguinte preservaI-os o maispossivel das 
geadas. 

No vêrão ,deve-se levaI-os á agua pelo menos duas 
vezes por dia, pois têm necessidade de banharem-se 
frequenten1ente; a privação do banho torna-os tristes, 
desde que beberam COlneçam a nadar no rio ou no 
lago a que foram levados. 

Em consequencia da disposição de seus chifres não 
se lhes pode pôr uma canga igual a dos bois. Essa 
canga deve 8er substituida por um collar muito simples. 

Us hufalos convem muito ás regiões pantanosas. 
Devem ser castrados com a idade de um anno. 
Sua carne, embora um pouco dura é bôa.; o leite das 

bufalas é 111uito gordo e de gosto agradavel. 

CAPITULO XX 

Tabellas, apreciações e esta.tisticas curiosas rela· 
Uvas a especie bovina 

METHODO DOS PONTOS PAR\ .t\PRECIAÇÃO DA VACCA 

Leiteira. -Applicado áda raça Schytz. 

(Muller) 

A SOlnlua de pontos que reunir o animal sendo per
feito é 100. 
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I 

1.o-cÔR DO PEtLO 

Caracteres de raça. 

Aspecto geral. 
Chifres. 
Olhos. 
Orelhas. 
Fronte. . . 

2. o-CABEÇA 

Queixada inferior , 
Parte trazeira da cabeça. 
Focinho. 
Narinas'. 

3. o - PESCOÇO 

Comprimento eJorça .. 
Linha da nuca e papada. 
J l,ll1cção nas espad uas . 

4. 0_ ANTE-BkAÇO 

Largura e profundidade do peito. 
Garrote. . . .. ,i 

Posição das espaduas. " 
Parte trazeira das espaduas. 

5. o - MEIO DO CORPO 

Linha das costas. 
Largura das costas. 
ComprÍlnento das costas. 
Rins. . 
Curvatura das costellas. 
Ventre. , . . 
Ventre e concavo das nadeges. 

/ . 

.... ,. 

12 

2 
1 
1 
1 ,/ 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

1 
1. 
1 

3 

4 
3 
2 
3 

12 

3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

12 
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6. D-ANtE-PERNA 

Nadegas, ·largl1ra e comprimento da anca. 
Posição relativamente á linha das costas. 
Queda da parte trazeira. 
Nascimento da cauda. 1• 

Musculatura das coxas. 
Desvio das coxas. 

7 O-PERNAS 

Musculatura dos braços e da parte inferior 
das coxas. . . . 

~argura e formul~ da rotula e do jarrete ... 
Conformação tendlnosa da perna e fórma da 

tibia. 
Unhas .. .. 
Posição das pernas. ,. . 
Com pr.imento e força das juntas. 

8; o-PELLE E PELLO 

Finura e maciez. 
COlnprimento. 

9. 0-UBRE E INDICIOS DE LACTAÇÃO 

3 
3 
2 
1 
1 
2 

12 

2 
2 

1 
1 
3 
1 

10 

3 
3 
6 

Ubre. , . . . 10 
Escudo, veias manlmarias e nascinlento da 

cauda.. 4 

10.-PORTE 

e aspecto geral. 
Total. 

.. 

14 

10 
100 
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METliODO DE FONTOS DE BAR OU 

CaracterisaQão sexual ' geral. 20 con1 coeff 1 ou 20 
Bellezas especiaes do u bre . 20»» 3 ou 60 
Caracteres lactiferQs de GU6ll0U 20 « » 1 ou 20 

Total. . . . . 100 

Para se poder utilisar estes dois rnethodos preciso é 
. que observador possua uma idéa justa do typo perfeito da 
vacca leiteil'a, afim de 'possuir a sciencia precisa para 

. fazer as precisas notações. 

In 

DIFFERENÇAS MORPHOLOGICAS 

. Esta- Perim. Compri- Peso Differenças no pe so 
tura thoradco mento vivo vivo 

Touro hollandez. . 1.462.15 1.68 725 k. 140 k. em fa
vor do machc 

Vaccn » 
Touro schwitz. 
Vacca » , ' 

Touro normando .. 
Vacca » 

1.35 1.85 1.56 585 
1.37 1.95 1.65 640 
1.34 1.86 1.57 555 
1.47 2.02 1.56 685 
1.26 1.86 1.56 560 

IV 

8[, 

125 

CIRCUMFERENCIA DO PESCOÇO ANTES E DEPOIS DA CASTRAÇÃO 

\<' 
Na vespera Um anno depois Difi'erença 

Touro durham de 4 annos. 
» schwitt. 
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V 

CAPACIDADE CRANEANA 

Machos 

Raça vendeana .. 788 cc. 
» friburgueza 714 » 
» schwitz. 646 » 
» charoleza . .... 642 » 
» normanda. 603 » 
» bretan. 594 » 
» nlverneza. 561 » 
» durham. 560 » 
» d'Ayr 540 » 
» africana. 432 » 

VI 

PESO DO ENCEPHALO 

Machos 

Raça da vendéa. . . . 701 gr. 
» schwitz . . .. 574 » 
» normanda. 536 » 
» friburgueza. 635 » 
» charoleza .. 544 » 
» bretans. 5~8 » 
» nlverneza. 499 » 
» durhan 489 » 
» d'Ayr 480 » 
» africana. 384 « 

VII 

FemeM 

674 cc· 
653 » 
580 » 
558 » 
546 » 
455 » 
512 » 
510 » 
501 » 
4;)3 » 

Femeas 

599 gr • 
516 » 
485 » 
581 » 
496 » 
404 » 
455 » 

433 » 
445 » 
385 » 

CAPACIDAEE CRANEANA POR 100 KILOGR.\.MMAS 
DE PESO VIVO 

Machos Femeas 

Raça friburgueza. 93 cc. 109 cc. 
» schwitz. 88 » 99 » 

» bretan 109 » 157 » 

» durhan - 109 » 83 » 
» niverneza. -. 70 » 93 » 
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VIII 

PESO ABSOLUTO E RELATIVO DA PELLE 

Touro durhan .. 
Vacca durhan .. 
Boi durhan 

Absoluto Relativo 
Kilogramma (Por 100 k. de 

peso vivo) 

37.500 
34.500 
46 

7.66 
5.65 
5.67 

Vê-se por aqui que a pelle da vacca é menos pesada 
que a do touro, e o peso da pelle do boi approxima-se da 
do touro. 

IX 

PESO DO ESTOJO CORNEO 

Boi durhan . 322 gr -
» espanhol. 500 » 
» basco . .. 780 » 
» hungaro. . . 910 » , 

» brazileiro . • . . 3 k. 532 » 

O boi brazileiro, principalmente o da raça paulista de
nominadajranqueiro, é o que tem rnaiores chifre~. 

X 

PESO ABSOLUTO DO ENCEPHALO 

n.aça vendeana. . . . 701 grams . 
» fri burgueza .. 635 » 
» do Rio da Prata. 621 )} 

l\tlestiço normando-friburguez. 618 » 
Varjedad~ do Mezene. 581. » 

Raça de schwitz .. 574 » 
» auvernhez. 571 » 
» garoneza. 566 » 
» charoleza 544 » 

» de rOlnagne. .. 544 » 

» normanda. 536 » 



Raça flanlenga. 
» bretan 

-aéS-

» hollai1deza . . . . . . . 
» brazileü'á (Minas' Geraes) . 
» tarentina . 
» lllverneza .. 
» durhan 
» bressane. 
» dJAyr .. 

L 

» zebú. 
» áfrÍcana. 

XI 

.. 

534 gralTIs. 
528 » 

523 » 
521 » 
516 » 
499 » 
489 » 
480 ) 

435 ) 

384 » 
384 » 

I 

.MÉDIA DA ALTURA DOS BOIS NAS DIFFERENTES RAÇAS 

Boi das stepples .. 
» normando .•. 
» gascão. . 
» hollandez. 
» r de Salers .. 
) de Schwitz 
» de Friburgo. 
» .e Jersey .. 
» sardo 
» bretan .. 

. . .. 

XII 

.. .. 
... 

. . . . . 
I> •• .. 

Metros 

1,60 
1,51 
1,49 
1,47 
1,48 
1,44 
1,47 
1,40 
1,12 
1,04 

COMPRIMENTO DPS BOIS DA PONTA DA ESPADÚA Á 
PONTA DO ISCHUIM 

Metros 

Raça hollandeza. ... '(0 1 70 -. ,., , 
» de Schvvitz. 1,54 
» d'Ayr .. 1,46 
» de Jersey .. . 1,56 
». tarentina .. • • 1,53 
» do balais. .... 1,43 
» bretan. ... 1,17 
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XIII 

DIMENSÕES DO PERIMETRO THORAXico 

Boi normando. 
» hollandez. 
» Schwitz .. 
» de J ersey . 
» d' Ayr,'. .. 
» bretan. 

.. . i . 
• f) •• 

.. 

XIV 

Metros 

2,04 
1,93 
1,89 
1,64 
182 , 
1,38 

R.ELAÇÃO DA ALTURA DO PEITO COM A ESTATURA 
) 

Vacca hollarideza 
» normanàa. 
» friburgueza 
» bretan 

xv 

DISTANCIA DO CHÃO A STERNUM 

Vacca hollandeza 
» normanda . 
» friburgueza ... 
) bretan 

.. 

. " . 

XVI 

RELAÇÃO DA ANCA COM O TRONCO 

Vacca normanda .• 
» hollandeza 
» Schwitz. 
» Jersey ... . -
» bretan. • •• 

;'\ \ " \ 

Metros 

0,56 
0,51 
0,55 
0,40 

Metros 

0,57 
0,67 
0,58 
0,59 

Metros 

030-, 
0,31 
0,30 
03f , ' 

0;31 

/ ' 
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XVII 

DURAÇÃO · MÉDIA DA GESTAÇÃO 

Dias 

Raça de Schwitz. ~ . . . 288,75 
» fri burgueza. 2877 50 
» auvernhz .. 886, 
» tarentina. 282, 
» flamenga .. 280 
» durhan. 280 
» do valais. . /. 279,65 
» de Jersey - 279,40 
» d' Ayr .•. 279 
» hollandeza .. . ~ .. 279 
» bretan 277 

XVIII 

COMPOSIÇÃO AVALIADA EM CENTESIMOS DO PESO Dt: 
ACRESClMOS DURANTE A ENGORDA 

Média de 98 bois 

Materias rnineraes. 
Materia azotada secca. 
Gordura. . 
Substancia secca total. 

XIX 

1,47. 
7,69 

66,2 
754 , 

PESO E ACRESCIMO QUOTIDIANO DO PESO DA YACCA 

Raça hollandeza 
Peso Augtp. quotidiano 

Kilog. gr. 

2,380 15,86 
0,500 137,33 
14 277,77 

Feto de 5 mezes de gestação. 
» » 6 » » » 
« » 6 » 27 dias. 
» » 7 » 5» 1;) 125, 
» » 8 » 4» •. 27 351,35 

Média dos bezerros hollandezes na occasião de nas-
cerem 37 a 38 kilogs. 
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RAÇA BRETAN 

Feto de 5 mezes de gest3ção. 1,900 kilog. 
» »6 » e 20 dias. 4,700» 
» » 8 » 11 ' » 
Média dos bezerros bretan ao nascerem 

PESO DO CEREB,RO DO FÉTO 

Raço hollande;;a 

Féto de 5 n1ezes de gestação. 
» » 6 » » » 
» » 6 » e 27 dias 
» » ~ 7 » e 5 » 

» » 8 » e 4 ); ' 
Ao nascer 

RAÇA BRETAN 

Féto. cle 5 mezes do gestação. 
» » 6 » 20 dias. 
» » 8 » 

Ao naSCBr 

XXI 

12,66 gr. 
56 » 

157,50 » 

38 gr 
100 « 

"122 » 
150 » 
200 » 
235 )} 

, 

35 gr 
92 » 

175 » 
230 » 

DURAÇÃO DA GES\rAÇ1\.0 DE PARTOS SUCCESSIVOS DE UMA 

V ACCA JERSEY 

1. o p :1 rto. 
2. o » 
3. o » 

4. o » 

5. 0 
» 

LIVRO DO CRJADOR 

Daraçilo da gestação Sexo do bezerro 

275 dias 
284 » 
279 » 
285 » 
278 » 

feTnca 
Inacho 
macho 
macho 
femea 

24 
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XXII 

CRESCIMENTO DE UM TOURO DE RAÇA NORMANDA 

ObSe!~Dação feita na eseola veierinaria de Lyon 
Pe~;o Alt:lra Compri- Grossura do ] )L't:H cia 
vl;'o mento pescoço do chã.o ao 

sternum 

.DURANTE, O ALE ITAMENTO 

(Desd~ O dia do nascimento) 
Datas kilog. meto met o meto meto 

1887 14 Junho . 
. .i, 

44 0,75 9,90 0,81 0,39 
1 Julho 49 0,77 094 0,86 0,41 , 
8 » 57 079 0,98 0,90 0.43 , 

·15 » 65 082 0,99 0,95 0,44 , 
22 » 72 0,83 1 02 0,98 0,46 , 
29 » 81 0,84 1 05 1,01 0,46 , 
5 Agosto. 89 0.86 1,10 1 05 0,47 

0;87 
, 

12 » . 98 1,14 1,11 0,48 
19 » 108 0,89 1,20 1,14 0.48 
26 » 123 1.00 1,23 1,18 0,50 

9 Setembro 158 1 04 1,30 1,24 0~51 , 
23 ») 170 1~08 1,33 1,27 0,52 
10 Agosto. 185 1,11 1,37 1,29 0,54 
21 ) 195 1,12 1,43 1.32 0,55 

4 Novembro 209 1,12 1,44 1:36 0,55 
18 ») 237 1,20 1,49 1,40 0,56 

2 D ezenl bro . 250 ( 22 1 53 1,43 0,57 , 
16 » 255 1 22 , 1,57 1 48 , 0,57 
30 » 97;") 

"" N 
123 , 1,59 1,51 0,57 

1888 13 Janeiro. 30l 1 2 ~1 , 1,61 1,55 0,57 
(Dia em que foi deSluamado). 

DEPOIS DE DESMAMADO 

1888 10 Fevereiro. 320 1 29 1,71 1,61 0,58 
10 Março. 

, 
337 1 29 1,78 1,63 058 , , 

10 Abril. 368 1,31 1,81 1,62 0,58 
10 Maio. 398 1.34 1,86 1.68 0,58 
10 Junho. 421 1 35 1,89 1;78 0,58 , 
10 Julho. 452 1 37 1,92 1,81 0,59 ,) 

11 Agosto. 470 1 39 1.92 1 83 0,62 ) 

1:93 
, 

13 Seten1bro. 475 1,40 1.86 063 
1:86 

, 
10 Outubro. 480 1.42 1,93 0,64 
7 Novenlbro. 482 1,44 1,94 1,86 0,64 

10 Dezembro ... 490 1,44 2,00 1,86 0,61 



1889 15 'Janeiro. 
20 Março. 
20 Maio. 

- 20 Julho. 
- 20 SeLem bro . 

6 Novembro.,. 
1890-15 Janeiro ... 

5 Maio. 
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490 
515 
557 
608 
635 
640 
884 
740 

1,44 
1,46 
1,49 
1,52 
1,53 
1,53 
1,57 
1,62 

XXIII 

2,00 
2,03 
2,05 
2,08 
2,10 
2,10 
2.14 
2,18 

1.87 
1,91 
194 , 
199 , . 

2,04 
2,04 
2,07 
2,11 

0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
0,64 
'065 , 
O,66 

CRESCIMENTO DA CAPACIDADE CRANEAN A 

,Raça Schwitz 

(Fen1eas) 

Ao naSC 3r 260 cc. 
Com 1 rnez. 305 r) 

» 2 mezes. 316 ' » 

» 7 » 360 » 
» 16 » 533 » 

» 30 ;' t» . . ' 568 » 

Média da idade adulta , 580 » 

RAÇA BRETAN 

UVIachos) 

I 

180 cc. Ao nascer~ 
Con11111ez. 252 » 

» 4 111eZe~. 398 » 
» 30· » . . 550 » 

Média .da idade adulta .. 594 » 

RA~A DURHAN 

(Fe111eas) 

Ao nascer. 156 cc. 
Com 4 111ezes. 400 » 

» 9 » 459 » 

» 18 » . 505 » 
Média da idade adulta. 510 » 

, 
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CAPITULO XXIV 

Influencia do jejum sobre o peso do boi 

idade 
Perda de peso apolil 2-! 

horas de jejum e uma 
marcha de 4 kilom. 

Boi charolez 32 mezes 34 kilog. 
» Ayr tarentino. 32 » 16 » 
» tarentino. 32 » 46 » 
» tarentino. 50 » 71 » 

» hollandez 43 » 35 » 
» hollandez 17 » 23 » 

Vacca tarentina. 10 annos 36 » 
» durhan 35 mezes 18 » 

» » 35 » 16 » 
» do Valais 6 annos 28 » 

CAPITULO XXV 

Molestias de gado -vaccnm 

TYSICA PULMONAR \ 

Esta molestia affecta nlais particularnlente as vaccas 
leiteiras que os outros animaes cornigeros, e consiste 
principalmente no deposito de materia tuberculosa. nos 
pulmões. 

Esta nlolestia percorre lentamente seus periodos e 
conduz pouco a pouco os animaes attacados ao ultimo 
grão de consumpção. 

A magreza geral e unla tosse curta e secca, rouca, 
pouco forte particular, são no principio os principaes 
~ignaes ; em uma época mais adIantada, o secreção do 
leite diminue e as vaccas engordam, porém algum tempo 
depois o leite secca com pletamente,a respiração torna-se 
mais contrafeita, a magreza sobrevem de novo, o animal 
tem IllOmf3ntos alternativos de bem e de mau estar, a 
tosse torna-se mais , frequente, m.enor: finalmente so
brevem desprazer, tristeza, uma magreza extrema, tre
muras e a morte. 

Uma vez desenvolvida a tysica, é quasi impossivel 
deter-lhe os progressos; é em prevenil-a, collocando os 
animaes em circumstancias oppostas as que determinanl 
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seu desenvolvimento, que devem tender principalmente 
os esforços dos proprietarios e dos praticos. 

Attribue-se geralmente a tysica á influencia dos esta
bulos baixos, humidos, carregados de vapores e de nlias
mas. privados de luz e de bOTI1 ar, e atravancadas de 
esterco; ao repouso continuo no qual se enlanguecem as 
vaccas leiteiras, ao mau alimento e ás necessidades in .... 
salubres que se lhes proporciona. 

LOBÃO 

Dá-se este non1e a um tumor situado na maçã do 
peito. O anÍluaJ fica triste, estando a maior parte do 
tempo deitado, lançando muita agua pela boccae tendo o 
dorso frio e o 'Pulso frequente, pequeno e contrahido. 

O lobão é eminentemente contagioso e de natureza 
carbunculosa, deven.do-se por conseguinte applicar-Ihe 
o tratamento do carbuncuIo. 

MAL DE BRU 

Assinl se chama Ulna molestia que alguns veterinarios 
consideram como umagas1{o-enterite e q'ue outros tomam 
por uma indigestão gangrenosa, originada de COluerem 
os animaes folhas novas de certas arvores. 

Os symptomas que annunciam a invasão do mal são: 
o calor da bocca, a sêq.e, a constipação, a difficuldade de 
urinar, a. concentração das urinas, a força e a frequencia 
do pulso, a vermelhidão dos olhos, a diminuição doleite 
e a seccura do focinho. ' 

No fim de 3 a 4 dias a sêde torna-se inextinguivel á 
ruminação suspensa, o ar expirado é muito quente, 'os 
olhos são lacrymejantes; os escrenlentos raros, duros e 
envolvidos em viscosidades tintas de sangue fétido ;os 
animaes ficam abatidos, tem a pelle secca e adherente, 
o pulso é frequente e intermítten~e. . . 

Sobrevem logo tremuras, o anImal tItubeia, telu a ca
beça baixa, a pelIe fria, a bocca espumosa, os o~hos bri
lhantes, dysenterias, anciedade ; finalmente arqueja, es
tende -se e succumbe. Ordinariamente a morte sobrevenl 
do 10° ao 208 dia. 

E' · possivel prevenir o luaI de bru por meio dos se-
guintes cuidados. . 

ia Só se levarão os al1IffiaeS ao caIppó depo.ls que elIes 
tenham começado a fartarem-se de outros alImentos. 
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2. Só se deve deÍxal-os ahi duas ou tres horas pela 
manhã e ,0utI.'as tantas á ta'rde. 

3. a Dar-se de vez em quando aglla com farello aos ani
' n1aes ou então ag1,la com farinha de cevada, contendo 
gomm,a em suspensão. 

Se Çl ,molestia ja estiver declarada, é necessario sllb
trahir completamente os animaes á 'causa da affecção~ 
sangral·os até que os ' symptomas inflammatorios tenhanl 
desapparecido, administrar beberagens emolientes e 
acciduladas, clysteres emolientcs, gargarejos conl agua 
avinagrada e submétter os animaes á dieta. . 

Sobrevindo alguma nlelhora póde-se applicar um ou 
dous sedenhos rio 'peito e dar ao doente alguns alimentos 
de facil digestão, taes como batatas ou outras ràizes co
zidas e amassadas. 

O mal de bru 9óde tambem attacar os soli pedes e os 
carneiros; porém os grandes ruminantes, sendo de todos 
os quadrupedes domesticos aquelles que são ll1ais fre
quentemente expostos ás causas desta molestia, tive que 
descrever esta entre as affecções particulares aos ani
maes de chifres. 

METE0 RIS AÇÃO 

~ Nós rllfiÍnantes os aliInentos não cons~guem chegar 
ao e'stonlago, senão depois de terem sido depostos no 
buxo, e mastigados unla segunda vez ,pelo acto da rumi
nação, estes animaes são poueo expostos ás indigestões, 
porém são frequentemente attacados de nleteorisação. 

O porco, o cão e o gato tendo a facilidade de se desem
_baraçarem pelo vomito dos aliInentos que lhes fazenl 
mal, raras vezes são attacados de indigestão. 

Os synlptomas de indigestão são variayeis conforme 
a intt311sidade do accidente ; este nlanifesta-se ordinaria
mente após a refeição; o aniInal cessa de comer, boceja, 
olha ,de, esguelha; procura deitar-se, o pulso é pequeno 
e concentrado, a bocca quen~e e secca ; os olhos lacri
mejantes; a cabeça baixa e muitas vezes apoiando-se 
sobre a mandibula. 

Ouveln-se frequentemente bOl~boriglnas no ventr~ e a 
sahida mais ou' menos tumultuosa de ventos. 

Ha ordinariamente constipação, algumas vezes diar
rhéa fétida, muitas vezes desenvolvimento de gaz no in
testino e arredondanlento do ventre. 

Sendo simples e meteorisação,deve-se dar ao aninlal 
.~._ ~.... • "" ... "j~ ..... ,._.~ ... ~ ..... ',,,.,\_.......J.1~l!.l. ,~.'.Ir_~l('o_,-·'...., ..... _ ..... ~...:..':"O"'..I..l:~l"' ......... ~ ... ____ ._. _ _ I :t. _. __ .. _. ~ .. 



- 375 

infusões de phlnta~ aromaticas, .licores vfnosos··ou espi
tuosos 1I1Ofnos ,juntem-se clysteres emolientes, fricç'ões 
seecas sobrú todo o corpo, que se deve ter cuidado de 
cons(3rV(lr ben1 agasalhado. 

Se os accidt~nte:s porsistenl o l)ão sobreven1 evacuação 
de cscrementos, póde-se r 8C01Terá purgativos brandos e 
aos clvstores da mesma natureza. . 

oi ' 

Alguns passeios, a passo, podem ser muito uteis. 
Se a iridigestão parec;) ser a consequenc!a de uma in

flar~llnação do intestino,. sl~ria perigoso empregar os 
m810S que acabamos dl) InmC;lr. 

Deve.-se combat~r a in,TIarnmação, o que se consegue 
por l}lelo do isangrIas maIS ou lllcnos fortes e pela admi
njstração de abundante.s beberagens e clystercs emo
lien tes o 

Como se vê, é Il,luito essenci,! 1 fazer a distincção destes 
dous casos, pois que o tratamento a, oppór-lhes é com
pl:tamente diffsren t ;~. 

MIJO DE SANGUE 

o mijo de san:;ue é antes nm sympt0111a que urna mo
h:stia, no entanto nos lanimaes &cornigeros, sobrevem 
algumas vezes um mijo do sangue, cuja natureza não é 
ainda bem conhecida e que não sepóde ~onsiderar nem 
como urna con'Sequencia de molestia de rins, nem cqmo 
consequencia de rnolestia da bexiga. 

Os principiaes s ympto mas que acompanhn111 rt aflec
ção que nos occupa ~:ão os seguinU:'s : tristeza, diminui
ção do appetite, da run1i nação e da secreçào Jactea; 
pulso frequente, sensibil idade na espinha, curvatura do 
dorso, pallidez da peHe e 111UCOSas appare il tes; no fim 
de alguns dias hapel'dn. c cmpleta dO ,appetite, suspensão 
da ruminação, fraqueza excessiva que força os 311ÍlnaeR 
a ficarem deitados, finalrnenl0 a Inorte sobrevem 'se o 
auimalllão fôr convenientc;mente tl'atado. ' 

O tratamento é simp! ~ s: consiste em uma ou duas 
• ... . , ~ 1 

pequenas sangrias no prInClplO~ e somente quanao os 
symptomas inflan1matorios tem uma certa intensidade; 
depois em beberage l! s do decocção de' semontes ele li
nhaça leven1ente :rlltl'ad ~ l 

Applica-sd uma almofadinha cnl01iente sobre os rins, 
conservam-se os animaes bem agasalhados e ern dieta. 

Quando ll1anifesln-se alguma melhora dá-se-:-lhes 
;:: gua fresca e u m a pequena , quantidade de bom Ítmo. 

I 
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Com este tratamento o anirnal en1 menos de oito dias 
póde estar ·completanlente curado. 

TORNEIO 

Molestia particular aos animacs cornigeros e lanigeros 
e determinada pela presença, no cerebro, do C03nuro 
cerebral (T03nza cer2bralis). 

Não se conhecem as · causas que determinam o appa
recimento deste verme vesiculoso. 

Os symptomas que fazem conhecer a sua presença são 
os seguintes: lentidão nos movimentos, cabeça um 
pouco inclinada de um lado ou de outeo'; no fim de al
gumas semanas, o nnimal abandonado a si mesmo em 
UHl pasto ou em um curral, gyra em circulo do lado em 
que existelll os camurO:3 ; este ultimo signal é muito ca
racteris tico, 

Quaado a· anin1al entrJ. no estabulo) é raro encontrar 
o seu lagar . 

Quando a molestia está muito ndiantada (cinco a seis 
. semanas), o animal torna-se muito fraco, dá com a ca
beça ou coni o peito contra a n1angedoura, come pouco, 
titubeia quando o fazeIll sahir dôlla; finalmente, fica 
completamente paralytico do lado affectado, conserva-se 
constantemente deita.do e acaba por morrer. 

O tratamento do torneio nã.o pó de ser eificaz emquanto I 
não se extrahe o cmnuro que exerce uma cOIllpressão 
sobre o cerebro. 

Consegue-se por n1cio de unla operaçã,o delicadíssima. 

PHLl';C?I1c\.O D.\ NUC.\ 

Esta lllolestia, mais conhecida polos n0111es de can
gueira e mal d~ toupeira, consiste n'ulll abcesso ou 
J1 'um kysto. 

Desenvolve-se na nuca intensa inflammação. que, ter
minando por abcesso, algulllas yczes se prolonga desde 
a nuca p.té proximo das espaduas. 

E'· guas1 sempre acoIllpanhada de febre, sobrevind8 
elll alguns casos estado comatoso. 

Tanlbem se tem observado que este abcesso toma 
fórnla o l'spherica, deprimida no meio pelo ligamento 
cervical; estabelecendo-se depois grande' tumores com 
canaes fistulosos eln diversas direcções. 
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Forma-se UHl kysto 8er080 na nuca e torna-se fac~l 
deslocaI-o de sua posição e observar a fiuctuação do Ir ... 

' quido ne11e contido. ' 
A cangueira póde d lI' lpgar a graves cQmplicaçõ~s : o 

pus infiltrado nos tecidos póde occasionar a carie das 
vertebras cervicaes ; e o derramamento de liquido sero
purulento no canal rachidiano, comprimindo a luedulla', 
causa a nlorte do animal. 

Para se clnhecor esta doença , convém observar miu
damente a nuca, apalpando os tecidos desta reg~ão e 
tacteando com uma sonda os, canaes fistulosos, cUJa se
melhança com as excavações que a toupeira faz na terra 
deu motivo, a chmuar-lhes mal de toupeira. . 

São causa~ deste mal as pancadas na nuca e a conti
nuada compressão e fricção da canga, que ffi8cera os te-
cidos e dá logar á extravasação do sangue. I 

Emquanto não se teludesenvolvido ph legmão,conYénl 
tratar a rnolestia como simples contusão, applicêlndo os 
adstringentes e resolventes I cataplasmas ou locções) .. 

Quando" porérn h Duver infiammação, devem apph
c.ar-s,e cataplasmas e linimentos emolientes ,o. as sangrias 
locaes ; .e se o animal fôr robusto, daremos sangrias ge-
raes e internamente bebidas refrigerantes. . 

Quando se formar collecção purulenta, é llecessarlO 
dar sahida ao pus, fazendo uma incisãe, no ponto lnais 
baixo do abcesso: se porém houver oanaes fistu]osos, 
imp:>rta dilataI-os, respeitando os orgãos importantes 
daquella região. 

Havendo degeneraç'ã0 dos tecidos, é forçoso fazer a 
excisão das partf3s alteradas e promover a cicatrisação 
da ferida por meio de curativos regulares, feitos uma'ou 
duas vezes no dia. 

PERNEIRA , 

A perneira é uma inchação da cox'a, quasi nunca àCOIn
panhada de dôr. 

Nessa inchação desenvolvern-se phlyctenas com agu
dilha, a que sobrevem gangrena. 

A,.perneira é sempre a.cOlupanhada de febre ~ é muito 
contagiosa, atacando slmulta.nea ou succeSSlvamente 
muitos ~,nirnaes. E' un1 veedadeiro carbunculo e por isso 
deve-se-Ihe applicar e respectivo tratamento. 
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MAL DE AMARILHA 

Esta m:olestia cujo nome scientifico é eac 1; exia aquo'ja 
dos bois, attaca de preferencia os novilhos, sendo raras 
vezes observada nos animaes adultos. 

Seus symptomas são no con1eço descoramento da 
mucosa da bocca o da conjunctiva ; algu111a,s vezes estas 
partes tomam côr amarella; a pelle ê secca e aspel'a ; o 
pulso pequeno c frequente; a rez attacad:1. fica triste e 
abatida de forças c seu andar é vacillante. Progrcssiva
n1ente diminuen1 as forças do animal; o tecido- cellular 
subclltaneo infiltra-se de sel'osidade, algumas vezes 
forma-se debaixo do queixo UH1 tumor', a que os pasto
res chamarn papo ou bolsa, <J. venta meteorisa-sc, pri:l
cipalmente depois da c0111ida; fOrnl~{ m-se hydropesias 
no peito e no ventre ,0utI~as vezes um liquido de cheiro 
fétido corro das ventas; finalmente sobrevem dialThél . 
que augmenta o estado de abatiment:::o de forças e a vida 
se· extingue lentamente. 

Logo que os aninlaes se mostrem à ~) elltcsJ CO!l\~8111 S.:l
p3ral-os da 111anada, dar-lhes bôa alirn . ntaçã.o. e para, 
bebida ordinaria agUa accidulada com ú:: agre ou acido 
sulfurico 

Póde-se empregar folhas de planbJ s resinos3s 

CARAi\IUJO ou M.\L DE FORQUILHA ou FRIEIRA 

Dá-se este nome a uma affecção ulcerosa elo -pá, tendo 
sua sede entre as duas unhas, attacando a pelle desta 
parte e estendendo se Dnlitas "ezes até o ligarnento in
terdigitado. 

Esta molestia pócl,~ ser occa3ionad 1. pelo SUjD, pelos 
cascalhos, pelos estcl'COS, pelas lanws acrcs que perma-· 
necem entee H. :.., unh V3 ; é 1'<11' ,1 nas 11 ')vilhas e nos touros, 
sendo !nais comnlum nos animaes de trabalho. 

O caramujo principLt por tnua leve inaa:~maçü:~, da 
pellu interdigitada e por U~Ha inchação qnü se percebe 
na facc :1ntcrioi' d 1. l'cuaiã) das unhas. 

A parte illflanllnada, pI'Ílneiro vermelha o l'llg;)Sa, 
dupois vae se L)t'na!1\10 branca de cOllsisk~:l l} ia bnt VI'Jsa 
de oclóc f8Lido. .' 

FOrlYlê1111-Se logo fendas que não tarda:n ao ch~~\.:merar 
en1 ulceras, cujos bordos são callosos. ,~ 

Esta chaga augmenta e:~l prof~ll:didad~. acaba por pô: 
a descoberto o hgamento lnknlIgItado, o corrodio, c da 
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logar a soffrÍlnentos que occasi6'nam uma forta febre de 
reacção e impedem o animal de apoiar-se sobre o pé 
doente. 

Tratamento.-O caramujo é uma molestia que muitas 
vezes se oppõe aos. tra~ament~~ quo se põe em pratica , 

Quando a molestIa alnda esta em começo, os cuidados 
de IiInpeza, os banhos em agua corrente, podem dar 
bons resultados. { 

Se a inflanlmação está muito desenvolvida. deve-se 
recorrer ás cataplasmas enloli.entes e insistir sobre seu 
uso enIquantp persiste a inflam mação, e que a fôrma ul-
cerosa não' se pronuncia. . 

Quando manifesta-se nlelhora, aos emoliel1tes substi
-tuenl os adstringeJ).tes e dessecativos (extracto de Sa~ 
turno, solução de vitrio]o azul). 

Se, apezar destes meios, a chaga passa ao estado de 
ulcera, eleve-se trataI-a conl unguento egypsiaco, que 
em c 180 de necessiq,ade se torna Inais energico, addicio
nandc-lhe Ulll pouco de sublimado corrosivo. 

Uma cauterisaçã,o leve conl um bonl cauterio de ponta 
rombuda produz ás vezes bons effeito~·. 

Quando se,consegue dar á chaga um melhor aspecto, 
abandonam-se cs causticos e curam-se conl pennas im
bebidas enl aguardente ou eIn tintura de alóes . 

Quando o ligamento interdigitaçlo,ó attacado,J) boi fica 
algunlas yezes côxo para sempre. i~' 

GRA\'ELLA 

Molestia do pé, ordinarianlente produzida por casca
lhos que se Inettem na unhR. 

Começa por UIna irritaçã.o dos tecidos sub-corneos, 
que d.etermina inchação, dóI' e calor no pé. , 

O a 11 Íln aI attacado pela gravelh finge primeiro e acaba 
por coxear cada vez mais ';-a dôr occasiona algumas 
vezes febre e tristeza. 

Se neste estado constrange-se o boi a andar, d'ahi a 
'pouco eIre sente-se incapaz de.sust~ntar-se. 

,A gravella produz constantemente o gasto. o adelga
çalnento da unha e occasiona rnltitas vezes bloimas na 
sola; muitas yezes determinn. a tumefacção das corôas 
e das ranilhas, dando logar ao aguarnento, do qual a 
quéda das unhas é uma consequencia. 

Tratamento.-A gravella recente e isenta de compli
cações graves cede facilmente ao repouso, aos banhos 

", ,:' 
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de pés e ás cataplasmas emolientes, c'Omtudo não é com
pleta senão quando o corno adquiri0 bastante espessura 
para dar ao pé sua fórma primitiva~ 

A ferradura deve ser empregada tanto para curar a 
molestia como para evitar-lhe a reincidencía. 

As unhas munidas de ferraduras bem feitas achanl-se 
ao abrigo das impressões dolorôsas, que são a conse
quencia de uma longa marcha sobre terrenos duros. . 

AGUAl\'IENTO 
1 

O aguanle:lto no boi apresenta os mesmos cal'acteres 
e tem o rnesmo tratamento que nu cavallo. 

VAÇCINA 

Molestia erupti va que se 11lanifesta no ubre das vaccas. 
e cuja transmissão ao homerrl imprime a este ultimo a 
faculdade de resistir ao contagio da variola. Esta nl01es· 
tia ordinariamente benigna e não reclamando trata111ento 
algum, é caracterisada por bOlõ<,s mais ou nlepos exten
sos que nasceill, suppUra1TI ) dessecam-se e caheIll, é 
contagiosa. 

CARBUKCULO 

No boi o c:1l'bunculo póde affectar diversas fórmas : 
1 a Uma primeira variedade nlostra-se mais particu

larmente no peito, na ponta das espaduas, na papada e 
nas costellas , é um tumor prinleiro do volume de uma 
noz, que começa e como o faz taes pl'ogrossos que em 
uma lueia hora adquire muitas vezes o tamanho da ca
beça de um hOmelTI ; não tarda a propagar-so debaixo do 
ventre, sobre a espinha, o pescoço e nlatar o animal. 

2. a Urna outra variedade annuncia-se por manchas 
brancas, ou lividas ou pretas, que apenas interessam a 
pelle quasi sompre lev:lntada e erepitante ; sua marcha 
é menos ' rapida que a da variedade precedente, porém 
seus effeitos não são menos funostos : as oscarificações 
e as locções com a cssencin de therebentina nas chagas 
que delle resultanl, assinl como a applicação do pó de 
quinquina ou da poeira do carYfl:J, parecem ser os Ineios 
de cura mais officazes. 

3. Il Uma terceira . variedade que se chama carhur.Lculo 
br~nco, affecta indistinct~mente tod:1S as partes do corpo,"1' 
não fôrma tumor e não se reconhece senão por uma du, 



- 381-

eza mais ou nlenos pronunciada, redonda e circums
ripta ou por um buraco resultante da mortificação das 
arnes 'gangrenadas; nota-se particularmente no hVpho-
arbuneulo$o. ' 
4 .. . O boi é tambem sujeito ao carbunculo da língua 

u glossanthrax que se reconhece e se trata como no ca
a110. 

TYMPANITE 

A tylupanite do boi pôde ser aguda ou chronica; a 
rimeira é simples ou complicada desobrecarregan-1ento 
e alimentos. ' 
1. o A tympanite aguda sinlples é a lnenos perigosa, 

rincipalmente quando é recente, ella tem logar princi
alnlente no rumen e se desenvolve na primavera. prin
lpalmente depois das chuvas e dos orvalhos abundantes, 
em consequencia de refeições feitas C0111 trevo ou conl 
lfafa pastadas no proprio campo, ou depois de SOl'e1ll se
adas e haverem soffrido um principio de fenuentação. 
O centeio, as batatas~ as couves, os nabos e outras 

lantas podenl tambem, porém, muitas raras, ;vezes,: de
~rminal+a. 
A molestia apparece muitas vezes durante a refeição, 
começa pela inchação do venh'e e principalmente dO' 
anco:'esquerdo; esta inchação augmenta de mais a mais, 
animal estende o pescoço, respira difficilmente, ar
ueja. experimenta tristeza, estupor, inteiriçamento, im
lObilidade e dá gritos queixosos; o pulso desapparece, 
)rnando-se inexploravel, finalnlente se , não se dá unl 
rompto remedio ao mal. o bicho treme, cahe asphyxiado 
morre mn convulsôes, deitando pela bocca e pelas na
nas uma quaritidade rnais ou menos consideravel elo 
laterias alinlenticias ferventes. 
Algumas vezes estes symptomas succed01U-S8 tão ra-' 

:damente que tres ou quatro horas, e as vezes n18n08, 
eterminam a morte. 
O tratamento consiste em administrar nledicameritos 
le possam absorver os gazes. As beberagens de agua 
tlgada de agua de sabão, de lexivia de cinzas, de sub
trbona'to de soda têm muitas vezes sido empregados 
)m successo. 
O alcali volatil é muit'J preferh-el; urna a duas onças 
lra o boi. 
O aCido sulfurico na dós e de duas onças para os bois 
)de tambem convir. \ 



- 382-

CORYZA AGUDA DO BOI 

Esta n10lestia apresenta os scguinte3 sylnptomas 
cessação do appelite e da 'ruminação, seccura do focinho 
e da pello, respiração forte, engurgitan10nto e coloração 
violenta da membrana do nl,riz que não tard:). a co
brir-se d0 c,ancros o dar osconLment) a uma 111atoria 
viscosa sanguinolent 1, perda da vista, flanc ')s cDntrahido 
sensibilidade da espinha e 111archa tremula; accumu-
lação de pus nos chifres. . 

Os synlptomasaugmentam r;apídamente. a inflalnn1ação 
ganha os envolucros do cerebro o dá logo signaes de 
furor ou de vertigens; os cancros do nariz estendem-se , 
ábocca e t.)rnam a acção de engolir 111uito difricil ~ final
luente o aninlal 1110rre ordinariamente no quinto dia. 

O unico tratamento que póde t \.~ r bDill e+ito com esta 
, 11101estia, q ua Li estudada acuradan1ente por Cruzei e 
Laborde, consiste no emprego de vigorosas sangrias no 
COlueço (duas sangrias por dia, de 8 libras cada um~, 
renovando-as durante dois ou tres dias), na applicJ.ção,' 
de dois sedenhos na parte superior do pescoço, de um 
sedenho na papada e diversos cauterios feitos com hel
leboro negro ° introduzido debaixo da pelle dos rins 
estes cauterios deven1 ser retil'ad ~s no tin1 de vinte e 

Jqultro horas); é ao mesmo ' ten1po essencial fazer in-
ecçõ3s de agua de m:llva e fumigações de agua fervendo 
no nar.z, appliclr sobre a cabeça uma espessa. cata
plasma de m tlva e do farinha de linhaça, lavar diyersas 
vezes por dia o nariz , o focinho e os olhos com agua de 
lnalva; administrar todos os dias diversos cl vsteres de 
agua de farello, de pôr o animal em dieta ê em agua 
fresca e de separal-o dos outros. 

' Ordinariamente no quarto db, se o animal tem de 
curar-se, está livre de perigo. 

Se, apezai' deste tralan1ento, chega-se ao quarto dia 
son1 ter-se detido os progressos da 11101estia o animal póde 
ser considerado como perdido. 

INFLAMlIIAÇÃO DO UBRE 

Na vacca esta luolestia é fraquentemente devido a uma 
pratica censuravel dos negociantes, que para t)rem vac
cas que elles propõem-se a vend '3r com ubres grandes, 
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deixalU estes animaes durante mui tos dias sem orde
n~al-os e liganl luesmo as têtas para impedir Jlfl que o 
leIte corra espontaneamente. 

A Inuita abundancia do leite, a fraqu eza do:::, bezerr,)s 
que nãG esvasimll completamente os peitos, as cabe
ç1das que elles dão nlamando, os desmamamentos rnuito 
brusc:Js, a 'acção do a r frio, a,s picadas de abelhas ou de 
insectos venenosos, as ff;lridas do ubre, etc., são' tambenl 
causa3 su~c .] pti veis de determinar a infiammação do 
ubre da " [lcca. . 

Tratamento.-Quando a iUlnefacção é leve e a dôr 
pouco intensa, a molestia cede facilmente ' aos cuidados 
hygienicos e á acção d ,::) locções elnoliontes s obre os m,a
melões, que devenl ser esvasiados conl a rnaior attenção 
do leiL~ que contern ; querendo-.se fazer cessar a socreção 
do leite é prJciso r~correr as sangrias , ás locções cal- , 
man tes (n. 63 do formulario) e aos ctysteres elnolientf's. 

Se sobrevenl suppuração é preciso apressar-se em 
abrir os abcessos COlll o bisturi, cobt'i.r a circulnferencia 
lestes com unguento populeurn e ' p2nsar o fóco puru
.ento, 'primeiro com uma d ::Jcocção de centeio adoçJ.do 
~onl mel e mais tarde COIU vinho virge ~n quont0. 

BARBILHÕES 

Dá-se este nome a certas excrescencias que nascem 
lOS augulos da bôcca ou debaixo da ' língua dos bois, 
~mbaracando o animal de comer e beber. 

Estas> excres'cencias devern ser , cortadas COITl unla. 
esoura e depois cauterisadas com pedra infernal. 

CORNO QUEBRADO 

Quando algU111 boi quebrar u ma ponta e esta se não 
eparar d J todo, c') nvém aC :l~ar de cortal-:1, serrando-a 
alisando qepois o coto com lns tt'umonto cortante. 
Para fazer sustar o sangue, . costun1anl applicar no 

oto cataplasma de ortigas pisada :; e luisturad l s com 
aI e clara d'ovo, cobrir esta parte com estopas e por 
(leio d'uma ligadura · conter este apposito. Póde-se 
:tmbeln, OlU logar desta catapta::nna, polvi1har-sy sim
,resmente com sangue de drago e alumen. 

DIARRHÉA DOS BEZERROS 

Geralrnente no segundo dia depois do nascimento dos 
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bezerros, apparece nestes urna abundante evacuação de 
certa substancia liquida e amarellada, o as vezes da côr 
que apresenta a cinz:1 misturada com o sôro. 

A evacuação repete-se varias vezes no dia, causando 
ao anilnal dôres intenSa s que o deixanl abatido; cessa 
de mamar, suas extremidades tornarn-se frias, o pulso 
debilita-se o 'aninlal24 ou 48 horas depois morre. 

Este padecinlento tão ~gudo cura-se, segundo o Sr. 
Larizilott Buousanti, àdministrando-se a eada bezerro, 
assim que apresenta-se a enfermidade, um grammo 
de acido salicylico misturado C0l11 outro de tanino e 
dissolvidos ern uma solução de macella. 

Se duas horas depois 0.0 bezerro haver erigulido esta 
beberagEm, não cessar a diarrhéa, repetir-se-ha a dó~e, 
duplicando a parte do tanino e acido salycilieo. 

Quando a enf~rmidade torna caracter contagioso, o 
Sr. Rogerio Feliú, aconselha que se rninistl'e um 
gramnlo de acido ferrico, dissolvido e111 uma emulsão 
de granuila al'abica de 275 gramnlas de peso, e sendo 
este preparado ministrado ern colherada::; de hora. em 
hora. 

Convém dar aos bezerros sãos, logo que nascem, 
leite fervido e impedir-InEs que nlanlem. 

I3REC.\. 

Dá-se este nome a uma nl01estil em que se ebserva 
a pelle levantada por hUlnor sero-slnguinolento, que 
corre entre a carne e o couro, quando se apalpa a pelIe 
esta crepita, porque ha emphYSenla enl grande ex
tensão. 

Esta tum~facção é indole., te e SaIU calor; e o animal, 
que a soffre, anda triste e não conle; a este estado· 
chamanl veneno do,.:nente. : 

No veneno apressado o anim:tl inclui repentinamente, 
soffre grande ancLl, escuma pela bocca, e algunlas 
vezes os excrenlentos c ul'inas são tamberu e~purnosos; 
o pulso é pequeno, 111011e e frequente, 'e na n.aior parte 
dos ,casos o animal torna-se furioso. 

Deve-sA a.pplicr r a um ba) o mesma tratamento do· 
carbunculo. 
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CAPITULO XXII 

Operações eirurgicas que frequentemente.e pra
ticalD na espeeie bo-wina 

SANGRIA 

A quantidade de sangue que se póde tirar a um ani
màl da especie bovina é, ,na média, de 8 a 9Iitros. 

No entanto, á p~rte as circumstancias individuaes 
que podym fazer variar esta quantidade, as sangrias 
develll ser mais copiosas nos paizes quentes que nos 
paizes frios. 
, Na especie bovina, sangra .... se ordinariamente na ju
guIar o na veia subcutanea abdominal. 

SA~GRL\ NA JUGULAR 

A sangria nesta veia, na espccie bovina, faz-se co'm os 
mesmos instl'umentos e quasi da 111esma f6rma que no 
cavallo. 

O fiérl1e é tambenl o instl'umento de que se faz uso, só
nlente deve-se servir da folh~ deste instrumento) que tem 
a lamina mais longa, attendendo á l11aior espessura da 
pelle que esta deve atravessar antes de chegar á veia. 

Enl logar de comprinlir este vaso com os dedos, para 
fazel-o inchar e tornaI-o apparente, emprega-se u'ma 
pequena corda que cerca e aperta o pescoço. 

Este meio, muito censuravel, quando empregado no 
caval1o, é no boi quasi necessario, porque a mobilidade 
das partes sobre as quaes descança a jugular no boi, im-
pediriá que esta fosse comprimida efficazmente. . 

Além disso, estando sempre o animal fortemente 
ligado, quando se sangra, não .ha: ta ato a temer q:ue.se 
éscape como o cavallo, que na maIona dos casos se lInuta 
a segurar pelo cabresto. , 

A pancada de martelir:ho que s!3 dà sobre o fiérr:e, pó de 
ser 111uito forte, sem lncon ven18nte, por ser a Jugular 
muito larga para que se tema atea vessar-a com a lamina 
do fléme. 

O sangue saho logo por um jacto abundante. 
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,Para se deter a sailgria, desamariar-se o laço que 
abraça a base do p'oscoço . 

. Alguns pr'atíc0S não en1pr2gam 111eio alguln para fe
charem a inCisão, contentando en1 beliscar lev81nente 
com os dedos as bordas da cisura, elTI fazer escorregar , , 
duas ou tres vezes a pelle sobre a veia, fazendo-a subir e 
descer ' alternati varnento e abandonando depois a cicatri-
sação a si mesma. . i 

Julgamos poré1l1 sor-maIS prudente o enlprego de um 
forte alfinete e crinil. 

SANGRTA SUBCUTANEA]DO ABDOMEN 

Esta veia acha-se situada sobre as partes latteraes e 
inferiores do ventre, onde é vista muito distinctamente. 

Nas vaccas leiteiras, principalmente, ella é muito ap
parente; por isso nellas é senlpre nesta veia que se pra
tica a sangria . 

Esta operação é feita com os mesmos instrumentos 
que para as precedentes. 

Para praticaI-a, o operador, quer sangre á direita ou 
a esquerda, colloca-se ao longo da espadua, com as cos
tas voltadas do lado das partes anteriores do animal; 
deste modo fica lnais affastado dos pés posteriores pelos 
quaes poderia ser attacado, se se collocasse en1 uma po
sição inversa; é sabido que os bois e vaccas dão COUCêS 
de lado, com os pés trazeiros. 

Detern-se tambem a sangria na subcutanea conl um 
alfinete e fio ele ceina, no entanto algulnas pessoas a de
telu collocando sobre a cisara Ulna pedea plaina ou um 
pedaço de palluo~ e n13ntendo este corpo apoiado sobre 
a chaga durante aigum '~ s horas, ou mesmo durante um 
dia inteiro, por luoio de urna facha Cil'Clllar que abraça 
o corpo. 

SEDENHO NO BOI 

A não ser indic l ção pal,ticuhll'. é no P ~) ito que se collo .. 
carn quasi sempre os sedcnhos na especie bovina. 

A flacidez da pelle, de certo 111odo fluctuante nesta 
região; onde constitue a papada, torna a .operação nesta 
região muito facil e rapida. 

Faz-se fornlar na pelle do peito unla larga préga tran-
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sver3al, e atr:lvessa-se a base desta prég~ C0111 a agulha 
.d~ scdenho, no bura.co da qual se m,ette depois a mecha 
para fixal-a, .como preccdenterne,nte dissemos, na se
gunda parte deste trabalho. 

Larga-se entãp a préga que se desfaz ca:eduas abertu u 

ras feitas na pélIe, e as que formava a base 'da préga 
acham-se a uma distancia 'tanto luajor uma da outr~ 
,quanto mais larga era a dobra. 

Como no boi, o sedenho simples não é ordinDriaruente 
bastante irritante par{l inflamrnar e fazer suppurar as 
partes eln que é applicado, em ,muitos paizes fixa.:.se um 
trochico e no dia seguinte atravessa-se com U ,lU sedenh0 
.de mecha o en'gurgitarnento que elIe produzia. 

Acontece muitas vezes que na especie bovinÇt os se
.denhos ou trochicos não são seguidos de Suppl.i'ração e 
todo seu effeito limita-se a uma tumefacção mais ou me
nos consideravel da região. 

CASTRAÇÃO DO BOI 

o touro so e castrado quanc~o tem doi,s annos a dois 
lannos e nleÍo de idade. 

A operação sobre os aninlaes desta espacie tem por 
fim tornar os' animaes rnenos perversos, e menos peri- · 
,gosos aquelles que se .destinam ao trabalho, facilitando ao 
mesmo tempo a engorda daquelles que se destinam ao 
matadouro. ' 

Para os touros dê 18 m8zes p:ua cimJ; emprégalu-se 
ires methodos de castração. 

1. c :pur caixilhos. 
2. Q Por bistornagem. 
3.' Por 11làrtellan1ento ou esmaganiento dos cordões. 
A castração' pelos caixilhos eU1 nada differe daquella 

-que é praticada sobre o cavallo pelo ITleSn10 methodo. 
No entanto não é usada senão em um· pequeno numero 

.de locàlidades. 
A castração pelo n1artellaU1ento, que consiste en1 es

magar successivamente cada U,fi1 dos cordões, apoian
,do-os sobre Uln corpo duro e fertndo-os a. pequenas pan
,cadas com o ãuxilio do martello de bo.cca larga, não é 
tall1bem geralluente usado, en1bora paroça produzir bons 
resultados eil1 alguns paizes. . 

O lnethodo, sem contradicção, mais vuJgaris-ado, e o 
'de bistornagem. . 
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A operação consiste) ê1pÓS tor se feito subir e descer 
por diversas vezes os testículos em seus envolucros, 
para destl~uir as adherencjas que possam existir, fazer 
primeiro va~cul,har um destes orgãos no interior das 
bolsas, de modo a que sua base, que faz continuidade 
ao cordão) quer inferior e sua ponta superior. 

Nesta posição o grande eixo do testiculo é paralle]o ao 
comprimento do cordão contra o qual se acha applicado : 
é o prin1eiro tempo da operação. 

No segundo tempo, ernquanto, que com os dedos 'de 
uma mão, prende-se o cordão, através dos envolucros 
para fixaI-a, com a outra mão opera-se de modo a fazer 
gyrar o testiculo duas ou tres vezes em torno da especie 
'de 'pivot que representa o cordão. 

Resutta sobre este uqla torsão sufficiente para impedir 
a oontinuação da circulação no interior dos vaS03 que o 
compõem. 

Ora, a cessqção da circulação nRstes vasos encarrega
dos de levar ao testiculo os n1ateriaes de sua secreção e 
de sua nutricção neste orgão, que acaba por atrophiar-se 
com o tempo e desappar8ce mais ou menes completa
mente. 

Depois de se ter feito pivotar tros vezes o testiculo, faz
se snbil·o para cima das bolsas, o que permitte aos cor· 
dões destorcerem-se, abraça-se toda a parte inferior dos 
envolucos eln um nó formado C0111 Ulll laço preparado 
com tres ou quatro tiras de lã, faz-se com este laço 
duas ou tres voltas, que se tem cuidado de comprimir 
bastant e para impedil os de escorregar, mas bastante 
para mortificar os envolucros e a operação está ter- : 
minada. ! 

A castração por bistornagem não exige nenhum pre
paro r'elativamente ao regimen, nall1 cuidados parti
culares subsequentes, principalmente quando os animaes 
a operar nutreui-se eUl pastagens. 

A inchação inflammatoeia que sobrevem é muito leve. 
Hetiram-se as laçadas que abraçam as bolsas dois dias 
depois de operar o animal. 

A bistornagem pratica-se conRervando-se os anin1aes 
de pé. 

Exige da parte do operador um grande habito das 111<:1-

nipulações que con1porta, principalmente quando 05 
anírnaes já são nnl pouco idosos; pois então as adhe
l'enc.ias que existem ll1uitas v~zes entre os ellvolucros 
augl1lentam singularmente as dlí-liculdades. 
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Os accidentes que seguenl a castração por bis torna
gem são muitos raros e nunca funestos. Dependem 
sempre da de que os laços tendo cahido pouco ten1po 
depois da operação os testiculos desc81u as bolsas e a 
tor~ão dos cordões é destruida,' ou de que esta t01~são foi 
inconlple'tp. em consequencia de manipulações viciosas. 

Nota-se rapidamente esse accidente7 é preciso remediar 
o lual por uma nova operação 7' porém uma vez sobre
vindo o engurgitamento dos cordões, não é possivel bis
tornar, a menos de não esperar-se a resolução 'da inflam-
mação. ' 

Acontece 'algumas vezes, e é principalmente quando a 
operação foi praticada por mãos pouco praticas, que os 
cordões fiquem durante · muito tempo volumosos e 
duros. 

I Nesse caso pôde-se recorrer ao macete ou aos caixi-
lhos, que é melhor. . -

Acontece algumas vezes tambem que aqimaes bistor
nardos (provavelmente porque a operação não foi ,ibem 
feita) conservam desejos, 1l10Iltaln nas vaccas e mesmo 
diz-se, copulam com ellas sem no entanto poder fecun
daI-as. 

Estes bois incon1pletos são s81upre n1uito n1aus e pe
rigosos, e aléll1 disso engordam mais difficilmente, razão 
pela qual é prudente castraI-os de novo empregando os 
caixilhos. . 

Algumas pessoas pretendem que os bois bistornados7 

são. mais proprios ao trabalho e que conservam 111elhor 
a fórma dos touros, que aquellcs que foram càstrados 
pela extracção dos testi,culos. 

PUNCÇÃO DO RUMEN 
I 

Quando a meteorisação dos ruminantes resistiu à ad
ministração dos medicamentos ordinarian1ente efficazes7 

e-que não deu resultado efficaz o emprego da bastonada, 
da pressão do ventre, das affusões de' agua fria, etc., ou 
ainda quando o empanzinamento do buxo é tal, que ha'; 
perigo imlninente de asphyxia, se no mesmo instante, 
os gazes que enchelu este reservatorio não são expulsos, 
a cirurgia offerece um meio cujos effeitos são tão rapidos 
quanto é faci! a , execução: é a puncção deste reserva..,. 
torio. 
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. Esta operação, na mai?ria dos casos sem perigo J , con
sIste em mergulhar um Instrum~nto pontudo no ruxpcn 
e em procurar, pela sahida que'~resulta, a sahida imme
diata dos fluidos gazosos, que o distendem. 

E' tão simples, exige tão poucos conhecimentos ana
tOlnicos para ser praticada sem perigo, que todos os 
criadores podem, senl nada temer J fazel-a por si fi1.eslll0s 
nos' casos urgéntes, tomando as faceis prec:luções que 
vamos indicar. 

A puncção do rumen effectua-se com um instrumento 
_que se denomina tres quartos. Compõe-se de duas 
peças UUla, a . principal, é unl espeto de aço cylin
,drico, de 6 a 7 linhas de diarn~tro sobre 8 a 10 polle
gadas de comprimento, cOlllprehendendo desd~ , sua 
pónta triangtilar até o cabo ~ este é uma especie de 
punho de madeira torneada, feito eill fórma de pera. 

A outra peça é a canul::t do espeto: apresenta duas 
partes benl distinctas. urna, a mais longa e a mais es
treita , é uma 'bainha cylindrica que aloja a haste do tres
quartos, deixando ultrapassar toda a sua ponta; a ovtl'a, 
que cor.responde ao cabo do espeto, é unla especie de 
pavilhão dilatado que recebe o punho do qual elle cobre 
sómente lndade da circurnferencia. 

E' bom que este pavilhão. seja atravessado por dois bu
racos, para dar passagenl aos laços que devenl muitas ve
zes fixar e manter a canula na abel'tura do flanco, durante 
um ou diversos dia$. ~' bom talnbenl que a extre.:.. 
midade do tubo enl que termina a canula do lado da ponta 
do espeto, seja muito adelgaçado e adapte so sobre a haste 
deste Gspeto COlll bastante justeza, para não deter ou lhe 
fazer obstaculo quando deye ser nlcrgulhado no rumen, 
através dos /tecidos do flanco . . 

E' no nleio da parte ~uperior do flanco esquerdo que 
é nlais con venien te fazer a puncção, a igud dis
tancia, pouco mais ou n1800S do angulo da nadega, da 
ultima costolla, e das apophyses transversaes das Yer
tebras lombares. 

Como a pelIo, nos grandes ruminantesJ por sua espes
sura, sua dureza 'e sua ela.sticidade, é difficil furar con1 
a ponta do tres-quartos, ou então cncisar primeiro COlll 
um bistUl'il, ca.niyete ou n ~\ Yalha, no logar correspon
dente ao que se deYE~ ponctuar. 

Então o operador colloca-se do lado da frente do flanco, 
.segurando C0l11 a rúão esquerda a eanula dos tre~
quartos, na qual so acha a puncçüo cuja ponta foi levan-
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ta da de modo a eftlorar unicamente a extremidade da 
canula .. sendo esta e'xtren1idade apoiada sobre o fundo 
d~ incisão já feita, o instrumento dirigido quasi perpen
dlCularnlsnte á sua superficie, batte-se fortemente COlU 

a palma da mão direita sobre o cabo do puncção que 
se faz assim penetrar de um ~Ó golpe no int~rior do 
buxo, o'nde ellu mergulha com a sua canula . 

'Retira-se a poncção, deixando a sua bainha na aber
tura., e os gazes sahem logo COIU impetuosidade pela 
passagem que se lhes abriu. ' 

O flan.co distenle-se log6, o ventre adelgaça"7se e o 
animal sente logo no mesmo instante um alivio accen
tuado. 

Algumas vezes, embora o buxo esteja ainda muito 
arredondado o gazcessa repentInamente de sahi1' pelo 
tubo. ' 

Esta circumstaneia depande qua~i sempre de obs
trucção da canula por Il1aterias alimentícias, que os 
fluidos trouxeram a ,] escaparem-se. i 

Remove- se este obstaculo nlettendo na canula uma 
yarinha flexivel, que já se de\Te ter preparada. ' 

Logo que os gazes tenham sahido. retira-:-se o tubo da 
chaga. Ordinarianlente deixa-se um ou dois dias e em 
alguns casos é necessario que se conserve até seis dias, 
citando mesmo casos de dur~r alguns nlezes. 

O meio 111ais certo de conhec3r-se que é chegada a 
bccasião ae retirar-~e o tubo, é quando não sahe mais 
gaz por elle e o animal corneça a ruminar 

Retir::t-se entã8 o tubo, lava ;n se bem os bordos da 
chaga, que se cobre de uln panno de linho largo untado 
de ceroto ou de thereb3ntina e mantido por Ul?a facha 
que enlaça circularmente o ' abdomen. 

INCISÃO DO RUMEN 

Ha casos em que a metGorisação é produzida ao 11les
Ino tempo por gazes e por uma massa consideravel de 
lllateria:::i alimentici,is qu8 ~e aceuluulam e endurecem-se. 

COll1prehende-se que neste caso a puncção do rumen 
nenhum resultado podia dar, pois não era dos gazes que 
se pr~cisava al~iyiar o. anü~a~, porélil sim da superabun
danC1a de matel'las alUllentlClas; 

Pratica-se então através do flanco esquerde e na di
recção vertical uma incisão de cerca de cineo pollegadas 
de comprimento e penetrando no rlunen. 
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Nesta <lbertura faz-se um menino metter a mão e reti
rar com precaução as lnaterias que engurgitam o rUlnel1; 
amollece-se e dilue-se depois o resto com liquidos medi
cameIltoS)S que se injectam pela meSlna via, conseguin
do-se por esta fórma salvar o animal. 

Esta operação porém, lUUitO lnais grave que a prece
dente, só deve ser feita por unl vcterínario. 

Quando se pratica esta operação. unl auxiliar deve 
segurar a cauda da vacca, que faz passar pela face in
terna da perna e depois pela sua parte anterior, e final
mente pelo lado ('xterno e~11 que a mantem, para impe
dir a.s patada.s. 



SEXTA PARTE 

O::SIAÇAO DO FO~OO 





CAPITULO I 

Historieo 

',; 

O porco, um dos nossos mais preciosos anirrlaes do
nlestiGos, é conhecido desde a mais remota antiguidade. 

Os povos de origenl aryana sempre o utilisaram, po
rénl os de origenl semita- consideravam-n'o, como o 
fazem aipda hoje, animal impuro e re/pUgnante, tendo 
em aversão a sua carne. ' 

O gr,ande legislador israelitn, Moysés, prohibe expres
samente no Ievitico fazer uso da carne de porco. 

Segundo Tacito, os judeus abstiver~nn-se de comer a 
carne de porco enl consequencia de uma lepra quo de
vastou a Palestina e o Egypto, e quo foi attribuida á 
carne de porco. 

Os porcos eranl numerosos na Grecia e Homero na 
Ody8séa, faz engordar com bdlct:l cs animaes que bre
m,eo. Estes anímaes forneciam alinlentação á Inarinha. 

A carne do porco era consumida de um Dl0do tão CO~l
sideravel, que se julgou necessario prohibir o consumo 
das diver.saspartes alinlenticias fornecidas por este 
anímal. ' 

Os- festins de Antollio e de Cleopatra OL\ll11 celebres, 
segundo conta Plutarco, pelo . grande nun1ero de porcos 
que neHe:.:; se consulnia. 

A Gaulia. considerava este animJI como ll1uito util. A 
lei salica dedica 19 artigos contra o roubo dos porcos 
que vivém nas florestas. 

Os Germanos depois de ter penetrado nas Gallias 
criaram tambenl muitos porco~. 
!J ' Os chinezes comenl o porco desde tempos imnlemo
r1ae8. 

EIU geral, na .Europa ~ cODlmerclo d~ porcos .conleçou 
a ·tornar-$e ffillltO lucratlvo do secu~o XV em dlante, enl 
que muitos individuos abraçaranl a profissão ,de char
cuteiros. 

A Inglaterra foi o paiz onde Inais so curou do m~Jho· 
rameato elas raças porcinas , as que ella hoje possue são 
muito precoces e têm . além disso avantage' ll de engor
darem facilmente. 
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CAPITULO II 

Ca racteres do po rco 

O porco pertence a grande divisão dos vertebrados, á 
claese dos lnan1miferos, á oedem dos pachydel'lnes que 
comprehende os animaes de pelle espessa e pés termi
nados por n1ais de dufts unhas, e a categoria a que 
pértence os tetradachylos regulares, isto é, animaes de 
que cada lnembro apresenta quatro dedo·s. 

Este animal é derivado do javali COlll1l1um .(Susnofa) 
ou descende, con10 ultin1amente ten1-se dito, do phaco
cero ou jayali da Africa (SU8 africanus) ~ 

O porco domestico deve sua origem ao javali europeu, 
assin1 como o ~iUstentou euvier. E' erradamente que o 
fizeran1 descencler do phacocero, poi~ este anilnal tem 
só dois incisivos na mandíbula superior-

Além disso nota-se quando se estuda a cabeça do 
phacocero, d e cada lado da face un1 gran de tu berculo . 
sustentado por uma prpeminencia ossea., e observa-se 
que os ossos são acompanhados de saliencias que li
mitam a extensão que podem alcançar 

Ao macho dá-se ordinariamente o nOlne de varrão. 
Aos pequenos o nome de leitão. . 
Ao macho castrado o nom e de capado ou porco . 
.A cabeça do porco é pyram!clal, grossa, quadrangular, 

mais ou n18nos alongada, segundo as raças e truncada 
obliquamente na sua extremidade. 

Ordinarimnente o craneo alarga-se sobre a face e 
apertada por detraz, terminando por uma crista occipital 
salIente e quadrada. 

Quanto á cavidade cerebral, é pouco desenvolvida, em 
consequencia do grande volume dos ossos frontaes P. 
esphenoidaes. 

Os olhos são peque~los, sel11 p<11pebras intet'nas e de 
pupillas redondas. 

As orelhas são collocadas nlllito altas, porém segundo 
as raças são, mais ou 111enos pontudas, nlais ou menos 
largas, ora pendentes. 

Não obstante os orgãos do ouvido deixam lnuito a 
desejar. 

A bocea é largamente fendida e a lllandibula obedece 
a uma força muscular. 

O focinho, verdadeiro orgão do tacto, tem por base 
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um peluen<? os 50 particular de duas partes sylnetricas 
que se apOlam sobro 03 OSS JS in terlnaxillares, e que é 
posto em m yvimento por dois gr,)ssos 111 usculos ' si
tuados de cada lado d '1 face , Este ossinho fón11a a base 
do focinho, que é muito 1110vol e que serye ao porco p:lra 
fuçar no chão. ' 

. ~ Eis porque Plutarco diz que este animal havia ensi-
nado ao homem a arte de lavrar a t3rra ,. . 

O olfato do porco é muito pronunciado 0111 COl1se-
quencia dos sinus frontaes. I 

Ambas as mandibulas teIn dentes~ contam-se 44 na 
'bocca; a saber 

12 Incisivos , , 

Superiores. 
Inferiores 

6 
6 

4 caninos 

Superiores 
Inferiores. 

11 
11 

14 falsos molares 14 verdadeiros molares 

Superiores . 3 
Inferiores. ;-{ 

Superiores. 44 
Inferioras. 33 
\ 

Os seis incisivos da nlandíbula inferiór são deitados 
para diante; os falsos molares são cortantes, os ver
dadeiros molares. que são situados rio fund:J, ~ão de 
corôa tuberculosa. , 

Os caninos, que se' observa prlncipalmente n03 1na
chos, são fortemente encuryados e salientes; crescem 
durante toda a vida do animal, saheln da oocca e cons· 
tituenl as defesas ou presas. I 

Os dentes de um pore·) ou de uma porca adulta nunca 
cahenl. 

O labio inferior é sempre' mais curto e mais pon tudo 
que o labio superior , 

O corpo é mais ou menos longo, largo e arredo~ldado, 
segundo as raças ~ é coberto de -uma peIte espessa co
berta de pellos ordinariamente rectos ou inclinadus para 
diante, e nluitas vezes f0ndidos na sua extremidade 
livre. 

Dão-se a estes pelIos o nome de cerdas. 
São mais ou U1enos abundantes 0 longos. Segu:: clo as 

raças; sua càr é russa, branca amarellada, purdacenta, 
escura, ou preta. 

EUl 10dos os animaes domesticos a gordura é inter
posta entre os musculos ; no porco fórma entre a C-1rne , 



- 398-

e os Illusculos subcutarreos, ua) conjuncto que q )ns
titue o toucinho, e no interior do corpo, por baixo do 
peritolle) urna massa quo se chama banha. Os epiploons 
tem o nome de renda. . 

A banha de porco é um pouco 11lo11e e de unl branco 
brilhante deiT<àte-se a 27 grãos centigrados. 

A gord l'lra proprümente dita é n quo cerca o's mus
culos e penetra-:Js. 

A epi.derme é tanto", nUlÍs. delgada quanto ~s cerda.s. 
que ahl SB obserya sao maIS nunlerosas, 111318 aproXI
madas e filais finas. 

O tronco comprehende, segundo Cnvier, 53 v1lrtebras, 
a saber: . 

1. 0 vortebras dorsaes. 14 
2. ») lo mbares. 6 
:3. u » sacras . 4 
4. ») coecygmnas . . . 23 
5. n • » cerVlCaes . 22 

Eryton verificou 0111 um yarrão da raça chineza 15 ver
tebras dorsaes, 4 lomb:l.res e 19 co@cygianas ou caudaes; 
alénl disso dissecou UIU animal luàcho , pertencente ás 
raças ingleza que tinha 15 vertebras dorsaes, 6 lom
bares, 5 S:lcras e 21 coecygianas. 

O estomngo do po r co é simples, luas globubS J ; sua 
capa.cidade luéd ia é de 7 a 8 litro~; o esophago termina 
eal fórlua de funil. 

O ,canal intestinal igual eal toda a sua extensão; sua 
parade é lisa, porénl sua luembrana interna é guàrne
c~da de papillas curtas, muito fina's e pouco apparentes . 

Tem 1900 ,996 de comprimento e divide-s9 pela se
guinte fÓflna ,: 

Intestino delgado. 
CCBCUlll. 

Colon e rectum. 

14m ,937 
000 ,189 
4m,870 

O canal intestinal do javali ten1 apenas 1600 ,959 de 
comprÍlnento. 

O coração (\ collocado obliquaIl1ente; o pulmão tem 
dois lobJ,los 111uito distinctos U1l1 do outro; o figado tem 
tres lobulos e q natro di visões; a yes'icnla biliria é 
blo :1ga e o baç,Q llnlito alongado. 
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As femeas teln 10 a 14 InaIuas, estendendo-se debaixo 
do ventre sobre duas linhas. Os orgãos cerhaes do 
varrão são muito desenvolvidos. 

As pernas são delgadas e lnais ou lnenos curt as, se-
gundo as raça.s. ' 

Os dedos são ern nUlnero de 4 , fórmalll uma especie 
de garfo: os dois grandes, os intermediarios, descan
çam no chão; porém os dois mais curtos, ou anteriores 
ou os latteraes não tocaln no ,chão. Esta disposição ex
plica a razão p~la qual apoia-se sobre dois ,dedos so
mente. 

A ultin1a phaJange de cada dedo é situadr.t ern Uln 
corno triangular que se chama un llão. 

A cauda é pequena, fina e enroscada. 
O porco tem andar pesado; seu instincto é apoucado 

e apresenta pouco3signaes de 'intelligencia, porém dei
~a-se encarcerar SOfU difficuldade. 

Quando p.stá tranquillo, sua voz é entrecOl~tada 0 re
vela-se por uma especi!3 grunhido. Qua ndo está ferido 
transfórlna-se e1n um grito agudo e que torna-se grave 
e alternado quando sua vida eslá em perigo. 

A porca é lnuito fecunda, por ter tres barrigas por 
anno de 6 a 12 leitões na media. 
Censuram~lhe COIU razão a sua tendencia ou antes a 

sua disposição para devorar os filhos. 
Os leitões ao nascerem pesam 1 kilog. a 1 kilog. 

500 gr ou na lnedia 1 kilogr., 200. 
O varrão póde, corno a femea, reproduzir COIU seis 

mezes. 
Após desoito nlezes elle COlueça a tornar.;.se máo ; com 

dois Ç>U tres annos é quasi sempre perigoso. 
O porco é omnivoro, isto é, é ao mesmo tenlpO her

bivoro, granivoro e carnívoro 
Não ê difficil na escolha de a14nentos. . 
Enl geral devora todas as substancias que se lhes dá 

e nunca se farta. 
Fuça a terra para descobrir minhocas e raizes, refo

cila-se nos pantanos e na lama, 'razão pela qual sua im
mundicip tornou-se proverbial. 

Embora elIe goste de viver na immundicie, deve-se 
confinal-o em habitações sadias, b ~j ln arejadas e guarne-
cidas de uma boa palhada secca. , 

Durante o inverno teme o frio e a hUlnidade ; durante 
() v"erão supporta nlal U111a luz viva e e~lores fortes: 

Este animal fornece numerosos productos uteis. 
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Sua carne, seu sangue, sua gordura são enlpregados 
como alimentos. 
. Sua pelle depois de curtida e procurada pelos sel
leiros. 

,Suas cerdas servem para conf~ccionar escovas, pin
ceis, etc. 

Seus ossos fornecem phosphato de cal e gelatina, e o 
esterco que produz é um excellente fertilisarite para os 
solos leves e 111uito seccos durante o verão. 

A carne do porco, que se salga e defuma,conserva du
rante lnuito tempo suas propriedades alimentícias. 

Como sabemos o porco cJllstitue un1a das riquezas do 
Estado de . Minas Geraes, lastimamos porélll sincera
mente a incuria e o deleixo dos nossos co-estaduanosj 
que ao salgamento das carnes e do toucinho não pres
tam os devidos cuidados. 

En1 geral o toucinho e as carnes de porco s3lgadas 
consumidas no Rio de Janeiro são rançosas, e oxalá que 
este livro sirva para despertar um pouco nos produc
tores mais zelo na sua principal industria. 

CAPITULO II 

nacas slIinas • 

Vanlos passar ell1 reYÍsta as diITerentes raças de porcos 
' que podem servir para melhorar as que possuinl0s, des
crevendo primeiro a nossa. 

RAÇA BRAZILEIRA ou COM~IUM 

Já poSSUin1GS algun S 111e1horamentos na especie por
cina, devido a intelligentes cruz 11118ntos C0111 bôas raças 
estrangeiras, no entanto predomina ainda na.s !l0ssas 
fazendas de criação o pJl'c:) con1mum, cujos caracteres 
são os seguintes: 

Cabeça comprida, focinho alongado, pescoco delgado e 
longo, orelhas muito dcs"l1yo}Y1oas, espessas e dura.;;, 
proj ectadas para d ian te. 
Fórm~s agudas, COI'pO alongado, peito estreito, dorso 
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arqueado, costellas plainas e anca nluito descahida, 
pernas longas e pouco carnudas, pelIe dura e cerdas 
grosseiras. 

Tem a vantagem de ser muito rustico, porém engorda 
sem difficuldade e consome muito. 

Sua carne no entanto é de excellente qualidade. 

RAÇA MIDLESSEX 
, . 

Esta raça, uma das mais inferiores da Inglaterra, é se
gundo o capitão Gunter, um aperfeiçoamento da pequena 
sub-raça do Yorkshire. . 

Não tem caracteres bem p-rúnunciados para que se 
possa distinguil-~ com facilidade das outras raças in
glezas. 

RAÇA DE WINDSOR 

Esta raça foi formada nas herdades reaes dirigidas 
pelo principe Alberto. ' 

Origina-se de cruzamentos realisados successivamente 
I entre às raças seguintes, york-cumberland, york-be

dfordshire, suffolk e yorkshire. 
Esta raça é de porte pequeno, pello~ranco e pernas 

muito curtas. E' muito precoce e engorda com grande 
facilidade. 

Dará bom resultado sendo cruzada com o nosso porco 
commum. 

RAÇA NEWLEICESTER 

Esta raça tinha antigamente o nome de raça Dtskley. 
Foi melhorada pelo celebre Bakewell .. , 

Esta raça é notavel pela symetria das fórmas. Sua ca
beça é curta, o focinho recto e pontudo, sua fronte é de
primida e vertical, as faces ou papada pendente, orelhas 
pequenas e levantadas, dorso quasi horizontal, pernas 
curtas e finas, cauda fina e muitas vezes torcida como 
um sacca-rolhas. 

Cerdas finas, raras e brancas, deixando vêr-se a pelIe 
que é fina e ordinariamente rosada. 

Esta raça tão notavel por s~a bell~ conformaçã~ é bas
tante delicada. Os machos sao ffilutas vezes maus re
productores e as femeas quasi se~pre ,luenos fe~~ndas 
que a nossa porca commum ; alem d:sso os le110es e 
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1118SiJ10 os anirnaes adultos são s lricitos a congestões 
sanguíneas, principalmente quando ficam expostos á 
acção do sol . . 

O principal rnerito da raça nevveleiceter é chegar, na 
idade ele dez ou doze mezes, a estado de gordura ex
trerna a ponto CplJ rnuitas vezes' o pescoço; ' a ' face e os 
olhos ficam perdidos na gordura . 

Esta raça sedentada h:~rn carne de uma delicadeza 110-
ta ve] é nur assi m dizer funden te. :-

1 

Deve-se sentir que o seu crescimento seja um poncD 
menos ra:Jido que a das outra.s raças inglezas aperfei
çoadas, e que 1lão tenha uma constituição mais forle e-o 
11lais rustic:t . 

Exige principalmente UIna alimentação abundante. 

RAÇA DE COLESHILL 

A taça porcina que os Inglezes designam pelo no~no 
de CoIeshill L/i creada por assirn dizer !JoIo Conde de 
Radnor . 

Esta raça tera perna~ curtas, seu corpo é um verda
deiro cylindro alongado, porém Ulna parte anterior é 
muitas vezes menos baixa que a . parte posterior; sua 
cabeça é menor que a do porco n ew-Ieicester: final
mente, suas cerd~s são abundantes e nluito brancas, n1as 
UOl poaco grosseIras. 

A raça de coleshil é rústica e nlas facil de criar que a 
'raça new-lescester, porém as porcas não t81n barrigas 
muito brancas. 

Seja como fôr, sua conformação perf~ita, sua rusti
cidade, sua propriedade de fixar os caracteres que a dis
tinguem. 

Esta raça tem muita analogia conl a raça chamada 
Yo-rk~Cumberland e que$jseryiu para obter-~e a sub-raça 
chamada raça Windsor . 

RAÇA 'BERKSIRE 

A antiga raça poviera?do condado de B . .;rk (Inglaterra) 
tinha pelIo pardo avermelhado, ossos grossos, orelhas 
pendentes e urn focinho alongado. AlélU disso era nluito 
forte e de grande porte. 

Sua grande reput '1ção animal Lord Baringtou a aper
feiçoou cruzando-a com a raça siameza e a'Yaça napo
litana. 
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E' a esta u!tüna. raçl 'que o p::>rCJ b~rkshire actual 
deve o seu pello negro, a facilidade com que engorda 
e .a cxcell.encia da sua carne. 

A raça italiana actual, principalmente sobre sua ossada, 
e suas fôrmas é uma das lnais aperfeiçoadas. 

l\1r. Sh '.3 rrard tendo-se in1posto a 111issão de continuar 
a obra enlprehendida por Lord Barringtou, levou esta 
raça a um gráo ta1 de aperfeiçoamento, quo ella gasa na 
Inglaterta e mn quasi toda a Europa de grande ce,leLri-
dade. . 

I Foi alliando os unimaes melhorad03 por Lord B:lr
ringtou conl a rJça conchinchina e com a. raça napoli
tana, que Me. Sherrard conseguia fixar os cJ.racteres 
que distinguem a raça be;'kshirer das . outras raças de 
pello preto e pintadgado de branco, averlllelhado ou de 
branco an1arellado. 

A raça berhshírl1 tem a cabeça un1 peuca grande 
porém b3m destacada; suas orelhas finas e espetadas, 
focinho urn pouco alongadJ ; as p :lta~ curtas porém 
fortes, S3n1 ter no entanto ossos desonvolvidos ; seu 
.corpo é espesso, cylindrico e de n1édio comprimento; 
yentre n1uito descido, e dorso horizontal. . 

Esta raça tem Uln conjuncto pouco grosseil~o poréfIt 
engorda facilm ente e caminha bem. . .'. 

-As porcas são lnuito fecundas e te111 barrigas regula
res de sete a nove leitões . aléln disso a criação do porco 
berksh ire é facil. 

O porco berkshire puro tern pelIo negro ou negro-par
dacento, no qual se observam plac~s esbranquiçadas na 
cabeça, na base das pernas e um certo numero de cerdas 
branc.)-amarelladas ern cada espadua. 
. Um tal pello indica perfeitam~nte a lnistur~ da raça 
berksh:re antiga comas ;raças Slam ?Z e napJhtan1s . . 

Os anin1aes qu~ tên1 o pelL) pl: ,~tO salpicado de.branco 
ou de amarello são lnenos estunados pelos CrIadores 

. inglezes. 
- Estes animaes têm por ascendentes a raça conchin
china e a raça llapolitlna. 

A raça b,erkshire cruza~a com a. raça de ,Y or~ ou con1 
a raça Vorfülk, produz anlmaes cUJo pello 'e mel::> branco 
e ll1eio preto. 

A raça berkshire, a lnais lucrativa de todas, quando 
recebe uma bôa alimentação, fornece .excellente carne e 
toucinho muito mais firme que o que dão as raças ingle .. 
zas de pelio branco. 
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RAÇA DE H i\.MPSHIRE 

o condado de HaIup possuía outr'ora un1a raça de 
porcos de cerdas eriçadas e grosseiras, que se chamava 
raça das florestas, porque durante uma parte do anno 
vivia livremente nas florestas. 

Sua carne era tão procurada no mercado de Londres 
que julgou-se conveniente melhoraI-a, cruzando-a com 
as raças de Suffolk, conchinc.hina, essez, newleicester e 
berkshire. 

Nem todos estes cruzamentos foram felizes, razão pela 
qual a raça hamsphire tem conformação menos perfeita 
que a raça berkshire, COIU a qual muitas vezes é con
fundida. 

O porco ham pshire tem um corpo mais longo que a 
raça berkshire ; sua cabeça é curta e as orelhas n1uito 
levantadas; o focinho é curto e arrebitado; seus flancos 
são um pouco concavos; suas 'pernas que são delgadas, 

: são de comprimento; médio. 
Seu pello é branco e preto. Só accidentalmente encon

tram-se animaes de pello cinzento. 
A raça hampshire é rustica, fecunda e engorda-se fa

cilmente) porém é menos estimada que a raça berkshire. 
Com tudo, quando vive nas florestas fornece carne que 

é muito procurada pela marinha da Inglaterra. 

RAÇA DE ESSEZ 

A raça porcina que originou~se no condado de Essez 
e que se chama raça Essez é muitas vezes designada na 
Inglaterra pelo nome de improved. Essez. 

Foi creada por Lord Wertern e aperfeiçoada ultima
mente por M. Fisher Hobber, de Boxted Lodge. 

Foi no começo do s~cul? actual que Lord vVestern 
começou as suas experlenClas. 

Assim, percorrendo então a ltalia eUe comprou unl 
macho e uma fem ea da raça napolitana. 

Na sua volta á Inglaterra cruzou estes animaes com a 
velha raça suína do condado de Essez. 

Esta ultima raça tinha pernas muito compridas, dorso 
arqueado, etc, e exigia muito alimento para engordar. 

Após ,10 annos de experienc:as teve a satisfação de 
apr~sentar no conClUSO a.grícola que se realisou eln 1640 
em Carnb~idge, animaes sy,metricos enl guas fórmas por 
sua delicadeza e suas qualIdades. 
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Por occasião de sua nlorte Mr Fisher Hobbes com
prou os animaes reproductores que tinha conservado e 
proseguio os seus melhoramentos, cruzando o essez 
napolitano com o essez berkskire. 

Os animaes que elie obteve por' estes cruzamentos 
eram tão bem conformados que apresentou-os em 1857 
no co~curso de Salis9ury, onde ganharalu os primeiro,s 
premlOs. 

Desde essa época, Mr. Clare, de Hindley, perto' de Li- I 

verpool, diminuio a ossatura desta nova raça e augmen
tou mais ainda sua aptidão para a engorda. 

A raça essez preta tem cabeça comprida e longa, fo
cinho pontudo, faces carnudas, poscoço éurto, corpo 
cylindrico e espesso, dorso quasi recto, ossos pequenos, 
membros delgados e ventre muitas vezes descido de 
mais. ' . 

Suas cerdas são pr~tas e pouco abundantes. 
Esta- raça sustenta-se ' facilmente e engôrda com uma 

grande facilidade. 
As porcas essez são muitb fecundas. porénlos seus 

leitões exigeIn uma' alilnentação muito abundante e cui
dados muito assiduos. 

Tem-se cruzado os animaes de raça essez COIU os das 
raças berkshire e y~rkshire. 

Os anÍlnaes provenientes deste cruzaments formoram 
uma sub-raça que os inglezes designam pelo nome de 
raça essez meio negra, porque seu pello é salpicado de 
pintas brancas. 

Esta sub raça existe principalnlente nos arredores de 
Dorking, no condado de Surrey e enl Henley, na Oxfor
dshire onde é conhecida pelo nome deraee newaxford. 

A raça porcina de Susser tem grande parecença conl 
a raça essez preta .. 

RAÇA DO YORKSHIRE 

Outr'ora criava-se no condado de York (Inglaterra) 
UIna raça porcina de pello branco, muito alta, que con
sumia muito e- engordava-se com facilidade. 

Era um facto extraordinario que attingisse 180 kilQg. 
de peso bruto. 

Esta raça tão defeituosa, sob qualquer ,ponto de vista, 
foi cruzada em primeiro logar comi a raça de Cumber
land. 

Este cruzamento fez-lhe soffrer algulnas modifiéàÇõeS 



·406-

importantes: seus ossos diminujranl de grossura, suas 
pernas tornaran1-se mais curtas e seu corpo mais vol
lumoso. 

Este, resúItado foi tão satisfactorio que se julgou util 
cruzaI-a COln a raça nevv-bicesten que se acabava de in
troduzir no Yorkshire. 

Este cruzamento deu tambem excellentes resultados: 
seu corpo adquiriu proporções mais beIlas e seus ossos 
diminuiram ainda de volullle. 

A raça porcina do Yorkshire tem , um corpo muito 
longo e sylindrico, dorso quasi recto, mem bros. muito 
curtos, ossos pequenos l'elativamente ao tamanho do 
corpo, orelhâs largas e um pouco inclinadas. Pello 
brar.co ama:rellado ou leyemente azulado. 

Suas pernas muito rnusculosas fornecem excellentes 
presuntos. 

No condadq dG YOl'k distinguem-se ires raças por-
Clnas 

1. o a raça grande. 
2. o a raça média. 
3. o a raça pequena. 
A raça media é a que se procura mais hoje, por ser 

11lais precoce que a raça grande, sU,as fórmas são tanl
bem mais symetricas. 

Esta seb-raça é um pouco maior que a raça berkshire, 
porém seus ossos são menores e sua cabeça mais 
desenvolvida. 

A pequena raça âo York,shire, tenl nluita analogia CODI 
a raça midlesser; é a mais aperfeiçoada. 

A raça Yorkshire é principalmente criada nos arre
dores de' Leeds, Skipton e Kesghley 

Differe da raça leicester conl a qual tem sido al
gumas vezes confundida, por sua estatura que é mais 
elevada, por sua cabeça mais alongada, seu pescoço mais 
destacado do corpo, suas orelhas mais largas e mais 
inclinadas, e suas pornas mais longas e fortes. 

RAÇA NAPOLITANA 

Encontra-se na lItalia Meridional Ulna raça porcina de 
peno inteiramen,te preto e cerdas raras, finas e de uma 
s6 côr, a qual se deu o nome de raça napolitana. 

Esta raça não tem riyal quanto á facilidade com que 
engorda e o grande peso que pode attingir quando bem 
alimentada. I 
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Seu corpo regular é bem feito, sua cabeça é alongada, 
suas oreLhas são semi-pendentes, seus membros um 
pouco longos, · ten1 'Por base ossos fiuos e densos, seu 
dorso bastante largo . . 

Esta 1:)(:l1a raça acha-se espalhada na Hespanha e nas 
ilhas do iVírdit'.Traneo . 

Dá- se- lhe a,lgumns :vezes o nome. de raça . de Malta, 
raça hc:;panhola . 

E-i -. t.-,· 1':\ cellr.nte·co pl"'e011n~o"" S (.I. rdça aa ex !lv , ':' _ ":>L' ,. S. 

E' na raça napohtana que se ten1 pI'ocurado repro
ductores para melhorar as ra<):lS ingkzas de Berkshire, 
Hampshíre é Essez. / 

Os anirnaes que yiveIll enl estado serrli-selvagem nas 
charnecas da Toscana ou nos bosques dos Estados Ro
il1anos sã.o luais f~ l'ozcs, mais perversos que os de F~r
ra ra, e Bolonha . 

RAÇ,A CRAONEZA 

Esta raça pe.rtence á França. Tem a cabeça pequena 
com focinho curto e 1'8CtO, orelhas de 111édia grandeza 
porém rnuilo pendellte, corpo longo, espesso e cylin
drico. 

SUJS pernas sã'Ü muito curtas e luusculosas. 
Sua pelle é fina e cO.berta de cerdas brancas, raras, 

curtas e pend en t (.~s . 
Esta raça é de n1éclia preeocidade. 
Bem cevada pesa dos 15 aos 18mezes 150 a ·250 kilo-

gramn10s de peso bruto. . 
, Sua carne ê excellente, ~bsim con10 seus presuntos. 

Enconü'a-se nos departamentos de Meurthe e de,Mo
seBe, uma raça porcina de porte médio, pello branco
sujo, tendo n1uitas vezes na cabeç~ ou na parte posterior 
uma ou duas manchas negras 111<115 ou luenos largas, de 
orelhas grandes, Uln pouco levan tadas, cabeça lon ga e 
focinho preto, á qual se deu 'o norr18 de raça larena. 

RAÇA DO PERJGORD 

A . raça que se ~c~igna pelo. nome de raça perigor
dina ou raça do Pel'lgord e mUlto abundante nos depar
tarncntos da Haute"l;ienr:e, Crense, Puy-de-Dôrrie, etc. 
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Esta raça t81U cabeça fina e pontuda, orelhas 111uito 
pendentes, pescoço curto e grosso. 

Seu corpo é largo, sua cabeça arredondada, seus ' 
n1ernbros são fortes e luusculosos. Outr'ora era alta, hoje 
é baixa. 

Seu pello outr'ora,pardo·-negro, eru consequencia de 
sua alliança com a raça poitevina ou a raça bourboneza, 
a lnaior parte dos anir1aes apresentmTI manchas bran
eas sobre as espaduas, sobre as nadegas e na garupa. 

Esta raça, embora de bôa conformação, é um pouco 
grosseira no seu coujuncto, poréul é rustica, docil e de 
média precocidade. 

A dureza de seus ul1hõ2s e sua energia muscuhr 
pel'mittem-lhe fazer longas ll1archas. 

Finalmeute, engorda com facilidade e fornece carne 
de excellente qualidade. 

RAÇA LIMOU SINA 

Esta raça é idenLica á perigordina; porém conlO é 
ainda o typo da antiga raça do Perigord, seu pello é ás 
vezes complataruente preto. 

RAÇA BRESSAN. \. 

A :r:aça bressana é nluito vulgarisada na Bresse e 
outras regiões da França. 

Esta raça ten1 cabeç1L de m~dia grandeza, focinho um 
pouco allongado, ordhas estreitas e um tanto inclinadas 
e seu pe~coço é delgado, seu dorso um tanto arqueado, 
o peito nem sempre e muito aberto, lIlas seu corpo, um 
pouco estreito, é alongado. 

Suas pernas são ordinariamente um pouco altas. 
Fiualmente suas cUl'das são nuOTas ou brancas , ' , b , 

grossas e curtas. 
A raça bre$sa,na 'é rustica e dotada de uma certa acti

vidade muscular, porém é tardia. 
Cellsuram-Ihe fornecol' carne nrlue, Uln pouco gros

seira e ter ordinariamente Iná conformação. 
As porcas são muito fecundas e ordinariamente bôas 

criadeiras. 

BAÇA SIAMEZ 

Esta, raça tenl a cabeça pequena, focinD.o curto, 'olhos 
pequenos e orelhas rectas, pouco desenvolyidas ,6 pon
tudas . .... -
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Em geral seu craneo é mais estufado na região frontal 
que o porco commum. 

Seu peito é profundo e aberto, pescoço curto e 
pouco volumoso, espaduas arredondadas. 

E' U111a excellente raça para cruzamentos. 

RAÇA CONCHINCHINA 

Esta raça tem muita analogia 'com a precedente, pos 
suindo quasi os mesmos caracteres. 

RAÇA DE MANGLIEZA 
I 

\ 

A Hungricl' possue uma raça a cima de porte n1edio 
á qual se deu o nome de raça de manglieza. 

Esta raça tem o corpo alongado, as orelhas 111UÍtO 
pendentes e a.s pernas de compi'imento lnédio. 

Seu pello é an1arellado. 
E' muito estimada porque engorda com facilidade. 

CAPITULO IV 

Os chiqueiros 

As construcções destinadas ao~ porcos tem os nomes 
depocügas e chiqueiros. \ 

Em geral os chiqueiros deixam n1uito a desejar: 
são hUlnidos, pouco elevados, lual arejados, illun1i
mados e sujos. 

O chiqueiro é bem disposto: 
1. o Quando o chão ê SJCCO, calçado, cimentado ou asso

alhado. 
2. 0 Se a inclinação do assoalho é sufficiente para que 

as urinas po.:;sam escoarem-se. ' 
3. 0 Se os cornpJrtimentos são ~bastante grandes para 

que os anirnaes que devem conter possarrL nelles circular 
livremente. 

4. Quando cada corupartimento eommunica com um 
pateo em que os porcos podem ir tomar ar. 

5." Quando as aberturaspermittem estabelecer inte
riormente correntes de ar durante o verão. 

G.· Se os tectos, os muros e as portas abrigam muitos 
anÍlnaes contra as chuvas e os frios. 

7 o Se o corredor interior torna facil vigiar os animaes 
e distribuir a alin1entação. 
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Os chiqueiros podem s er divididos em tres classep. 
Os da prinleira comprehencle as construcções quo 

servenl para a criaçao ~ os da segunda comprehen de (:8 
chiqueiros nos quaes se desenvolve a sustentação dos 
porcos; finalmente os de terc2ira c0ll1prohende as 
construcções destinadas á engorda destes animaes. 

N o primeiro caso. cada com partirnento deve ter espaço 
bastante para conter ~llma porca e seus leitões ou duas 
porcas gravidas. 

No segundo, é preciso que se possa reun,ir enl cada 
compartimento -p.ln certo nU111erO de porcos. 

No terceiro, nUl compartimento é sufficiente, se 
póde conter dois ou tl~es anirnaes adultos 

A superficie que se, deve dar aos compartilnentos varia 
conforrne o porte dos animaes. 

Os porcos pertencentes ás grandes raçé1S exigÍl'ão 
sempre; mais espaço que os animaes de pequeno 
porte. 

Alénl disso, uma porca gravida exige Ulna superficie· 
maior que uma porca de engorda. 

Dove-se dar aos compartilner! tos as seguintes dimen
sões 

Porca gra yida 
Varrão. 
Porco de engorda. 

Póde-se dar nos 

Cumprimento Largura. 

1 m ,75 a ;2 Taetros 1m ,80 a 2 rnetros 
2 1 m,50 
1,30 1 m~20 

compartinlC;l tos qU0 devem conter: 

6 n 10 leitões 

Comprimento 

-)m 1":)0 ,....., ,to 

Largura 

2 metros 
3 porcos de um anno. 
2 ») de engord8. 

2 
1m 75 , 

f 

') 
"" » 
2 » 

Resulta destas di mensõos geraes 
montos terão as ~llperficies seguintes 

que os comparti 

8upcrficie 

Porca gravida. 3!D,915 a 4 metros quadrados 
Varrã.o. 2m ,950 a 3 » » 
Porco para estrume. 1 m 950 a 1 75 ») » , , 
3 porcos de anno. 3m,150 a 4 ») » 
2 ditos de estrluue .. 3m,9 a 3,50 " » 
6 a 10 leitões 2m~50 a 3 ») » 
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Deve-se dar aos pateos nos quaes vão desembocGlr es 
compartimentos dos chiqueiros de criação 3 a 5 metros 
de comprimento, conforme as circumstancias. 

Os chiqueiros para prC!ducção de 'estrume não teln pa
tFos) porque os porcos vrvem neUes em estabulação per
manente. 

Os chiqueiros são simples ou duplos. 
Os primeiros compõem-se interiormente de compar

timentos e de um 'cerredor de 1 metro a 1 metro e 20 de 
largura. ' 

Os segundos apresolltanl duas classes de comparti
mentos separados unl do outro por uma passagem, que 
vae ter a uma ou duas portas de entrada. . 

Este corredor interior deve ter 1 m,20 a 1m ,50 de largura. 
As diyisões que separanl os compartimentos são ora 

de madeira, ora de cantaria. 
Estas separações devem ser solidamente estabele

cidas. 
Dá-se-lhes ordinariamente 1m,10 a 1 m,20 de áltura. 
Se estas separações tivessem nlais a ltura o ,ar 

interior renovar-se-hia COill difIlculd3de e o porquei
ro não poderia superintender tão facilmente os anhnaes 
confinados Olll unla serie de conlpartimentos. 

As aberturas praticadas nos m'JfOS da face devem sér 
situadas a 1m ,50 e 1m ,70 acima da superflcie da cons
trueção. 

As portas que dão acceSS8 elo corredor aos compor
timentos e dos compartimentos para fóra da construcção 
ou nos patoos são fechadas corn um ferrolho de gancho. 

As portas interiores devem abrir para o corredor) a 
do exterior desenvolvem-se sobre a fachada dos muros. 

As 'portas de serviço, situadas nas extremidades dos 
corredores, são simples ou de duas bandeiras. 

Estas ultimas partes são as que·é preciso adoptar de 
preferencia quando as circul~ stancias. o permittem. 

Abrindo sómente a bandeIra superlÓr, dá-se accesso 
ao ar ao calor ou á luz; eI1tãorefresca~se ou eleva- se a 
tenlp~ratura segundo as necessidades. 

O porco supporta lnal os extrenlOS de temperatura. 
Deve-se annexar aos chiqueiros UIU quarto de serviço 

em relação a sua extensão, conl o numero de ani
maes que a construcçã.o pôde conter. 

Esta peça · a que se dá o nome. de cosinha do chi
queiro. serve para o preparo dos alImentos. 

Contém ordinariamente unla fornalha nlunida de uma 
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caldeira, na qual se faz cosinhar as batatas ou aquecer as 
lavagens peovenientes da cosinha ou da leiteria. 

Deve tambem conter tinas ou resenraterios nos quaes 
se põe em reserva os liquidos, os farinaceos e as raizes 
ou tu berculos. 

As tinas devem' ser de pedra, de madeira, dQ cinlento 
ou ds fero fundido. 

As primeird,s só são boas qualldo a sua -textura é 
corp.p?-cta . . 

Quando ! são porosas ou apresentanl interiormente 
desigualdades e concavidades, limpatn--se com diffi
culdade, e, com o tempo eontrahem unl odor des
agradavel. 

As tinas de madeira são 111ais portateis porém tem 
pouca duração) empregam-se muitas vezes tanlbein nade 
liquidos que tornam-se acidos e.desenvolvell1 mau 'odor; 
além disso as roem continuamente e as tornalTI logo im
prestaveis. 

As tinas de ferro fundido são mais duraveis e mais 
faceis de limpar. O mesmo acontece COITI as tinas feitas 
inteiranlente de cimento de Portland. . 

As tinas são ordinariamente cobertas por uma tampa 
de madeira ou de ferro fundido. 

As tinas ordinarias devem ter 

Com primento . 
Largura . 
Profudj dade . 

En1 geral o seu bordo excede a superficie 16 a 20 
centin1etros. 

As tinas dos compartirnentos enl que se confinam 
6 a 10 porcos ou 2 a 3 porcos de unI anno, devem ter na 
média, 80 centLnetros de comprimento. 

Póde-se súbstituir as tinas de madeira por tinas de 
ferro fundido. 

Essas tinas devem ser encravadas na construcção. 
A tampa é uma placa curva forInando o quarto de um 

cylindru; os bordos exteriores deslisam en1 uma ra
nhura feita 110 interior de cada uma das faces, que 
são circulares o abertas, levanta-se para lançaI-a nO 
interior, quando se quer limpar a tina e depôr os ali
mentos. 

A superficie dos compartinlentos deve ser muito 
solida. Cobre-se de Iages ae pedra ou com tijollos muito 
unidos por meio d13 cimentos. 
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Pôde-se, em caso de necessidade, substituir estes ma
teriaes por taboas fortes. 

Na Bresse, França, as areas de grande numero de 
chiqueiros são guarnecidas de soalhcs cheios de furos 
ou dispostos em xadrez. 

As dejecções neste ultimo caso cahem enl buracos si
tuados debaixo do soalho. 

Os pateos dos compartimentos devem ser tambem 
muito solidos e impermeaveis. 

Além disso, devem conter, sendo possivel, um reser
vatorio de agua bastante vasto para que os animaes . 
possam nelle banhar se com facilidade. 

Pôde-se plantar tambem algumas arvores para pro
porcionar sombra. 

, 
CHIQUEIROS SIMPLES 

Os _chiqueiros sirnples são lTIuito baixos; as tinas que 
nel~es se notam e que são situadas na par.te de fôra da 
construcção e embora cobertas por uma bandeira lllovel, 
são expostas á chuva, etc. 

CHIQUEIROS DUPLOS 

Os chiqueiros duplos são cobertos e apresentanl duas 
ordens de conlpartiinentos. 

\ 
CAPITULO V 

As especulações 
\ 

. .A espede p<Drcina permitte ao agricultor fazer tre~ 

.,Qperações bem distinctas : t

i. o A criação. 
2. o O sustento. 
3. o A engorda. 
A primeira op~ração con~iste em criar os leitões para 

vendel-os com a ldade de seIS semanas a tres mezes. 
Quando o agricultor especula com animaes novos, 

compra-os ou conserva aquelles que na~ceram n?- sua 
propriedade, para entregaI-os ao commerClO com a Idade 
de doze a quinze ~ezes, ~u para os engordar quando 
attingirem o seu desenvolvlm~nto- . 

A terceira especulação conSIste em engordar anllnaes 
adultos para entregal~os ao consumo da fazenda ou para 
os vender. 
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Ao agricultor com.pete decidir se deye especular sobre 
a criação, sobre o sustento ou sobre a ongorda. 

Os agricultores que pOSSUOll} bons aniInaes reproduc
tores, pertencentes á raças afamadas, tem interesse em 
especular sobre a criação, porque vendem facilmente, a 
preço ll1Uito relnunerador, os leitões. 

Os que .habitamproximo ás grandes cidades, onde o 
COln111Crcio dos leitõ .:.:s 'tem grande importancia, devem 
igualmente explo:r:ar a criação. 

A especulação sobre o sustento não é possivel senão 
nas regiões onde se pos8ua. ali1110nt08, 8enl valor com
Inercial. 

Finatmente, especula-se de preferência s Jbre a en
gorda nas localidade:s yisinhas dos grand~s centros de 
conSUDlO, ou nas regiões onde o COlIll11erClO dos porcos 
gordos, elo toucinho ou dos presuntos ten1 grande' im
portancia', sendo iInprescindivel ter-soJ nülho em abun
dancia e barato para conseguir~se bOIU re~ultado. 

CAPITULO VI 

Rel,roducção da espeeie 

o porco propaga-se facil111cnte e lnuito ràpidamente. 
Nenhurn anünal d01nestico soffre 1uais facilnlente as 

modificações que se quer imprimir á sua estractura e á 
sua confornlação. 

ESCOLHA DA RAÇA 

Antes de se adoptar unla raça deve-se estudaI-a cuida
dosanrente, afim de ben1 conhecer-lhe as qualidades e 
defeitos. 

Terlllinado este estudo, é preciso saber se olla corres
ponde pela côr de seu pello, pela fórma de suas orelhas, 
por suas aptidões particulares ás exigencias do con1-
nlercio. 

Em geral deve-se adoptar unla raça de pernas curtas 
e engorda facil: quando se reside nas visinhanças de um 
~rande centro de consumo; pelo contrario deve-se pre
ferir uma raça nluito andadol'a se seus productos tem 
que percorrer grandes distancias antes de os engordar 

As raças altas s6 são uteis ncs logares em que os ani
nlaes tem de procurar alimentação nos campos. 

As raças de porte médio, notaveís pela sYluetria de 
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suas fórmas, su 1, precocidade e aptidã,o rat'a engordar, 
como as raças berkshire t yorkshire, etc" tem uma su

_ p~riorid~de accel;.tuada sobee as outras raças. quando 
sao destinadas a fornecer para o consumo carne o touci-
nh J fresco. ' 

MELHORAMFNTO DE UMA RAÇ_\ POR SI MESi\!A 

Propaga-se uma raça reunindo doi::; individuos de 
sexos elifferentes, escolhidos de modo a 1110lhorar esta 

- raça ou a impedir que não degenere. 
Para fazer nascer animaes que tenham rnenos defei

tos possível e boas qualidades, é preciso que o 111"3,c110 e ' 
a femea sejan1 bem conformados ou que as qualidades 
de Uln seja~n ' inteiranlente oppostas aos defeitos do 
outro. 

Um justo conjuncto ou uma relação ,cxacta das quali
dades e dos defe itos tem uma preponderapcia assigna
lada sobre a cOnfOrll1ação e o luodo de ser dos productos, 
e é muito raeo que esta , semelhanç::t ou esta differença 
não precipite favoraveln1cnte a regeneração da 'raç ,'). 

, ~t[uitos acreditan1 que a alime~tação póde modific~r 
os defeitos ele Ull1a raça. E' un1 err,-l. 

A alimentação desenvolve as : perfeições 111as não as 
faz nascer, _ 

E' sômente pelo apparelharnento que se consegue des
truir ou diminuir as imperfeições de uma raça, 

. Em geral muprega-se para a reproducção da especie 
'porcina fmueas rnuito ,novas e 111achos muito idosos. 

A época rnais favoravel é a em q,ue, os animaes estão 
em todo o seu vigor, e que ha algurn tempo manifestanl 
o desejo do coito . 

Natura]nlente, este nlomento será lnais ou rnenos tal'':' 
dio, conforme a raça e o vigor dos animaes. 

Comtudo o tmuanho do rr acho não deve ser muito 
desproporcionado ao da fernea~ " 

Quando a porca é de pequeno porte e o cachaço e 
grJnde, resulta quasisempre máus productos de fórmas 
desproporcionadas" . ',., 

Assim, o maChOIr1~prll~e lllua força,uln a 1ll1pulsao de 
crescimento extraordlnarlo, que em logar de se espalhar 
sobre todas as partes do corpo,para estabelecer Ulll jus~o 
equilibrio entre as fórllla~, lança-se s?bre algurna so
mente, quer sobre a cabeça, quer sobre os menlbros, 
quer sobre o corpo. 

A juncção de animaes pertencentes a mesma raça 
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deve approximar-se tanto quanto possivel das leis e~ta
belecidas pela natureza. 

Assim é preciso dar as femeas vig'orosos machos cheics 
de energia, faz~ndo-se de modo que estes dois animaes 
tenham uma conformação a mais perfeita possivel. 
i Quando o macho ou a femea deixam a desejar quanto 
ao ccnjuncto, é preciso para se tirar bom partido, cor
rigir os defeitos de um pelas qualidades de outro. Con-
traria contraris sanant. ' 

Comprehende-se no entanto que mn uma tal allíança, 
a differença entre as bellezas de um e as imperfeições do 
outro não dev~ ser muito disparatada, se esta differença 
fosse muito apparente, a fusão seria difficil e un1 dos de
feitos poderia predominar e persistir na linhagem de ge
'ração em geração, isto é, tornar-se hereditaria. 

E' ahi, póde-se dízer, onde reside a principal dif
ficuldade dos apparelhamentos ou da selecção e a 
causa primaria das I d~generações, que trazem ás ra
ças essasmudanças tão bruscas, tão' funestas contra 
ás quaes a alimentação, os cuidados hygienicos são 
impotentes. 

Não basta que o aninlal destinado á engorda seja isento 
de vicios ou de molestias hereditarias, que tenha uma 
conforn1ação en1 harmonia com o seu destino, é preciso 
tambem que o sem tenlperan1onto seja bom, que seja 
rustico e engorde com facilidade. 

Uma ca beça grande e ossos grossos são o apanagio 
dos animaes que se desenvolvem lentamente e que têm 
pouca aptidão para a engorda. 

Em geral as raças porcinas francezas têm má con
formação, porque alli dedicam pouca importancia á 
estatura. 

O mesmo acontece com as nossas. 
No dia em que os criadores procurarem diminuir a es

tatura e dar mais volunle ao corpo, tornarão as nossas 
raças mais precoces e augmentarão sua aptidão para a 
engorda. 

Então não sómento augmentarão rnuito utilmente 
a relação entre o peso liquido e o peso bruto, e a propor
ção do peso liquido conl os alimentos consum!dos. 

E1TI resumo, o melhoramento pela selecção e pela ali
mentação exige cuidados continuos, conhecimentos zoo
technicos especiaes e tempo muito longo. 
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MELHORAMENTOS PELOS CRUZAMENTOS 

, O melhoramento consiste na união de um macho e de 
uma femea de raças differentes ; teIn por fim a produc
ção de animaes que participam mais ou menos de um ou 
de outro, mas que se considere COlno mais perfeita, e 
principalmente mais util que as duas raças procrea
doras. 

O cruzamento é mais delicado que a selecção. 
E' verdade que esta operação é um meio mais ra

pido, mais seguro de regeneração, mas não ~e deve 
racorrer a elle senão quando a raça que se possue não 
corresponde á especulação que se propõe adoptar. 

O nlais importante nos cruzamentos é escolher, como 
individuo melhórador, uma raça que esteja em harmonia 
00m a raça que se quer aperfeiçoar, e o clima q~e se 
habita, enlbora. enl geral, a especie porcina seja, menos 
que as outr~s especies domesticas, tributaria das in
fluencias climatericas e locaes. 

Se a raça adoptada é de uma naturalisação difficil" se 
circumstancias diversas no meio das quaes se é obrigado 
a viver, devem exercer sobre ella uma influencia favo
raveI, é muito certo que ella perderá de anno as circums
tancias qne a distiaguenl, se pelo contrario, e:3ta mesma 
raça teIn uma aptidão incontestavel para resistir ás in
fluencias do solo e do clima, rapidamente se transmittirá 
muito facilmente os caracteres, as qualidades que a se-
p~ram da raça indígena com a qual deve ser cruzada. ' 

Assim, o cultivador não póde e não deve adoptar ao 
acaso uma raça porcina do estrangeiro como raça m,e
lhoradora. 

Antes de nos pronunciarnl0s em favor de uma deter
minada raça, -deveInos estudal-a bem,conhecer suas 
qualidades, suas aptidões eprincipalmente seus defeitos. 

Se de antemão o criador põe- se bem ao corrente do 
fim a que se propõe~ se .além ~i~s?, por um est~do beul 
fejto, acha-se perfe~t~rnente Il1l~la~O nos def~It?~ que 
tem intenção de eornglr na raça IndIgena, seguIra Infal
livelmente urna via favoravel aos seus interesses. 

O clima sempre teve uma grande influencia nos cru
zamentos das raças porcinas. 

Quem quer que desconheça esta influencia nito" póde 
esperar realisar uteis melhoramentos pelo ;concurso 
destas juncções. 

LIVRO DO CRIADOR. 27 
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l'~ão 'se igncra que toda5 DS r:'lças inglezas foram 
creadas corn o auxilio de Crl1Z<111iC;ÜOS Inais ou 11lenOS 
con1plicados. 

Não basta que os cruzam é.m Ls baseom-se sobre os 
melhores prin.cipios, é preciso tarnbem que o cultívador 
esteja beni convencido de a ;l LtUnão que operando-se 
taes juncções, elle' se impõe a obrigação de nludar, e de 
aperfeiçoar o l'egimen ao qual submette a raçà que quer 
melhorar. 

Em geral, os anin1aesprovenientes de cruzanlelltos 
executados entre uma raça i'ndigena e uma raça esteaI1-
geira, exigelll UIna alimentaçã:J 111uis abundante, uma 
alin1enta.ção mais nutritiya. 

Pois pela 111estiçagem criam-se anÍluaesnlais delicados, 
mais exigentes, en1bora dotaoos de qualidades physicas 
mais bellas e de melhores qualidades organicas. 

Esta delicadeza é natural; é a partilha de todos os 
productos obtidos por meio de cruzalllentos. 

Seu maior defeito é diminuir sob Ulll certo ponto de 
vista os lucros que se tem direito de esperar de cruz '; 
mentos benl c0111prehelldidos e cxecutados. 

ACCl~escental'emos a estas considerações geraes, que é 
preferível aperfeiçoat' uma raça por cima pelo cruza
mento, antes importar llll.chos e femoas pertencentes 
á raça que se escolheu para me lhoradora. 

O macho exerce influencia sobre um grande numero 
de animaes ao passo que a porca não actua cada anno 
~eI1ão sobre dez, quinze ou "inte individuos. 
, . Sobre UH1 outro pont:J de vista, a introducção dos ani
maes nlachos é tambelll nlais racional: os varrões, 
sen1pre nlais rustic0S, lllais robustos, adaptanl-se me
lhor ao solo. ao clima, á alimentação; as fenleas sendo 
mais delicadas, n1enos yigorosas, \}xigem gerahl10nte 
lllais cuidados; alén1 dis50 pódenl abortar e tornaren1-se 
infecundas. 

Encarados sob UIU ponto de vÜlta economico, os 
mac~os são animaes que se 1 devo introduzir de profe
renCla. 

Esta lei, no entanto, COlllporta uma excepção. Assim 
todas as vezes que um criad0r se achar na llecessid;ld~ 
de dirigir-se a rogiões muito afl'astadas do Ioga r que 
habita, e que seja-lhe preciso fazer despezas enormes 
para obter animaes melhoradores que H1J são uteis, 
terá vantagenl en1 inlportar ao meSlllO tempo utn macho 
e duas femoas. 
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As porcas lhe permittirão durante alg'umterhpo mul
tiplicar a raça estrangeira com o fim de obter luuitos 
machos,sendo assim fa.cil é 'substituir o varrão importado 
se por causas .particulares viesse a morrer ou perder 
suas faculdades prolificas. 

Deve-se proseg-uir os cruzamentos ~ A experiencia 
demonstrou que na especie porcina o criadpr que quer 

. obter lucros, deve nas circumstancias ordidarias, limi· 
tar-se a fazer nascer anÍnlaes meio-sangue sem se preo
·eupar com as vantagens e inconvenienfes que a consan
guinidade apresenta . 

EIU resunlO, deve ter por fiTn quando opera um appa
relhaI'nente ou um cruzamento, obter animaes tendo 
fórmas mais arredondadas, ossos menos grossos e mais 

, ,aptidão para a engord!1, conservando ao mesmo tempo 
uma cértaenergia muscular 

; 

ESCOLHAS DOS ANIMAES REPRODUCTORES 

D~sde os tempos luais remotos, indicou-se as con
dições que devem satisfazer os animaes reproductores. 

Assim Columella recoillmenda escolher de preterencia 
os machos que têm o corpo desenvolvido, porém antes 
quadrado ou redondo que longo, O ventre descido, as 
nadegas nluito desenvolvidas, as pernas menos longas 
eni proporção com o resto do corpo, o pescoço amplo e o 
focinho curto e arrebitado. 

Accrescénta que as porcas são nlelhor ' conformadas 
,quando têm o corpo · alIongado e que apresentam 0 3 ca
racteres que distinguem os aninlaes de escolha. 

Olivier de Serres quer que o corpo tenha pernas 
.curtas, cabeça pequena e orelhas grandes. 

Deve-se procurar animqes Juachos ou femeas que se 
approximanl mais por sua conformação , do typo se-
guinte 

Cabeça curta, poquena, arrebitada. 
Focinho fino, pouco alongado. 
Olhos grandes, vivos. 
Pescof}o- curto, espesso. I 

Orelhas pequenas, enl pe. 
Corpo longo, cylindrico. 
Peito aberto, profuudo. 
Espaduas salientes, desenvolvidas . 
.costellas muito arqueadas: redondas. 
Dorso largo e recto. 
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Rins largos, achatados. 
Coxas fortes, descidas. 
Membros filiOS, pouco alongados: 
. Ossos pequenos, densos. 
Cerdas brilhantes, nlacias. 
Pelle flna 

As raças inglezas aperfeiçoadas têm o corpo cylin
drico, as pernas curtas e finas, a cabeça pequena, o 
pescoço curto, as orelhas enl pé e pouco desenvolvidas, 
a cohpnna dorso-lombar larga e direita, as coxas bem 
descidas, as cerdas macias, brilhantes e finas. 

Estas raças são precoces e engordam-se facilmente, 
porque nellas o systema lymphatico ou adiposo predo
mina sobre ·0 systenla muscular, porém exceptuando-se 

.. a raça York não podem pe~'correr grandes distancias. 
A maior parte 9.as raças francezes communs tem o 

\ corpo achatado, o dorso estreito e abobadado, as pernas 
longas e ossudas, a cabeç~ comprida, o pescoço alon
gado e delgado, as orelhas largas e pendentes, a parte 
posterior muito comprimida, as coxas muito abertas e 
as cerdas rudes e grosseiras. 

Estas raças são tardias, C0111em Iuuito e custam a en
gordar. porém caminhanl benl por ser o systema muscu

-la.r que predomina 'sobre o syste~a adiposo, 
Buffon enganou-se quando dIsse que o porco quanto 

mais modificado pela criação e pelo estado de domesti
cidade mais molles, inclinadas e pendentes são as ore
lhas. 

Em geral devé-se ter enl vista, quando se escolhem 
animaes reproductores, diminuir a ossatura, tornar o 
corpo mais amplo, fazer nascer animaes de uma grande 
precocidade, conservando ao Iuesmo tempa á raça sua 
rusticidade, sua energia Inuscular, sua fecundidade e 
sua aptidão para a engorda. 

CAPITULO VII 

o coito 

Juntar animaes quando ainda são novos e reformaI-os 
cedo, eis a pauta de qualquer b0111 criador 

Viborg aconselha não fazer os varrões copularenl se
~~o com a idade de dois annos, para reforlnal-os aos 
CInco annos. 
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Este preceito é máu sob qualquer po'nto de vista que 
seja 'encarado. 

Um varrão bem criado, pó de começara copular aos dez 
~ezes ou um anno. "-

E' preciso que os machos p~rtençam a raças dotadas 
de uma grande rustic5dade e que tenham sido bem ali
mentados depois de desmamados,para que se possa sem 
inconveniente utilisal-os como reprodúctores desde a 
idade de sete a oito mezes . 

. As fameas podem ser cobertas muito mais cedo, prin
cipalmente se receberam uma bóa alimentação" porque a 
gestação não detém nem seu cre$cimento l1eln seu des~ 
.envolvimento. 

Columella que não conhecia as raças mocdernas, tão 
notaveis por sua grande precocidade) queria que as por
cas fossem cobertas antes de attingirem a idade de um 
anno. 

Uma porca que foi benl creada o alimentada pó de pa
rir sem nenhum inconveniente na idade de um anno. 

Os machos da especie porcina são muito prolificos. 
Podem cobrir todos os dias tres a cinco porcas conforme 
idade e a alimentaQão que se lhe dê. 

Ord inariamente não se conservaln os varrões como 
animaes reproductores além de tres annos, porque de
pois desta idade elles são geralmen.te máus Ou custam 
muito a copular as porcas. 

As porcas podem ser conservadas durante mais tempo 
que os varrões. 

Assim, quando produzem ainda de cada barriga seis a 
10 leitões, continua-se algumas vezes fazendo-as ser co
puladas até á idade de quatro a cinco annos, principal
mente se amamentarr'lbenl os leitões. 

As femeas pouco prolificas, ruins de leite ou más, 
devem ser 'castradas na idade de dois a tres annos para 
engordarem-se depois. 

O cio manifesta-se nas porcas desde a idade de quatro 
a seis n1ezes; reapparece ordinariamente de 20 ou de 25 
em 25 dias e dura mais ou menos tempo conforme os ani
maes e o clima. 

A femea na qual se manif.3stam signaes não equivocos 
de cio comem pouco, levantam muitas vezes a cabeça, , . . . 
grunhem q.uasI contInuan:ente e trepam nos anImaes 
com que VIvem; além dISSO tem a g~ela espumosa, 
as partes externas da geração inchadas, o orifieio 
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'da vagina vermelho e procura e provoca nl 9. SmO o 
varrão. 

O . macho, . que está sempre disposto a montaI-a, 
se é bem alimentado, está ordinariamente no cio ao 
approximar-se de uma porca; deixa cahir bava es
,cumosa. 

O acto do coito t61U logar em liberdade en1 um pateo 
do chiqueiro ou no compartimento db varrão. 

E' -muito demprado,durando quasi sempre cinco a seis 
.minutos. 

Torna-se o mais fructuoso possivel, confinando os 
dois animaes durante uma meia hora em um comparti
mento ou eUI um patôo particular 

EIU algU1113,S explorações costumam deixar o 111acho 
cobrir a porca duas vyzes 6lU seguida. Este systema não 
apresenta nenhum inconveniente. 

As porcas que foranl fecundadas não tornam a ficar 
no cio durante 'todo o tempo da gestação, nlas não é raro 
vel-as supportar de' novo o macho. 

Em que época devem as porcas seronl côbertas iJ? 

Ao criador conlpete resolver esta questão, conforlue 
as conveniencias do 111ercado. 

Quando en1 uma. fazenda fabrica-se queijo ou luan
tejga, ha conveniencia e111 fazer con1 que as porcas 
'sejalu cobertas de modo que se possa utilisar o sôro 
ou o leite da manteiga pelos leitões quando começam a 
comer -

As explorações que tem ordinariamente lavagens de 
cosinha, resíduos de leiteria, varreduras de grãos, e que 
não vendem os animaes senão quando têm de dez mezes 
a um anno, podem fazer nascer os anÍluaes em qualquer 
época do anno. 

CAPITULO YIn 

Gestação, aborio e l)aI"to 

GESTAÇÃO 

A~ porcas gravídas devem ser confinadas em com
partimentos espaçosos, principalmente no filn da gesta
ção e nutridas con1 alinlentos de bôa qualidade. 

Durante a g<:stação) ou ánledida que ella se desen
volvo, a felnea vae arredondando-se: seu 'ycntrc tor-
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na-~e mais volumoso e mais pendente, e suas mammas 
maIS appa,rentes". 

? tern:o illnis or~inario da gestnção na porca é de 112 
a 116 dia~,. Um dIto popular o flxa enl tres m:!zes, tres 
sen-wnas e tres dia8. ' 

E' raeo parirem as porcas ~\11 tes do 100 dias e depois 
do 123 . 

. Eln geral as ,porcas novas e aquellas que foren1 bem 
alImentadas, de~llorarn UIll pouco menos que as volhas e 
as magras. 

Destes facLIJS resulta que uma pOl~ca em condiçõe's nor
m.les pó do ter tl'es bar/~i[J'as por anno. 

A oxper'Í::'nc:a de ~llo nstrou cem vezes que o agricultor 
desejoso , do qU'J as pOl'cas tenham b~llTigas sufficiente
nlünte, numerosas pódendü desenyol Vel~en'l· se r;lpida
Dlente só deve perrnittir qUI;:) u ::: a porca seja coberta duas 
Y 8:;:OS por ,anno. 

,\ s porcas que dãQ tres b'1rTigas por ar.t~lO esgotan1-se 
n.lpidarnente, li lnuitas yezes H1'-::'::) é iJl:possivel arÍ1amentar 
os j ui tões. 

A,BORTO 

As porcas gravidas i:1bol't.am a]gu:nas v?zes 
1. 1 Quando receboD1 mnu.s alilTh.nl(OS. 
2." Quando em consoquencia de) uma aliulOntação 

ab:1l1cl~llte c n,utriti 'la, cheg~ranl á um estado de gordura 
eX,cossl VO. \ ... 

3.° Quando se lhes cl:~u bebIdas nUllto fnas. 
4.a Quando o varr'áo as cobre no D.ln da gestação. 
Logo que urna porca ;:f b:wtol1, deve-se separal~a dos 

outros anÍnlaes, e contillal-a on1 um local quente com 
uma cama de palha secca. 

Além disso, é util pol-a en1 dieta e dar-lhe bebidas fa
ri nosas o mornas dUl'dntoálguns dias . 

Será util tanlbem esperar algumas sen1anas para fa
zel-as cobrit' de i IOYO . 

As porcas que aborta m pela segunda vez, sem 
quo isto seja o resultado ele pancadas ou' de unl~ 
lllá a.limontação, de\'e ~ u ser castrada3 e entregues a 
engorda. . , 

Taes porcas entram no elO COITlO as outras, porern con-
ceb61n com difficuldade . 

E' est.a a razão pela qual S8 telll inter esse em retirJl-as 
do chiqueir., do criclção. 



-4~4-

, 
PARTO 

Quando a época do parto approxima-se, retira-se o es
terco e a~ palhas para sub~tituil-as por unla palhada 
bem fina, afim de que os leItões ao nascerem não sejam 
esmagados ou suffocados pela porca. 

Se o chão do compartimento é UIn pouco hUlnido, es
palha-se areia nelle, assün como o aconselha Barrão, 
antes de se collocar ,a palha. 

Algumas horas antes do parto, que acontece durànte 
o dia e a noite, a porca levanta-se, deita-se, torna a le
vantar-se e assim por diante, juntando a palha n 'um 
canto do compartimento. 

Nesse momento. a porca tem as 111ammaS inflamma
das, acha-se desassocegada e faz ouvir de vezem quando 
um grunhido lastinloso. 

Logo as dôres que eBa exp?riment'l augmentam, ella 
deita-se, os envolucros fetaes apparecem e rasganl-se, e 
o leitão é expulso. 

Apenas Uln nascJu, reapparecem as dores e precedem 
a apparição de um outro leitão. 

O porqueiro deve ir retirando os leitões, á medida que 
elles forem nascendo, para ir collocando-os em um ba
laio. 

Quando o parto ;achn.-se ternlinado e que retirou-se as 
secundinas e substituio-se a palha molhada p0r palha 
secca, retiram-se os leitões do b:l.laio para collocal-os 
ao alcance das mahlmas, tondo-se a precaução de collo
car os miis vig)rosos, junto as têtas Iuais fortes. 

As tê tas anteriores fornecem sempre mais leite que as 
posterior ~·S. 

Todos os leitões conservam a lneS111a têta duranto o 
tempo do aleitanlento. ' 

Quando o numero de leitões excede o numero de tetas, 
sacri fica-se os animaos nlenores. 

Tem-se .jnteresse em proceder assÍln quando não se 
trata de anünaes de unla raça de grande valor. 

E' necessario vigiar COllstantemente a porca durant~ o 
parto, porque ás vezes ella come os filhos. 

A porca é o unico aninlal que entre os domesticos o 
quo devora os filhos (? 

E' uma falta de affeição peloS filhos, será porque telu 
'onle extraordinaria antes ou depois do parto ~ 

Até hoje este facto não pôde ser explicad,o. 
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Tem logar nluitas vezes nos chiqueiros onde as porcas 
foram perfeitainen te alimentada antes do parto. . 

E' preciso conhecer uma porca .. paraj-lhe poder aban
donar os leitões, Jogo que está terminado o parto. 

Desde 3ue ?S leit?~s esgotaram os peito~,.dá-se á porca 
UIna raçao ahmentl'Cl3 abund~nte e nutrItIva, conlposta 
de agua morna, e batatas COSIdas esmagadas e farinha 
de cevada, isto é, alimentos os mais favoraveis para fa
vorecer a secreção lactea. 

Repete-se esta ração, que deve ser um pouco li
. quida, tres vezes por dia: pela nlanhã, ao meio-dia e a 
tarde. 

Durante tres ou quatro dias não se deve dar bebidas 
frias. 

Durante os tres ou quatro primeiros dias que seguem 
o parto, I põem~se 'os leitões a mamarenl cinco ou seis 
vezes, desde ás 6 ou 7 horas da manhã, até as 6 ou 7 ho
ras da tarde, conforme as estações e a abundancia de 
leite nos peitos da porca. 

Em geral nasce mais machos que femeas. 
Os leitões a partir do quarto dia, podeul ser abandona· 

dos a si nlesmos no compartimento eIn qua reside a 
porca. 

O porqueiro, durante os quinze dias que seguem ao 
. parto, deve conservar as aberturas fecho das afiln de que 
o chiqueiro seja interiormente tão quente quanto seja 
possível, e renovar a cama de palha todas as vezes que 
fôr necessario, afim de que se conserve liInpo e secco. 

CAPITULO IX 

Criação do porco 

A criação do porco cOlnpre11ende todas as operações 
que se executa antes de engordal~o. 

DESMAMAMENTO DOS LEITÕES 

A anlamentação dos leitões dura ordinariaInenté seis 
ou nove semanas. 

E' por excepção que se deixa durar tres rnezes. 
Quando se quer ter leitões muito robustos na época do 

desmaInamento, ~ ta~beln COl~ o finl ~e tor~ar est8 .ope
ração muito faCll la pelo deClmo qUlnto dla depOIS do 
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nascimento, e logo que se pódc deixar a mãe passeal~ no 
pttteo para o qual o compartüncnto dá sahida, dá-se aos 
leitões leite misturado com agua ou-sôro ao que f-e junta 
farinha de ceva:da. 

Esta alinl0ntação suppL~nlentar .favorece particular
rnente seu desenvolvinleúto. 

Não se deve prolongar a amamentação após :0 termo 
médio citado. -

Além de doi:? lllezes, ° leitão esgota a porcu, e rião é 
muito favoravel aos leitões, porque as mammas não con
tendo tanto leite, obriga-os a fazer inut0Ís esforços que 
-retardam seu desenvolvime.nto. 

Náo póde durar ,a!é o fim do terceiro dia, a não ser 
quando não S8 tenha os alimentos que eUes reclamam 
irrqJeriosanlcnte depois de sido desmamados. _ 

Para se opDrar odesmamamento, separam· se os ] ~itões 
da leitoa. 

Nos primeiros. dias que sogue-se a esta sep~:ração, 
deixam-se e11es mamar duas vezes SÓlncnte e depois du
rante alguns dias um~1. Yez. 

No finl da SemRn8. a separação póde ~~r (',;lnlpleta e 
definitiva. 

Este rnethodo é não só favoravel á porca como aos 
leitões. 

Dá-seaestes animaos ~~ovos tres a quatro refe içGes por 
dia. E' pOi' .exc:;pção que se eleva o nll!nero a cinco e 
lne5l1l0 a seiS 

As rações diarias devem ser conlpostas do batatas co
sid~lS esm,agadus, sôro de le.ite, fubá de nlÍlho, etc. 

Devem ser substanciaes e refrigeralltos. 
Na Europa usmn uma pequena tina circular ou uma 

bacia de ferro fundido. -
Nas boroRs dessa bacia colloca-se 11 m appal'elho dis

posto, C!)ll10 os raios de uma roda. Esses raios são ta
boas de Ulll a dois decin18tros de altura pa.ra -peemittir 
aos leitões comerem tranquillamente e não ' 1110l'der 
u ns aos outl'OS. 

Mr. Pavy adoptou uma outra tina. 
E' um cocho comprido e a.lto com di \"0r83.S a bcr

turas. 

CASTHA('\.O DOS LEITÕES 

Castram-s,! os leitões, que não so destinam ú reprodu
cção, (lLlll.ndu ainda mamam e estão C0111 a porca. 
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E' quando elles tem tres sc:-nanas ou pelo m'enos UUl 
mez, que se realiza esta operação. 

Castrados nessa idade os porcos pouco soffreln. 
Opera-!::e a castracção executando no macho a excisão 

ou o arrancamento dos testículos e na femea a ablação 
dos ovarios. . 

E' preciso muita praticà nacastr:1çãodos porcos, por 
isso será bom que quenl deseja aprendel-a, vp.ja 
muitas vezes como ella se faz, por uma pessoa experiente. 

ANJMAES DESTINA.DOS A REPRODUCÇÃO 

OS leitões que se dosmamou e que se conservanl como 
animaes reproductores exigem uma alimentação abun
dante e de boa qualidade, numerosos cuid8dos liygieni

. cos e conlpartimentos espaçosos. 
Um leifão, tendo uma boa conformação~ isto é, 

,corpo eomprido, dorso horizontal e não selbdo, pes
coço curto e espesso, peito largo e cabeça pequena, po
derá ser empregado COlno reprodnctor desdl: a idade de 
dez mezes Si} foi benl nutrido e se pôde passear todos 
os dias eU1 UIYl pateo. . 

As porcas novas exigem os me:-, rn os cuidados, porénl 
.mão ('xi~enl uma alirneritação tão nutritiva, tão :letiva. 

,r '-' 

f 

,:~~) 
ANIMAES DESTINADOS A ENGORDA 

Os leitões ou as leitóas; q l1C se cg,strarurn durante 
a arnall1entação, corn o nnl de os criar para vender 
com a idade de doze e quinze mezes, ou pa ea engor
dal-os quando tenham attingiclo unl desenvolvimento suf
fiei ente, podem viver juntos no me9mo compartünen.to. 

Desde o desmanlento até o nlomento em Que deIxam . ~ . 

o chiqueiro de criat;ão, deve-se dar-lhes Ulna alinlenta~ 
ção sufficiente, afinl de que o systema rnuscülar não cesse 
de t ;8 desenvolver. 

Durante o inverno e uma parte da primaverd. dá-se
lhes batatas ou' raize.-:; cosicla.s~ ás quaos se junta os re
sidios de lei teri;j, ou cangiquinha do nlÍlho e outras 
serrlCntes ou farelIo. 

Deve-se sernp'ra procurar alimentaI-o com a Dlenor 
.despez:J, possívoL 

Finalizando, devenlos observar que os 'animaes que se 
desenvolveIl1 nluito rapidan1ente exigem uma alimenta
ção àbundante. 
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REGRAS HYGIENICAS 

o agricultor pó de ganhar dinheiro criando ou multi
plicando o porco,se não esquecer-se das regras hygie
nicas, que tornan1 sua criação e sustento faceis e pouco' 
caros. 

Se este animal entregue a si mesmo procura os loga
res imlnundos e gosta em geral de refocilar-se na lama, 
não se sustenta no entanto com pouca alimentação,senão 
quando reside em um chiqueiro bem disposto e limpo, 
razão pela qual é preciso tomar .todas as medidas exigi
das para que o compartimento que se lhe destina possua 
sempre uma bôa palhada abundante e sã, para que a 
tina em que se lhe dá os alin1entos seja bmn limpa e 
o chiqueirv não se com~erve · 111uito frio durante o inverno 
e o tmnpo das chuvas. 

As tinas que não são lavadas todas as semanas, ou 
pelo menos de quinze em quinze dias, contrahem um 
odôr que altera a qualidade nutritiva dos alimentos. 

Os animaes, que durante o verão, circulam livremente 
nos pateos visinhos aos conlpartimentos deitanl-se quasi 
sempre no chão durante o telnpo chuvoso. 

Deve-se, quando se observa este facto,faz~l-os banha
rem-se duas ou tres v~zes por semana em agua lirripida 
e confinaI-os immediatamente nos seus compartimentos. 

Estes banhos tenl uma influencia consideravel sobre 
a saude dos porcos. 

Quando o chiqueiro não con1porta um reservatorio ou 
bacia, deve-se impôr ao porqueiro a obrigaçã.o de lavar 
e escovar os porcos de tempos em tempos. 

Deve-se lavaI-os com agua de sabão quando elles se 
apresentam com sarna e piolho. 

Todos os annos, durante o bom tempo, deve-se caiar 
os muros e divisões do chiqueiro. 

Finalmente, será bom fazer lavar uma vez por semana 
o corredor de serviço para fazer desapparecer os liqui
dos alimenticios. 

ANNEL DO PORCO 

O porco com o focinho fuça o chão, destróe os grarna
dos, descobre as raizes das arvores e levanta as pedras 
do calçamento dos com partin1entos o pateos. 

Impede-se que elIes o façam por meio de urn pequeno 
apparelho de ferro que se lhes passa no focinho. 
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Depois de se ter derrubado o. animal, introduz-se-Ihes 
no foçinho um'a ou duas pontas de fio' de ferro ou arame, 
com UIna argola em cada extremidade. 

Este apparelho occasiona no animal uma dôr müitó 
viva, todas as vezes que elle quer fuçar o terreno ou des-
locar uma pedra! , 

Quando a chaga cicatris'ou-se e que a agitação do ap- ' 
parelho não faz o animal soffrer mais, renova-se a ope
ração, deslocando-se os arames ou fios de ferro. 

Em algun~ chiqueiros da Europa emprega se em logar 
do fio de ferro ou de aranie um simples cravo de ferrar . 

CAPITULO X 

A engorda. 

,Para se praticar a engorda do porco com proveito J é 
preciso ter um chiqueiro especial, animaes castrados e 
determinados alimentos. \ 

,_ ' 

CA$TRAÇAO DOS ~NIMAES ADULTOS 

OS varrões não podem ser castrados senão por fileIO 
da lzgadura ou dos caixilhos. . 

Este ultimo modo de castração é o qhe se adopta de 
preferencia quando os animaes são idosos. , 

Ha muito que se usa castrar as porcas que se quer en
gordar. 

Aristoteles foi o primeiro autor que mencíonou a cas
tração destes ,animaes. 

Eis como se executa esta operação: 
Deita-se a porca do lado direito, e depois extrahe-se e 

amputa-se os ovarios,de{?ois de ter-se feito uma aber
tura sobre 'o flanco esquerdo. 

Terminada esta operação, reunem-se os dous labios 
da chaga por alguns pontos de sutura. _ 
. Deve-se evitar capar as porcas quando ellas estão no 

CIO. 
A castração dos varrões e porças de tres a quatro 

annos . que é quando elles tornam-se improprios para a 
reproducção é facil, porém deve ser praticada por um 
bom capador. . ,.,' . 

Depois de feIta a castraçao, deIxam-se os annnaes e~11 
um logar tranquillo, 'fresco, bem arejado e guarnecido 
de uma boapalhada. Durante os dois ou tres primeiros 
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dias , submettGIn-se os n,nimaes e dá-se-lhes agua 1110nar 
e farinha. 

E' no quarto dia sómente que voltam ao regimen or
dinario. 

Os varrões ou as porcas que soffrenün a castração, en
gordanl melhor e dão uma carne de melhor qualidade, 
que os a: J~ maes reproductóres idosos q',le não foram cas
trados. 

ENGOHDA NO CHIQUEIRO 

A engord :l. que se p::'J tica nos chiqu-eil'os começa em 
qualquer· mez, seguli.do os recursos alimentícios que se 
possue e as épocas em que os aninlaes gordos devem 
ser abatidos ou vendidos. 

O chiqueiro é nnlito vantajoso, quando situado nos ar
redore.::; de uma grànde cidade, por ter-se constantemente 

. á disposição alimentos especiaes e e1n quantidade suffici
ente, para se poder enlpr'ehender esta especulação de 
modo continuo ou pornlanente. 

Fiqalmente, é 111uito util regularisar as refeições 
e não dar rações que excedanl llluito o apetite dos . , 
annnaes. 

Um porco que nã.o é agitado, que dorllle e COlne alter
nativamente, engorda senlpre nlais depressa do que 
quando acha-se continuamente en1 nlovinlento. 

Os porcos · 111uito altos e chatvs são sempre mais 
difficies de engordar. 

ENGORDA COM FRUCTOS 

Nos logares ondo existem. grandes goiabaes, pódé,se 
engordar os porcos durante a época do apparecimento 
dos fructos, deixando-,os en1 liberdade nos goiabaes. 

DURAÇ,ÃO DA E~GORDA 

O tempo necessario par.a ongordar U111 porco de doze 
a quinze mezes varia confornle sua aptidão, a alinlenta
ção que se lhe dá,e as condições hygienicas no meio das 
quaes acha-se situado. 

Seja cenlO fôr, póde-se d iZ JI' que es ta engorda não dura 
111ais de dois 11lczes a dois 1l1eZeS e 111eio. nas circums-
tancias ordinarias. . 



-431-

Se ultrapassa, este termo é que o porco ú de raça má 
ou que roi IHal alimentado. 

ENGORDA DOS LEITÕES 

EIU algull1aS regiões dá-se leite addicionado corn fari
nha de cevada <103 leitões que deveIll ser vendid(ls . 

Esta nlÍsturn, quando é dada quente, completa com 
nluita felicidade a influencia que o leite da porca exerce 
sobre seu desenvolvinlCnto. 

CAPITULO XI 

lUolestias do porco 

O porco é exposto, quando vive nos ch iqueiros sujos e 
humidos e quandó recebe 11láos alimentos á numerosas 
moles tias , ' 

ABCESSO 

Os abcessos são conjunctos de pús que se formanl de
baixo da pelie elU cavidades accidentaes . 

Distinguenl-se, 0111 abcessos quentes ou agudos, ou 
phlegmosos e en1 abcessos frlOs. 

Os abcessos quentes desenvolyein-se sob a influencia 
de uma infiarumação aguda locaj. 

Tênl sua séde ordinarialuente debaixo da garganta', na 
base do . pescoço, na região unguinal, sobre os mem
bros, principalmente nas circumvisinhanças das ultimas 

. phalanges . , 
Estes abcessos annunciam-se pela sensibilidjlde, ver

melhidão, tensão dapelle no ponto em que enes se vão 
desen vol ver · 

Ao nlcsmo tenlpo, a região infiltra-se, edematisa-se ; 
a dôr de uma febre luais ou nlenos intensa é maior. 

Logo a sensação da mão recebe sobre um dos pontos 
da superficie phlegmonosa nn1a fluctuação, indicio certo 
da presença do pús n? trama profundo dos tecidos. 

No começo, é preCISO tratar os phlegmões o os abces
sos pela applicaç'ão de cataplasnlas feitas com fal.'inha 
de linhaça ou conl as decocçõe.s de plantas emolientes e 
calmantes. 

Quando, em razão da séde do abcesso, \não se póde 
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manter no logar as cataplasmas, deve-se fazer uncções 
de unguen:to populeum para apressar a força do tumor. 

Finalmente, quando o ' tumor é fluxuoso, deve-se 
abril-o, com um bisturi, ou com um botão de fogo. 

Os abcessos frios são ordihariamente a expressão local 
no porco de um estado morbido geral. . 

Observ.lm-se nos animaes mal alimentaàos, mal alo
jados, submettidos a uma hygiene viciosa ou a urna má 
alimentação. 

O . porco affectado de escrofulas apresenta abcessos 
frios em diversas partes do porcõ. 

Deve-se igualmente abril-os, porém, ao mesmo tempo, 
é preciso agir no interior pela hygiene e pela alimenta
ção, de 1110do a modificar a constituIÇão do animal. 

ANGINA 

No porco, a ÇLngina ou a inflammação da garganta re
veste uma fórma particular. que a taz muitas vezes con
fundir conl o carbunculo desta regiã,o . 

Esta angina consiste em uma inflammação aguda das 
amygdala.s, do véo do paladar, da Inuco~a, da base da 
lingua e ela ante-bocca. 

Esta molestia ataca os porcos repentinamente. 
,Os animaes atacados por esta afi'ecção conservam-se 

acocorados sobre o trazeiro, sua 111archa é titubeante, 
recusam comer, a voz é rouca, fanhosa; a gar
ganta é tUluefacta, sensivel, cheia de Iuanch'as azuladas, 
a respiração é peniyel e difficil. 

Affastando as maúdibulas, perceb2-se no fundo da 
guela um côr yernlelha, . viva, escarlate ao principio; 
depois, uma côr pardacenta e os detrictos de uma fdsa 
membrana, que é estendida da fórma de uma verruga 
sobre o veu do palIadar e os pillares da lingua. 

A presença desta falsa nlolestia torna a asphyxia emi
nente;o engurgitamento interior toma uma extensão con
sideravel e cobre-se de manchas pardacentas, verdes e 
empoladas; unla serosidade fria transuda na superficie ; 
logo toda a economia participa do estado morbido e o ani· 
mal succumbe no fim de 24 a 48 horas. 

APHTAS 

A molestia aphtosa é eruptiva, enzootica, epizootica, 
caracterisada pela apparição na b?cca ou entre os unhões, 
tumores, empolas ou phlyetenas Isoladas ou confluentes. 
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Esta molestia, que se chanla muitas vezes mal da 
lingua, mal dus pés, é contagiosa no Inaior nurnero de 
casos e se communica a todos os animaes domesticos. 

Preservam-se os animaes pelos 'cuidados hygienicos 
bem entendidos e de lirnpeza. 

Para curar os que são affectados, dá-se bebidas acci
duladas, taes como o sôro ou agua, na qual despeja-se 

c algumas gottas de acido chlorydrico o.u vinagre forte. 
,- Deve-se tratar as aphtas do e~paço lnterungular com 

leite de calou sulfato de cobre. ' 
Se estes meios não bastarem, se a febre aphtosa com

plica-se, é preciso fazer vir o veterinario. 

CANCROS 

Dá-se este nome a chagàs ulcerosas que se fazem ob-. 
servar na bocca ou na 'extremidade das orelhas, que par
ticipam de uma disposição constitucional ou são a conse;.. 
quencia de uma rnolestia eruptiva, principalmente a 
febre aphtosa. ' 

O unico tratamento que se /póde en1pregar, é a .eaute
risação pelo fogo, pelo azotlto dy prata,pelo acido chlory~ 
drico ou o acido azotico. Pôde-se cortar a extrenlid",de· 
da orelha que apresenta um cancro. 

CARBUNCULO 

O carbunculo do porco, ainda ·designado rlebaixo do 
nOIne de anthraz e de erysipela, gan.qrenosa, é UIna lTIO
lestia contagiosa muito grave e rapidamente mortal, que 
não se deve confundir conl o sedão ou com a angina. 

Os porcos perden1 subitamente o apetite: 3S orelhas 
tornam-se p8ndentes, pa~das, dolorosas á oppressão ; a 
guéla é entre-aberta, mu~tas vezes espumosa; o focinho 
tOffil côr plumbéa, manchas avermelhadas mais ou 
menos carregadas apparecem' no ventr~, nas orelhas e 
nas coxas; vesículas lividas, c~ntendo Ulll liquido acre 
e irritante, lnostram-se sobre a hngua, que é v'~Tmelha e 
engofgitada ,os anÍlnaes soltam frequentemente gru
nhidos queixosos, paralysa_lTI da parte posteriOl~, os es
cr81nentos são moUes, mIsturados com um sangue preto 
mui to fétido. 

Quando a molestia segue. un1a nl:lrcha m '3DOS rapida, 
os anin1aes SUccull1ben1 DO fim de 24 a 4H horas; a cura 
é muito rara e os aninlaes cOD8ervam-se frequenteme:; te 
paralysados da parte posterior. 

LIVRO DO CRIADOR. 28 

. / 
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o carbunculo desenvolve-se principahnente nas esta
ções quentes, nas estações chuvosas e nos sólos panta
nosos. 

Aguardando a cll@gada do veterinario, é preciso isolar 
os animacs 'doentes, lhes fornecer beberagens accidula
das, furar as empolas da bocca e queimaI-as ou cauteri
sal-as com acido chlórydrico ou e'spirito de sal. 

CONSTIPAÇÃO 

As porcas, depois do parto, e os · leitões 'muito forte
mente alimentados, são ·llluitas vezes constipados. Não 
comem mais, bebem rnuito, e seus escrementos são 
seccos. 

Póde-se purgaI-os com sulfato de soda ou sal de Glau
bel' em leite ou em uma beberag@nl suavisante e se lhes 
póde fornecer clysteres de farello. 

DARTHROS 

Os darthros desenvolvem-se nas nlesmas condições 
que a sarna, e apresentanl quasi os mesmos caracteres 
que as superficies sarnentas, sómente não são devidas a 
um insecto e não têm propriedade contagiosa. 

Deve-se dar aos animaes darthrosos UIna bôa alimen
tação, conservaI-os :çnuito limpos e fazer sobre as 
partes doentes Iocções de agua de sabão e applicações 
de oleo de petroleo ou glycerina iodada. 

Ao mesmo tempo junta-se ás bebidas um pouco de 
sulfato de soda ou .de sal de nitro. 

DIARRHÉA 

Os porcos, e principalnlente os leitões novos na época 
do desmamento, são muito sujeitos ao fluxo diarrhetico. 

Os compartimentos humidos e frios, o pouco leite das 
porca~, a natureza desse liquido, as yariações subitas de 
tem peratura são as causas principaes. 

A estas causas succede a inflamnlação intestinal se
guida de constipação, de diarrhéa, terminando algumas 
vezes por uma dysenteria mortal. 

Os meios preservativos devem ser applicados sobre a 
porca e o,s leitões. 

Dá-se ás porcas uma excillente alimentação, tonifi-
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cam-se con1 kermes ; aos leitões administra-se dez a 
vinte gottas de laudanum ou oito a dezeseis gramIuas dt3 
crên1e de tartaro soluvel . . 

ENTERITE 

A enterito do porco é a inflammação ela nlucosa intes
tinal cujas causas ordinarias são: as bebidas insalubres, 
a falta de limpeza, os alimentos avariados ou muito assi~ 
mila veis . ". 

Os ani~aes que são attacados não comem, pr'ocuram 
as bebidas frias, têm o olhar embaciado, a guela secca e 
vermelho-violacea, a pelle quente e secca. 

Ordinariamente são fracos, constipados e meteorisa
dcs, fazem ouvir grunhidos 'queixosos e , conservam-se 
deitados. 

Logo a apparição destes sym ptOluas" o proprietario 
deve sangrar os porcos copiosamente nas duas orelhas 
e chaIuar-se o veterinario. 

A n1archa da enterite aguda é 111uito rapida: os ani
maes succuIubem ao quinto ou sexto dia, porém' ra
pidanlente quando são gordos. I 

Algumas vezes sobreveIu no quarto dia uma diarrhéa 
que produz uma rnelhora seásivel ou reveste os carac
teres de uma dysenteria e accelera a morte dos animaes. 

GAFElRA 

A gafeira' é uma n10lestia parti.cular aos .pore,os. E' 
oeeasionada pela presença no SeIO dos teCIdos de u,m 
helrnutho chan1ado systicer~o ,celluloso (cy;stieercus eel
lulosa) que parece não ser senão uma transformação da 
tenia solium do homem. 

Esta molestia é difficil de reconhecer no começo e na 
maioria dos casos, não é senão depois de lTIuitos mezes 
que se pôde suspeitar a existencia. 

O porco que é attacado por ella é fraco, tem a pelIe 
espessa, as cerdas p<.:n.~co adherentes, as IT1UCOSas pall~
das; o Inenor exerCl,ClO provoca a tosse e torna a respI-
ração i rreguiar e thlmultuosa. " 

I Porém não ha senão a presença de vesiculas esbran
quiçadas, situa~as de cada lado do freio ~a língua, que 
permitte g~ran~lr q~e as; ~esordens prodl,lz~das no orga
nismo são devIdas a gafelra. 
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No fim da molestia, o apetite é nullb, sobrevem n1uitas 
vezes com o emmagre'cimento uma paralysia da parte 
superior e depois a n10rte. 

A carne do porco gafo é pallida, cheia de pequenas 
vesiculas ; cosida não é nociva, porém dá. um caldo in
sipido. 

Esta 1110lestia é incuravel ; assim deve-se sacrificar os 
animaes logO que se perceba que elles estão attacados. 

MAMMITE 

E' principalmeI1te no quarto ou quinto primeiros dias 
que segue o parto que êlla apparece mais. 

As porcas bem alimentadas, bôas criadeiras, aquellas 
que tem nlamas volurnosas, pendentes, são mais expos
tas que as outras. 

A immundicie dos chiqueiros é ainâa causa (1<1111am-
11lite. 

A mamnlÍte da porca é geral ou parcial, superficial ou 
profunda. . 

Os syrnptomas geraes da inflamnl3,ção das mamas 
variam confornle a intensidade da 11lolestia .. 

Ordinariamente a febre de reacção passa desappcrce
bida, talvez haja algunlas vez.es un1lnOlnento de ina .. 
petencia, um pouco de calor na pelIe, pOrélTI só nos casos 
elTI que a lnam.n1ite se generalisa en1 toda a extensão das 
glandulas. 

As mamas e as têtas são dura~, quentes, dolorosas, . 
vermelhas , Insidias, as porcas procurarl1 subtrahir-se á 
dôr que determina a sucção de seus pc(}uenos. . 

Para tratar a 111ammÍtu, entrete111-Se os chiqueiros em 
um .grJnde estado de limpeza, sublnettelTI-Se os doentes 
a unl reginle n refrigcl\lnte, faz81l1-se locções l\~,.p J tidas 
com decocções enlotientes de lllalYa, de althéa, de se
luentes de linhaça e pratica-se unla ou duas sangrias 
na cauda quando a iríflanllllação ten1 uma certa in
tensidade. 

PIOLHO 

O piolho do pOrCl) (hemato8sinus suis) hàbita qu~;,si 
exclusi varnente sobre a pelle dos aninlaes. 

Um bom regimen, cuidados de linlpeza o fricções de 
o~eo de petroleo póde destruir rapidamente estas pai'a
sItas. 
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ESCROFULAS 

As escrofulas attacarll os porcos,principalrnentequando 
novos. E' um estado rnorbido geral, uma especie de dia
these que se tráduz por uma phleugmasia chrónica, uma 
enduração com tendencia á suppuração na ulceração 
dos ganglios lymphaticos do tecido cellolar, e algumas 
vezes da pelle, das mucosas e da serosa. 

A escrofulose é hereditaria; a consanguinidade ahi 
predispõe, não se observa ordinariamente senão sobre 
a-nimaes dotados de um temperamento lymphatico muito 
accusado, e ella se desenvolve principalmente naquelles 
que são submettidos a um máo regimen e alojados em 
chiqueiros sujos . , 

. Na maioria dos casos são gangliões lymphaticos e o 
cellularque são doentes. 

As regiões da cabeça e do pescoço são ordinariamente 
a séde da moles tia . 

No fim de um t81npo bastante longo, mas vàriavel, este 
engurgitamento desapparece ou amollece; neste ul
timo ca~o a pelle ulcera-se, escôa un1 pús seroso, 
mal ligado, e resta uma chaga r~íractaria á cicatrisação. 

Quando a aft'ecção escrofulosa reside no tecido celle
lar, este in filtra-se, enduresse, depois por diversos logares 
formam-se fócos purulentos que produzem inchaçõe~, ou 
abrindo-se na superficie da pelle, formam então ulceras 
lividas, seCl-etando um pus liquido. 

Póde-se formar na região dos membros, principalmente 
ao nivel das articulações, tumores endurecidos suscepti-
veis de se amollecer. . 

As articulações meSlllO podern tornar-se á séde de ar
thriie purulenta com suas terriveis consequencias. 

Em certos casos, finalmente, a diathese escrofulosa 
exprime-se por certos estados pathologicos, taes como o 
catharro auricular, darthros na p~lle. 

A escrophulose tem uma marcha muito lenta, é uma . 
. moles tia muito grave, que traz muitas vezes a morte, a 
qual é ordinariamente a consequencia de uma especie de 
febre etica. 

A cura, quando se pódé obteI-a, não sobrevem ordi
nariamente senão na idade adulta. 

Finalmente, a gravidade desta aft'ecção depende da 
fórma que reveste; se tem exclusivamente sua séde nos 
ga.ngliões, póde-se esperar ainda uma cura que é quasi 
impossi vel de obter quando ella reside nas artic.:ulações. 





SETIMA PAflTE ,. 

Criacão dos carneiros e das cabras 
J 

Historico, principaes raças, methodos de criação 

relati vamento á producção de lã, leite e carne, enfermi

dades" que mais attacan10 gado lanar e 

caprino, lneios de curaI-as e operações cirurgicas 

que mais con1mumente se usam. 





-CAPITULO I 

Di >;torico 

Os Lybios ,possuiánldesde a filais renlota antiguidáde 
o carneIro. 
\ E' banal recordar que o~ Hebreus, desde os prinloiros 
tempos eITI que pOdelTIOS seguil-os, tinh::In grandes re
banhos decarnmros e c abras. 

A anedocta relativa a Jacob e Labão ~ caracteI'is tica e 
mostra, com outras narrações biblicas, pinturas da vida 
p3.triarchai sob o céo deslumbl'ante do Ol'icnte, a impor
tancia da cr iação do carneiro para cHes. 

:::: Os POV{;S que o~ cerC :::lVaIllestavam no meSillO ca~o. 
-.:s- .. Ninguem ignoI'a. que os 'arabes permanecerarn na vida 
_ pastoral, que convém perfeitamente a comtenlplativa. 
__ Desde a aurora de sua historia, os greg'os foram pas-

tor.es; seus poetas fazem muitas vezes all u sfw ao carnei
ro e a lã que forn ece . 

Ha mesmo probabilidade para pensar quo IOfmn O!3 
Hellenos, ou seus visinhos da Asia, que imaginaram a 
3.rte de tosar. pois Barrão diz que os prüneil'o ::; tosadorcs 
vieranl da Citicia a Roma, no anno de 454 ti ) sua fun-
dação. . . 

Até lá al'l'anca.va-se a lã eITI logar de cortal--a. 
Os Romanos se occuparam tan1benl rDuito da cria ção 

do carneiro: basta folhear os agroIiomos· latirú)s para 
convencer-se da ünportancia que a olla !jg )varn. 

Os Gaulézes utilisaram largamente eedo este pre
cioso animal. Nos tun1ulos dos arredores de Gray. en
contrar'am-se cenochaes ( especie de jalTo.:; du bronze) 
cercadas du estofo de lã, o que prova que elles muito 
:lntes de suas lutas corn os Rowanos cria varn o car
neiro e utilisavarn a lã. 

Na Europa, durante a idade média, a Renascenç!1 1 o 
período moderIl~ e a.tê u~lla épo~a pouco affastada~ a 
criação do carneIro fOI n1ulto consIderada. 

Este animal eraJ antes de tudo, considerado ·COlTIO 
productor d~ lã e at;>astecedo,: da n1?-teriaprin:a do~ ves

.tuaríos; a lndustrlada tiaçao, de In1portallCla capItal, e 
entee as corporações a dos n1crcadores do panno, ' OCCU'7 
pava U111 dos primeiros logares. 

Nil Be,lgica, a lã representou um grande papel durante 
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toda a idade-média; por nluito te,mpo ella foi 111anufa
cturada quasi exclusivan1ente em Flandres. Os 11ler
cadores de pannos de Gand formavam poderos1s e ricas 
corporações; eLll Bruges, contava-s'e, no seculo XIV, 
cincoen'ta lllil pessoas mIl pregadas no trabalho da lã. 

Esta industria desappareceu en1 consequencia das 
horriyeis perseguições do duque d'Alba. 

A .'Inglaterra herdou-a em grande parte e conservou 
sel~lpre o prim~iro logur. . . 

O velh ~) costumo de fazer presidir o speak~r, na ' ca
mara das CJll1Il1,unaS, sentado em U'll sacc~ de lã, é um 
testernunho d'a importancia qu(' a ella dedicava o povo 
inglez. ' 

Não SJ pó de dar melhor prova do interesse leyantado 
pela criação do carneiro, que as tentativas feitas n03 se
cuIos XVII e XVIII para ínti.~oduzir na Europa, e princi
paln1ente na Fl:ança, o ln~rinó ou o carneiro de lã 
fina, de que a península hispanica tinha cuidad ·_; sa
lnente .reservado o monopolio, e que criava com grande 
resultado de~dc a conquist'l rO ~Ylana, senão anterior
mente. 

Na França, a corôa, pelas suggestões de Daubenhon, 
de Tessier, e de Gilbert, os Estados de algumas provin
cias, a do Dclphinado, estabelecimentos p ll'ticul&,res 
como as abbadias do Aignebelle e de ~Iorismolld, --riva
lisaram de zelo Il'esta empreza. :\0 estrangeiro, princi
palmente 0111 Saxe, na Italia, na Hungria, lla Inglaterra, 
entrou-se na 11lesn1a via. 

Nada pareceu mais proprio aos col()nos eIl1 busca de 
meios para utilisar os territorios immensos que a Ame
rica, a Oceania e a Africa Austral punhanl á sua dispo-
sição, que a criação do carneiro. , 

Ahl o introduziram e desenvolveu-se 11131'a vilhosa
mente. 

A origenl da popu lação ovina da Austl'alia é um pouco 
obscura. Segundo uns, em 1789, baleeiros inglezes 
pesca ndo no :l\1a1' do Norte, capturaraIl1 um navio espa
nhol que conduzia ao Perú trinta carneiros merinós, os 
desenlbárcal'am na Australia. 

SegundJ outl'OS, foi eil1 1788 que se dese :11 b:1rcou em 
Port-JacksoLl' (hoje Sydnay) alguns cnrncü\)s ao mesrno 
tempo que oS' conyictos. 

O capitão Mac-Arthur, un1 dos primeiros conc,C'ssio
n 'u~ios~ tendo comprado alguns carneiros índios para o 
consumo da cotonia, "io que o clima austrauliano lnodi-
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ficava fa'voravelmente a lã. Cruzou primeiro estes carnei
ros indios com carneiros do Cabo, lllais tarde fez outros 
cruzamentos com animaes trazidos da Irlanda. 

Apezar disso, o carneiro era lllUito raro na Australia, 
pois encontra-se nos archivos d'este paiz papeis relati
vos a uma venda, feita em 1792, em que o preço de cada 
carneiro era de 265 francos. 

A introducção dos carneiros merinós, que se deve 
considerar como a verdadeira fonte dos carneiros da 
Australia, d'ata de 1797. 

Dois amigos de lVlac-Arthur, os capitães Kent e Wà
terhouse fOl'Glnl enviados ao Cab:) de Bôa Esperança. 

Chegando, souberam que um criador de grande me
rito, o coronel Gordon acabava de morrer e que o setl 
rebanho estáva á venda. 

Compraram esse rebanho e o embarc3ram 1 porém cir"" 
cumstancias diversas fizeram conl que ao dosembarca
rem só existissem cinc:) ovelhas e tres cal'nelrOS. 

Mais tarde, enl 1804, :Mac-Arthur COlllprOU os mais 
bellos carneiros do rebanho de Jorge lU. 

Por este rebanho e intelligentes cruzamentos com os 
animaes que elle já possuia e tinha acclimado, creou o 
que se chama M ..:rinós ele Candeln, eill sua hornenagem, 
pois eIle era originario da cidade d'este nome. 

Em 1802, unl governador 'da Australia, Thomaz Bris
bane, favorecou a criação do carneiro e enviou a Londres 
as primeiras amostras das lãs obtidas. ' 

Depois da Australia, foi a Tasmania que nwis se en
tregou á cria<:ão do carneiro, graçns ainda a :Mac-Arthur, 
que eni 1819 deu a esta colonia 300 ca, rlleiros me
rinós. 

A provincia da Victoria foi a terra onde foi acclimado 
o merinó, o que se realisouem 1830, pois a prillleira inl
portação de lã deste paiz para Londres teYe logar em 
1837. 

No principío deste seculo começou-se a p .Teeber que 
o carneiro não devia ser somente anülJal para 
producção de lã, porénl ~im para a producção de 
carne. 

Uma viva im'pulsão foi dada enI Inglaterra para a sua 
transformação n'cste sentido, e dalli é que actualmente 
se Arazem r~productores para,)11elhoramento das raças 
de outros paIzes. 
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CAPITULO II 

Particularidades anatomieas e phisyologieas da 
especie ovina 

Os naturaligtas collocam O carneiro na classe dos ru
minantes, e por conseguinte é excusado dizer que pos
sue as vantà,geus inherentes á divisão de seu estomago 
mn quatro c:.tvidades ou receptaculos, e que tem a facul
dade de ruminar. 

Nada indicaremos sobre a organisação do apparelho 
digestivo, que COlno o do) outros muitos, é tão a rialoga a 
do boi; pOf8m ter0rnos que expôr certas particularidade~ 
especiaes da extructura do carneiro, cujo conhecimento é 
bastante util. 

Segundo Delafond , predOll1inanl nesta especie de ani
rnaes quateo systemas organicos, que são ' o Yeno~:,o, o 
gastro-intcstinaL o lymphatiéo-sanguineo e o cutaneo . 

Deste modo é facil conhecer, physiologicame!lte fal-
"lando, a influencia que estes principaes apparelhos oega;.. 
nicos tê1"n no melhoealnento do carneiro, tanto sob o 
ponto de vjsta da producção de lã cJnío da de carne, 
bem como sobre os effeito~., que produzmn nestes appa
relhos as condições ' de ci'iação e suste!lto CDl que SG 

3.cha collocado o (l nimal. 
A' pr:nF~!t'a vist ,t parece qne o carneiro é U111 ser pouco 

intelligentJ e quasi destituido de vontadd, porén1 ~ e to
marrnos l;O1' excm pl0 q ue s ,~ cria separado do rebanho ~ 
que serve de cntl'utenimento e brinquedo a crianças, \r t)_ 

remos que eUe manifesta, que prova see apparentc a sua 
estupidez proverbial. 

Além disso o carneiro tem um instincto muito apu-
rado, agilidaclo o destl' ~\ Z~l . .. ,. 

A influencia incontesLavel que exerce o h0111en1 sobre 
~s condições ol'ganicas, pode ter dois fins principaes. a 
~ab8r : a p ~· , .: dncção de lfi e a de cn.rn~, embora se utili~. 
tan1beln muito a proclucç;iü lactca o con10 succede com 
o gado vaccum, o ap:,)(1l'elho gastro intestinal, cujo de~
en vol virnento ó tüo Ilotavel no cal'Ilciro, sel~ve de inter
IIl ediario p:lra que :.:;~ \"oriliquo e.:;;sa acção nloditicadora 
do howem. 

Assin1 Y0illOS que na Inglaterra, onde nlais s-e perse
vera par.), dotar o carneiro de certas aptidões, conseguio. 
se criar ra<;:'\s ouja e :lgol'd:l é f<leil e precoce. 

O esqtL\loto do can18ieo é ,constit~ido por ossos longo~ 
'enl relaçf'tü ao voluln~ do anImal; formam-no 146 peças 
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osseas e entre o llUlllero das rnelhoras que se tOln obtido 
na criação destas rezes, póde-se collocar a diminuição 
de seu volume C0111 e fim de d~r logar a que se utilisem 
os materiae~ alin1enticios de.3tinados a sua forrnaçã.o, 
com vantag·eln de outros teCIdos mais utois, COl1i uspc
cialidade .. da carne e da gordura. 

Os chifres na, especie ovina são ou em fórma de espi
ralou simplGSIllonte curvos em fórn1a de arco, porém 
o desenvolvÍlnento precoce do animal imped :~ com bas
tante frequencia que se verifique a evolução destes 
appendices frontaes. 

No carnGiro adulto, os lnusculos são de un1a côr ver
melha, e quando se cortan1, apparecem descoberto as 1a
minas fibrosas' que separmn os pequenos feixes n1USCU

. lares; pOrélTI o tecido cellular, mais denso e apertado 
que o do boi. não se deixa penetrar tão "faciln1ente pela 

: gordura, a qual se deposita de pr0ferencia em rigiões 
especiaes, taes COlno a3 costellas, a OJse da cauda', os 
rins, o peito, etc., e-sempre é mais branc~ que a elo g'ado 
vaCCU1l1. 

Na nossa opinião, a r esistencia q 11 0 -oppõêa fibra lllUS

cular à producção de gordura, é a causa de que o car
neiro tenha essa agilidade e força tão conhecidas. 

Não é duvidoso que o methoclo de crlação, certas cir
cumstanCÍas especiaes, a influencia do cliIna, a reclusão 
no aprisco, o 8lnprego de bons reproductores, etc ., ts
nham modificado essa disposição organica, lfacilitanc1 o o 
desenvolvimento e sua in1bibição pelos e~elmentos gor
durosos, a ponto de produzir Ulna grande engorda in te
rior e exterior muito consideravel, e uma excellente qun 
lida de de carne; porém a constituição lnuscu]ar propria
luentedita do carneiro, não indica esse de3envol vi rnento 
do tecic!.o cellular 0111 seus intersticios con10 se o iY~erya 
sempre no boi de engorda. 

CAPITULO In 

lUodo de conllecer a idade dos ca:aneiro:;; 

Por 111eio d~ inspecção dos dentes é COIl10 :::,() púde 
conhccer a idade dos carneiros o ovelhas . 

O seu numero é 32, divididos em oito incisi ,\'os e 
vinte e quatro 11101ares.. . 

Os primeiros são compndos~ estl'Clt?S,Smll apt\;son
tal' pescoço e apoian1 por sua extre"mldacle liyro sobre 
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o bordo inferior do 111axillar supp.rior,não tendo em seus 
alveolos a mobilidade que indicamos no boi. 

Os primeiros dentes dos carneiros ou caducos, são 
substituid05 pelos permanentes ou definitivos. 

Os caracteres pelos quaes se tnrna possivel o exame 
da idade do carneiro, foram perfeitamente descriptos 
pelo pr~fcssor ~ecoq 110 seu tecltado do E~terior dos 
animaes d'Jtncsttcos, e delle tomarl1OS os seguIntes dados, 
nos quaes se 'encontra a clareza indispensavel para 
comprehender perfeitamente este [J ssumpto. 

E' muito pouco commum que o cordeiro tenha dentes 
Uln pouco desenyolvidos no momento de nascer, porém 
nesta épcca pel'cebeln-se já as pás e os primeiros 
n1edios proximos a perfurarem. 

Durante os ,Tinte e cinco primeiros dias, que seguem 
ao nasc'Ímento, completa no animal a arcada dental'ia, 
cuja perfeita c' rupção não se verifica até a idade de tres 
n1ezes, que é quando termina a evoluçã') dos dentes, 
que sempre e mais tardia. 
Ao~ quinze ou aos dezoito .l118zes, desprendem-se as 

pás de leite e as substituem as definitivas, que são tão 
largas, que é impossivel cOllfundil-as cQm as caducas; 
nesta ' época o animal está quasi desenvolvido. 

Aos dois annos, os primeiros lnédios substituen1-se 
con10 as pás, e ao primeiro se lhe dá o nome, segundo 
seu sexo, de carneiro ou orelha. 

Entee os tr.3S annos e os tras annos e lueio verifica-se 
a substituição dos segundos médios. 

Dos quatro a quatro c n1eio, completa-se a arcada
dentaria com a erupção dos dentes pern1anentes. 

Aos cinco annos terll1Ína-se a dentição pern1anente, 
porém as pás gastaran1-se en1 parte e igualaralu sua 
superficie, e os pritueiros médios não esfregam, mesmo 

I quando já apparaceram o cabo das pás, que é sen18-
lhante á descripta ao fatIar-se do gado vaccum. 

Depois dos cinco annos reconhece-se a idade, segundo 
o gasto dos dentes, cuja superficie nivelou-se completa- . 
mente aosnove annos e con1 frequenciaantesdessa época . . 

As pás e os prllneiros médios gretam- se aos seis annos. 
Acrescentaremos a esta descrlpção, que os caracteres 

p ::.los quaes se reconhece a idade do carneiro, adiant~m 
sua apparição segundo a precocidade da rez e o genero de 
alÍlnento que se lhes dê, e pelo contrario retardam-se nas 
raças nã) aperfeiçoadas que vivem em condições op
postas. 
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CAPITULO IV 

Sacas ovinas .. 

Os raça~ lanare~ são,. COIT10 dissenl0s, um exenlplo da 
poderosa InfluenCia que exerce o saber humano sobre 
as obras da natureza. 

Verdade é que a acção do clima e o ali'nlento variado 
contribuem a certas modificações que obser'vamos no 
organismo da oyelha, porém o hOlllenl, empregando UlTI 
regimen conveniente e escolhendo reprodu~tores de b.ôa 
apt:dão, creou tarítas raças, que sendo tão numerosas, 
nos é inlpossivel descrevel-as, pela que nO:3 occupa
reInos daquellas nlais perfeitas pela cb.ss ,J de productos 
que rendem. 

O gado lanar deve ser estudado sob diversos ê1spectos. 
PrimeÍ-ro, com relação à quantidade c qualidadu da lã. 
Segundo, relativanlente á classe de carnes que 'utilisa o 
homem. para seu alimento. Terceiro, tendo em conta as 
qualidades do leite, porque C01110 succec1e eom o g :1 do 
vaccum, tambcm se pod81TI formar raças leiteiras para o 
fabrico do queijo. Quarto, ultimalnente serve o gado 
lanar para fertilisar as terras~ e d'ahi a absoluta 
a necessid '1 de que existe de crear estas rezes em grande, 
numero. 

RAÇA COMMUM 

Esta raça acha-se- espalhada por toda a parte. A lã é 
longa, basta e eITI geral de má qualidade, embora haja 
sub-raças que a tem mais fina e que possa aperfeiçoar
se até ser util para o pente. ' 

RAÇA MERINÓ ou HESP ANHOLA' 

Os caracteres do typo merinó são: porte de 75 a 80 
centimetros, corpo cylindri"co, bem arredondado e de um 
metro proximarnente de cornprinlento. 

Os ú,arneiros são maiores que as ovelhas, e enl alubos 
os sexos a cabeça é grossa, quadrada, a cara. recta, os 
chifres grossos, compridos, rugosos, torcidos em espi
raes duplas e . proximos á cara, as orelhas curtas, o 
pescoço grosso, curto e munido de pafada, o peito largo 
a espadua redonda, o dorso horisonta e a.garupa larga, 
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as per uas ~ão curtas e grossas, a cauda média, os tes
ticulos votumosos, pendidos e separados por \Ima prega 
longitudinal. 

A lã é de rnais de 7 a 8 centinletros de comprimento, 
eriçada ern zig zag, apertada, elastica, resistent~, ' fina, 
suave, branca e irnpregnada de uma substanCla gor
durosa. 

Quando se apanha uma fibra de lã dos merinós e se 
estender até que o filamento fique beln esticado, ao 
soltal-o torna a encrespar-so, e se estirar-se mais, nota
se que torna- se muito elastico antes de r onlper- se, com 
a par'ticularidade de que as duas part_'s da fibr~, se se 
tornam a juntar, offerecem o ll18S1110 compl'irnento e 
iguaes ondulações que a fibra inteira. 

A lã merinó apresenta uma porção de gradações rela
tivamente á finura, sendo diversas segundo as regiões e 
outras particularidades inherentes ao clin18 ~ aos P'lstOS. 

Conl o methodo da estabulação, corn Ulua ulimenta
ção conveniente e.com pastos n: p'ry posito, desde a pri
nlavera até o inverno, conseguirão as razões, não só de 
naturalisar os merinós hespanhóos CO:110 ele obterenl lã 
111ais fina e abundante. 

E' verdade que ° sustento dos lllerinós é difficil, tanto 
pelos cuidados que exigem, con~o pela especie de ali
mentos que necessitam, ao que se deve acrescentar, que 
s e acham rnais expostos a eufol'lnidades que os de ouL'as 
ra9as, são 1nenos prolíficos e as r'aças sogreganl menos 
181te. 

Assirn a raça rneri:ló pura não se nlant8111 com todas 
a :) suas qualidades, senã.) empregando Uln reginlento 
adequado e escolhendo com acerto os l'oproductOl'l~:~, 
em cuja ultima concli<: J.o cL~Yem por os criadores o maior 
esmero. 

RAÇ.\ DE TIAl\'1BOUIELEU 

E' a Inais vigorosa entre todas as raças merinós· n~o 
precisa par,l' alimclltal'-Se pastos do priIneil'a qualidade; 

\sua lã tOIn um, pe~o d ,. ~ 7 kilograllllllHs : a lã é muito 
.conlpacta o l'l1aIS C~:)l11pl'ida que ~ da ,raç.(l p\lra hespa
nhola, sem que por lSSO tC'nhn perdldo sua dehcadez a. 

A cal'ne Ú muit,) cs tim(lda n) norto d:l, Fl'(lnç~l, TI:-W 

succedenclo assinl co m a das ovelhas hcsp:ln holas. 
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RACA DE 'PERPIGN AN 
> , 

Os .animaes desta raça têm a frente estreita e os chi
res dirigidos primeiro para traz, logo adiante e final
nente, par,a a p~rte isuperior, forman,do uma espe'cie de S. 

O porte e varlavel~ podendo chegar até80/centimetros' 
~ cabeça é grande e as extremidades munidas de lã. ' 

N o.s animaes finos, a lã estende:-se desde a cabeça 
Lté os cascos; é bratlCa~ , porém un1 pouco hasta . 

Esta raça é muito fecunda; as ovelhas parem g,eral
nente dois cordeiros e segregam bastante quantidade de 
~it~: 

RAÇA DE NAZ 

Esta raça é notavel p~l~ ,forn10sa conformação dos 
mimaes e por sua fini ssÍlna lã. 
' Essa lã avantaja-se eIn qualidades ás n1ais preciosas 

la Saxonia:, porque é mais fina, suave e consistente. 
Por p~usa do systema que se segue para cuidar dos 

Lnimae's desta raça, conseguio-seque se tornasse tam
)em excellente para a producção de carne. 

RAÇA DE MA UCHAMP 

Esta raça é devida ao agricultor Graux e é antes um 
10VO typo de merinó; a , lã é fina, suave, brilhante e 
nuito comprida; parecida' por su'a fórma á lã comprida 
ngleza, embora seja de melhor qualidade que esta, iguala 
~ cachemira e mesmo é superior pelo comprimento de 
ilamento, por não ter o pello' cabruIl?- que'sempre occa
,iona certa irregularidade no fio e produz uma 'colora
,ão menos accentuada. Destina-se esta lã, em sua maior 
larte, á fabricação de chales , de cachemira, de ond~ veio 
, chamar á lã de Mauchamp, cachemira indígena, pre
erindo-a a que se proq,uz na Ásia. 

RAÇA, DE LARZAC 
\ 

E' muito antiga e de origem tamben1' espanhola ; de
LOmina-se tambe,m precoce, e é caracterisada pelo 
lOUCO comprimento e volume dos membros, pequenez 
'elativa da cabeça, pescoçq grosso, grande volume do 
;orpO e fórn1as muito correctas. , ,, 

O apparelho dentario v~ri~ca sua evolução em muito 
nenos tempo, e estes merInos precoces produzem com a 

LIVRO DO CRIADOR. ~9 
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mesma alimentação. que se dá ás o.utras raças, muitc 
~o.r quaR~id,ade; que é de excellen,te qualidade. _ 

No.s llJ,erino.S communs o.U tardlOS, a carne nao. É 
tãü delicada. e sumarenta co.mo. no.S preco.ces e relati
vamente á lã, não. differe a deste mais em que seu pro.prio. 
peso:, devido' á muita extensão. da superficie do. co.rpo.e 
comprimento. das fibras. 
"OS carneiros preco.ces têm. o.U deixam de apresêntar 

Qsappendices corneos, segundo. a vo.ntade do. criador, 
d,o mesmo. mo.do. que succede co.m · a raça anterio.rmente 
descripta. 

Afinal, po.ssue esta raça uma grande aptidão. para a 
's~creção. lactea e fabrica-se queijo. excellente. 

, '.J" RAÇA DIS~LEY 

E' o- verdadeiro. typo. das rezes de lã co.m'prida. E' 
o.riginaria da Inglaterra. 

Tem rnui t'J porte, o.SSo.S pequeno.s e delgado.s" co.rpo 
vo.lumo.so. e muito. redo.ndo., cabeça pequena, car-a rect81 
e frente larga, não. tem chifres, a co.lumna do.rso.-lom
bar ' é ho.rizo.ntal, o. do.rso. e rins, largo.s e plaino.s; as 
espaduas fo.,rtes, o. peito. largo.', a ilharga pequena, as 
pernas finas, delgadas e curtas, a lã macia, lisa e de 
30 a 35 centimetro.s de cOlnprimento.. A lã pesa 4 kilo
granlmas pro.ximamente quando. o. animal tem dois 
anno.s. 

'Neste gado., em vez de ser liquida a go.rdura e se
greg~r-se exterio.rmente, fórma uma camada espessa 
debaIXo. da pelle, co.m grandes agglo.merações nos 
musculo.s, na garupa, perto. das espaduas e em Qutras· 
regiões. 

Cada rez dá 75 % de carne, mesmo. quando. não. é de 
primeira qualidade. . ; 

Esta raça necessita pasto.s muito. nutritivo.S e no. in
verno. se lhes deve alternar a ração. secca co.m raizes e 
plantas sumarentas;. 

Engo.rda-se co.m rapidez e facilidade .. 
E' co.nsiderada co.mo. de puro. sangue e deve- ser 

esco.lhida para melho.rar o. gado. co.mnlum. 

RAÇA DE KENT 

Differe po.UCo. d·a anterior, porénl é-meno.r, mais agil 
e não. necessita tanta a:limentação.; a lã- é fin.a. a carne 
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excellente e a lã chega a pezar 3 ou 4 kilogrammas; 
engorda-se facilmente; a carne é gordurosa e de' bom 
g6sto. 

RAÇ~ ASIA 'FICA 

Distingue-se por sua frente aplainada, os aFCOs orbi
tariosdesenvolvidos e os cifres dei base eleptlCa, im-'" 
plantados obliquamente, dirigidos de diante para traz e 
formando uma espiral muito alongada. 

o. po,rte é variavel e têm os animaes desta raça a par-' 
ticularidade de que se ,desenvolvem a cada lado da bàse 
da cauda umas massas adiposas, tão grandes ás vezes 
que formam especies de tnmores Inuito volumosos. 

Attribuio-seeste caracter á influencia que exercem 
no organismo da raça ovina· asiatica as alternativas de 
abundancia e escassez de pastos, tão proprias daquelle 
continente. 

A lã acha-se nestes animaes misturada co lU . pellos 
bastos de diversos comprimentos, pelo que é pouco apre
ciada e só se emprega em tecidos de má qu.alidade. 

RAÇA DO SUDAN 

OS animaes desta ràça tem a frente muito curva no 
sentido longitudinal e desprovida dos appendices cor
neos. 

O porte é o maior que se conhece nesta especie , de 
gado, porque commumente excede de um metro, as 
extremidades são longas e fortes, o peito pouco desenvol
vido, a garup~ curta e muito obliqua, as orelhas muito 
largas e cahidas e a cauda curta e com pouço pelIo, a 
lã é muito_ variav~l em suas qualidades e em alguns 
animaes falta completamente, ~endo substituid.a pelo 
basto pello, . por cujo motivo não se criam estas rezes 
senão para o consumo de carne a qual é de má qualidade. 

RA9A CHARENOISE 

Esta raça é constituída por anima:es que procedem de 
varias misturas, que não tem aptidão .determinada e 
apresentam os signaes seguintes : porte médio, de 77 
centimetros de altura e 117 de largura, o esqueleto é 
delgado, as extremiq.ad~s finas" a cabeça J!equHJ?-a, 
muitas vezes balda de ch~fres e as espaduas, peIto e rIns 
largos .. 
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Estas rezes tem mais grossura no terço anterior que 
no posterior, a cauda é larga em sua base, e depois del
gada, o dorso horizontal e as cos~ellas arqueadas. 

O crescinlento é rapido, pois termina , commumente, 
dos dezoito ou vinte mezes ; assim ilam perfeitamente os 
alimentos; são sobrios, de bôa saude e resistem ás fa
digas e ás variações do tempo; a lã pertence á classe 
das de pente, ou o que é o mesmo, é longa, muito com
pacta e macia. 

RAÇA ALLEMÃ 

Os animaes desta raçà são em sua maior parte faltos 
de chifres, e então, em logar destes, apparecem' duas 
depressões nos ossos frontaes ; o porte éde 70 a 80 cen
timetros ; a cabeça pequena e a pelIe que a cobre apre~ · 
senta umas certas n1anchas negl~as disseminadas por 
sua superficie, especialmente nas orelhas e em redor 
dos olhos. . 

A lã é basta, composta de fibras llluito compridas, 
pouco ondeadas, fÓrlllando mechas ponteagudas e pen
didas ; a pelle é grossa, lllunida do pigmento, com 
poucos folliculos piliferos e segrega uma substancia con
sistente que agglomera a lã. 

CAPITULO IV 

Escolha dos animaes reproductores 

Maior é o gráo de perfeição attingido por uma raça, 
porém nossa attençãodeve ser severa para affastar as 
causas numerosas que tenden1 ·incessantemente a fazer 
descer esta raça ao estado de · natureza, entre todas 
estas causas, a repro.ducção livre, abandonada ao unico 
instincto dosanimaes, bastaria para destruir em poucos 
annos nossos trabalhos de lnuitos seculos. 

Os anímaes lanigeros não tendo adquirido as quali
dades que os tornan1 preciosos pelos cuidados do 
homem, não os conservando senão sob sua superinten
dencia, não pódem tão poucoperpetual-a e transmittil-a 
a sua progenitura) senão por nossa intervenção directa. 

Um proprietario de merinó deve pois se considerar 
com obrigação de vigiar por si mesmo e attentamente a 
reproducção de seu rebanho, sob pena de o ver degenerar 
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com rapidez e cahir promptamente á classe dos animaes 
communs. 

Cada animal deve ser submettido ao coito quando 
reune diversas condições de idade, desaude, de con
formação de lã julgadas necessarias. 

A idade em que se deve permittir que as ovelhas e os 
carneiros se entreguem á reproducção influe muito 
sobre elles e sobre 'seus I productos: sobre elles, 
gastando suas forças e abreviando sua vida; sobre seus 
productos porque a mãe não se achando sufficiente
nlente desenvolvida ou extemada pela velhice, não re
cebem della uma alimentação sufficiente antes ou depois 
do nascimento, e cpnservam-se rachiticos todo o tempo 
de seu ajuntaluento. 

A idade de 3 a 4 annos parece ser a mais conveniente 
para a copula. .", " 

A saude necessaria em todos os animaes domesticos 
destinados á propagatdão de sua especie, ' deve ser mais 
rigorosamente examinada, quando se t~at'a de aninlaes 
tão delicados como os carneiros. I 

O carneiro de bôá saude ' caminha de cabeça levanta
da, come com apetite, tem o olhar vivo e mostra ardor 
quando ,as ovelhas estão no cio; desconfiai de suas 
qualidades se elle não caminha á frente ,do rebanho; 
se conse'rva~se deitado quando nos approximamos delle 
e não sacode vigorosamente a coxa para escapar a mão 

,que a retém, o valor prolífico deste cordeiro deve ser 
posto em duvida; sua saude não é mesmo muito certa. 

Para se garantir, quando o pastor segurou o animal 
pela pata" toma-o entre as pernas como se quizesse 
montaI-o, passa-lhe uma mão debaixo da. gan,acha e 
levanta as suas palpebras de modo a descobrir o globo 
para examinaI-o attentamente: nos animaes doentes as 
veias do olho, os carunculos lacrimaes e a superficie 
interior das palpebras são de um verm~lho pallido e 
quasi descorad9s; nos animaes sadios, pelo contrario, 
as mesmas partes são de um verm'elho vivo sem ser in· 
flammados) e o olho inteiro é brilhante e animado em 
logar de , ser embaciado ~ langu!do; a. bocca ind~ca 
assim a saude ou a molestIa co.forme seJam os labIos 
pallidos ou coloridos; o odor do halíto quando é máo; . 
a3 narinas quando' são cheias de mucosidades, a lã 
quan'do ella se destaca sem esforço, . são egualmente 
symptomas de um estado doentio. 

A ovelha, como o carneiro, deverá reunir todos os 
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traços càracteristicos de uma aptidão ,certa para ,á re .. 
prOqucção: grossos testiculos para o macho; uma vasta. 
baltia n,a fmuea,' um peito largo, rins solidos, etc., todos 
os .caracteres cujo valor foi sufticientemente demons;.. 
trado. 

A lã, sendo a fonte principal dos productos do meri
rul, merece a mais séria attenção, principalmente no 
que boncerne·ao cordeiro. 

Se não se qeve sflcrificar a qualidadê á quantidade, 
não se d8ve tão, pouco sacrificar a quantidade á finura; é 
um justo m~io que é difficil attingir, porém elle não deve 
sahir quando se chegou, e por conseguinte todo animal 
que poderia modificar a lã que se quer conservar, será 
afastado da 'reproducção. 

Não se Gontentará pois de estudar todas as partes da 
lã de um cordeiro,para garan,tir que a sua lã é isenta de 
jarra, que é fina, nervosa, sedosa igual, etc., porém exi
gir-se-ha além, disso que o conjuncto da lã seja satisfa
torio sob o ponto de vista do comprimento, de onde re
sulta a quantidade~ 

O porte do animal merece tambem consideração, 
primeiro quanto·a lã cujo peso augmenta com a gran~ 
deza do corpo em si mesmo, que não se deve des
denhar. 

EÍnbora o carneiro seja antes de tudo um animal la
nigerbl. nem por isso deixa de ser um animal de córte, . 
e o rebanho mais productivo será sen1pre ,aqJ1elle que I 

reunir estas duas qualidades no mais alto gráo possivel. 
O cordeiro, pelo que se crê, influe mais especial

mente 'sobre a lã ao passo que a influencia da 
ovelha faz-se sentir mais r50bre as fôrmas do corpo, 
sobre a estatura, sobre a disposição para a gordura: 
será pois desse .lado que se repellirá mais severamente 
os defeitos de construcção de força, de grandeza, cuja 
transmissão poderia degradar o rebanho e diminuir seu 
valor no açougue. 

Comtudo esta consideração é secundaria e' o nosso 
pensamento deve ser entendido neste sentido que, de 
duas ovelhas iguaes quanto ás qualidades da lã, a mais 
fortemente construida será preferida para o coito. 

Conformando-se rigorosamente ás regras que aca
bamos de traçar~ ficará certo de manter e 111 , unl rebanho 
de merinós as qualidades que o tornam precioso: a 
saude, o yigor. a delicadeza e o pezo da lã, eis o que se 
deve achar reunido em alto grão nos anÍlnaes repro-
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ductores, sem se pre<Yccupa!rde certas fórmas, de certas 
apparencias exteriores que a moda teria podido consa
grar, mas que não tiveram nenhum valor intrinseco. 

E' preciso deixar de imitar estes 'criadores que querem 
a, toda força dos fanons, collares, topetes, cor~os de tal 
forma ou nada de cornos; estas fantasias podem'tor
nar-se ruinosas acima das qualidades uteis . 

.As papadas que têm muitas vezes os merinós, mesmo 
na Hespanha, foram muito tempo altamente apreciadás, 
como ornamefi.to e como augmentando o pesQ da lã. 

I 

CAPITULO V 

Coito 

As ovelhas de um rebanho não eiigem todas .ao 
mesmo tempo o carneiro; se se deixasse actuar a natu
reza, resultaria 'que o parto se prolongaria durante di
versos mezes e que o bando de cordeiros seria composto 
de animaes, muito differentes em jdade e em força; 
ora já está ha muito tempo reconhecido que este resul
tado apresenta grandes inconvenientes, principalmente 
na criação dos merinós. ' 

Deve-se fazer cobrir todas as ovelhas no mesmo mez. 
Para isto é necessario conservar os carneiros separados 
dellas. Alguns collocam unicamente um avental, 
que oppõe-se á copulação; este obstaculo é sufficiente 
quando as ovelhas ainda não estão no cio, porém desde 
lue este começou, é mais conveniente estabelecer uma 
3eparàção para que os carneiros excitados pelo calor das 
)velhas não percam em inuteis tentativas uma parte das 
[Orç4S qU6lhe~ vão ser necessarias. 

O cio das ovelhas merinós começa a manifestar-se ,dl1-
~ante o mez de Julho, na Europa. ' 
"Deve-se preferir o coito precoce no coito tardio. 
Preparar OS " carneiros e entregaI-os alternativamente 

l luta. 
Não fazer servir a cada carneiro mais de 40 a 50 ove-

has é a ultima regra relativa ao coito do gado ovino. 
Q~alquer que tenha sido o preparo dado aos 'carneiros 

mtesda COPUI'l, e embora se tenha tido o cuidado de nu
riI-os convenientemente durante todo o tempo que co
mIam, nunca su pportam esta prova ' sem enfraquecerem 
le um modo notavel. 

E' necessario fortificaI-os de novo por meio de uma 
.limentação substancial. 
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CAPITULO VI 

Gesta,ção, parto e desmamamento 

Os cuidados que exige a ovelha durante a gestação, 
tem todos por fimfazel- a parirurri cordeiro perfeito e 
preparar q. mãe para. o Ç11eitamento, que será ne
cessario para criar o filho: deve-se evitar todos os accÍ
dentes que lhe causem uma- emoção um pouco viva,e 
vigiar para que.() regirnen que se lhe faz seguir não se 
apponha ao resultado que se espera. 

A timidez natural da ovelha augmenta ainda depois da 
concepção, e torna-se por tal fôrma grande que qualquer. 
cousa lhe espanta; faz então esforços para fugir que, 
podem adiantar o parto de modo intemp2stivo e algum~~ ' 
vezes seus orgãos interiores não resistindo aos abalos 
violentos causados pelo medo, segue-se um aborto e o 
fructo do anno e perdido. 

O pastor deve pois redobrar de brandura na conducta 
do rebanho , deve caminhar lentamente, não deixando 
nenhum aninlal affastado; afim de que não corra com 
rapidez para j untar-se aos outros; nloderará o ardor de 
seus cães, ..impedindo-os de morder ou mesrr..o de perse-
guir qualquer ovelha com encarniç.arnento . . 
. A medida que o parto se approxima, a alimentação das 

mães deve tornar-se objecto de uma attenção especial, 
a qualidade deve ser bôa, a quantidade, não pôde ser 
muito gran~e, nem nluito pequen.a, senl expor-se a más 
consequenclas. , 

Uma alimenta:ção nluito abundante, augmentando ex
cessivamente a gordura e a massa do sangue, tende a 
determinar o descollanlento da placenta e occasionar uma 
hemorrhagia seguida infallivelmente de aborto, quando 
se percebe que a. o\"elha tem os olhos vermelhos, pulsa
ções nas arterias e que achanl-se ameaçadas de plethora 
sanguinea, é necessario praticar unla sangria que resta
beleça os orgãos em seu estado natural. 

Um tal eireito é produzido por alinlentos quent~s. 
Por outro lado, não ha 111enOS razão para evItar a 

parcimonia que preside llluitas vszes á sustenção dos 
rebanhos. 

Os campos humidos são desfavoraveis a todos os indi
viduos da raça lnerinó, tornanl- se perigosos para as ove
lhas durante a gestação, as plantas aquosas sobrecar
regam suas vísceras de uma grande quantidade de agua, 
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provocam o relachamento e muitas vezes o descolla
mento da madre~ de maneira que ao menor abalo a ges
tação e interrompida por um aborto. 

A gestação da. ovelha tem ordinariamente 150 dias de 
duração; a approxitnação annuncia-se uns 20 ou 30 dias 
de antt;3mão, por urn escoamento, primeiro pouco sensi
vel, que vae sempre augmentan,do, pela inflammação 
das partes sernaes ; o leite começa a affluir ao ubre. 

Quando este ultimo symptoma manifesta-se em uma 
ovelha, é prudente não leval-a mais ao campo. 

Quando no parto apre~ente-se algum accidente, é ne
cessario recorrer a cirurgia veterinaria. 

Os partos duplos não são raros na especie ovina. 
Mr. Tessier garanti0 que sobre 371 ovelhas COlllmuns 

havia 22 partos duplos. 
Logo que nasce o" cordeiro, deve-se collocal-o j,unto á 

Jnãe para que esta o enxugue lambendo-o; se ella não 
estiver disposta a fazer este serviço, o pastor deve inci- i 

tal-a lançando sobre o cordeiro um pouco de sal ou fa-
rello. , 

Quando a mãe é muito fraca para tratar do filho ou 
que o parto teve logar nos campos, o cordeiro deve ser 
limpo e esfregado com um pouco de palha. 

Algumas horas dopais do parto; colloca-se o cor
deiro perto do ubre da mãe, entreabre-se-Ihe a l;)Occa e 
faz-se expremer algumas gottas de leite, depois co11o
ea-se-Ihe a teta entre os labios. 

Póde acontecer que a ovelha seja muito fraca para 
poder amamentar ou . que o leite não seja de bôa qua
lidade. 

I 

Em ambos os casos Ullla amamentação artificial tor-
na-se indispensavel . . 

A mãe póde ser substituída, quer por uma outra ove
lha que tenha perdido o filho, quer por uma cabra que 
recebe o engeitado com facilidade. 

Não havendo cabra nem ovelha em disponibilidade, 
cria-se o cordeiro com leite que se faz beber, quer 
em uma garrafa munida de mamadeira, quer em um 
prato. 

Deve-se misturar um pouco de agua ao leite. 
U ma ou d,uas semanas depois. do parto, póde-se per

mittir os cordeiros acompanhar o rebanho aO campo. 
Os cordeiros devem ser deslnamados quando já pos

sam alimentar-se com os grãos e as hervas. 
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'CAPITULO VII 

o aprisco é o edificio deétinadoa servir de asylo aos 
animaes ovinos contra a intemperie das gestações; deve 
ser hastante vasto para conter com facilidade os animaes 
que se quer encerrar nelle, bastante arejado para que 
o calor não se mantenha a um gráo muito elevado e con
venientemente ventilado para que os gazes mephiticos 
nunca possam demorar-se ahi; finalmente deve pos
suir rrtangedouras . e coxos proprios para receber o ali-
men.to do rebanho nos máus dias. . 

Para os carneiros de saude perfeita, o calor é muito 
mais para temer que o frio. . 

Deve .. se a Daubeton . o modelo de um aprisco em que 
se encontram reunidas todas as vantagens e cuja cons
truccão exige poucas despezas. Esta construcção é toda 
de madeira; o madeiramento é. sustentado por vigas 
apropria:das em lagedos de pedra; as vigas são reunidas 
por caibros que sustentam o tecto,coberto de telha, capim 
ou ardozia. 

Um pequeno puxado collocado de cada lado da cons
trucção, alarga o espaço sem que seja necessario empre
gar madeiras mais grossas nem mais compridas. 

Os principios de Daubeton sobre a livre circulação do 
ar, foram considerados no seu tenlpo como um para
doxo ridículo; foi preciso muitos annos para se vulgari
sal' entre os cultivadores. 

Qual deve ser o espaço concedido a cada animal no 
aprisco ~ Compete ao cultivador resolver esta ques
tão, pois o espaço deve ser maior ou menor segundo a 
estatura dos animaes e segundo seu sexo. 

E J preciso mais espaço a um carneiro armado de chi
fres que a. unl carneiro mocho. 

E' preciso mais espaço a uma ovelha com o seu cor
deiro q:ue para um carneiro; as grandes raças exigem 
mais que as pequenas. 

Os animaes devem poder collocar-se na mangedoura 
para comerem sem ficarem muito comprinlidos uns con
,tra os outros; 50 a 60 centimetros são eIU geral sufficien
tes, mas deve, além disso, existir um espaço livre entre 
as fileiras afinl de que os animaes possam mover-se e 
deitar-se á vontade: em summa, uma vez a largura de 
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cada urndos animaes B duas :tr€zes seu comp'rimentoé 
o menor espaço que se deve -conceder 

Pôde-se calcular, segundo esta base, a ext~nsão que 
deve ter o aprisco q~e se quer fa;zer construir, ouo que 
e o mesmo, a q~antidade de anlmaes que pódeconter 
um aprisco já construido. . 

CAPITULO VIII 

ProdJle~ão de lã 

Chama-se lã o pelIo de que é cobert~ a pelIe das ove-
lhas. -

Embora outros animaes tenham tamberrt uma coberta 
laniforme, occupar-nos-hemos neste logar só da que é 
concernente á especie ovina. 

O velIo é a quantidade de lã que se tira em uma só 
peç~, quando ,se tosquia o animal, e a lã é uma materia 
sohda e flexivel que nos proporciona a mais completa 
defeza contra as intemperies. I' 

São muito delicados os pellos de que se cpmpõe,e vis
tos ao microscopio parecem outros tantos tallos implan
tados na pelle por meio de umas ,pequenas raizes. 

QUA~IDAOES PHYSICÁS DA LÃ 

As qualidades physicas cujas differenças constituem 
as diversas especies de lã, são as seguintes: 

1. a A finura. 
2. a O comprimento. 
3. l A flexibjlidade. 
4. Q A resístencia. 
5 . ~ A elasticidade. 
6. a A maciez. 
7 a A côr. 
Relativamente a esta uIt.ima qual~dade . physica, é sa

bido que ha lãs de diversas côres, negras, pardas, ama
relladas, arroxeadas, etc., as quaes resistem ás lavagens, 
e outras que são brancas; quasitodas as lãs brancas 
apresentam diversas modificações antes da lavagem, 
porém depois reduzem-se a uma só. 

A lã branca deve ser naturalmente a màís apreciada, 
porque ésusceptivel de tomar todas as côres com igual
dade, o que não succede com as que tem côr natural. 

As investigações de alguns observadores demon~tra
rUIU que exíste uma filaça natural entre certas condições 
physicas das lãs, de tal modo que a presença , de uma 
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destas qualidades suppõe, e com effeito annuncia, quasi 
infallivelmente a presença de outras qualidades depen
dentes. 

Estas investigações proporcionaram a vantagem de 
que o exame, reconhecimento e apreço da lã, seiam mais 
certos e mais rapidos , assim é que -se observou 

1. o Que a lã crespa é gerahuente a mais fina, e que o 
gráo maior ou menor de finura, está em relação com a 
maior ou menor regularidade do cre~po. Ha no emtanto 
algumas raças que apresentam gráos de finura notaveis 
nas lãs quasi seITl- encrespar, porém estes casos· são ra
ros e devem ser considerados como excepção, 

2. o Que a finura da lã suppõe geralmente sua relação 
exacta entre essa mesma finura e a existencia da flexi-
bilidade, força e suavidade. " 

3. o Que 9 n1aior gráo de finura coincide comn1ument8' 
com um compriInento 'médio apparente. O comprimento 
da lã é apparente ou real. , O primeiro é o que apresenta 
em seu estado natural, isto é, sem esticaI-a, se é crespa; 
o segundo é o que se adquir~ quando se estende 
sem esticaI-a. A lã não encrespada apresenta o mesmo 
comprimento apparente que real. 

Experiencias repetidas demopstraram que dois car
neiros da mesma raça~ e que apresentam a mesma 
qualidade em sua lã,- pondo-se Uln muito gordo e não 
se dando ao outro senão o alimento necessario para 
satisfazer suas necessidades, .observa-se que desde . a 
primeira tosquia a lã do primeiro começa a nlostrar 
tendencia para \ engrossar e alon\gar-se, perdendo seu 
caracter primitivo, sua flexibilidade e por conseguinte 
uma parte de sua maciez e elasticidade, ao passo que a 
do segundo conservará todas as suas bôas qualidades. 

Observou-se tambem que na segtlnda e terceira 
tosquia, vae-se abastardan_do cada vez luais a lã do 
primeiro carneiro, ao passo que a do s~:gundo per
manece fina e bôa como no pl'inci pio. 

Isto se observa com qualquer especie ,de gado lanar, 
que pela arte ou pela natureza tenha tOluado fórnlas 
grossas e mui ta carne. 

Se o animal enfraquece por falta de alÍluentl~s, ob
servar-se-hão ' effeitos diametralnlente oppostos aos que 
acabaruos de fnencionar. 

A lã parecerá que se afina, é certo, porélll não tern 
resistencia, carece de força, não adquire seu com
primento natural, torna-se branca e secca e perde sua 
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flexibilidade con10· todas as outras de bõas qualidades'e se 
não cahe por. si mesma, àpre~en.ta n1il desigualdade'g 
em seu comprImento, que preJudICam es~encialmente 
o seu uso. . . 

O gráo de finura da lã está na razão inversa com a 
grossura da pelle \ 

E' este 'um facto iínportante que se observa, não só 
nas rezes de un1a mesma raça ou de raça dífferente, . 
senão em un1 mesmo individuo, segundo as diversas 
partes de seu corpo . 

No emtanto, está sujeita a algumas excepções, pois á 
pelle do ventre e das bolsas, embora mais fina não 
produz a la mais apreciada; .isto porém não evitd. que 
nas rezes _que se destinam para n1elhorat, procure-se 
que tenham uma pelle fina 8lll todó o corpo. 

Demonstra igualmente a experiencia, . que a lã fina 
succede á basta, .quando a pelle se adelgaça ou vice
versa, e po~ ultimo, que 0 pellQ cabrun succede á ver
dadeira lã quando a pelle se torna callosa. 

As circumstancias exteriores que prejudicam á lã em 
sua nutrição e crescimento, são: 

1. o A humid~de. 
2. o O calor do sol. 
3. o Os corpos estranhos que adherem. 
4. o Os attrictos a que se acha exposta. 

1.' A humidade ê mais ou 111enOS prejudicial segundo 
o gráo e temperatura. 
O~ ventos quentes e humidos, a neve; o orvalho, a 

chuva, a nebrina, a immersão ou banho accidental do 
animal e finalrnente a acção habitual das u-rinas e excre
mentos s~o. as c~~sas que ~om rnais fre9uencia expõem 
o vello aos perniclOsos effeItos da humIdade. 

Parece que foi debalde ter intentado a natureza lí
oertar a lã do influxo. da humidade por meio do verniz 
exterior, pois sab~-se e temos dito que basta a agua 
fria e 'pura para dIssolver parte dessa. ca:r::ada gordu
rosa e o restante (como veremos depOIs) nao defende á 
lã das alterações graves que a fazenl experimentar a 
urina e o excremento. 

A agua engrossa o fi.1amento da lã~ilata~do-o, torna-o 
momentaneamente maIS brando, e maIS faerl de estender-
se e destroe em parte-seu caracter . 

Estes effeitos porém subsistirão depois ·de ter-se sec
cado convenientemente a lã ~ 

\ 



Deve-se responder affirmativamente, pOtvque os 
sígnaes que deixa a humidade no vello em fOrlna~ão 
ou crescendo sobre a fez são- tão palpaveis como fu
nestos. 

Os effe\tos da .humidade não são tão prejudiciaes 
quando a lã está separada e embora a agua tenha en
grossado o tubo dilatando-o, parece que a lã, élepois de 
ter-se, seccado, adquire com muito pequena differença 
sua primeira finura; porém não succederá isto se a la
varmos muitas vezes seguidas em agua fria. 

A humidade procede.u.te da urina e dos excrementos, 
produz na lã elYl crescimento, eff~itos mais prejudieiaes 
que os que acabamos de indicar. 

Es~as, matirias são dotadas de propriedades corro
sivas que atacam., a toda a coberta exterior; sua acção é 
tanto maior quanto mais duradoura; altera a côr da 
lã, tornando-a primeiro clara e depois mais escura , até 
que afinal torna-se negra. I 

Estas modifibações denotam uma deteriora-ção, pro
gressiva na substancia do filamento, que ás vezes de
compõe-se até perder sua resistencia e força, rompendo
se com a maior facilidade. 

2. o O calor do sol altera a suavidade e flexibilidade 
da lã. Seu influxo é muito prejudicial, quando· actua 
sobre rezes que se tenham molhado' ; porque- tendo 
sido antes despojada a lã de uma parte da gordur~ que 
devia preservaI-a, é mais facil sua dessecaç,ão e endu
recimento por effeito de um calor excessivo. 

3. o Os corpos estranhos cuja presença é mais habitual
mente prejudicial para a lã são o esterco, a urina, terra 
ou pó e pedaços de herva ou de palha. 

4. o A,ttridos é um facto posto fórá de duvida, que 
estes accidentes que e~perimenta a rez e a lã natural
mente emquanto subsiste no corpo do animal, alteram 
de modo notavel suas qualidades. 

CAPITULO IX 

Producção dO' leite 

Na especie ovina, a exploraçãO de sua aptidão- lacti
fera, é realmente muito excepcional. 

O leite daIS ovelhas só' é utílisado em alguns paizes 
meridionaes para a alimen~ação do, homem e com espe-
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dalidade dos pastores. e outras pessoas empregadas- no 
cuidadO' doo rebanhos. 

Não . é, por conseguinte, S(!)G Ufa ponto de vista geral, 
obj~cto de uma operação industriaIs enão no, s,ul da Hes ... 
panha, especialmente nas provincias andaluzas onde se 
util~~a quer em es'nado natural, quer para. a. confecção, de 
qUeIJos. 

A variedade qUle geralmente se explora na: Europa por \ 
sua aptidão lactifera entre as diversas que compl'ehende 
o. gado lanar, é a chamada de Larzac. 

Estas· rezes tenl as extreEnÍldades curtas e robustas, o 
CQJ:rrpo largO', a lã de mediana qualidade e conservam 
certos ca:rrac:te·res da raça men®ó, apezaI" dos muitos cru
zamentos que soffreu. 

A variedade de- Larzac é explorada quasi exclusiva
nleate' por sua aptidão lactifera, que cada dia vae melho
rando. mais, pOli' causa dos adiantamentos na cultrira das 
terras. 

O methodo actuaI para a producç~0- de leite das-ove
lhas na região onde é mais importante esta industria, 
poderia ' melhorar":se consideravelmente combinamd0-P 
ao nlesmo- tempo com a ·de lã e carne' pois sabe-se e . , , 
já repe-timos, que o desenvolvimento da aptidão para a 
engorda e augmento' da lã, não é de filO do-algum phy
siologicamente' incompatível com a maior actividade· das 
glandulas mamarias, sim que' seriam melhor uma 
consequencia necessaria desta como estabehcemo& e'ID 

these geraT. 
,Mas nem por isto j'ulgue-se que a secreção exagerada 

do leite' deixaria' de ser prejudicial sob o ponto de vista 
da utilidade das rezes' elll carne ou em lã ;. pois quando 
a actividade vital radica mais em um· que em outro, no 
appareiho m-amario, tod'as as condições flhysiologicas do 
organismo soffrem uma cümpensação, pódechegar a ser 
radical e completo; o fluido nutritivo a-cod'e' a taes glan
dulas em tanta abundancia, que-póde succeder que não 
fique a quantidade necessaria para alimentar o resto, da 
maehina: vivente. 

-Então as arterias que se distribuem no appare-Iho-Ia
,ctifero, adquirem um' desenvolvimento enorme, porque 
se abrem, como diz Guyot, vias muito expeditas e as 
glandulas em 9ue v.ertem o sangue, produze~ com tal 
rapid-ez e perslstenCla, que' expellem grossos Jorros de 
leite tantas vezes quantas soffram a operação dai or.
denha. 
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Neste caso nada deven10s exigir dos outros appare
lhos da ·economia, que -não tendo recebido materiaes nu
tritivos para a elaboração de seus respectivos productos, 
ficam quasi na inanição como se tivessem sido suppri
midos. ' 

Os resultados de tamanha exageração ' podem ir tão 
longe que prejudiquBlTI á economia do animat enfra- I 

quecendo este de tal modo, que ninguem se atreveria a 
pensal-:-o, se a pratica não nos offerecesse provas irre
cusaVBlS. 

Este é o resultado do abuso, como a deterioração pre-' 
matura, o é do trabalho exagerado, como a obesidade e 
a plethora vêm do excesso do 'alimento; -pórém o enfra
quecimento rlão se, -Verifica senão sob o influxo de uma 
aptidão muito pronunciaçla: o trabalho não mata aos 
animaes que são attendidos e cuidados bastante para 
que não. se fatiguem muito; nem a plethora, nem o ex
cesso de gordura matam aos que con1em pouco, assim 
como a lactação não conduz á tysica ou á morte a ove
lha cujo app'arelho não é dotado de uma actividade exa
gerada. 

A aptidão lactifera, é innata, tem seus caracteres pro
prios,embora mal comprehendidos e mal determinados, 
porém positivos e innegaveis ; acarreta certas modifica
ções organicas que lhe são favoraveis; porém tem suas 
variedades -partIculares, do mesmo modo que a faclll~ 
dade do trabalho e a aptidão para a engorda ; isto é, os 
resultados variam porque o producto da ovelha prescin
dindo do regimen ou modo de alirnentação é, o mais se
roso ou mais rico em manteiga, ou mais abundante em 
queijo, assim como as rezes engordadas não o estão 
sempre da mesma fôrma; umas accumulam no interior 
grandes massas cellulo-adiposas. outras engordam 
mais particularmente por fóra, consistindo a perfeição 
nessa mistura que dá ás carnes um aspecto particular e 
que resulta da interposição da gordura entre as fibras 
musculares. 

Para que se comprehenda toda a importancia da. in
dustria leiteira, basta-nos dizer que os economistas ru
raes, medem e graduam o progresso agricola de um 
paiz, pela utilisação ou aproveitamento -das lnaterias 
primas, consiqeradas em outras regiões desperdicios. 

Chegou-se a estabelecer por unla serie de observações 
praticas e tendo sempre elU conta uma porção de cír
cumstancias. 
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1. Que a alfafa comida exclusivamente emherva, pro
duz leite de sabor agradavel, com uns 26 a 27 o/f) de ca":" 
seum e excellente crême. J 

2.° Que comendo as rezes juntamente com a alfafa 
outras pastagens criadas em terrenos onde abundam 
plantasarolllaticas segregam leite extraordinarianlente 
agradavel, com uns 25 % de caseum, do qual se póde 
fabricar Ull1 queijo da primeira qualidade. 

3. o Que o pipirigallo fornecido ás rezes de um modo 
exclusivo e sem temor, visto que não produz o meteo
rismo, dá logar a um ~eite com 26 a 27 % de caseum, e 
embora seja verdade que tem lllenos aroma que quando 
as rezes conlem alfafa, podendo -se remediar este defeito, 
levando as 'rezes aos pastos que lhe dêm essa qual~dade. 

4.° Que o trevo amarello, a alfafa lupullina e a pimpi
neHa enl pastagem exclusiva, produzem um leite rico 
enl aroma e com uns 22 a23 % de materia caseosa, e o 
queijo conserva-se bem durante muito tempo. 

5. o Que o trevo usado exclusivamente como forragem 
produz um leite amarello, bastante seroso e · com 18 Çl. 

19 % de lnateria caseosa; necessitam os queijos muito 
sal. 

6. o Que o tl'evo unido ás pastagens de outras plantas, 
produz unl leite menos seroso, com uns 21 a 22 u/o de 
materia caseosa, cuja proporção póde chegar a 24 se se 
juntar residuos de linhaça. 

CAPITULO X 

Producção de carne 

A utilisação da carne do gado lanar pode ser explo
rada de tres modos diversos: 

1.0 Vendendo os cordeiros antes de desmamal-os. 
2. o Engordando o cordeiro desmamado e cuja idade 

seja de oito a dez lnezes, não excedendo nunca de um 
anno. 

3. o Finalmente, sacrificando os carneiros, quando já 
tenham adquirido seu completo aesenvolvimento. ' 

A primeira destas tres especies ele, carne, que é extre-
,rnamente delicada e de côr esbranquiçada, não necessita 
cuidados especiaes' para sua producção, porque só a 
qualidade e a quantidade do leite da mãe, é a que influe 
em suas propriedades caracteristicas. 

LIVRO DO CRIADOR. 30 
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A operação industrial consiste ~implesmente en1 
vender os cordeiros para o' açougue an tesO de desma
nlal-os, em vez de .continuar criando-os por um tempo 
mais ou menos longo. 

A segunda classe de carne tem que ser objecto de 
uma industria aperfeiçoada, que constitue verdadeira
mente um met~odo especial de producção, completa
mente diverso do que tem por fim a engorda do carneiro, 
cuja carne é cOlIlpletamente differente por suas quali
dades, da que nos occupamos. 

A engorda do carneiro pôde tambem ser neste segundo 
caso e:x:tensiva ou intensiva, e a operação não differe da 
que descrevernos ao falIar da engorda dos novilhos, 
visto que a gordura fornla-se e deposita-se em iguaes . 
condições em todas as. especies de anirnaes. 

Bastará, pois, recordar ao leitor quanto dissemos ao 
tratar da engorda do gado vaccum, e especialmeIite da 
. criação dos novilhos. 

Para se engordar os cordeiros, pôde-se 8lupregar dois 
methodos diversos, que anlbos sãolucrativos, comtanto 
que sejam praticados convenientemente. 

O essencial é que se tenhalu raças de cordeiros pre- ' . 
coces, pois quanto mais desenvolvida seja essa aptidão, 
maiores serão os lucros, visto que as utilidades são in
versamente proporcionaes ao tempo empregado para a 
producção de urna unidade de peso em carne. 

Além disso, a economia zootechnica consiste na com
binação da engorda dos cordeiros com a engorda das 
luães, de modo que exista sempre unl augmento con
tinuo do capital empregado, de conformidade com o prin
cipio que tantas vezes sustentaulOS. 

Os cordeiros podem pertencer ou não a unla raça 
pura, a qual tenl de depender das condições agricolas 
em lueio das quaes se realisa a operaçõo industrial. 

Se estas operações podenl bastar para a alimentação 
conveniente de uma va"riedade de anÍluaes precoces, 
adquirirá~a industria sua luaior utilidade, visto que as 
ürias têm o maximum de aptidão que se precisa e adqui
rirão em uma unidade de tempo o maior possivel de 
tecido cellulo-adiposo e de carnes. 

No segund~ caso, ou seja quando. as condições. agri
colas d,a locahdade não sejam proprlas para a. ahme~
tação de gado precoce, deve -se contentar a lndustrla 
com· a criação de cordeiros 111estiços. 
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METHODOS DE ENGORDA 

Na /França, na Hespanha e eru quasi todos os paizes 
que explorarn a engorda do carneiro, adoptam-se tre8 
methodos principaes. 

1.0 Fazendo os cJ.rneiro,s pastarenl eIn bons campos. 
2. o Alimentando- :-.I s conl forragens seccas e grã08. 
!3. 0 Deixando-os ,p ;star durante certa parte, e depois 

alImentando-os COill forragens seccas e grãos. 

LOCALIDADES F A VORA VElS Á ENGORDA 

Os logares mais favoraveis á engorda do cordeiro são 
aqueHes eru que se encontranl p'jstagens abundantes, 

:'.porérn Uln pouco insal ubres. 
Nessas paragens :~JS carneiros contrahelTI a cachexia 

aquosa, e é sabido que o primeiro periodo dess ~l enfermi
dade é sempre caracterisado por um desenvolviinento 
de gordura e melhor;unento da carne; não se deve porém 
abusar deste rneio, deveado -se saber distinguir o ponto 
em que a engorda. detem-se para dar logar aos sig'I1aes 
~pparentes da 'nlo1est" a, sem o qUE} os animaes ennna-
greceriarn e não tardaria m a 11l0rrer . . 

Póde-se principalmente entregar-se com vantagem a 
engorda dos carneiros nas regiões que possuam terrenos 
humidos e ricos} onde o colmo dos cereaes lhe forneçam 
uma alimentaçã'o abundante. 

CAPITULO XI 

Criaeão da cabra • 

Como benl disse Tessier, a cabra é a vacca do pobre e 
das IYlontanhas aridas . 
. Isto, porém, corno acerescenta o nlesmo escriptor, é 
exactamente veridico) quanto á cabra commum, qu~ tem 
sido sempre criada para a obtenção de leito e llão de 
carne ou pelIo. 

Abandonada do h01110m, olla poderia perfeitmuente 
supprir á ptopria subsistencia, pois conservou na do-:, 
mesticidade a intelligencia, o vigor o a sobriedade que 
poss~ia em. estado se-IvagelTI. . 

Se experImentarmos COllduzIl-a enl rebanho, ella des-
garrar-se-ha a todo o lTlOmento. 

Não ha animal domestico que seja tão damninho para 

\ 
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as plantações COIUO a cabra, devendo por consoguinte 
ser posta fóra da grande cultura, e sua criação não póde 
ser animada de~de que eUa não seja submettida ás regras 
da mais severa domesticidade. 

« Em doze communas do cantão de Mont d'Or, diz 
Mr. Grognier, existe perto de 12.000 cabras. Seu porte 
não é elevado, ellas têm 2 pés e 8 pollegadas de altura, 
sobr~ 4 pés de comprinlento e uma grossura igual. Umas 
têm o pello rente e outras o pello comprido. A maior 
parte têm chifre, prefere-se no en1tanto aquellas que são 
mochas, porque não estragàlTI os IIluros dos apriscos e 
são mais mansas. 

,« Os bodes são vendidos para o n1atadouro, guardan
dó-se alguns para a reproducção. 

( Um bode vigoroso é sufficiente para 400 cabras em 
um verão, cobrindo em um dia até 40. 

« A alimentação das cabras do Mont d'Or, durante o 
inverno. compõe-se em grande parte de folhagens de 
vinha, que se colhe depois da vindima; lançam-se em 
covas betuminadas, situadas ordinariamente no celleiro 
ou sob um telheiro e sempre em un1 logar coberto. 

( Aquelles que só póden1 criar um pequeno numero, 
conservam as folhas mTI tonneis sem tampa, onde ellas 
são pisadas e comprimidas com 11luita força. 

« Vinte individuos descen1 ás cisternas cimenta
das e patinham sem cessar; emquanto se lança ahi 
essa· provisão de inverno, despeja-se agua en1 pequena 
quantidade, e quando a cova está cheia~ cobre-se com 
taboas sobre as quaes se coIlocalu grandes pedras. 

« No fim de dois mezes, descobre-se a cova para se 
tiraras folhas ' que ontão adquiriram um gosto acido 
porénl não apodreceram; a textura da folha fica inteira, 
conservam-se muito verdes e luuitoagglutinadas entre 
si ; a agua que sobre!lada é avermelhada, de cheiro des
agradaval e sabor acido As cabras a bebem com prazer. 

« Esta alimentação singular é, durante o inverno, 
quasi a unica que se dá a estes animaes e prolonga-se 
mesmo durante a primavera. 

« As cabras em Mont d'Or fazem, durante o verão, 
oito refeições por dia. 

« Cada uma consome 25 a 26 libras de forragem verde. 
Fóra da copula, os bodes não consomenl mais as 
cabras e meslllo, neste tempo, elles absorvem menos ali
mentação solida, porém dá-se-Ihes yinho e aveia. 
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« Em geral as cabras de Mont d~Or passam a vida no 
aRrisco e só sahem no momento de serem cobertas. 

i ( Em algumas communas, no emtanto, fazem-se sahir 
durante alguns dias para os campos, depois de se ter 
feito a colheita dos cereaes. 

«( As cabl'as <.1ssim presas g:ozam de urna saude rq
busta. 

« Aconselha-se deitar um pouco de sal na agua que 
ellas bebem. » 

As cab,ras pódem ser cobertas em qualquer n1ez do 
anno; estão sempre dispostas a entrar no cio, logo que 
o' macho as procura. 

As cabras parenl ordinariamente um, dois e m-esmo 
ires cabritos; no emtànto o seu parto é quasi sempre 
llluito laborioso e nesta cir'curnstancia elias tê-tTI mais 
necessidades de serem auxiliadas que as ovelhas. 

Alguns dias antes e depois do parto é bJm dar-lhes 
uma boa alin1entação. 

Devern ser preparadas para o parto por meio de be
bidas fortificantes ou emollientes, confor'me o caso. 

A cabra é melhor mãe que a ovelha, acolhe sempre 
bem os filhos ao nascer e ,não ê preci30 que se disponha 
para deixaI-os mamai' j não se deve tenler que elli os 
engeite, pelo contrario, deve-se telner que ella abuse de 
sua -boa vontade, deixando-lhe ' crias em maior riumero 
do que suas.forças o permittem criar, principalmente 
quando ellas têm menos de tres annos. 

O cabritinho póde ser criado ela meSffiq fórma que o 
·cordeiro; em caso de lTIolestia. se lhe devo applicar os 
mesn10S , rernedios. 

Ordinariamente deixam-se ellcs n1amar dúrante seis 
sen1anas ou dois lllezes, rnas póde -se desrnamal-os 
nlais cedo, se por acaso tmTI-se necessidade do leite da 
cabra. 

O cabrito póde ser engordado no aprisco para a rnesa 
sem ter sido castrado, comquanto não tenha fnais de seis 
meies; mais tarde, sua carne adquiriria máo gosto, 
tOl'nar-se-hia coriacea e nunca engordaria. 

As cabras communs só são uteis pelo leite e pela 
carne, porém existe duas variedades exoticas, que, offe
recendo as mesmas vantagens, fOl'necem além disso um 
pello Jl1 uito .fino e precioso são as cabras de Angora e 
de Cachemlra. 
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CABRA DE ANGORA 

As cabras de Aegora, originarias ,das luontanhas de 
Anatolia, na Asia Menor, foram introduzidas na Europa 
no seculo passado. ' 

Criam-se esses rebânhos com o nluior cuidado na
quellas regiões, porque elles constituem a riqueza das 
mesmas ~ o seu peIlo é sempre preparado lá, e só sahe 
fiado ou tecido elll pannos. 

A tosquia faz-se no lUOZ de Ma~ço ; e se não cortar-se 
nesse ternpo~ o pello cahírá por si mesmo, como se a 
natureza qUlzesse desembaraçar o anÍlual de um pezo 
~ue se lhe tornaria incOlumodo durante nluÍto tempo. 

A carne da cabra de Angora fórma a principal alimen
Laçá? dos habitantes do paiz, que a preferem a dos car
neiros ~ , quanto ao couro, converte-se em marroquim; 
finalmente, até a barba d,,)s bod ,~ s,que é compl'ida, forte 
e luzidia, os cabelleireiros sabem della tirar partido. 

O pello das cabras de Angora, aquelle principalmente 
::le que se tir;l commumente partido, é ordinariamente 
branco; algumas vezes, e principahnente nas cabras, o 
pello é branco anlarellado . 

As diflerentes partes do peno dão differentes quali- .'~ 
dades de fio. 

A quantidade do pelIo que estes anirllaes podenl for
neceI', póde ser avaliado em 4 lib)'as de fio. 

O pelIo dos bode::; illteil'os dá lllUit() nlais, porém é 
TIlaÍs grosseiro; a cabra dá menos, porénl é lnuito fino. 
O bode capado dá lunito pello e d8 boa qualidade. ' 

CABIlA DE CACHEl\IIRA 

..:\ estatura das catras de Cachenlira é regular. Quasi 
todas têm chifres direitos. Os ' pellos são espessos, 
brancos na maioria dos individnos, pardo, preto ou 
ln;-lnchados. São formados de pellos conlpridos e duros 
qu ~' cobronl em parte as perlws, e de uma pennugem 
muito macia; quanto mais fina é esta, o pello mais longo
o é t'lmbern , por um reconhece-se a qualidade do outro. 
Esta pennugenl nasce perto da pello, separa-se e apre
senta-se elH flocos que se pódo retirar por IU,eio do 
pento, ou com a lnão quando ella cahe. SU:1 carne é 
igu:'d a das cabras ordinarias o seu leite contelll lllais 
partes butyrosas e C:1seO~'as. 
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CAPITULO XII 

11101estias do gado ovino e eapTino 

AQUA ,CHOCA NO VENTRE 

Os carneiros adquirem esta lnolestia quando bebem 
aguas empoçadas, contendo substancias organicas em 
putrefacção. 

Seus symptomas são , perda de appetito, tristeza, in
chação do ventre, difficuldade de mover-se, e se vol
tarmos o animal sobre as costas e percutirmos 'o abdo-:, 
lllen, sente-se chocalhar ' 

Convém fazer evacuar quanto antes a agua por melO 
de purgativos. 

BEXIGA PORQUEIRA 

Dá-se este nome a pequenas vesiculas que nascem no 
focinho dos carneiros e que terminaln em pustulas, as 
quaes se cobrem de escamas negras. 

Esta erupção estende-se algurnas vezes até ás ovelhas 
e é quasi sein pre acompanhada de febre. E' muito fre

. quente nos cordeiros na maior parte dos casos provém 
de terem conlido herva orvalhada. 

Convém lavar estas pustulas . com cosimento de 
malvas e flôr de sabugueiro, e untar com UIna pomada 
composta de urna parte de flôr de enxofre e duas de 
banha. Será bom isolar os animaes doentes. ' 

LAZEIRA 

Dá-se esto nOlne a UIna Inolestia que faz transformar 
opello da cabra em lã. 

A molestia ataca primeiro o dorso e partes latteraes 
do corpo, generalisando-se depois ne11e todo . 
. , O pelIo começa a tornar-se 111ais' fino e encrespado e 
pçnlco a pouco toma aspe?to de lã. 
, A pelle não tem veslCulas nem crostas, conlO na 
gafeira; mas tem. côr escura e aspecto escamos? . qual
quer pequei10 attrlCto lhe faz separar escamas slmIlhan
tes as da descamação herpetica. 

Parece que se não transn1Ítte por contagio e n'a:lguns 
casos cura-se espontáneamente. i 



- 472-

Recommendamos o tratamento anti-herpetico e mu
dança de localidade para terreno alto, arejado e abun
dante em pastos. 

CACHEXIA AQUOSA 

No qomeço, esta n10lesti:;t apresenta a lnucosa da 
bocca e da conjunctiva descoradas e algumas vezes de 
eôr amarella; a pelle secca e a lã aspera; o pulso pe
queno e frequente; a rez atacada fica triste e abatida de 
forças e com andar vacillante. 

p,rogressivan1ente diminuem as forças do animal; 
o tecido cellular subcutaneo infiltra-se de serosidade; 
algumas vezes forma-se debaixo do queixo um tumor, a 
que os pastores chmnan1 papu ou bolsa; o ventre meteo
risã-se, principalmente depois da comida; formam-se 
hydropsias no ventre e no peito outras vezes um li
quidode cheiro fetido corre pelas ventas; finalmente 
sobrevêlu diarrhéa, que augmenta o estado de abati-

I mento de forças e a vidà extingue-se lentamente. 
Esta moles tia tem marcha lenta, e dura um a dois 

nlezes, e algulnasvezes um anno. 
E' filais f~'equente nos logares baixos, humidos e pan

tanosos e ataca os aninlaes que têm comido pastos orva
lhados, que se expuzerarrl a continuados nevoeiros, que 
viveram em curraes acanhados e insalubres, que tive
,ram pouca e má alin1entação, que beberanl aguas podres, 
e finalmente tambem se attribue esta 1110lestia ao uso 
de plantas venenosas. 

O tratamento torna-se infructuoso, quando a rnolestia 
tem sido prolongada e o animal está nluito "deteriorado. 

Para prevenir esta molestia, convem luudar o re
banho para localiàade elevada, secca e bem arejada, 
dar-lhe alimentação fortificante e usar de sal commum 
misturado nos alimentos ou na agua. A grainha e o 
folhelho da uva é Ul1l excellente preservativo da cachexia. 

Logo que os animaes estiveren1 doentes, importa se
paraI-os do rebanho, dar-lhes bôa alimentação e para 
bebida ' ordinaria agua acidulada corn vinagre ou acido 
sulfurico. " 

TORNEIO 

Esta affecção, que é produzida pela presença do CCB
nuro cerebral é completamente identica ao torneio dos 
animaes cornigeros, e como tal deve ser tratada. 
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CANCRO DA BOCCA 

Este c~ncro, eminentemente contagioso, não deve ser
confundIdo com as aphtas. Apresenta-se sobre agengiva 
inferior, fóra dos dentes. 

Dahi ganha rapidamente a gengiva interior, podendo. 
tambem attacar a gengiva superior e pode estender-se 
ao véo do paladar e mesmo exteriormente sobre o focinho, 
e sobre os labios. : 

Póde-se combater vantajosamente pela cauterisaQão
com acido nitrico (agua forte). 

Esta cauterisação deve-se-fazer não sómente sobre os· 
cancros bem desenvolvidos como tambem sobre os que 
se achan1 em estado de turnor nascente; é preciso neste 
caso fazer rasgar estes ultimos 'COlTI o bistori. 

O ponto tocado com o acido forma uma escara que 
cahe logo, e que deixa na maioria dos casos debaixo 
della unla chaga vermelha, que :qão tarda, a cic,ttrisar. 

Quando depois de cahir a' escara, a chaga ainda 
suppura, é preciso cauterisar de novo com agua forte e 
assim continúa-se até perfeita cura. Esta leva uns oito 
dias. 

FOGO SANTO ANTONIO 

, Molestia epizootica muito grave, quasi s'empre 1110rta1, 
muito contagiosa, que outr'ora na Europa fez grandes 
estragos nos rebanhos, mas , -que tornou-se extrema
mente rara hoje. 

Sua raridade e sua incurabilidade fazenl com que não, 
a descrevamos. 

SPLENORRHAGIA 

Esta moles tia é mais frequente e a sua marcha é mais 
rapida nos animaes lanigeros do que nos bJvinos. 

Um desassocego fóra do natural, côr rubra da pene e 
das mucosas e ligeira dyspnéa, são os symptomas pre
cursores, porque se anrluncia a baceira nos aninlaes 
lanigeros. 

Durante o curso da 1110lestia as ourinas são averme.
lhadas ou sanguinolentas, UInas vezes nota-se consti
pação de ventre. augmentando este em volume, outras 
vezes nota-se diarrhéa ITIUCOSa e ventre .retrahido, como 
apanhado para o dorso. \ 
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Neste ultüuo (caso o ventre fica nluito d'Oloroso á pres
são e ha sêde insaciavel. 

O aniIl1al que fica atraz do rebanho tem a ~espiração ' 
pequena e rapida, a vista errante, algumas' vezes ' deita 
sangue espunloso pelas ventas, agitando com convul
sões os 'quatro menlbros até cahir illorto. 

Esta molestia apparece ordinarialuente nos climas 
quentes, humidos e pantanosos, e com frequencia no 
verão. 

Tratamento - A mudança de clima p'a~a localidade 
arejada e fresca, principalnl ente se fôr nas marge'ns do 
rio de agua pura, guardando os animaes de se exporem 
a sol ardente ;' e o uso de sal conlnlum nos alimentos ou 
na bebida constituem o tratamento preventivo mais pro
veitoso. 

DEFLUXO 

Veja-se cor!Jza (lVlolestia dos ruminantes). 

METEORISAÇÃG 

Veja-se Tvmpalíite dos ruminantes. 

CAPITULO XIII 

Opera~ões cirur~ieas 

SANGRIA 

Raras vezes sangralu-se os carneiros e isto C0Í11 

razão. Estão conl etreito ITIuito mais expostos a ficarem 
doen Ít:'S ou a 1110rre1'8111 antes por falta que por excesso 
de sangue. 

Conitudo h~l casos on1 que esta operação póde ser in:
dicada e produzir excelIentes resultados . . 

N5.o se deye tirar por terITI() 111édio a unl carneiro mais 
de 8 a 1~ onças de sangue. Quasi nunca é preciso repetir 
a sangrIa. 

Póde ... so praticar esta operação mTI diversas veias, 
aquellcs vasos que se sangranl mais habitualmente, são 
a jugular, a veia angular e a saphena. 

La Sangria najugular.-Pratica-se com a lanceta ou 
flén18s pequenos . Um ajudante prende o car.qeiro entre 
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as pernas, apoiando-lhe a anca no ~ugulo de uma pa
rede, para o impedir de recua~ ao lTIeSmo tempo que lhe 
levanta a ca.beça de modo a dlstender a pelIe da parte 
inferior do pescoço. -

O operador cor.ta a lã na parte do 111eio desta região 
onde passa a jugular, faz inchar este vaso com os dedos 
ou o que é melhor, com uma laçada que aperta circular~ 
mente a base do pescoço, e se faz uso do fléme, opera 
como no cavallo; attendendo que deve dar uma pancada 
proporcional á delicadeza da,pelle. 

Se sangra com a lanceta, 'conserva este instrumento 
de modo a que a lan1ina se fixe entre a extremidade do 
pollegar e do indica.dor da mão direita, a uma 111eia pol
legada pelo menos da ponta, o a que os chásses formando 
um angulo UlTI pouco obscuro com a lamina passem na 
base e entre a m bos os 111esmos dedos. 

Fixa-se então a veia bem inchada entre o pollegar e o 
ind ice da mão esquerda, enterra-se a lanceta até que 
sinta- se que ella penetrou rio vaso , lovanta-a por um 
pequeno movin1ento, d3 n10do a fazer un1a abertura de 
úm centin1etro de comprin1ento, e deixÇt-se- correr o 
sangue. 

Sangria na veia angular - Faz-se sobre a base da 
face do carneiro á raiz do quar to dente molar. 

O espaço que ella occupl r é assignalado sobre a face 
externa do osso da iTIandibul~ sup-erior por UlTI tuberculo 
um pouco saliente, para ser sensivel ao dedo, quando se 
cOInprin1e com o dedo e se toca a pelle da face. 

Este tuberculo é um indicio muito certo, para achar a
veia angubr que passa por baixo. 

Esta veia estende-se desde o bordo iliferior da man
dibu1a de baixo, perto de seu angulo, até por baixo do 
tuberculo de que acabamos de falIar. 

Para fazer a sangria na face, começa-se por metter 
entre os dentes uma lanceta aberta, colloca-se depois 
o carneiro entre as pernas e comprime-se-o para o 
deter. -

Deve conservar o jóelho esquerdo mais adiantado que 
o direito: passa a mão esquerda por baixo da cab :3ça do 
animal e 'empunha a Inandibula superior de lTIodo que 
seus dedos achem-se sobre a haste direita desta mandi
bula, perto de sua extremidade posterior, para cOlTIprimir 
a veia angular que passa neste logar e para a fazer 
inchar. 

O operador toca com a outra' mão a face dir ,~, ita do 
/ 
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carneiro em Iogar qu_e se ache quasi a igual distancia do 
olho e da bocca. . 

Ahi encontra o tuberculo que deve guiaI-o: pode tam
bem sentir a veia angul~T inchada por baixo deste\ tuber-
culo. \ 

Então tornando na mão direita, que ,teJ1l na bocca., faz 
a abertura da sangria de baixo para cima. 

SEDENHO 

A , experiencia den1onstrou que os sedenhos eram 
muito mais nocivos que uteis nos carneiros e qabritos. 

CASTRAÇÃO DOS CARNEIROS 

. " \ 

O carneIro póde ser castrado eln qualquer época da 
vida. 

Castram-seenl estado de cordeiro, quando os testi
culos desceranl ás bolsas, isto é, alguns dias depois de 
nascerem, até seis mezes , ,quanto mais cedo se. fizer 
esta operação menos soffrem e menos se perde. 

Castram-se taulbem carneiros com a idade de dois, 
tres e mesmo quatro annos. 

Pratica-se a castração ou por blstOT'nagem ou por 
açoltte. 

Como ambos, porém, são de pratica difficil, é neces
sario aprender-se com uma pessoa nluito habilitada. 

" CASTRAÇÃO DAS OVELHAS 

E' na i~ade de seis smnanas que se , castranl as ove
lhas; nessa éti0ca os ovarios têm o volulne de um 
caroço de feijão, e pôde-se conl algU111a praticJ. reco
nheceI-o com cuidado. 

Procede-se a castração da oyelha da mesnla fórma 
qüe a da porca. 

Quando esta operação é benl feita a~ ovelhas não 
sentem senão no prinleiro dia. Ficanl C0111 as pernas um 
pouco duras e não mamanl, porénl no segundo dia re
adquirem o seu estado normal. 
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CAPITULO I 

Raças prineipaes 

Existem quatro raças principaes de cães , que são: 
1.- O cão de p'-Lstor 1 , 

2. a O rateiro. 
3.' O dogue. 
4. a O galgo. 
Essas raças se dividen1 em variedades e se su bdi

videm em sub-variedades. 
O cão de pastor apresenta quatro variedades e duas 

sub-variedades,' o rafeiro sete varieda,des; o dogue 
duas variedades e cinco sub-variedades; o , galgo dez 
variedades e dez sub-variedades. 

Nellas se comprehendmll o cão da rua: que fónna a 
quinta categoria e as nove variedades a que se chama 
semi-selvagons, admitti'ndo quo ha ao todo, cincoenta e 
uma variedades deeães. 

Certos autores contam até sessenta, poren1 ' com
prehendem nesse nUi.nero variedades que se devem 
excluir. 

Effectivamente, ha variedades estranhas, conhe
cidas de alguns viajantes sómente, e outras que se 
assemelham de tal sorte ás principaes, que só forlnam 
uma. 

E', pois, inutil fazer uma classificação repetida e uma 
descripção superflua. 

Entre essas variedades, ha vinte e cinco que S8 deve 
attribuir unicanlente á influencia climaterica, e são: o 
cão de pastor, da Islandia, da Siberia, da Laponia, o 
cão-lobo, o rafeiro, o grande dinamarquez, o pequeno 
dinamarquez, o dina:marquez malhado, o galgo, o galgo 
de Italia, o galgo de Inglatérra, o dogue, o alãosinho, o 
turco o corredor, o br~co, o braco de Bengala, o cão 
d'agu~,. o pequeno cão d'agua, o sabujo, o· fraldiqueiro, e 
dezessete que são devidas ao Illelhoramen1to introduzido 
pelo homenl e ao cruzaU1en to ; f: ão o cão da Terra
Nova de S. Bernardo, de Montanha, o galgo rnestiço, 
o tur~o mestiço, o grão dogue, o artez, o gozo" o bull
"(logue, o burgo~, o griffo, o pelludo, o fraldeiro, o cão-
leão o cão d' Ahcante e o calabrez. , 
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,PltIMEIRA CA rEGO RIA 

.. 

Os cães pertencentes á primeira categoria tên1 pontos 
con1muns de semelhança: orelhas direitas, focinho 
pontudo, pello cçmprido, são bons para a gu~rda, n1áos 
paraa caça. 

CÃo DE PASTOR 

o. cão de pastor é o, cão da natureza. Entre as outras 
variedades, as qualidades são devidas aos cuidados do' 
hO,mem, em quanto que nesse animal as qualidades são 
instinctivas. 

E' o typo da raça canina e a raiz da qual S3 derivam 
tO,das. as variedades domes~icas. 

E' de talhe m édio" ten1 O, corpo' comprido7 orelhas 
curtas e direitas, o, fO,cinhO, cO,mprido. Sua cauda é hori
zO,ntal, pouco' c~hida, seu pelIO, 'é espesso', compridó, 
IO,uro O,U IllorenO,. 

E' muito, intelligente. 
O cão' de pastor divide-se em quatro' varied,ades, que 

são: o, cão' IO,bo, o, cão de Islandia, o, da Laponia e o da 
Siberia. 

CÃO,-LO,BO, 

E' meno'r que o, cão' de pastO,r e apprO,xÍlna-se mais 
que este ultin10 do typO, selvagenl. Seu fO,cinhO, é pon
tudo' e atilado': suas O,relhas são' direitas: seu pelIo 
branco' O,U amarelladO, e nunca tem a côr IO,ura. Habita o 
nO,rte da EurO,pa: é bO,n1 guarda e muito, affeiçO,adO,. 

CÃo' DA ISLANDIA 

Tem nluita relação' co'm o, cãO,-IO,bO,: em IO,gar de ter 
as O,relhas direitas como, este ultimo', as têm ligei
ramente rebatidas em cima. Esta variedade de cO,nfO,r
rn.açãó é a unica que se O,bserva. E' muito, empregado 
para apparelhar e puxar trens na região' que lhe dá o 
no'me. 

CÃo' DA LAPO,NIA 

MeslUO, .talhe e cO,nfO,rmaçãO, que o, precedente. E' a 
prO,videncia do, paiz em que vive. 

, . 
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São elIes que pucham os trenós, unico vehiculO' possi
vel naquelIas desoladoras regiões cobertas em quasi sua 
totalidade de gelo. 

CÃo DA SIBERIA 

Tem os mesmos caracteres que o preeedente e p1'esta os 
mesmos serviços. E' o cão que vive mais visinho do pólo. 

Sub-variedades do cão de pastor 

CÃo DE MONTANHA 

E' um rnestiço sünples, or:il,lndo do cão do pastor e do 
rafei:r;o. " 

E' de alta e forte estatura, o pelIo ordinariamente 
branco, longo e espesso, o focinho grosso e 'afilado, as 
orelhas curtas e rebatidas. 

Traz a cauda erguida COlllO um pennacho, o andar 
é pesado e lento. 

E' docil, fiel, bonl guarda e poderia p~'estar mais ~er
viços se não fosse muito in~omtnodado pelo calor nas 
regiões planas. 

CÃo DE S. BERNARDO 

E' grande; os membros talhados com unI vigor 
commum, são cobertos de pello aspero, suas largas 
patasparecenl tcr sido dispostas de modo a só difficil
mente entrar na neve, a physionomia éaItiva e intelli
gente, o .andar imponente, emfim, o todo é cheio de 

\ força e dignidade. 
Este animal é o cão de montanha aperfeiçoado. 

SEGUN,DA CATEGO RIA 

Os cães pertencentes á esta categoria assemelham-se 
" pelos caracteres seguintes pe~l<: rente, orelha~ ~eio 

cahidas, fórmas alongadas, aptIdao "para caçar a vIsta 
sómente. 

CÃo RAFEIRO 

Deriva-se do cão ,de pastor: este ultimo, transportado 
dos paizes frios a~s paizes te~perados, perdeu o typo 
'primitivo e deu orIgenl ao raf81ro e ao dogue. 

LIVRO DO CRIADOR 31 
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o rafeiro é de talhe alto: as urelbas são um pouco 
cahidas. Tem a cauda levantada, o pello rente, ruivo 
grisalho,algunlas vezes preto. e br~nco. 

Mais forte que o cão de pa.stor, é como este ultimo, 
robusto, corajoso, bom guarda e excellente conductor de 
rebanhos.--

Divide-se em sete variedades!· a saber: grande dina
nlarquez, pequeno dinamarquez, dinamarquez malhadó, 
galgo de ltalia, galgo de Inglaterra e galgo mestiço. . 

CÂ o G-~ANDE DINAMARQUEZ 

Differe sensivoinlonte do rafeiro. Foi este ultimo que 
transportado ao norte da Europa e principalmente á Di
namarca~ formou o grande dinamarquez. Este animal é 
esbelto, bom corredor e delgado, ê o maipr de todos os 
cães, porém o lnais preguiçoso. 

Esta variedade tende a desapparecer. 

CÃo PEQU~NO DINAMARQUEZ 

Assemelha-se ao antecedente, porém é muito Iuenor. 

CÃo lHNAMARQUEZ MALHADO 

E' dos tres O que mais se assemelha ao rafeiro. E' 
menor, menos esbelto, menos delgado que o grande 
dinamarquez. Seu nome pro\tenl de ter um peUQ branco 
marcado com nlanchas regularmente redondas. 

CÃO GALGO 

Foi produzido pelo rafeiro quando este se transportou 
ao sul da Europa. 

E~ o mais lesto e esbelto de todos os cães, a pelle é 
fina t a ca.beça aloJ1gada, o focinho pontudo. Tem o ventre 
levantado, de onde lhe vem o nome de esgalgado. As 
pernas são seccas e cOlnpridas, o pello de diversas 
côres. 

Este animal é estupido e não tenl atfeição nenhuma 
por seu senhor. Servem-se delle no entanto para a · 
oaça em planicie, por causa de sua ligeireza e excellente. 
vista. 
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cÃO GALGO DE ITALIA 

E' em tudo igual ao precedeete, porém é menor-

cÃO GALGO INGLEZ 

C?nfor~ação e qualidades ) identicas ás precedentes, 
porem mUlto menor. ( 

CÃo GALGO MESTIÇO 

Fôrma unla variedade numerosissima, produzida pela 
ligação do galgo com o fa:feiro. São menos esbeltos que 
os de raça pura e offerecenl uma grande diversidade de 
conformação, e se affastem mais ou menos do typo 
,galgo. 

TERCEIRA CATEGORIA 

Os cães desta categoria, offerecem pouca differença 
entre si : corpo forte, gordo, fôrmas musculosas muito 
desenvolvidas, orelhas rebatidas para cima, cabeça 
grossa, focinho curto, pello rente, physionomia triste 
e cruel. 

CÃO DOGUE 

o dogu,eJoi tambeI? produzid~ pelo cão de pastor, 
quando sob a influenCIa de unl clIma temperado e por 
allianças judiciosas perdeu suas fôrmas primitivas. 

Este cão é geralmente de alto talhe, a cabeça é redonda 
e grossa, os beiços cahidos, as orelhas rebatidas nas 
pontas, a cauda levantada e c.urta, e o pello ordinaria
mente rente e louro, variando algumas vezes. 

O dogue é muito corajoso, ás vezes cruel. 
Divide-se em duas variedades, que são: o alãosinho 

e .o cão turco. 

CÃo ALÃOSINHO 

o alãosinho é menor que o dogue, offerece porénl \ a 
mesma conformação. Como este ultimo, é triste, pouco 

I sociavel e oruel, o que o torna muito util. 
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CÃO BULL-DOGUE 
I 

E' o rnais curto ~ o luais reforçado de toda a raça: 
seus beiços são cahidos, o queixo inferior é proerninente 
e deixa ver os dentes. 

CÃo TURCO 

Distingue-se dodogue pelo focinho nlais cOlllprido, 
orelhas orizontaes, membros delgados e talhe que iguala 
o elo grande gozo,. Tem o pello preto e raro. Fica nluito 
feio quando envelhece. 

Sub-variedades do cão do§'ue 

TURCO MESTIÇO 

E' o produéto elo turco conl o dogue. Conforme pre
domine Ullla das duas raças, ella toma approximada
lllente a respectiva conformação. 

! TERRIER-BULL 

Provem do bull-dogue e do terrier. E' pequeno, curto, 
11lusculoso; tenl a cabeça redonda, o pelio rente, de 
differentes côres ; traz a cauela alta. 

E' yivo, intelligent.e, boni guarda e caça ratos e reptis. 

CÃo GOZO 

o cão ~ozo é um duplo luestiço~ é o pr.oducto da dege
neraçã,o dO dogue. 

Este animal é pequeno, tem a cabeça redonda, grossa, . 
olhos salientes, orelhas cahidas; seu pello, de côr va
riavel, é geralInente curto. 

E' gritador, rabugento; vê-se-o muitas vezes atacar 
os grandes cães. 

QUARTA CATEGORIA 

Os cães da quarta categoria sã.o os yerdadeiros cães 
de raça. 

Suas fói'nw,s são perfeitas, tem orelhas cOlupridas 
e rebatidas, focinho curto, olfato subtil. 
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A subtileza do olfato faz-se "liotar sobretudo na des
coberta e perseguição da caça e mesmo dos homens, 
p~rque sabe-se que muitas raças de cães procuram per
ft,ntamente o~ homens. 

Apodera-se em , vinte e quatro horas das emanações 
de que se acha impregnado, e se dirige para o covil,onde 
se occuIta o animal, cuja pista segue. 

Com um pouco de attenção vê-se que o gaLgo, o braco 
e o rasteiro, são un1 e o mesmo cão mais ou Inenos 
forte e gordo, só differÁndopelo taLhe e o comprin10nto, 
das orelhas. 

São oriundos da França, da Inglaterra e da Allem8:
nha e degeneranl' nos paizes que'ntes como o nosso. 

CÃo GALGO DE CAÇA 

E' de todos os cães o que lnais se affasta do typo pri
mitivo; é a perfe:ção da raça canina. 

Tem o focinho alongado, as orelhas cahidas e longas, 
a cauda fina e levaFltadà. o pollo rente, de côr variave!. 
E' docil, intelligente e facil de instruir. 

Divide-se em sete variedades, que são: cão rasteiro, 
braco, de Bengala, sabujo, pequeno sabujo, cã.o d'agua e 
pequeno cão d'agua. 

CÃo RASTEIRO 

Apresenta pouca differença do galgo. E' sómente 
menor e tem as pernas grossas e o corpo alongado. 

Não é affeiçoado nen1 fiel; no n10n1ento do parto, á 
femea affasta-se muitas vezes de casa. 

Comprehcnde duas especies. 

cÃo RASTEIRO DE BURGOS 

E' um mestiço simples, proveniente do cruzamento do 
rasteiro con1 o sabugo. 

CÃo RASTEIRO DE S. DOMINGOS 

E' uma variedade que nada offerece digna de nota. 
Sua principal qualidade é caçar ratos. 
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CÃO BRACO 

Tem as orelhas mais curtas que o galgo, os menlbros 
menos fortes, o corpo mais alongado; 'em compensaçãe 
o peito é mais largo. 

E' mais intelligente e mais affeiçoado que o galgo, é 
melhor para caçar nos campos que nos pantanoso 

Todo O mundo conhece a maneira de caçar destes 
animaes, que é verdadeiramente cheia de sagacidadé. 

Vê a caça, fascina-a por assim dizer, com receio de 
espant~l-~ e fazel-a fugir, fica immovel, com a curva 
estendIda e a pata levantada. 

O bom cão nunca força, espera muito tOlnpo seu 
senhor nessa posição incommoda. 

O afamado cão de caça, qne os inglezes denominam 
.pointer, é um braco. 

CÃo BRACO DE BENGALA 

E' uma variedade, approximando-se muito do braco 
ordinario, cujas qualidades possue. Seu pelio de ordi
nario é branco, algumas vezes malhado. 

O braco de nariz rachado é um braco ordinario cuja 
separação nasal apresenta uma solução de conti
nuidade. 

CÃo SABUJO 

O sabujo provém do ~'algo, que transportado á Hes
panha, onde todos os anlmaes tem o pello fino e sedoso, 
têm experimentado uma transformação. 

Só se distingue deste ultimo por seu pello comprido e 
suas fórmas mais delicadas. 

Tem as orelhas compridas, largas e cahidas; o pelIo 
é sedqso e de todas as côres, a cauda levantada em 
fórma de pennacho. 

E' bOln caçador, porélu teme o calor. Vale mais no 
campo que na lagôa. E' mais docil e facil de instruir que 
o braco. 

Seu cruzamento com o galgo, o rafeiro e outras espe
cies ten1 dado origem a úma multidão de mestiços, offe
recundo cada raça Ulll gcnero differente. 
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, -CAO SABUJO PEQUENO 

E' muito menor que o precedente, porém apreserttã os 
mesmos caracteres. 

'CÃO D'AGUA 

E' de dífferentes tanlanhos e de di versas côres, ainda 
que geralmente branco; as pernas são curtas e fortes, o 
corpo reforçado, a cabeça -redonda pouco alongada e o 
pello frís~do. Levam-no algümas vezes á caça:. E' o 
mais intelligente detodds os cães. 

CÃo n }AGUA PEQUENO 

Só differe ~o precedente por seu tamanho que é menor 

Sub-variedades do cito aalgo dê ca~a 

cÃo FRALDIQUEIRO· 

E' da mesma naturez~t que O cão sabujo pequeno, que 
lhe deu origern. 

E' peque~o, pouco in~elligente, porém .como é .muito 
amoroso, crIa-se para VIver nos aposentos. 

Tem pelIo comprido e sedoso, sobre as orelhas e resto 
do corpo, rente, mais ou menos manchado de escuro 
ou côr de fogo. 

CÃO PELLUDO 

E' um mestiço simples do cào d'q,gua e do sabujo; é 
de tamanho variavel e possue um pello fino e frisado. 

CÃo FRALDEIRO ou KING CHARLES 

o íraldeiro, duplo mestiço, provém do pequeno sabujo 
e do griffo. E' muito pequeno, lesto, desembaraçado e 
gritador. . 

CÃO LEÃO 

Segundo Butlon este animál é um mestiço simples 
proveniente do cruzamento do sabujo e do dín.amarquéZ, 
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Benion porém é de parecer que eUe seja o resultado 
do cruzamento do ~abujo e do í'raldeiro. 

Este animal é llluito 'pequeno, tem o pelIo longo e se
do~o sobre a parte anterior.do corpo e sobre a parte pos
tenor, o que forma uma crllla e lhe dá o aspecto de um 
leão e111 minis tura. 

CÃo CALABREZ 

\ 
E~ um mestiço simples igual ao dinamarquez: assenle

lha-se 'ao fraldiq ueiro, porém ~ unl pouco nlator E' 
criadq e educado para viver nos aposentos. 

CÃO DA TERRA NOVA 

Este animal é um mestiço simples, proveniente do cru-
zamento do rafeiro e do cão d'agua. ' 

E' de grande estatura. tem o pelIo comprido e sedoso. 
ordinariamente branco nlanchado de preto, cauda curva 
em pennacho, o focinho é grosso, nú e alongado. 

Este' animal é docil e fiel: gosta de estar n1agua. 
Tem os pés palmados que dão-lhe grande facilidade 

para nadar e mergulhar-
Em muitas circumstancias tem salvo pessoas prestes 

a afogarem-se. 

CÃo TERRIER 

E' pequeno, robusto, n1usculoso: a cabeça 3 curta, 
o pello geralmente negl~o e pouco conlprido,marcado 
de lllanchas louras en1 di versos lagares. 

Como é ousado e corajoso, en1prega-se para encur
ralar as rapozas nas roças, onde ás "'Vezes se introduzem. 
Caça e destróe os reptis. 

De seu cruzamento C0111 o bull-dogue sahe unl excel
lente mestiço. 

: CÃo D' A LlCANTE 

Duplo mestiço que. vem do cruzan18nto do alãosinho 
com o pequeno ~abUJo . 
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CÃO GRIFFO 

Mestiço simples que deve seu nascimento ao cruza
nlento do galgo e do cão d'agua. 

E' de talhe médio, tem os pellos duros eriçados, 
louros, rôxos ou pretos, nunca brancos. ' 

E' bom para a caça na lagôa e fiel. 

QUINTA CATEGORIA 

CÃO DE RUA 

O cão da rua é o resultado do cruzanlento' de varie
dades, pertencendo a especies já llluitas vezes ' n1istu"': 
radas. 

Seu cruzamento sendo devido ao acaso, resulta que é 
impossivel 4istinguir a raça. 

Assemelha,-se a todos os cães em geral e a nenhum 
em particular, visto que varia de ta~he , fórma, pelIo, etc. -

CAPITULO Il 

ltIolestias do elo 

No tratamento de diversas /molestias do cão, muitas 
vezes se é obrigado a recorrer a preparações externas 
cuja absorpção é perigosa. 
P~ra obviar este inconveniente, todas as vezes que se 

applicar sobre a pelIe desse animal pomadas e unguen
tos; dever-se-ha açaimal-o e tel-o cuidadosamente neste 
estado durante todo o tempo da medicação. 

Em previsão de uma negligencia involuntaria, rejei
tamos o emprego de todas as substancias qu~ poderiam 
exercer uma acção funesta sobre o organisrno. 

ABCESSO 

(Deposito, postema) 

Quando tratamos das molestias dos outros animaes 
domesticos julgamos ter dito tudo o que é relativo ao 
abcesso. 
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AENÉ 

Aenà agudo, aené chronico. 
Inflammação dos folliculos sebaceos, caracterisado por 

pustulas isoladas, vermelhas, da grossura da cabeça de 
um alfinete. 

Essa doença é muito frequente nos cães. Vê-se pe
quenas pustulas formarem~se !lo começo sobre as 
'regiões centraes e externas, depOIs ganhar as espaduas. 
o pescoço e o resto do corpo. 

Estas pustulas a principIO vermelhas tornam-se ás 
vezes lividas e são acompanhadas de uma comichão 
violenta. , 

Quando 'a molestia começa a desapparecer" as pus
tul~s dão logar a pequenas durezas que seccam e 
formam cicatrizes violentas. 

O aené não é contagioso. conlquanto certos autores 
tenham escripto o contrario. O exame com o micros
copio prova que esta affecção não é devida á sua acç-ão. 

Altel'naln-Se os banhos de farelo com os banhos de 
agua de Baréges. 

Se esses meios forem insignificantes, empregam-se 
as fricções de tintura de iodo, e finalmente as abluções 
de sublimado corrosivo. 

Recommendo a fórmula seguinte: 

Sublimado corrosivo. 
Agua. 

, 

0,50 centig. 
150 gr , 

Quando o sublimado está dissolvido, lava-se por toda 
a parte onde a pelIe está doente, impedindo o cão de 
lamber-se; depois lava-se ligeiramente e começa-se 
esta operação até completa cura. 

GONORRflÉA 

aguda e ul~erosa 

Inflammação da pene do cão com corrimento puru
lento. Suppõe-se a longa duração do coito e as condições 
desfavoraveis nas quaes se opérn, são as causas dessa 
affecção. 

Essa nlolestia é muito commum no cão. principal
mente quando elle fica v.elho. 
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Affecta mais vezes a fórnla chronica que a fórma 
aguda. 

O principal symptoma é o corrimento p~t:ulento de 
um branco avermelhado, que provém da cavidade da 
pelIe, e se accumula na porção da pelle que termina essa 
parte. 
. Póde-se vêr por insta;Ilt~s, o pús cahir gotta a gotta, 
quando os bordos da abertura não estão grudados pela 
dessecação. 

A mucosa fica vermelha, algunlas vezes cavada por 
numerosas ulcerações, e o mais das vezes coberto de ve
getações carnosas, que nunca excedem a abertura pre
.pucial. 

O exterior do prepucio fica raramente infiltràdo, e seu 
desenvolvimento anorinal é devido aos tumores poly
posos que guarnecem o interior da cavidade. 

A primeira indicação consiste em fazer desapparecer 
as secreções purulentas por meio de duchas e injeeções 
emolientes. / : 

Quando a doença resiste a este tratamento emptegue
se as injecções adstringentes; pedra-hume, sulfato de 
ferro, casca de noz. . 

Se as ulcerações em Ioga r .de diminuirem se nlulti
plicam e ganham em extensão e profundidade, recorre
se as injecções de agua de Rabel e agua phagedenica. 

Os humores polyposos cauterisam-se, cortam-se 
quando attingem um grande desenvolvimento. 

INFLAMMAÇÃO 

lntumescencia, ,augmento, pés inchados 

Doença do pé do cão, que consiste eln uma inflamma
ção dos tecidos vasculares situadas por baixo da epi
derme espessa e dura, cujos tuberculos plantares são 
cobertos na sua supercie de apoio. 

Empregam-se banhos frios, compressas adstringentes, 
banhos feitos com soluções de sulfato de ferro, de sal 
marinho, de carbonato de potassa, de pedra:"'hume; 
prescreve-se a dieta durante alguns dias e pratica-se a 
sangria nos seres plethoricos. 

Nos casos de fistlllas, de abcesso e descolamento da 
pelle, opera-se para facilitar o corrimento das materias 
serJ-purlllentas. E' raro recorrer-se á resecção das 
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phalanges, por causa da carie sobrevinda no curso 
desta molestia, quando perigosa. 

ALBUGO 

Belida, nuvem da cornea. 
Dá-se este nome a uma mancha branca que resulta 

do derramalnento de urna lympha concressivel entre as 
laminas da cornea transparente. 

A cauterisação com a potassa caustica e o nitrato de 
prata dão bons resultados. 

AMAUROSE 

Gotta serena. 
A amaurose ~ uma doença caracterisada pelo enfra

queciment<;:> ou perda total da vista, que sobrevem sem 
que exista obstaculo na chegada dos raios luminosos ao 
fundo do olho . 
. O tratalnento da amaurose varia tanto quanto são as 

causas numerosas que podem produzil-a. 
O mais das vezes é sem resultado, sobretudo se a 

doença é antiga. 
Emprega se no principio os purgativos, os vesicato

rios perto do olho, os banhos adstringentes. 
Em caso de inefficacia desses meios é preciso recor

rer aos banhos excitantes, as excitações pelos vapores 
do ethor e do alcool. 

ANEMIA 

E' uma doença caracterisada pela dinlinuição dos 
globulos sanguineos. 

Este estado, opposto á pletora, nã.o consiste, como a 
palavra o indica, en1 uma diminuição da massa do 
sangue, mas sim em um abaixaInento dos globulos 
desse liquido. 

Na anemia, não ha auo'mento da serosidade do san
gue; á I11edida que os globulos diminuem os estados 
pathologicos, nos quaes esse augmento se observa, são 
conhecidos e descriptos sob os nomes de hydroemia, 
anemo-hydroem ia~ 

Póde ser :produzida por mnitas causas, a primeira 
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cousa a fazer é supprimir ou neutralizar a causa pro-
ductora da anenlia. . 

E' preciso, para preencher essas IndicaçÕes, deter as 
excreções exageradas, curar as chagas suppurantes, as 
diarrheas, cessar o trabalho. 

A segunda indicação é reconstituir o sangue tornando 
ao apPÇl:relho digestivo sua actividade. 
~~ra isso um regimen analeppico é imperiosamente 

eXIgIdo, concurrentemente com a administração dos 
tonicos, dos amargos, dos ferruginosos. 

Os Inedicamentos mais vantajosanlente emprega dos ,
são os saes de ferro, a quina, agenciana, as infusões de 
IupuIo, as folhas de nogueira. 

ANGINA 

Esquinencia, nlaI da garganta. 
E' uma affecçã.o inflammatoria das vias digestivas e 

respiratorias superiores, caracterisada pela dyspnéa e 
difficuldade de engulir. 

As sangrias e as sanguesugas, se os cães sã~ pletho
ricos, as fumigações emolientes, as bebidas peítoraes, as 
fricções no pescoço, os cuidados hygienicos, o calor 
continuo, são os meios ernpregados no tratanlento da 
angIna. 

RBEUMA TI5MO GOTTOSO 

o rheurnatisITIO gottoso agudo e bastante frequente no 
cão; as causas que o produzem são divididas em dúas 
categorias 1a, as causas trauInaticas; 2-, as não trau
rnaticas. 

As causas traunlaticas sã.o aquellas cuja acção tem 
. orno resultado cortar o involucro da articulação d pôr 
esta ultima enl reI a ção com o ar exterior . 

As causas não traun1aticas são as contusões, as topa-
das, as pancadas, os choques e as quedas. ' 

A articulação, na arthrite t\aumatica dolorosa, quando 
distendida e a nlenor pressão faz o cão gritar . 

A synovia corre para fóra; os labios das chagas 
ficam affastados, entumescidos e sanguinolentos. 

A febre de reacção ê intensa. 
No uI timo periodo a synovia torna-se fetida, os liga

mentos aIriOlICCenl-se e com a gangrena vem a Inorte. 
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Alnarcha da arthrite é . muito rapida a prinCIpIO e 
lenta no periodo de suppuração. Esta affecção, quando 

-é.:..abandonada termina pela resolução junto á ankilose 
ou pela desorganisação completa da articulação. 

N'um e ifi'outro caso o animal está perdido. 
Os symptomas da a:thrite ag.uda n~o traumatica, são 

a dôr, o calor e a tensao da artlCulaçao. A febre de re
acção existe, porém, com menos força que no prece-
dente. . 

O tratanlento da arthrite traumatica é interno e ,ex-
terno. 

No interno, administram-se purgativos, e entre elles, 
o emetico de preferencia. Se o soffrimente é grande, os 
calmantes, taes como o opio, a belladona, produzem 
bons. effeitos ,. 

As sangrias combatem o .de~enyolvimento da febre de 
reacçãç que é retardada e dlmlnulda. 

No principio, é preciso envolver a abertura feita na 
articu~ação, mantel-a fechada e inlffiobilisar a arti
culação. 

Seguem-se essas indicações servindo-se de talas e 
ligaduras que se amarram na parte,doente, que se torna 
desta maneira immobilisada . 

. Qua.ndo . a articulação é protegida por uma couraça 
que se oppõe ao mesnlO tempo a uma tensão excessiva, 
banha-se conl liquidos refriger?ntes. 

Se a articulação é transformada em um fóco puru
lento, esses meios são perigosos e é preciso supprimil-os 
para dar escoamento ao pús ; os banhos mornos e exno
lientes, as embrocações calnlantes são o que ha de 
melhor 

Quando o pús é de má natureza e ameaça produzir a 
gangrena, recommenda-se fazer lavagens e injecções de 
tintura de alóes e de myrrha d~ssolyidas em agua. 

No tratamento da artlirite não traurnatica, as sangrias, 
as fricções com ponlada de chou po belladonisado, os 
banhos mornos, as lavagens com cosÍlnentos de cabeça 
de dormideira. cataplaslnas emolientes, são meios the
rapeuticos muito efficazes. 

A arthrite chronica succede sempre á arthrite aguda 
e é caracterisa,Ia pela distenção persistente da:s juntas e 
a accumula.ção da synovia em sua cavidade int.eriOl' · 

Essa fórrna chronica' é rara no cão e não dá causa a' 
que elle coxeie. . . 

Esse resultado sera fehz no caso eln que a utilisação 



- 495 -' 

desse animal seja possivel sem recorrer a um trata" 
,mento que fique sem effeito. 

A arthrite rheumatismal annuncia-se por uma incha
ção resultante da impressão da humidade e do frio, nã'o 
se assemelhando nenhuma das causas ás das outras 
arthrites. 

E' precedida de UIna febre mais eu menos viva; de
pois) no fim de um ou dois dias, as articulações se en
tumescem e tornam-se dolorosas, os movimentos são 
difficeis e muito limitados. 

Ql,lasi sS'llpre esta affecção é longa. e termina resol
vendo sem deixar signal. Algumas vezes apresenta in
termittencias e reapparece ,depois, ou expontanemente 
ou pela influencia do frio. 

O tratamento c0fl:si~e na 1(sa!lgria, purgativ~s e 1?rinci
paim ente nos e~etlCos. AsJrlCçães belladonlsadas pro
duzem bom eff~nto. 

ASCITE 

Hydropisia do abdomen 

Com o nome de ascite designa-se uma accumulação 
de serosidade na cavidede do peritoneo. 
, Combate-ee com o emprego de purgativos e diure
ticos. O xarope de abrunheiro, o sulfado de soda e o 
alóes favorecendo as secreções intestinaes, activarn a 
absorpção do derramamento ascitico. 

ASPHYXIA 

A asphyxia é a su.spensão dos phen,9menos da respi
ração e por consegUInte a das funcçoes cerebraes, da 
circulação e de todas as outras. . 

'Deve-se primeiro affastar o cão da causa que produzlO 
o accidente, depois procura·se restabelecer ~ respiraç~o. 
Para isso, insu~a-se ar ~os pul~ões do anImal. o,u poe
se-lhe no narlZ amon~ac.o" cUJos vapores Irrltant~s 
podem ser salutares. FrlCCIOn~-se todo o corpo e apph
cam-se clysteres com o COSlmento de tabaco ou sal 
marinho. ____ ,,_ -, " 
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~TROPHIA 

Emmagrecimento notavel do corpo ou de uma parte 
delle. 
. A a trophia geral, sendo symptoma de UIna outra mo
lestia ordinariamente mortal, resiste a todos os trata
mentos. 

Tambem assim é a atrophia parcial quando é devida 
á suspensão das influencias nervosas e sanguineas. Se 
a falta de ,exercicio produzio por si só esse emmagreci
mento muscular, é falta remediavel fazendo cessar a 

,-causa que prejudicou a conbracção dos musculos e 
usando .das fricções excitantes de essencia de alfazema. 

BALANITE 

E' uma inflanllnação da 111UCOSa da glande e da face ' 
interna da pelle. 

Emprega-se a principio os banhos e abluções conl 
agua de althéa. Se esses meios forem insufficientes 
'para obter a cura, usa-se do extracto de Saturno dis
solvido en1 agua, e as decocções, de cascas adstrin
gentes. 

BLEPHARITE 

E' unla inflamlnação das palpebras, quer affecte a 
totalidade de seu tpcido, quer só occupe a nlucosa ou 
os folhiculos pilosos que guarnecem a borda livre. 

Quando é aguda empreganl-se banhos 8lnolientes 
eonl agua de dormideiras e quando pa.ssa ao estado 
ehronico eollyrios adstringentes. . 

Em caso de insufficiencia destes medicamentos, 
aconselha-se a pomado de nitrato de prata. 

DYSENTEHIA 

C0111bate-se a dysenteria do cão conl bebidas emolien
tes ás <quaes se addiciona algumas gottas de laudano, 
os banhos laudanisados, o descanço e o calor, isto 
quando a molestia ainda está em começo. 

Mais tarde recorre-se aos adstringentes e aos ton.icos: 
a pedra':hume, a nóz de galha as folhas de nogueira, a 
quina, o carbonato de ferro e bs clysteros de an1ido. 
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ENTERITE 

Infiammação da mucosa intestinal. 
Combate-se com clysteres emolientes e cataplasmas 

da mesma natureza. Se houver uma dôr viva, o lau
dano é vantajosamente empregado internamente em 
beber~gens eclysteres e externamente em cataplasmas. 

Os banhos são excellentes. Dieta absoluta. 

TORCEDURA 

Esforço, distensão 

Abalo violento dos ligamentos e partes molles das 
. articulações que póde ser levado até o rasgamento de 
:um dos ligamentos latteraes. J 

A torcedura ésempire deyida á acção de um . movi
n1ento forçado ao qual não se pre~ta a disposição ' das 
superficies articulares e uniões ligamentosas. 

Os principaes symptomas são as dóres vivas, a in
chação, as echymosys e a coxeadura. 

Emprega-se a principio os repercussivos, taes como 
a agua fria, as duchas, as compressás molhadas em 
extracto de Saturno. Se, não obstante essas precauções, 
se desenvolve uma tumefacção inquietadora, é preciso 
recorrer 'ás cátaplasm,fts emolentes e narcoticas. ~ 

.Meia dieta;, repouso absoluto. 

ENTOZOCRIOS 

Vermes que se formam no interior d~ corpo do 
cão. 

Para se destruil-os empregam-se medicamentos an
I . thelminticos ou vermicidas, que são o oleo empyreuma

tico a essen'cia de therebentina, o ether sulfurico e o 
cal~melanos ou o protochlorureto de mercurio. 

Essas substancias devem ser empregadas em jejum, 
e no dia seguinte dá-se o purgante. 

FRACTURA 

Solução de contiI?-uidade de u~ ou rnuit?s ?ssos. As 
causas que det~rmInam a soluça0 de contInUIdade são 
as quédas ou violencias exteriores. . 

LIVRO DO CRIADOR 32 
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HEMATURIA 

Urina ·, dé sangue 

Se é devida á phletora, a l5angria é os purgativos 
são recommendados; se, pelo contrario, é devida á 'as
thenia, recommendanl-se os tonicos e os ferrugino$os. 

A hematuria é sempre o symptoma de certas doenças 
das vias urinarias ou organismo inteiro. 

SARNA 

Affecção cuta,r;.ea, caracterisada por vesiculas duras 
na base, transparentes em cima e contendo uma serosi
dade, a principio limpida, depois purulenta, aconlpa
nhada de uma viva comichão. 

As sarnas são devidas a um animal microscopico 
chamado ascaria. 

Combate-se untando o animal com uma pomada ' feita 
de banha sem sal e enxofre, ou então com uma pomada 
da seguinte formula: . 

Oleo de linhaça 
Nitrato de prata ... 
Flôr de enxofre 
Sal de cosinha. . . 
Pedra hume. 

1.,000 
20 

150 
50 
20 

Pulverisa-se os saes e o enxofre; dissolve-se, evi
ta:q.do qualquer agglomeração, depois faz-se ferver o 
todo, até que o liquido suba, retira-se então. Põe-se de 
novo no fogo, até a segunda subida, e deixa-se resfriar 
a massa que serve para friccionar o animal. 

Uma só fricção basta. 

HEPATITE 

lnjlammação do figado 

Esta molestia é caracterisada por uma tensão e uma
dôr mais ou menos aguda no hypocondrio direito, por 
uma perturbação da secreção biliar e o colorido das 
mucosas em amarello, por uma tosse secca, e por um 
desarranjo das funcções digestivas. 

Os purgativos e os banhos emolientes são preciosos 
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no principio. sê a affecção tende a passar ao estado 
chronico, deve-se empregar o tonico e o emetico como 
purgativo. ' 

Descans6, meia dieta, alimentação leve. 

HYDROTHORAX 

. Hydrope$ia do peito 

Collecção de serosidade na cavidade de uma _ das 
pleuras. 

O hydrothorase é sempre o symptoma de pleurisia 
chronica. 

Esta molestia é ordinariamente incuravel, emprega
se no entanto os purgativos os diureticos, a digitalis, o 
emetico, etc. J . 

Apuncção. é o.ultimo recurso; nunca deu senão re
sultados infructiferos. 

INDIGESTÃO 

Como o cão é muito voraz, a indigestão é frequente 
nelle. 

Combate-se dando-lhe para beber bebidas ·ligeira
mente excitantes, taescomo as infusões de salva, de 
hortelã pim~nta, de cammomilla, de aniz e de coentro. 

ICTERICIA 

Vejp.-se' hepatite 

t?.'i LICHEN VERMELHO 
: '_ •• 11. 

!~ '~~~l.~c:.~{~~~~ 
Sfa r n a a m a r e 1 1 a ., 

Inflammação cutanea, caracterisada pela erupção si .... 
" multanea ou successiva de papulas avermelhadas, ru

;gosas, puriginosas, muitas vezes dispostas em grupos e 
outras vezes esparsas sobre uma região ou em toda a 
superficie do corpo. ,, ' , 

~_ Essa affecção ataca prInCIpalmente os cães brancos e 
os galgos menos os .cães de pello longo . 

E' áS ~ezes aguda, mas na maior parte dos casos 
affecta o typo chronico. . \ 
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Os banhos frios, as lavagens alcalinas, a pomada cam
phorada curam algumas vezes ; em caso de insuccesso 
deve-se recorrer á preparação que foi indicada no artigo 
sarna. 

LUPO 

Darthro de$truidor 

Ulcera coberta de um pús fétido, desenvolvendo-se 
particularmente no nariz, nos beiços e nos testículos do 
cão. 

Esta affecção annuncia-se por tuberculos mais ou me
nos volumosos, lividos. solitarios ou em grupos, segui
dos de ulceras destruidoras, que se cobrem de crostas 
muito adherentes eganham em profundidade e ext.ensão . 

. Prescreve-se os causticos, taes como a manteiga de 
antimonio, o azotato de acido de mercurio, o nitrato de 
prata, as pastilhas arsenieaes, a agua mercurial, agua 
phagedenica, os banhos sulforosos, .etc., são tambem re
ceitados. 

DOENÇA DOS CÃES 

Com este nome designa-se uma affecção de caracteres 
multiplos, que se nota muitas vezes no cão durante sua 
mocídade. ~ 

Esta denominação cOlnprehende diversos phenome
nos e symptOlnas pathologícos observados nos animaes 
da raço canina, antes de seu crescimento definitivo'. 

Coincide geralmente com a segunda dentição. 

MASTITE 

Inflammação da parte glandulosa das mammas, e de 
seu tecido cellular lnter-Iobular 

As pancadas, as quédas podem causar a inflammação 
.aguda de uma mamma e determinar, pela continuação, 
um engorgitamento ou induração. 

Esses engorgitamentos têm uma grande tendencia a 
degenerar em schirro, quando não se cuida em trataI-os. 

E' sobretudo na continuação do parto que a mastite 
aguda é frequente. 
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A mastite annuncia-se pela febre e pelo engorgita
mento das mammas, que tornam-se duras; a secreção 
leitosa é supprimida:. 

Se a affecção não cede ao tratamento, a fluctuação se 
manifesta, a pelle adelgaça-se e perfura-se para dar sa-
hida ao pús. . 

No principio empregam-se antiphlogisticos : banhos e 
fomentações emolientes. 

Mais tarde, quando " a dôr é viva, recorre-se ás cata
plasmas e aos banhos feitos com cosimentos de dormi
deiras, de belladona, etc. 

Se a suppuração fôr inevitavel, usam-se dos unguen
tos, das pomadas de louro. fortemente beUadonisadas. 

A collação puruh:mta estabelecida é preciso punccionar, 
para evitar urna grande desorçanisação. 

Os engorgitamentos leitosos se dissipam por meio de 
cataplasmas de ferrugem, de azeda. banhos de extracto 
de Saturno, etc. 

METRITE 

As causas mais ordinarias são as contusões, os rasga"
mentos, as maFlobras inhabeis feitas durante o parto, etc. 

A inflammação do utero é caracterisada por uma dôr 
viva, por um calor intenso e uma tumef3;cção, estenden
do-se ao ventre, aos lombos, _á vagina e ao sacro., pela 
inchação da vagina, alteração dos orgãos visinhos, etc. 

As cataplasmas nos I0111bos, as injecções erriolientes 
na vagina formam o remedio usado. ' 

A. dieta e as tisanas quentes são igualmente recom
mendadas. 

Quando a doença tende a passar ao estado chronico, 
sustenta-se o organismo com tonicos e faz-s~ inj ecções 
vaginaes com o perchlorureto de ferro dissolvido em 
agua. 

I ~ 

NEPHRITE 

Annuncia-se por uma dôr aguda, um calor abrazador 
na região dos rins e da bexiga. 

Ha suppressão de ourin'a ou então esse liquido torna
se pouco abundante, só corre ás gottas, é sanguinolento 
e ás vezes depõe um sedimento esbranquiçado; quando 
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à doença contem areias nos rins, a urina mostra-se car
regada dessas areías. 

As cataplasmas no dorso, as bebidas de semente de 
linhaça/ e a dieta são os meios que convem mais. 

A nephrite chronica é geralmente mortal; póde-se 
comtudo 'curàr com o emprego dos refrigerantes e diu
reticos. 

PERITONITE 

Inflammação do peritoneo chamada traumatica, quando 
sobrevem pela continuação de feridas profundas, interes
sando os intestinos. 

A peritonite aguda é caracterisada pela febre, escassez 
de pulso. tristeza, recusa de alimento; a dô'r do ventre 
augmentando a pressão e o abatimento geral. 

Obtem-se uma -feliz resolução empregando as sangue
sugas, as cataplasmas sobre o ventre~ os purgativos e os 
diureticos en1 pequenas dóses e as bebidas emolientes. 

Dieta e calor continuo. 
No estado chronico deve-se insistir nos causticos e 

fricções irritantes.. . 

PHTHIRIASE 

Doença' causada pelo desenvolvimento dos piolhos .. ':, 
Os banhos e as fricções sulfurosas, os cosimentos de 

fumo, a essencia de therebentina, de benzina, 01eo de 
,petroleo matam quasi sempre os piolhos. 

PITYRIASIS 

InfIammação chronica, superficial e escamosa da 
pelIe, caracterisada por uma descan1ação farinhosa da 
epiderme, sempre aCOIupanhada de um lig~iro prurido. 

Emprega-se para curaI-a os banhos emolientes; se 
forem insufficientes recorre-se ás pomadas sulfurosas, 
que se alternarD C0111 os banhos alcalinos . 

CHAGAS 

Solução de continuidade feita n9.8 partes moUes por 
uma caut-;a ll1echanica. 

Nas ,cha.gas por instrum{}ntos cortantes deve-sp. cuidar 
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na união dos labios da chaga por meio de tiras, emplas
tros ou melhor de suturas. 

Se a adhesão se produzir immediatamente, espera-se 
a suppuração que se trata como já disse. 

As chagas feitas ,· por talhos não podem curar-se sem 
suppuração'. 

As que são feitas por arnias de fog9 são necessarias, 
exigem para que se consiga bons, resultados, tres indi .... 
cações: 

1. a Limpar a chaga. 
2. a Extrahir os corpos estranhos. 
3. a Facilitar a suppuração e cicatrisação. 
A primeiraprescripção é facil de observar: lava-se 

cuidadosamente, com agua morna no inverno e fria no 
estio, as partes doentes, tendo o cuidado de juntar os 
pedaços de pelle e 'as carne~ cahidas.' 

A e;xtracção dos corpos estvánhos não é sempre facil, 
quando estes ultimos estão collocados profundamente; 
fi ui tas vezes a presença de um homem entendido é 
indispensavel á cura. 

Para as chagas por queimaduras, os banhos frios, as 
compressas e os banhos adstringentes, · a pensadura 
com ceroto opiado ou saturado, o affastamento do fQgo, 
são n1eios bons. 

Qnando ha uma abundancia de suppuração trata-se 
pelos meios ordinarios. 

Nas chagas por perfuração, deve-:..~e primeirarnente 
extrahir os corpos estranhos; recorre-se depois aos 
. banhos, ás duchas e ás lavagens 'refrigerantes . 

. Muitas vezes se é obrigado a fazer aberturas profundas 
e produzil-as de modo que terIrlinem pela suppuração. 

Nas feitas por mordeduras, se os animaes que mo.,r
deram forem sãos, trata-se de unir as bordas da ehaga 
por meio de tiras e suturas; outras vezes opera-se a 
suppuração. ' 

Quando as chagas são contusas, lavam-se cuidadosa
mente, extrahem-se os corpos estranhos e conduz-se á 
suppuração; esses meios são sempre seguidos de bom 
resultado. 

N3:s por suppurações deve .. se preserval-'as ta~toquantó 
possIvel do contacto do ar; lava se com a tintura -de 
alóes diluída em agua e vinho aromatico. 

Pulverisa-se COlll pós de genciana, de quina, afim de 
tonificar ~ as carnes. 
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PLEURISIA 

As pançadas ou quedas sobre o thorax, as feridas pro
fundas, os resfriamentos, as mudanças repentinas de 
temperatura, são as causas ordillarias da pleurisia. 

Seus symptomas são indisposição geral, inappetencia, 
tristeza, dóI' sobre o thorax pela percussão, respiraçãQ 
curta e accelerada, taes são os symptomas dessa affecção. 

No principio, as pequenas sangrias repetidas, as fric
ções excitantes nas costas com vinagre quente, os sina
pismos no ventre, fazem grandes serviços. 

A esta medicação junta se as ti sanas de borragem, de 
sabugueiro ou de tilia, contendo emetico, ou melhor 
ainda. nitrato de potassa, duas a quatro vezes por dia. 

Dieta, alimento leve depois, e de mais sustancia á 
medida que a convale:scença chega. 

Quando a pleurisia tende a" passar ao estado chronico, 
é preciso collocar sedenhos nas costas, enlpregar o 
calomelano, o nitrato de potassa ou a digitalis. 

Forma-se algumas vezes derrammentos no peito cau
sados pela hypersecreção das pleuras. 

PNEUMONIA 

Quando a inflamnlação se limita a invadir a sub
stancia pulmonar, chanla-se sünples, quando' é acom
panh~da de bronchite ou de pleurisia, cha~a-.se compli
cada e tamberr.L brdnco-pneumonia no prImeIrO caso e 
pleuro-pneumonia no segundp. 

A pneumonia é devi~a aos resfriamentos, ás mudanças 
bruscas de temperatura, que determinam primeiro a 
congestão do pulmão e mais tarde a inflam:qlação deste 
orgão . 

Tristeza, falta de appetite, febre, sede ardente, tosse 
secca no principio e acompanhada depois de vomito 
roxo e sanguinolento, respiração frequente, dôr no 
thorax pela percussão, colorido amarello das mucosas, 
tal é o ajuntamento dos symptomas da pneumonia. 

Sangrias no principio, sinapisnl0s no ventre, os se
denhos ·nas costas o mais perto do logar doente, são 
excellentes meios. ' 

Internamente emprega-se o enletico duas vezes por 
dia ou em dóses de 10 centigrammos em ·tisanas enlO~ 
lientes. Póde-se tambem empregar os purgativos. 
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Quando a pneumonia é acompanhada de uma circula-
9ão actíva OU" de pulsaçôes do coração. precipitadas 
Junta-se ao emetico o pó de dígitalis. . , 

Se o animal é fraco applica-se' tonicos, taes como a 
dulcamara, a folha de nogueira, etc. 

Dieta no principio~ alin18ntação leve, alimento durante 
a convalescença. . ' 

POLYPO 

Excrescencia carnuda, produzindo-se nos conductos 
naturaes do corpo e principalmente nas mucosas do 
nariz, da bocc?-, da madre e da vagina. 

O tratamento é simpl~s, quando os polypos são pe
quenos e pouco profundos , difficil quando são grandes 
e alojados muito longe. • 

No primeiro caso 'liga-se-os, arrancam-se o~ cor
tam-:-se. 

Quando é impossivelservir-sedesses meios cirurgicos:, 
recorre-se á applicação do acido arsenioso interna
mente. 

))ESTRUIÇÃO DO RECTO 

Quando o recto do cão sae e fôrma um tumor mai~ ou 
menos grosso, dQloroso e injectado, vê-:-se este animal 
lamber-se nluitàs vezes e sacudir a parte trazeira. 

Como tratamento, experimenta-s8' prim,eiro os banhos 
adstringentes com perchlorureto de ferro dilui do em 
agua. 

Se esses meios forem insufficientes, faz-se escaarifi
cacões na superficie da nlucosa e depois de uma sangria 

', que a desentupa, opera-.se a reducçãoJ mantendo .0 cão 
de pé ; as pe,rnas posterIores sobre um plano maiS ele
vado que as anteriores. . . 

Com mão unl pouco habIl, recalca-se até que a 
parte quebrada reentre completamente. _ 

Tapa-se depois com pannos que se prendem sabia
hlente.por lueio das ligaduras que passam ao peitoral e 
sob o ventre. 

VOMITO 

E' o ncto pelo qual as substancias solidas ou liquidas 
contidas no estomago são lançadas fóra. 
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Quando um cão, sem doel1çaconhecida, faz esforços 
seguidos de vomitos, é pre~iso certificar-se se elIe comeu 
muito, se sahio durante o dia . 

No primeiro caso deve-se deixar obrar o animal .que 
se cura por si mesmo; no segundo ,so bretudo ' na 
época mn que a polícia lança bolas, o vomito é um 
feliz resultado~ visto que faz expelIir materias toxicas. 
, E' preciso tamben1 qpressal-o, applicando-Ihe emetico 
ou ipecacuanha. . \ . 

TOSSE 

Cura-s3 a tosse do cão com o laudano, o opio, o ex
tracto de belladona. 

RAIVA 

o ção dalnnado fica primeiro triste e abatido; con
serva-se acocorado em um canto, grunhe muitas vezes 
sem causa apparente ; na maioria dos casos recusa 
COlner e beber. 

O mal fazendo progressos, a agitação do animal au
gmenta, seus olhos inflammam-se, seu olhar fica amea~ 
çador ; começa a vaga~UJldear com as ore~has cahid~s, 
a cauda pendente, a boeca espumosa e a hngua de fora 
é então que se lança sobre os homens e sobre os 
anÍlnaes que encontra na sua passagem; rnorde cor-
rendo e sem parar. . 

Ha alguns que perdem a voz e que não fazem ouvir 
nem gritos nen1 huivos; quasi todos experimentam 
convulsões ao aspecto da agua e dos corpos polidos 
sobre os quaes se lançam furiosanlente para mordel-os. 

O primeiro accesso de raiva dura pouco tempo, é or
dinariamente leve seguido de um pouco de cahna que o 
animal conserva até que sobrevenha novo accesso. 
l· Durante os instantes de cahnil, que separam os 
accessos, o cãodamnado fica abatidoetriste;teln o dorso 
curvado, o pello eriçado, a cabeça baixa; finalmente 
sobrevern um segundo e de}?ois um terceiro accesso; 
as 'forças esgotam-se e o anImal morre em convulsões. 

Tratamento preventivo .-Quando um animal foi mor
dido por UIn carnivoro damnado, é preciso, apre,ssar-se 
'em cauterisar-se as chagas, afim de destrUIr o VIrus ra
bico, a\ltes que elle seja absorvido; pratica-se esta cau-



-507-

terisação quer com o fQgo, quer cornos causticos" taes 
como os aci~os lllineraes concentrados a pedra de cau
terio, a pedra infernal e principalmente com manteiga 
de antimonio. ' 

Mas antes de proceder-se á cauterisação, é bom la
var-se a chaga com agua fresca; depois de cauterisada 
é preciso fazel-a suppurar durante um mez óu seis se
manas com o auxilio de um unguento irritante. 

STOMATIfE 

A stomatite é devida á inflammação na bocca de be
bibas ou alimentos muito quentes, de substancias acres 
e c3usticas. ' 

O cão atacado desta affecção recusa comer. baba 
muito,'tem a bocca quente', vermelha e dolorosa.'Deve
se dar-lhe bebidas adocicadas, leite e sôpa para ali
mento. 

Na stomatite ulcerosa , passa-se na superficie das ul
ceras, uma rolha embebida de agua de Rabel pu caute
risa-se com nitrato de prata. ' 

Quanào ha gangrena da lingua, a cauteris:;lção e o 
arran'camento da parte doente são indispensaveis. , 





NONA PARTE 

Criacão das aves , 

COMPREHENDENDO 

a gallinha, ° pato, ° marreco, o perú, o cysne, 

o ganso, a gallinhola, o pavão, o pombo e 

o canario, i seguido de instrucçoes sobre a criação 

do coelho e do porquinho da India. 





CAPITUlO I ; 

Ristorieo das aves de gallinheiro 

No Oriente, desde os tempos mais remotos até hoje, 
têIIl:-se estoJ;'çado com ardor na ~riação dos pombos . 
. No Egypto, desde .a IVclymnastia, acha-se men

CIonado e a Genese cita-o como ave domestica ;' na Eu
ropa~ porém, só mais tarde é que elle foi introduzido, 
pois presume-se que não tenha sido possuído pelos 
Gregos depois da época de Homero. 

Os Romanos tornarmu-s? por sua vez tão apaixonados 
pelos pombos que~ segundo Plinio, (1) pagavam certas 
raças por preços fabulosos. . 

Na idade IÍlédi~ ·os senhores que tinham réservado: 
para si o direito . de pombal, possuiam muitospom bos. 

Hoje na Inglaterra, na Belgica, nos Estados-Unidos, 
na lndia e em Ceylã9, sociedades de amadores de 
pombos tem-se fundado corn · o fim de oecuparem-se 
com a formação de novas raças e de sua propagação. 

Ha poucas aves que tenham suscitado tanto enthu
siasmo, que tenham sid9 objecto de tantas tentativas de 
criação como o pombo. 

Ha muito tempo que se utilisa os pombos como men
sageiros; os Persas passam, por ter sido os iniciadores 
neste sentido. 

O perú é originario da America, de onde foi importado 
para a Inglaterra no tempo de Henrique VIII~ e para a 
França em época controvertida. Um dos historiadores 
de Hené d' Anjou, este rei ao qual os caçadores devem a 
importação da perdiz vermelha da -ilha de Chio, diz que 
este monarcha criava perús em 1420, o que não é acei
tavel, pois a America só ·foi descoberta em 1492. 

Escreveram tambem que em 1508, no reinado' de Luiz 
XII um bando de mouros expulso de Granada pela in
qui~ição, o trouxe com o nome de dini ao vis~ondado 
d~ Allier e lhe deixou o n0111e de sarraceno. t 

Segundo dados colhidos em diversas chropicas, su~ 
introducção teve logar no tempo de FranCIsco I e fOI 
devida ao almirante .Philippe de Chabot, ao passo que 
outros ,historiadores attribuem sua introducção na 

1 Plinio, Historia natural, .. liv. x, cap. 37. 
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França aos jesuitas que tentaram primitivamente sua 
acclimação e criação em ponto grande nos arredores de 
Bourges, na época do casamento de CarlosIX. , . 

-* Seja como fôr, o perú era conhecido na Europa em 
1526, pois lê-se a descripção em um Ensaio His

. torico da Agricultura l'l:0 XVl seculo, publicado nessa 
data por Gonzalú Ferdir1ándo d'Oviedo. 

Em 1557, em Veneza; um edito prohibio cornel-o para 
dar á especie o tempo de se propagar. 

Vindo da India, o parJão era ainda tão raro na Grecia 
no tempo de PericIes que o mostravam em cada neo
menia corno curiosidade e Eliano diz que elIe valia 1000 
drachmas. 

Segundo Columella e Barrão, foi o orador Horlensius, 
quem primeiro em Roma, fez matar um pavão para. a 
sua meza, quando deu uma recepção no collegio dos 
Pontifices. Haviam consagrado o pavão a Juno. 

Os Etolios passam pelos primeiros Gregos que pos
suiram a gallinhola. Parece tamb~m que esta ave, 
criada outr'ora em Roma, desappareceu em um-a certa 
época, pois não se encontrou mais vestigios antes do 
XVI ' seculo nos escriptores especiaes. Foralu com cer
teza os Portugue~es que a trouxeram da~ costas de 
Guiné . e a reintroduziran1 na Europa no secuio XVI, 
dando-lhe o nome de pintado de onde os francezes to
filaram o seu de peintade. Algumas sub-raças de galli
nholas formaram-se depois dessa época. 

Apezar de alguns restos terciarios e quaternarios 
deixados na Europa pelo !fallo, esta ave foi durante 
muito tempo rara; permaneceu"de certo modo confinado 
na Asia, onde tinha sido domesticado, pois eIle não é 
visto representado sobre os monumentos do Egypto e 
nem a Bíblia, nem Homero o citam no numero das aves 
de gallinheiro. 

Pôde-se fixar sua introducção na Europa no VI se
GuIo antes da nossa era; Aristophanes e o primeiro 
autor que o luenciona. 

No começo da era actualo gallo já se acha-va nluito 
espalhado; os Romanos possuiam, segundo ColumelIa, 
um de cincd dedos. 

Era criado até na Bretanha, onde Cezar diz tel-o visto, 
mas sua criação fazia-se unicamente como ornamentação. 
Os habitantes não o com.iam, obedecendo sem duvida a 
um preconceito analogo ao que tem sido observado eln 
diversas tribus contemporaneas. 
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Não existia na Ameríca; por' occasião da descoberta, 
as primeiras importações foram feitas em 1835 no platô 
de Bogotâ. pelos companheiros de Federmana e no Brazil 
pelos Portugueles. 

Sua acclimação offectuou-se sem · difficuldades, e foi 
como o cavallo um dos primeiros animaes introduzidos 
na America. 

Depois outras importações tiveranl lagar da Europa 
para a America, e cruzamentos entre as raças importadas 
foram executados. 

As 'gallir,thas são como os' pombos, as aves sobre as 
quaes se fazem mais tentativas para 9rear raças e sub
raças; estes ensaios nunca fora.çn tão numerosos, tão 
perseverantes como actualmente, em que a criação das 

. aves tomou uma extensão - notavel, tanto para a pro
.' . :ducção dos ovos e da carne como para a nlultiplicação 
, , dos individuos de fantasia e ornamentação. 

Nas ilhas , 'Philippillas e em diversas ilhas da Sonda, 
o gallo é uma especie de companheiro para os insulares, 
que o levam no hombro ou naprõa do batel, que todas 
as manhãs o lavam, alisam-lhe as pennas, fallam-Ihe e 
o amestram para os com ba tes . 

Se o gansocommum foi ,primitivamente domesticado 
pelos Aryas, e conhecido cedo na GreCia~ seria temerario 
affirmarque outrp,s nações o tenham escravisado, sem 
conhecer o que tinha sido feito na Asià. . 

Com effeito, con10 o ganso commum oriunco do ganso 
sel~ager'n, os Egypcios possuiam um palmipede semi
domestico designado pelu nome de Vulpa'nser ou Ganso
Rapoza, na linguagem hyeroglifica elIe represeuta a 
dedicação da mãe pelo filho, porque, dizern, 'lança-se ao 
agressor para salvar QS gansip.hos. 

l\fuitos pensam que esta ave é o, ganso bernache, affir
mando outros ser o ganso todorna. 

O ganso ordinario 'era muito. esti~ado. dos Romanos, 
sendo conhecido de todos o motIVO hIstorlCo de ser salvo 

. ~ Capitolio por sua vigílancia, que os determinaram a 
ISSO. 

O desenvolvimento que toma o seu figado' sob a in
fluencia da engorda não lhes tinha escapa,dó. Mais tarde, 
foi igualmente apreciado na Europa e muito em voga 
nos gallinheiros, onde o~cupou o primeiro lagar até á in
troducção do perú. 

No rpeiado do seculo XVII, uma outra especie de gan ... 
50) de origem americana, o ganso do Canadá ou ganso 

LIVRn ~n I"DT .. nnn aa 



de gravata (Au~er canadensis) foi introduzido na Eu
ràpa , ahi sua multiplicação foi rapida e nos arredores 
de Paris, no seculo passado, era tão commum como o 

'ganso ordinarioo . 
,A Europa recebeu tam bem a importação do ganso 

,cygnoide: e do ganso carunculado o 
O pato ordinario foi o unico animal domestico creado 

na Europa até o XVI ,seculo . Na Am'->rica, antes da dt's
cob 'rta, os Indios tinham domesticado o pato almisca
rado C) (Anas m08chata. Lino) que tambem se chama 
pato da lndia, por se julgar naquella época ser a Ame-. 
rica esta região do continente asiatico. 

No começo do · XVI seculo, introduziram-nio na Eu
ropa, onde se acclimou e lTIultiplicou-se soffrivelmente, 
em razão de seu grande volun1e e da fUllcção de produc
tor de mestiços que elle exerce. 

Ulteriorrnente na Europa fizeram importações da 
China. da Carolina, da Malasia de outras especies de 
patos, e crearam-se nos gallinheiros 'uma quinzena de 
raças e sub-raças o 

A creação do pato, em razão da vor lICidade e do poder 
digestivo dest '1 palmipede, de sua resistencia ás moles
tias, da rapidez de seu crescimento e dos productos que 
fornAce, deve merecer especial attenção dos que se entre
gam á exploração das aves de gallinheiro. 

CAPITULO 11 

o gallo e a gaUinha 

:Esta ave; disse Buffon, embora a mais commum de 
todas, não é ainda bastante conhecida, excepto pelo .' 
pequeno nU1llero de p '~soas que fazem um estudo par
ticular da~ prúdueções d l. naturúza, e ha poucas que não · 
tenham alguma co usa a aprender sobre os detalhes de 
sua fórma exterior, sobre a estructura de suas partes 
internas, sobre seus habitos naturaes ou adquiridos, 
sobre as differenças relativas ao sexo, ao clima, aos ali
mentos, ,finalmente sobre as variedades das diversas 
raças que mais cedo ou mais tarde sep~ram-se da fonte 
prirniti \ra. 

(1) Jean do Le.ry, H;,.toi1"e d'uli Dogage fait en la 'erre du. B,.etil, aa
ir.me nt dite .A.mertqu4t . 
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Mas se o gano é muito pouco conhecido da maior parte 
dos homens, não é menos embaraçador para um natu
ralista classificador, que não crê conhecer um objecto 
senão quando soube encontrar um logar em suas classes 
é em seus generos ; pois se, tomando os caracteres ge
raes de suas divisões methodicasno numero dos dedos, 
colloca-o' entre os que tem quatro, que fará da gallinha 
de cinco dedos, que é certarnente uma gallinha mesmo 
muito antiga, pois que remonta áo tempo de ColutnelIa 

I que deIla falla como de uma $"allinha de distincção ~ qu~ 
se faz do gallo uma classe a parte caracterisada pela 
fórma singular da cauda, onde collocará o gallo sem 
mitra e por conseguinte sem cauda, e que nem por isso 
deixa de ser um gallo ~ que se adlllitte por caracter desta 
especie de ter as pernasguil rnecidasde pennasatéotalão" 
não ficará embaraçado com o gallo calçado que tem pen
nas até a origem dos de,dos e do gallo do Japão que ten1 
até nas unhas 1, finalmente, se ,;querclassiLic<tr os galli
l1.aceos na classe dos granivoros e que no numero e na 
estructura de s.eus estomagos e de seus intestinos julga 
vêr claramente que são oom effeito destinado~ á 'alimen
tarem-se de sementes e de outras materias vegetaes, 
como explicar este apetite que mostraln pelas minhocas 
,e por qualquer carne crúa ou cozida. a ,1Henos que não 
se persuada qu~ a natur,eza. ~ençio feito a ga:llinha gt'a- , 
nivora pur seus longos Intestinos e , por seu du1Jo esto
mago~ a fez tam bem verluiforlue e lne~mo carni vora por 
seu bico um pouco cUrvo, e antes não con virá; se é de 
bôa fé, que as conjecturas que assÍln se permitte sobre 
as illtenções da natureza e os' esforços que se' tenta para 
~ncerrar a inesgotavel varindadede suüs obras no~ li
mites estreito~ de um methodo particular~ não parecem 
ser feitos para dar desenvolvün~nto ás idéJ,s vagas e ás 
peq uenas es pecu .ações de uD! es piti to que .Hão: póde ,con-

. ceber ás grandes, e que por ISSO tanto maIS se àffasta da 
: .: verdadeira marcha da natureza e do conhecimento real 
" de suas producções t ' 

Assim sem pretender sujeitar a enorme famili~ das 
aves a ~m meth ,jdo rigoroso nem enc.Jrral-a inteira 
nesta especie de ~':q~te scientifico, de q.ue ,apezar de todas 
as nossas precauçoes, esciJpar-Se-hla sempre alguns, 

. contentar-nos-hemos em censurar aquelles que nos pa
recerão termais relação en~r,esi?~ procuraremos fazer-os 
conhecer pelos traços maIS característicos de sua con-
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formação exterior e principalmente pelos pnnc lpaes 
factos de sua historia;----

O gallo é uma ave pesada, cújo andar é grave e lento, 
e que tendo as '3.zasmuito curtas, não vôa senãoraras ' 
vezes, e algumas vezes com gritos que exprimem es
forço; canta indifferentemente de noite e de dia, mas 
não regularrn'ente em certa's horas, seu canto é muito 
differente do da gallinha, embora hajam ~lgumas 
que tenham tambem o gJ;ito dó gallo, isto é,. que 
façam o mesmo esforço da garganta com um I menor. 
effeito; pois sua voz não é tão forte e este grito não é, tão 
bem articulado ~ esca vaca a terra para procurar a 
alimentação; engole tantos pequenos seixos como se
mentes, e nem por isso digere peior ; bebe tomando 
agua no ,bico e levantando a cabeça de cada vei ~ 
para engulir, dorme muitas vezes com um pé levantado 
e occultando a cabeça debaixo da aza do mesmo lado; 
o corpo em situação natural sustenta-se quasi pa ... . 
ràllelo ao plano de posição,o bico pela mesma fórma, o ' 
pescoço eleva- se verticalmente, .a fronte é ornada de · 
uma crista vermelha e carnuda, e a parte de baixo do 
bico de rima dupla membrana da mesma côr e da mesma 
natureza não é no entanto nen1 da carne, nem das 
membranas, mas uma substancia particular, e que não 
se assemelha a nenhuma outra. 

Nos dois sexos, as narinas são collocadas dos doris ' 
lados da cabeça, com uma pelle branca por baixo de. 
cada orelha; os pés tem ordinariamente quatro dedos, 
algumas vezes cinco; mas s81upre tres adiante e o resto 
atraz ; as pennas sahem duas a duas de cada tubo, ca
racter bastante singular que foi percebido apenas por al
guns naturalistas; a cauda é quasi direita e comtudo:~ 
capaz de inclinar-se do lado do pescoçoedo lado opposto; . 
esta cauda, nas raças de gallinaceos que tem uma, 'é 
composta de quatorze pennas grandes que se dividem 
em dois planos iguaes, inclinados um para o outro e que 
se encontram por seu bordo superior debaixo de um 
angulo mais ou menos agudo; luas o que distingue o 
macho, 6 que as duas pennas do ' meio da cauda s~o 
muito mais longas' que as outras, e curvam-se eIYl arco; 
as pennas do pescoço e da mi tra são longas e es
treitas e os pés são armados de esporões: é ver
dade que se encontram tambem gallinhas que , tem es
porões, mas isto é raro, e as gallinhas que os possuem 
tem muitos outros pontos de semelhança com os gallos; 
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sua crista- é levantada bem com,o a cauda, imitam o 
canto e procuram assemelhar-sea elle~ nas cousas mais 
essenciaes ; nem por issoddve-se consideraI-as como 
her~aphroditas, pois que sendo incapazes das ver
dadeIras fupcções do gallo, são, a falIar verdade;in
dividuos viciados, indecisos. ' 

QUALIDADES ESSENCIAES A UM BOM GALLO 

" . 

Um bom galIo é o que tem fogo nos olhos, nobreza no 
..andar, libei'dade em seus movimentos e todas as pro
porções que annuriciam força. 

'. ColumelIa era de opinião que não. s~. devia , dar mais 
de cinco galIinhas a um galIo; ainda mesmo que tivesse 
'cincoenta não deixaria de cobril-as toda$, não se 
podendo garantir que todas as suas copulas sejam reaes, 
efficazes e capazes de fecundar os ovos. . 

Seus desejos são tão impetuosos . como fr~quentes as 
suas necessidades. 

De manhã, quando se lhe abre a portfl, do gallinheiro, 
onde elIe foi encerrado durante a noite, .o primeiro uso 
que faz de sua liberdade é juntar-se a suas gallinhas; 
'paryce que nelle anecessi<;lade de com8r é secundaria; 
e quando é privado de suas galIinhas -durante algurn 
tempo, dirige-,se a primeira ave feinea que encontra em
·bora pertença ~lla a uma especie nluito differerite da 
sua. 

Quando se quer uma gallinha de raça pura, é de ne
cessidade combinar as fôrmas da gal1inha com as do 
galIo ; mas se procura~se variar e mesmo aperfeiçoar a 

, .especie, deve~se cruzar as raças. 
f " 'Esta observação não havia . escapado aO$ antígos: 
~ Columella diz positivamente que os 'melliores fnl.ngos 

são os que se originam da mistura de um gallo de raça 
estrangeira com as gallinhas COlllmuns. ' 

Em todos os casos deve-se escolher a reproducção de 
gallinhas de olhar vivo, crista fluctuante e vermelha, 
que não tenha esporões ; as proporções de seu corpo são 
em geral mais leves que as do macho; no entanto tem 
as pennas mais largas e as pernas mais baixas; algumas 
pessoas dão preferencia ás gal~inhas ' negras, como 
sendo mais fecundas que as brancas e podendo escapar 
mais facilmente á vista penetrante da ave de rapina. 

O gallo tem muito cuidado e mesmo desasocego por 



- 518-

suas gallinhas ; não as perde de vista, as conduz, as 
defende, as ameaça, vae procurar as qué se affastam, e não 
se entrega ao prazer de corner senão quando as vê todas. 
comerem em redor delle a julgar pelas differentes in
flexões de sua voz e pelas expressões de sua physio
nomia, não se pôde . duvidai~ que não lhes falle diffe ... 
rente:::; líllguas ~ quando· as perde dá signaes de pJzar ; 
em bora tão ciosos cnmo amorosos não maltrata ne
nhuma, seu ciu llle_ não o irrita senão contra seus con
currentes ; Stl apre~enta-se um ontro gaUo, sem lhe dar 
tempo de nada emprehender; corre violeutamente cóm 
as pennas eriç~das, lança-se sobre seu rival e lhe dá 
um tei moso até que um ou outro succumba, ou que O 
recL~nlvind;) lhe ceda o campo de batalha, o desejo de 
gozar, sempre muito violento o leva não sômente li 
affastal' qU1:.dqu81' concurr~llte, como talllbem qualquer 
obstaculujllnocente; b )te e mata algumas vezes os pintos 
para goz, r mais á vontade da gêlllinha , 

A-s gallillhas não telll necessidade dos gallos para 
produzirem ovos; uascem incessantemente do cacho do 
pvario', os qua(ls independentemente de qualquer com
mUllicação, pódeIn ahi engrossar e engrossando ad ..... 
quirem sua madürez, destacam-se de seu calice e de seu 
padiculo, percorrem b ol.?iductu8 eln todo o seu cumpri
mento, continuando 'assimilam por uma força que lhes 
é pI'opria a lYl11 pha de que a cavidade deste oviducto 
está cheia. cUillpõelna sua clara, SU'IS 111embranas. suas 
cascas , e s; co llse:çvalll nesta víscera até que suas 
fibras elasticas e sensíveis, sendo contrafeitas, irritadas 
pela presença destes corpos tornados d'ora em diante 
corpos estranhos, entram em contracção e o impellem 
para fôra. , • 

Estes Ov.os são tudo o que pôde fazer a ~atureza proli- :,> 
fica dag'allinha, só e abandonada a si mesma; produz 
bem 'um corpo organisado capaz de un1a especie de 
vida, mas não um animal vivo semelhante á ella e 
capaz mesmo de produzir outros animaes semelhantes; 
é preciso para is to o concurso do gallo e a mis
tura intin1a dos liquidos sen1inaes de ambos os sexoS, 
mas uma vez dfectuada essa nlistura, os efleitos são 
duraveis. 

Harvey observou que o ovo de un1a gallinha separadà . 
do gallo ha vinte dia:::; não era lnenos fecundo que os qüe ' 
ella linha pusto pouco depois da copula. mas o embryão 
que continha, rteln por isso se achava mais adiàntado, 
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e não se devia deix:al-o debaixo da gallinha menos 
tempo para abrir: prova cetta de que o ca~or só 
não basta para adiantar o desenvolvimento do pinto, 
mas que é preciso ainda que o ovo esteja)formado, Ou 
a~tes, que elle se encontre em logar em que possa trans .. 
·pIrar, para que o embryão que encerre seja sUGceptivel 
de incubação, por outra fórma, todos os ovos que ficas .... 
sem no oviducto vinte e um dias depois de terem sido 
fecundados, não deixariam de realisar a eclosão, pois 
que teriam tempo e calpr necessarios para isso e as 
,gallinhas seriam ora oviparas, ora viviparas. 

CAPITULO IH 

Ogallinheiro 

Os gallinheiros devem satisfazer a certo numero de 
requisitos para que as aves não soffram na sua pos ... 
tura ou na sua sauda. 

, O frio e o calor. excessivo fazem parar a postur~, das 
gallinha~ e as predispõe para adoecer; ,a humidade, a 
falta de limpeza e de ventilação lhes determinam doenç'rl, 
lllais ou menos facil é deduzir quaes as condições a que 
se deve attender na con~tr-qcção dos, glllinheiros. 

A melhor exposição de um gallinheiro é para o nas-=
cente ou para o sul, segundo o clinla; nunca porém ao 
norte. , , 

Um gallinheiro deve ter muitas janellas para que seja /',,'" 
facil a ventilação, e 'todas ellas conl vid.raça~ e portas de 
'madeira. 

Na construcção de um gallinheiro deve-se evitar, sem
pre que fôr possivel, a madeira, caso, porém, tenha de 
recorrer-se á este material, convém que, ao menos, não 
apresente fendas e que se pinte a oleo. 

Os ninhos não devem achar-se no chão, mas a certa 
altura, pelo menos de um metro, facilitando o accessQ a 
elles por meio de poleiros: Os melhore~ nin~?s são oS 
de metal por se poderem lImpar com maIS faCIlIdade. 

O pavÍrI:lento do 'gallinheiro deve estar um pouco, SU .... 
perior ao nivel g81'al do solo, deve ser empedrado e co
berto de uma camada de arêa ou de terra que será reno" 
vada . com frequencia. . 
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A dimensão do gallinheiro depende, é claro, do nu
mero de 'aves que aloja, devendo ser tal que a cada 
cabeça correspnnda a um decimetro· quadrado. 

Como é sabido, todas as aves e especialmente as gal
linhas, gostaIl1 dedormir ~empol~iradas. Para issoen
costam-se ás paredes poleiros, forInando com o solo 
um angulo de quarenta e cinco gráo,s. 

Este::; poleiros, travessas de madeira perfeitamente 
arredondadas, c'om o diametro de Om,03, distantes entre 
si 50 centimetros, devem ter o comprirnento necessario 
para as aves não estarem muito apertadas, nem muito 
,separadas ; isso se consegue dando para cada cabeça 
20 centünetros de largura. 

O gallillh~iro deve dar para um pateo espaçoso, pelo 
menos dez vezes maior que elle, arborisado para que as 
aves tenham sombra durante as horas do calor, no verão. 
A communicação entre o gallinheiro e o pateo é feita por 
uma peqw'na porta, por onde não possa sahir de cada 
vez mais de uma ave. 

As aves domesticas não devem estar reunid~Js em 
grande quantidade. Devem estar separadas por classes 
e por idades. ", 

Os gallinheiros devem ser frequentemente cavados: 
um~ vez por semestre no inverno e dURs vezes no verão. 

Os ninhos devem ser limpJs com todo o cuidado, e 
como dissemos, renovada a camada de terra ou areia que 
cobre o chão. 

PRECAUÇÕES A TOMAR DURANTE os GRANDES FRIOS E os 
GRANDES CALORES 

Durante 0$ grandes frios .-Deve-se fechar hermetica
mente á noite todas as aberturas do gallinheiro e evitar 
principalmente as correntes de ar,' retirar os poleiros 
du~ante as fortos geadas e substituil-os por uma espessa 
camada de boa palha ou de sambambaia. 

Evitar que as aves permaneçam na neve, que se reti
rará o mais cedo que fôr possivel e que se substituirá por 
palha's nüudas, fetos, serragem de madeira, cinzas e em 
uma palavra por todas as outras cousas que impeçam as 
aves ae ter muito frio nas patas. 

Procedendo-se assim, evitar-se-ha soffrimentos aos 
volateis, mas querendo-se que as gallinhas ponham, ha 
mais ainda a fazer: é preciso aqueceI-as. 
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Muitos criadores já fizeram experiencias. 
Uns, com o auxilio de· um excellente systema, . sem 

duvida, mais prilnitivo, difficil de executar, offerecendo 
certos inconvenientes, além disso, que consiste em 
accumular esterco de cavallo fresco nos gallinheiros e 
em substituil-o no fim de um tempo, mais ou menos 
longo, isto é, quan.do não dá mais calor. 

Outros, com o auxilio de tubos contendo agua ou 
calo riferos . 

E', na nossa opinjão, nestes dois ultimos systemas 
que o criador deve procurar a combinação que lhe per:
m,ittirá chegar mais facilmente ao fim que se propõe. 
isto é, uma ' maior producção em um lapso de tempo 
menor poss~vel. . 

Para as aveo de producto deve ser como todos os 
outros animaes. 

Uma boa gallinha deve produzir ovos durante quatro 
annos, depois ' deve-se mataI-a, pois os que ella pro
duzirá d'ahi por diante não compensa a despeza. 

Durante os g-randes calores. - Os gallinheiros serão 
-regados e lavados muita~ vezes, á tàrde de preferencia, 
e nenhuma das aberturas, comprehendendo o ven.ti
lador, deverá ficar fechada. 

Quando se temam rapozas e gambás, deve-se pôr uma 
grade nas janellas e portas, mas tudo deve ficar aberto. 

As dejecções" principalmente nesta época, deverão ser 
\ retiradas com o Inaior cuidado e le~adas para ' longe do 
galli nh eiro. 

A agua deve ser fresca e limpa e dada em abundancia, 
bem como não se deve poupar plantas verdes. 

CAPITULO IV 

As mais eeleb:res raças de gaIlinhas 

Neste c.apitulo faremos a descripção dos caracteres 
das melhores gallinaceas, tomando ,por guia o que a 
respeito escreve na sua excellente obra La Balse Cour, 
L. Mauger 

RAÇA DE CRÉVECillUR 

Esta raça é originaria ~a povoação normanda de 
Crevecreur, onde ainda hoje é encontrada em grande 
quantidade. 
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Carlos J aeques no seu livro Le Poulaillett faz a 
seguinte apologia da gallinha de Crevecceur,: 

( Os ossos são ainda mais leves que os da Houdan ; 
a carne mais fina, maisbrarica, mais curta e engorda 
com mais facilida9-e. 

« Os pintos são de uma precocidade inaudita, pois 
podem ser engordados ; em doi~ mezes e meio a tres, 
e podem ser comidos já em muito bom estado quinze 
dias depois de nascidos. ' 

« Com cinco mezes úma peçà desta raça é q uasi 
completa corno estatura, peso e qualidade. 

« A franga de 5 a 6 mezes attinge o peso de tres kilo
gra~mos e o frango gordo attinge a quatro kilogrammos 
e mero. » 

A raça de Crevecoour é conhecida em todo . o mundo. 
( De todas as raças francezas foi a que soffreu menos 
cruzamentos. 

O que distingue a Crevecoour de todas as outras raças 
gallinaceas é o seu conjuncto, sua plumagem uniforme, 
de cõr preta verde luzidia, bronzea,da. . 

Além disso o seu topete distingue--a muito. O gaBo 
tem ademane~ altivos, c~rpo volurnos9, cubico e largo. 

A cabeça que é grande, é coberta de um grande topete 
cahindo graciosamente para traz no gallo, e direita e um 
pouco~nclinada para diante. na gall~nha. 

Acrlsta, em forma de chIfres, nao é e não devê ser 
volumosa. 

Na gallinha é exceSSÍvan1ente pequena e por assim 
dizer perdida no topete. 

As barbas, i~to é, as membrauRs que pendem por 
baixo da cabeça, são muito desenvolvid :s no gaBo e 
quasi desapparecelll na gallinha, debaixo das pennas 
de uma enorme gravata. . 

As orelhas são esbranquiçadas, igualmente pequenas, 
são tan1bem oocultas pelas pennas do topete. 

As patas são fortes, o pé curto, de côr preta azulada. 
A gallinha de Crevecmur põe uma grarlde quantidade 

de ovos, porém não choca-o:::;. 
Os pintos ao nasoerem, são brancos e amarellos; 

exigem muito espaço e principalmente herva en1 abun
dallcia , póde-se porem criaI-os tan1bem eUI pateos. 

N'este caso porélu e hecessarfo ter-se n1uito cuidadQ 
com elles. 
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RAÇA DE ItOUDAN 

A galIinha de Houdan é certamente e incontestavel
mente uma das melhores raças fl'ancezas. Reune com 
effeito, á elegancia do porte e da fórrna á belleza e gar
ridice de sua plumagem, todas as qualidâdes que se 
póde exigir. . 

E' excellentepoedeira, o~ ovos são de bom ta ... 
manho, e é muito facil de engordar; a carne é muito 
deliéada e fi n a. I 

Na idade adulta ella attinge até 3 1/2 kilog. 
A plumagem é crespa,sempre brilhante, o topete 

gracioso e levantado, a crista larga e muito desen
volvida, no gallo principalmente, dão-lhe um aspecto 
dos mais agradaveis. 

Alguns autores pretendem que a gallinha de Houdan; 
origina-se do .cruzamento da raça '. Cr~vecmur e da raça 
Dorking, porém sem affirmar queeaa remonte a Uma 
raça primitiva, e que não é o pr,-,ducto de nenhum cru
zamento, pensamos que constitue uma verdadeira raça ·. 

A raça pura deve ter invariavelmente a plumagem 
composta de branco. e. preto com reflexos esverdeados, 

l não deve ter pennas ama relIas, ver~elhas ol!. pardas; 
. o amarelIo palha mesmo deve ser conSIderado como um 
signal de degetlerescencia. As duas nuanças não-devem , 
ser confundidas juntas, porém sim distincta~ ~ os frangos 
de dois a tres mezes pódem no entanto ter grandes 
manchas brancas e pretas, porém devem desapparecer 
para dar logar ás manchas regulares. 

Depois do primeiro anno, a plumagem tem uma ten
dencia muito accentuada para branquear. 

a topete, que é preto e branco, deve ser forte e de 
bôa conformação, levemente levantado na gallinha, 
quasi direito no gallo, com algumas pennas cahindo 
sobre o bico. 

As tres pennas da ponta das azás são inteiramente 
brancas; as pellnas das barbas. d~vem ser longas; as 
orelhas pequenas, brancas e dISSImuladas debaIxo das 
pennas. 

A gravata desce até a terça parte do pescoço e deve 
ser mais estreita na SU~l base que na extrenlidade. 

Finalmente a pata deve ser forte e guarneoida de 
seis dedos bem destacados. 

A gallinha de Houdan, embor(l de uma raça betn c&-. 
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racterisada, apresenta numerosos casos de degeneres
cencia e para conserval-a pura. é indispensavel que o 
criador proceda todos os annos uma rigorosa " s~lecção. 

Deve reformar sem piedade todo indivi<i.1.ID que não 
apresente os signaes caracteristicos exigidos, e não deve 
conservar para a reproducção senão aves da 'primeira 
escolha. 

A gallinha de Houdan é geralmente muito socegada ; 
cisca pouco e contenta-se com um espaço relativamente 
restricto. 

Acclima-se com facilidade " em qualquer região. , 
A verdura enl abundancia, não lhe é tão indispen

savel como ás CrevecCBur~ porém como acontece com 
todas as aves, lhe é muito util e impede o aquecinlento 
que gera as mo]estias e vroduz nluitas vezes a morte > 

Os pintos dão-se bem com qualqv.er alilllenttição e 
criam-se com uma facilidade tal que torna altamente 
estimada esta raça. 

A gallinha não choca. 

RAÇA DE LA FLÉCHE 

O gallo de La Fléche é de grande porte e sua plu
magem é completamente preta; a cl'ista fórma dois 
chifres inclinados para diante, affastàdos em cinla~ as 
barbas são muito longas, as orelhas grandes, muito vi
siveis e brancas. 

As narinas sãó guarnecidas de carunculos carnudos. 
Só tem quatro dedos. 

A g,allinha tem igualmente crista bipartida, porém 
muito menos desenvolvida que no gallo. E' completa
mente preta. 

Muitos amadores pretendem que foi creada com o 
auxilio da raça Breda COln a CrevecCBur, porélll não 
existe certeza a esse l~ espeito . 

'O que não offerece duvida é que a r ;l ça existe desde 
tempos immemoeiaes ~ "r eproduz-se com uma regula
ridade perfeita e é considerad.'1 com justa razão, como 
uma de nossas nlais beIlas e luelhores raças francezas. 

Esta raça tem uma grande fl}cilidade para a engorda e 
a carne é excellente. A gallinha é Il1uito poedeira 
porénl má chocadeira. 

O pinto de La Fléche tem a cabeça e as costas 
pretas, o peito branco e a extremidade das azas ama
ralladas. 
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RAÇA DE MANS 

Esta raç~. gallinacea franceza é muito apreciada pc 
causa da sua rl,lsticidade, de suas fôrmas, de seu peso 
de sua carne branca, fina e delicada, e tanlbem por se 
excellente poedeira. 

Attinge facilmente o peso de 3 a 4 kilog.rammas e seu 
ovos são grandes e muito brancos; tem muita relaçã 
quanto á fôrma com a gallirha de La Fléche. 

RAÇA DE BRESSE 

A raça da Bresse divide-se em duas grandes va 
riedadfis. 

I 

Uma preta e outro parda, porém incontestavelment 
a preta é a unica verdadeira e a unica seja digna d 
attrahir a attenção dos criadores. 

A fôrma é redonda e allongada; a cabeça coberta d 
uma crista simples, curvá na gallinha e direita no gano, 
de grossura média; as patas que apenas possuem quatr 
dedos, são côr de chumbo. .j 

E' de bom tamanho. I E' muito precoce, tem carne dE 
licada, branca e fina; é bôa poedeira e os ovos sãl 
grandes e muito saborosos. 

E' bastante rustica. 

RAÇA HESPANHOLA 

A gallinha hespanhola é 'uma das mais bellas da Eu· 
ropa. 

O gallo é de porte lanceado a cabeça tem um, 
enorme crista simples, regularmente ,dentada, As barba, 
são delgadas, pendentes e roseas. As orelhas são muit~ 
desenvolvidas, brancas e parecem confundir-se com a: 
faces igualmente brancà~, mas apresentando reflexo 
azuJIados. 

A plumagem é inteiramente preta; (1) tem quatr 
dedos. ' 

A gallinha tem as faces brancas como o gallo e larga 
orelhas da mesma côr. ' 

1 Conhece-se uma variedade branca e uma azul. P. B'rocchi, Trai. 
de 30ologie agricole, Pariz 1886. 



A raçae~panhola ébôapoedeira e de excellente carne. 
O gallo ' é pouco rustico, porém a gallinh:1 não apre

senta o mesmo defeito. 

RAÇA DORKING 

Desde tempos immemoriaes a raça Dorking é. consi-
derada na Inglaterra como a prim eira. , 

Subdivide-se em diversas variedades. Estima-se prin-
cipalmente a especie prateada ! 

Segue-se'a variedade chamada cuco e depois a dourada, 
que pouco difrere da prateada . 
. O gallo Dorking tem a cabeça grande, trazend<;l uma 
crista simples, tem desenvolvida, regul . rmente dentad ; 
as barbas são larga ~, as orelhas peqúenas, muito ver-
melhas. \ 

Tem cinco dedos; a plumagdm é de um a Ilarello dou
rado, com azas, cauda e peito' na variedade douradas. 

A gallinha tem cI'ista bem desenvolvida, a coloração 
porém é menos brilhante que no gano. 

E' bôa poedeira, choca bem e trata com muito cui-
dado os pintos 

Os dorkings são afamados por excellencia. 
São muito sensiveis á hl.1midade e ao fl'io. 
O dorking d~ idade pód~ pesar de 3,500 a 4,000 kilo

grammas e meIo, e sem ser tão precoce com a Cre
vecreur e a Houdan, é no entanto de rapido cres
cimento. 

RAÇA CAMPINA 

o gano desta raça tem as cost~s, o peito e as coxas 
de cô~ branca; as azas apresentam duas fachas de côr 
preta sobre fundo branco. 

As pennas da cauda são pretas . 
A g (dlinh~ teln quasi a mesma coloração. 
E' gallinha po~deira por excellencia, não ha outra 

que a iguale quallto ao numero de ovos. 
E' originaria da Bdgica. 
Não choca, e embora de apparencia abaixo do porte 

das gallinhas ordi llarias, fornece' muita carne e não é 
raro vel'-se os ,gallos chegarem ao p13S0 de tres kilo
grammas. 

Engorda com facilidade. i'-
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A raça pura subdivide-se em duas variedades bem 
distincta~; uma prateada e outra dourada, em cada 
uma das quaes' ainda se encontra a variedade de. crista 
simples e de crista dupla. 

A de crista simples passa por ser melhor poedeira e 
pôr ovos maiores. 

A gallinha Campina não deve ser alimentada com 
muita f,lrtura quando se quer que ellas ponham bastante. 

,São mui~o , rusticas e cont~ntam-se ' com qualquer 
alImentação, podendo serem cfladascom proveito nos 
menores pateos, 

E' menos precoce que a , CrevoccBur e a Houdan, 
porem muito mais que a La Fléche, a Conchinchina \ e 
outras, no entanto não· attinge o seu maximum de peso 
senão com a idade de dois annos. _ 

Apresenta além d'isso a vantagem de pôr muito cedo, 
o que é de grande utilidade. 

O pInto da gallinha Ca~)pina (variedade prateada) tem 
a cabeça amarella com manchasneg'l'as, dorso ama
rello; as azas são pardacentas, o peito e o ventre 
brancos. Nas costas, perto da mitra, vêmJ..se algumas 
nu~,nchas negras. -

O pinto da , Campina (variedade dourada) tem o corpo 
de côr vermelha escura; nas costas e na cabeça vêm-se 
algumas riscas negras. 

RAÇA LANGSHAN 

E' uma das raças mais formosas, de grande porte e 
muito volumosa. 

Sua plumagem é de côr verde metaI1ica, a crista é 
grande, simples e dentada. 

A g .,llinha de Langshan tem a cauda erguida. 
Os tarsos da Langshan são cumpridos e finos, côr de 

ChUIllbo com uma nuança vermelha e'ntre os dedos. 
A Langsh n deve merecer toda a attenção dos cria

dores de gallinha, por ser muito rustica, facil de criar, 
bôa mãe, e excellente ·poedeira. 

Tem além di~so, apezar do seu corpo e4Ctraordinaria
mente volumoso, a vantagem de poder-viver em um 
cercado muito pequeno. .; 

O pinto Langshan tem pennugempreta, porém o 
peito e o ventre são branco amarrellados. 
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RAÇA HAMBURGUEZA 

A gallinha de Hamburgo não tem topet,e; a crista é 
arredondada por diante, pontuda por traz, lnuito es
pessa, e eriçada de pequenas pontas. 

As orelhas 'são muito pequenas de côr branca naca
rada ; a plumagem é ás vezes dourada, outras vezes, pra-
teada e algumas vezes preta. . , 

A gallinha é excellente poedeira e póde ser c,onside
rada como uma das primeiras a este respeito. 

Pôe cerca de 260 ovos por anno. 
Cria-se com facilidadê. 

RAÇA BREDA 

A raça dos Breda compõe-se de tres variedades: Ulna 
preta, uma azul e outra bl~anca. . 

E' de bôa estatura e de um certo peso; comtudo a 
variedade preta é mais rustica e a maior. 

As fórmas desta raça são fortemente accentuadas, o 
peito é~ largo, em attitude altiva. 

A cabeça muito caracterisada, não tem crista porém 
no logar d'elIa encontra-se urna cavidade. 

As barbellas são muito desenvolvidas e as patJs guar
necidas exteriorménte de urna linha de pennas. 

Os individuos, cuja crista apresent'l pequenas ramifi
cações sobre os bordos ,exteriores devenl ser cuidadosa
mente eliminados, pois estes signaes indicam ou uma 
mistura de sangue estrangeiro ou un1a degenerescencia. 

Um gallo pó de attingir o peso de 3 1/2 a 4 kilog. e uma 
galIinha o de 3. 

A carne da gallinha Breda, muito abundante, é excel
lente e muito delicada, principalmente quando está bem 
gorda. 

A galli nha Breda é excellen te poedeira porém má 
chocadeira. 

Os ovos são grandes e muito sab.:>rosos. 
A raça Breda tem-se tornado extremamente rara. 

RAÇA BRAHMA ARMINHADA 

Eis o que diz L. Manger, a respeito desta 'excellenta 
raça. (1) 

1 L. Manger. LaBálu Couro Paris .. 1884. 
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«Os Brahma arminhado8 (admittindo o que com Chades 
Jacque contestamos) que se possa dar a qualificação de 
raça a ayes' que não passam de yariedades da raça con
chinchina, são Uln dós mais bellos typos das sub-va-
riedade~ desta raça. "." 

«Põe muito, e como ave de gallinheiro, para viver 
presa é uma das nlelhores sób d~versos pontos de vista; 
a carne é Inuito delicada; é 1TIuito rustica ; os pintos 
criam-se conl a rnaior facilidade e é sus~eptível de ad
quirir Ulll peso superior ao de todas as outras raças de 
Shangai. · . 

«Charles Jacque diz mesmo que em condições de 
libe~dade conveniente, pôde-se dizer que nasce de saüde 
e crIa-se. » 

«A classe inteira d;' s aV(js de Corichinchina, tomada 
collectivamente} ,não constitue, propriamente fallando, 
senão uma variedade da e-specie 

RAÇA BRAHMA PUTRA 

E' tambem uma variedade e não uma raça como im
propriament-e se diz. 

A plumagem é de côr parda escurà ou parda ama
rÊdlada e cauda preta. 

RAÇA CONCHINCHINA 
\ 

Esta raça distingue-se pelO' pequeno d~senvolvirnento 
das azas, coütrastando conl a grandeza e força dos 
membros inferiores. 

O sternum (osso do peito~ é muito saliente, as costa são 
plainas, horizontaes, as patas são completamente em
plumadas sobre face anterior, a . cau~a. é muito ~u~ta. 

O gallo tem as faces nuas, a crIsta e slmples, dIreIta, 
dentada, muito, espessa na base, as barbellas são arre
dondadas, as orelhas curtas.; la plumage:m é ordina
riamente de1im louro claro) cophecem-:se porém cinco 
varieeades, a saber. 

1. o A loura ou buff-cochin. 
2." A preta, . ,. ' 
3.' A branca, 
4. o A perdiz, 
5.° A cuco. 

LIVRO DO CRIADOR 34 
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CONCHINCHINA BUFF-COCHIN 

o gallo desta variedade attinge 'fiuitas vezes 13 a 14 
libras de peso, po'rém a nlédia é de 11 a :l2libras. 

I As gallinhas pesaln'8 a 10 libras, si se mantêm de bôa 
saude e que sejam bem alimentadas" seu peso ~ug
mentará geralmente até o terceiro anno. 

O porte e a fórma do gallo devem ser dis9tínct~s, 
nobres e muito magestosos : o peito é muito largo, for
mando uma linha direita do esta mago ás coxas, o dorso 
é curto e largo, a cauda muito pouco elevada, com
parada a das outras aves, asazas excessivamente curtas 
e comprimidas ao corpo; as coxas excepcionalmente 
curtas. gros.sas, relativamente ao resto do corpo. 

A cabeça pequena e conservada muito direita. 
O porte da gal1inha buff-cochin deve ser semelhant~ 

a do gallo elTl g'eral porém conserva-a muito mais baixa. 
Esta qualidade de aves deve ser alimentada de modo 

St não engordar 111uito, para que não percam a qua
lidade de pôrem. 

CONCHIN,CHJNAS ' BRANCAS 

C01no todas as variedades de aves brancas,são menos 
rusticas, menos faceis de criar que as de côres car
regadas, e nunca attingeIl1 o peso de algulnas outras 
variedades. 

No entanto são muito prolificas e bonitas. , 
i COMCHINCHIN<\S PERDIZES 

Nas conchinchinas perdizes, 3. gallinha teIn a penna 
l1luito uniforme e pintada. 

Quanto ao gallo é prato-vermelho, isto é, corpo preto 
COIl1 rnanchas v0rmelhas ou amarellas, e cada penna 
accentuada de preto no centro. 

O dorso e a parte superior das azas são vermelhas e 
poder-s~-hia antes dizer dourado. 

São de força inferior ás conchinchinas louras, lHas 
cuidando-se e alimentando-se bem os frangos chega-se a 
obt~J aves de um volume bastante consideravel, princi:
palmente tendo-se cuidado de fazer Ulna selecção judI
ciosa e reforn1ando-se todos o~ individuos que apre
sentam signaes de rachitismo . 

• 
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nAçA PERSA 

Esta raça 1 designada no seculo passado pelo nome de 
gallinha sem lnitra, tem os s6guintes caracteres. 

Estatura pequena, ossos leves, cabeça -grande, r6.,... 
donda, ovelhas grqnd~s e papillotad&,s, bar,bellas pe- : 
qu.enas, faces nuas, crIsta pequena, torcida, bico com~ 
prIdo e p.equeno, ' pl~J~agem variada, porém. o que a 
torna maIS earacterIstIca é a ausencia absoluta d~ 
Bppendice caudal. - - '.. 

A gallinha persa é muito rustica, tem carne muito 
delicada e por esta razão deve merecer a attenção dos 
criadores. 

RAÇA LEGHORN 

o Leghorn branco que ~assemelha-se muito ao typo 
Persa, excepto na plumagem, teIn patas d(3 um amap~llo 
brilhante e não tem pennas nos tarsos. 

A face é vermelha, as orelhas brancas. A crista:no 
gallo é delgada, direita e estriada. 
- Na gallinha cahe COlno na raça hespanhola. 

O gallo tem a cauda bem guarnecida de bellas pennas 
muitocompríâas. 

- Os anin1aes da raça Leghorn são vivos, robus~os e 
te~ um ,porte soberbo. , -

As gaUinha.s poern ovos muito grandes, porém em 
geral mostram-se pouco dispostas a chocar. 
' - Os píntos são muito fortes e o crescimento é rapído. 

RAÇA. DE BRIGA 

o gallo da raça de briga tem o pescoço comprído, 
forte "e graciosamente curvado; o mantelete (1) curto e 
espesso~ o,peito. largo, o dorso - curto e largo ~ntre as 
esp~duas, o con]uncto é robusto e duro, com o peito e as , 
cQstas perfeitamente direitas estas adelgaçam ... se ao 
approxímarenl-se da cauda; as azas s~ largas. fortes e 
IDl,lito approxirnados das costellas . 

Os jarr8tes são fortes, mu.sculo~os, curtos e mu~to co
bertos de pennas bastante Juntas, as pernas um pouco 
alongada$, ~ortes, mas não grosseiras, são çobeptas de 

t , , . ~ . . < .... -

l P~nna$ tl,Ue cobrem.() ~stPÇO QO ,g~llo , 
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finas escamas, os pés são espalmados e delgados de 
n10do ,a apoiarem-se beln-, no chão, os dedos l.ongos e 
affastados para enterrarem-se bem no chão. 

A 'plumagem muito espessa pOSSÚ6, um brilho que 
não p6de ser igualado. 

A cauda do gallo e compridada, int~iramente curva 
atraz. 

A Cabeça é bonita, ,estreita e longa como a de um 
.g'algo, o bico 111acisso nà base é forte e bem curvo, o 
olho é gTandeJ muito cheio e de brilho lustroso; a 
orelha e a f ace de Ul1l . vennelho escarlate, a crista é 
simples', direita e delgada. O e~porão, que é excessi
vamente pontudo e forte, quando o gallo é de raça pura 
deve , ser collocado nluito em baixo. 

Muitas vezes as gallinhas desta raça t8111 esporões. 
Na gallinha; a cabeça é menor, a face mais comprida 

e mais longa. ! ~ 
A crista pequena, estreita, é collocada em baixo sobre " 

a fronte, e é dentad3: com igualdade e bem direita. 
As orelhas e as barbellas devem ser pequenas. 
Opescoço, por causa da ausencia de pennas, no man .... 

telete parece mais comprido e lnais delgado que o do 
gallo. 

, t As pennas da cauda são muito juntas e não em fórma 
de leque como frequentemente se encoI).tra. ' 

A "plumagenl é tão fina que a fórma da aza deve ser 
muito visivel e os contornos exteriores não dissimuládos 
pelo corpo. , 
. As variedades de c0111bate são muito numerosas, pois 
por temor de UIna deterioração na coragem ou na 
fórma, tern-se recorrido muitas vezes aos cruza'mentos 
entre as. principaes variedades desta raça de sorte que 
resultou urn grande ·numero de sub-variedades. 

Mr. Jonh DOllglas, de Clumber A viariés, fallando dos 
gallos de briga, diz: 

«Os gallos de briga de azas de pato, para serem cor
\rectos na éôr devem ter o l11antdete de UHl branco 
belII ' cb .. ro, CO,l1 Ullla leve nuança anlarello-palha senl 
que no entanto o am:tl'ullo dOlllino sobre as penllas. 

(A plurnagolll das costas devd S01' quanto possivel da 
côr da do mantele'tu, as espaduas de côr rnarr011, o peito 
e a cauda bem pl'etos. 

«(As ' gallinhas que ~e junttill ;\. c~tes gall~s devem 
ter o pescOço de uma lluança Pl·<.Ü\,;lda dara, rIscada de 
Freto, o prateado subindo até á crista, nlas unl pouco 
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mms carregado acima dos olhos; -0- 0 pescoço e a parte 
superio~ das espa'duas, de um azuladopard,o, mas 
pouco dlfferente do resto das pennas ; a mais leve ten'
dencia para o vermelho ou para o pintado, é um defeito, 
o peito côr de salmão é o mais estirnado. 

Para se obter gallos com azas de pato, a gallinha 
deve ser filha de pae e mue desta raça, 

O gano a eIupregar deve ser preto avermelhado puro, 
pois com um gallo ··,cruzado ,pôde-se ficar Cl.-rto que 
não se alcançará peito preto . 

RAÇA DE PADUA 

As gallinhas da raça de Padua são m~ito notaveis por 
causa do curioso t?pete que faz qellas verdadeiras aves 
,de ornamento. 

Em geral são boas poedeiras, porém más choca-
ideiras. . 

A variedade chamada Hollandeza tem a plumagem 
completamente preta, salvo o top~te que é branco, menos 
uma pequena linha de pennas pretas que borda a parte 
superior do bico, em seu nascimento. 

, Esta deve cahir de um m,odo regular em redor da 
... cabeça . 

. I ' A crista é extremamente p~quena. As barbellas e as 
orelhas são quasi imperceptiveis. As ·patas são muito 
finas e s6 têm quatro dedos. , 
, A carne da gallinha de Padua é excellente, e ell~ é bôa 
poedeira. ' 

I· 
RAÇA DE PADUA PRATEADA 

Marcot-Didieux desc'I'eveu assim os caracteres da 
raça de Padua prateada. 

«A gallinha, . de bom porte, é: de plumagem abun
dante e ,variada; a cabeça possue um grande 'topete de 
pennas co~pridase abun~antes, que occupam as partes 
exteriores da cabeça e que cobrem por assim dizer OiS 

olhos, o bico é tino e côr de chumbo, o corpo rédondo e 
bem feito, dá-lhe um p<?~te e aspecto gracio~o. A ca~da 
é levantada e elevada horIzontalmente, as patas são,finas 
cor de chumbo e muito baixas. 
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)") O galIo é muito semelhante á gallinha. 
,;As aves daMa raça são martsas, talvez pC}r-causa da 

vista liínitáda pelas pennàs do topete. 
(t A carne é excellente, além disso é muito precocé e ê 

bôa poedeira, e o~ ovos de bom tamanho »). • 

RAQA i?ROENix ou JAPONEZA 

Está raçtt, foi introduzida. na Europa por Mme. BO" 
dinus. , 

E' uma ave ~uito formosa, 'porém não póde. servir 
para a explo:r;ação commereial sobre a gallino cultúra . 
• Existem diversas variedades com differentes pluma
gens. 

RA<:A BENtHAM ou N"ANlCA 

o conjunto da plumagem da raça Bentharri é de 11m 
amarel1lo carregado na variedade dourada; de um ama
rello branco rta,s de côr de limão, e branco prateado nas 
que Sião prateadas. . 

O signal fuais caracteristico. tanto na ga.llinha como 
no gaBo, é o descahimento das ml;ss. 

'Cria-se estas aves unicamente como ornamento. 

CAPITULO lV 

Generalidade sobre a escolbas da raças 
de gaUinbas 

Não se deve criar gallinhas topetudas em regiões 
humidas, porém em terrenos seccos e arenosos,que lhes 
convém a.dmiravelmente, 

Nos logares humidos o topete conBerva-se sempre 
molhado e 8UjO de lama, e neste estado perde a graça e o 
encanto; \orna~se nocivo á gallinha que a impede da 
ver pa.ra 'procurar o alimento, produzindo 'isto m.uitas 
vezes a. morte da ave. 1 

E 111 todos os casos elIa cessa de produzir e trans .. 
fOl'n1a"'se eIn um anin1al inutil. 

A gallinha poedeira por excelléncia e ao mesmo 
tempo bôa chocadeira é uma utopiQ, 
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A gallinha chocadeira não póde ao\' mesmo tempo 
ser excellente poedeira; chocando, ainda que não' fosse 
senão duas vezes por anno, deixa de pôr pelo menos 
quatro mezes no anno, p~ra fazer os dois ChÔCbS B criar 

·os pintos. " ' 
Não lhe resta ,pois senão oito mezes, dos quaes é pre;:' 

ciso ainda tirar o tempo das mudas, os dias de repouso 
e final~entea estação dos grandes frios, durante a qual 
as galhnhas :. põem pouco, nlesmo' as melhores poe
deiras. ' 

E' preciso saber escolher entre as duas raças as gal
linhas chocadeiras e poedeiras,taes como as Bressanes, 
Patas-curtas, do Mans, Dorkings e Langshan, por ex
emplo, que chocam bastante para poder criar os pintos 
e produzir uma certa quantidade de OVQ~. ' 

'Ha tambem diversos inodos de encarar a criação; 
quer-se ovos ~ 

Deve·se tomar gallinhas que Dunca chocam ~ Quer ... 
se productos em carne ~ 

Dil'ei mais ainda; tomai gallinhas que nu'nca cho
quem. Mas. , tanlbem .ha uma outra questão a encarar: 
á paFte a escólha das raças, possui$ capitaes para ~azer 
a CrIação em ponto grande ~ 

Se possuis, creai artificialmente e não vos preo~ 
cupeis mais com gallinhas chocadeiras. Se não, dis
pensai-v~ de criar, hão consiguireis cobrir as despezas 

. 'que fareis e não tereis decepções. 
Para criar pintos é preciso espaço, muito espaço 

mesmo, e tam bem ouidados ! 
Mas, ver-sé-ha antes dar bom resultado um choco 

abandonado em plena liberdade, sem cuidado algum, 
que ~rll. çhôco em pateo pequeno e com todos os cuidados 
posslvelS. 
P~ra se obter ' uma grande quantidade de ovos é pre

ciso um gaUinheiro admiravelme?te organisado, li,m'po., 
arejado no verão, aquecido ·no Inverno e , ter galhnhas 
novas de boas raças. nunca chocando. 

Em primeira li.nha devem-se coUocàr as raças de 
Crevecreur, Houdan, La Fleche, Mans, Bresse, Dorking, 
LAgshan, Breda, e Hamburgo. ' 

Todas essas raças indistínctamente, poden1 ser 
criadas como aves de producto. 

A conchinchina é ai. gallinha chocadeira por excel
lencia. 
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CAPITUtO \t 

Incubação na.ural e artificial 

Em geral no nosso paiz emprega-se unicamente a 
incubação natural. 
. ;As gallinhas no chôco devem sahir duas vezes por 

dia para 'beber, comer e evacwl r. 
Ha algumas que morrem de fome em cima dos ovos, 

por tal fórma c_edicam·-se ào seu dever, e para evitar isto 
é nec'essario vigial-::s, e em caso de necessidade retirar 
dos ninhos áquellas que não o que~ram fazer duas vezes 
por dia. . 

Os ninhos devem ser guarnecidos de bôa palha fres
ca., sambabaia de preferencia, para evitar o piolho, 

~ Os ninhos devem ser collocados em lógares soli
tarios, sombrios, antes levemente humido que secco, 
principalmente para as conchinchinas. 

Eln certas occasíões utilisa-se tambem os perús,que 
são excellentes chocadeiros, aos quaes póde-se confiar a 
criação das diversas ninhadas de pintos . . 

INCUBAQÃO ~RTIFICIAt. 

E' de MI'. Gayot o seguinte relatorio : 
« Sob a influencia das id$as de progresso que fer

mentarIl em todos os cerebros, por' necessidade de cor
responder ás necessidades sempre crescentes, a explora
ção industrial das aves donlesticas adquiriu successiya
m'ente em nosso paiz unla importancia consideravel. 

Mais abandonada que cuidada no passado, a econo
mia do gallinheiro, exclusivanlente confiada até hoje 
ao governo da dona da casa, pa.ssou S0nl ruído os nu
merosos grãos que separatn Uln producto com'pleta
mente secundario, Ul11 Sll11ples accessorio, de uma pro
d ucção essencial ou prinei paI. 

« Neste nivel, nada escapa l11ais a nossa attenção , o 
interesse que attrahe aos Inais descuidosos, torna pers
picazes . até os ITll:Hl0S dispostos a considerar ou a com
prehender. Chegadas ahi, as cousas vão depressa; um 
novo impulso foi-lhes impl'eS$O; l11aiores progressos se 
realisam, ora nniversalisados estes el1tranl e perma
nece1n no dominio publico para augrnentaro bem estar 
de cada um e de todos. 
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« Assim caminhou e desenvolveu-se em França a 
industria das aves de gallinheiro. 

« Outros IlOS ' imitaram J e além disso, hoje, os pro
duetos desta industria tomam uma envergadura inespe
rada. O consurp.o, cada vez ... mais activo, sustenta pode
rosalnellte este movimento, anima-o e fortifica-o. 

« Aos meios de producção natural . tornados insuffi
ciente, ha urgencia agora, sob pena de não satisfazer a 
todas as exigencias, de substituir os meios mais largos 
da arte, de urna arte muito antiga e muito desenvolvida 
em c~rtas partes .da India, da Chiná, do Egypto~ m'as que 
por maior que fosse o esforço não havia produzido re ... 
sultado. 

« Foi em 1873 sórDente, que um processo de incuba
ção, chamado artificial, muito simples e muito seg,uro 
nos seus effeitos J foi-nos assignalado como trazendo a 
solução feliz e definitiva, de um problema ha .. nluito esta
belecldo. 

« A honra deste encontro cabe dOS Srs. Rounier, e 
Arnoult, av~cultorcs em Gambais-Ies- Houdan tSeíne-et:-
Oise). . . 

« Aproveitando os primeiros aperfeiçoalnentos .que 
trouxer~m aos âpp~relhos incubadore::3 experimentados 
antes delles, estudos que fizeram relativamente a vitali-

. dade do germen do ovo, experiencias que foram. levadas 
a bom fim relativarnente á conducta dos apparelho'3 e ao 
bom exito dos ovos fecundados a lhes confi~r, não pro
duziraln sev achado senão depois elo successo ornais 
completo e o mais ín~on testave!. 'i 

« Un1a vez certos chs bons resultaâos, fundaram o 
estabelecünento, bem conhecid'O hoje sob o nome. de 
Grand CoulJoir Franc;ais J do qual sahem todos, os annos, 
de 30 a 40.000 pintos, nascidos em gavetas de seus 
incubadores. ») 

Este é o historico da incubaçãc artificial. 

CAPITUtO YI 

Molestias das ;;allinhas e outras aves domesticas 

Dentre.· as varias :;:tffecções que costumam atacar as 
aves · domesticas e que se acham benl estudadas, apon
taremos como as mais frequentes as seguintes: . , 
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PEVIDE 

Esta molestia consiste na formação de urna fal~a mem
brana revestindo a lingua das gallinhas. 

Os symptomas por que se denuncia à pevide são: abri
mento continuado do bico como para aspirarem o ar 
athtnúsph~rico, anorexia ou falta de appetité e manifes
táção de sêde. 

Tem 'por causa a ag'ua infecta, e parece devida á muI". 
tiplicação, de um mi~robio parasita:rió :. 

A's vezes, a pevIde toma maIOr lllcreme!lto, apre
sentahdo em tal caso, a.lém dos syrnptomas aCIma apon
tados, fetidez do ar expiradq, obstrucção das narinas 
com uma mucosidade expessa, o que lhes difficulta a res
piraçãó, have,ndo todos os signaes do que se chama dys-
pnêa.. _ 

Sacodem, por ISSU frequentemente a cabeça para des
em baraçar-se das mucusidades, complicarido-s;e en1 
breve a doença com uma febre putrida bíhosa. A pevide 
nestas ci1"cumstancias pouco differe da eory,a, de que em 
seguida trataremos . 
. , O 'tratamento a seguir consiste em separar a pevide 

por meio de um alfinete, arrancaI-a, humedecendo em 
seg:uida a lingua com uma solução a 3 % de acído sa,.. 
liCllico. 

-Passados alguns minutos .dá-se a beber um pouco de 
ugua, tendo dissolviqQ, um pouco de nitrato d~ potassa 
(nitro ). 

Acontece, por ;vezes, apresentar a lingua, depoís de 
extrahida a pellicul~ membranosa ou falsa membrana, 
alg1,1mas ulcet~~. i 

Então é preciso tocar estas com uma pena embebida de 
mel rosado. Quando a pevide se complica do monquilho

J 

além da extracção da pellicula, e Rreci$o dar fumigações 
com alc~trão saturado de acido phenico e abrir o papo 
com uma tesoura para retirar-lhes o alimento,tornando-o 
a cozer com uma agulha. 

QPJlTALMIA 

E' a inflammação da membra.na, mucosa que reveste 
ás pal~ebras e o globo do olho. 

Complica-se de manchas da cornea e ulceração, apre
sentando então um corrimento purulento que COlTOE' 
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as partes por onde se deslisa, podendo dH,r logar à for
mação de abcessos em redor das palpebras , 

A op-htalmia pôde ser devida ao uso de sêtnentes caHdas, 
ou ao de alimentos humidos. etc. 

Entre os varias collyrios -àconselhados, dous !la que 
temos visto dar bons resultados: a agua sedativade 
~aspail diluida ou simplesmente a aguardente diluida. 

Internamente costumam empregar pillulas feitas de 
maná" rhuibarbo, mel e farinha; duas de manhã e duas 
á tarde. 

CORYZA OON1' AGIOSA 

(Monquilho, gosma, go,go) 

Esta affecção consiste na inflamluação intensa da mem
bra..na mucosa que tapeta as vias respiratorias, 

Esta doença que tern iH tíma relação com a ophtalmia e 
pevide é contagiosa, e parece ser devida tambem a um 
lnicrobio. 

Desenvolve-se durante as chuvas persistentes, tempe.". 
ratura fria e humida .. em galfinheiI'os mal acondicio-
nados. -

Os symptomas que á doença apresenta, são: emprin
cipio tristeza, falta de appetite', sacudidelas frequen'tes da 
cabeça pàra se desenlbàraçar da mucosidade que obstrue, 
o larynge ; mais tarde o corrimento de uma serosidacle 
-purulenta pelas ventas, exhalando um cheiro fétido e 
lima inflatnmação intensa do pescoço com edema da ca
beça. 
, A primeü'a cousa a fazer, é isolar às aves atacadas das 
sãs, retirando umas e outras da habitação dtlde ,a doe.nça 
se declarou. \ 

Nessa habitação não serão recolhidas aves en1quanto, 
não se proceder a uma cuidadosa desinm~cção. 

Collocados os animaes dOêntes em sitio abrigado, 
secco e quente, co.meça-se a desembaraçar as veíltas e a 
bocca das muc?sidades que as, obstruem, proc~dendô em 
seguida a fumIgações, ou seja de bagas de zlmbro, de 
eucalyptus, ou de alcatrão com acido phenico. 

O acido salicilico, como poderoso desinfectante e anti
parasitaria, é tambem aconselhado na bebida. 

Ao mesmo tempo vae .... se dando uma alimentaçâo de 
carne, 
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E' ml!~to . vulg~r passar-se u,ma, penna pélas ventas, 
que faCIlIta a sahIda das 11111c,osldades. Acontece, porém, 
ás vezes. formar ao la.do do blCo un1 tumor que é preciso 
abrir, lava.ndo a ferida com vinho tépido e applicando
lhe depois urna pitada de sal bem pisado. 

FURUNCULO DORSAL 

Consiste em U ln tumor que se desenvolve junto da 
cauda . 

Cur~·se, abrindo-o e espremendo-o, e lavando-o etu se
guida com um pouco de vinagre forte, com a1cool cam
ph9r~do diluido, etc. 

HEP .~~TITE 

E' a inflam mação do figado. ~ianifesta-se por falta do 
appetite,' enfraquecirn-ento, coloração amarc~llada ou icte
rica dapelle, ás yczes diarrhóa . Esta a:ffecçã.o pôde trazer a 
morte em pouco tempo. 

As pillulas de rhuibarbo, o bicarbonato de soda diluído 
em agua, podem trazer a cura em pouco tempo. 

VERMES INTESTINAES 

S110 muito propensas as gallinha~ ao desenvolyimento 
de vermes, obstruindÇ) o tubo digestivo. 

As gallinhas atacadas apl't?sent:ul1-se tristes, deixam a 
postura, têITI a crista descorada, ;l S azas cahidas, as 
pennas arripiadas, e ás vezes diarrhéa. 

Com bate-se este estado morbído C0111 os oosimentos de 
salva, de artimizia, de alôes, com a maceração de rhui
bàrbo, com o que se ageitalTI bolos que se fazem engulir 
pelos doentes. 

Alguns aconselhan1 O uso do enxofre internamente e 
ainda de biscoutos vern1ifugos, mu que entra a santonina, 
como os que se dão ás criallç,as. I 

Parece-nos que é tambmu aconselhado o acido salyci
lico dissolyido en1 <l.gua. 

Quando as aves deglutmu con1 soffreguidão os ali
mentos, succede por vezes o encherem por tal modo o 
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papo, que este como que fica ' paralysado~ havendo o que 
se chama indigestão. 

Uma indigestão denunci~-se facilmente: o doef\te) ~o~ 
o papo completamente repleto, faz esforços para a' reJeI
ção dos alimentos, estendendo frequenterúente o pescoço: 
e abrindo o bico. 

Este estado é preciso combater de prompto. E' o que 
fazem facilmente as caseiras, procedendo á [jastro
tomia, isto é, a abertura do papo com uma tesoura. Feito 
isto, e retirados os alin1entos, lava-sé o papo com urna üi
fusão de macella, addiccionada ou não de UInas gottas de 
licôr dehortelã-pinlenta, e faz-se a sutura com uma agu-
lha ordinaria. ' , 

CONSTIP AÇÃO 

Este termo, que, em linguagem vulgar, tem ' significa
Ção bern differeÍ1te, exprime scientiflca~ente prisão de 
ventre) difficuldade na cleffecação. 

Denuncia-se por grandes esforços naquella opel~ação, 
por veZQ~ senl resultado efficaz. , 

A causa mais frequente desta affecção é alünentação 
mais substancial ' ou a ingestão de corpos inorganicos. 

Aconselham como tratan1ento, .nos casos ma;is ligeiros, 
o chá de tilia com um pouco de farinha de centeio. 

A's vezes o uso de alimentação verde põeo ventre livre. 
Se isto não bastar) la,nça-se mão do oleo de rícino (urna I 

colher) em caldo, ou do sulphato ,de soda dissolvido em 
caldo ou agua) 

DIARRHÉA 

E' um estado lllOrbido op.posto ao precedente, eIn que 
os escrementos sahem liquidos. 

Ha o que se chama tàmbern soltura. 
Este estado depende ordinariamente de Ulina infiamma

ção intestinal (enterite) : é muitas vezes o segundo tempo 
da constipação .. 

'Casos ha, porénl, em que a diarrhéa parece essencial, 
isto é) sem que seja precedida de inflammação. , 

Os frangos são muito atacados desta enfer,midade, que 
é devida ou á indigestão ou á ingestão ,de grãos avariados 
ou fermentados. 
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Produz UIU enfraquecimento que muitas vezes ter
mina pela lTIOrte. 

Aconselha-se COITlO tratamento as raspas de veado em 
vinho tinto, (8 a 1 o. go~tas toda.s as ffi.anhãs), a agua ferrea, 
pão embebIdo no .vluho e os adf?trlngentei, como o de
cocto de cascas de carvalho, a limonada de perchloreto _ 
de ferro, quando vem a desenteria. 

HYDROPESIA 

E' deterluinada por abundante secreção de serosidade. 
Parece ser devida á difficuld_ade de circulação no fi gado , 
moeIla ou intestinos. 

E' quasi sempre abdominal a hydropesia, e então toma 
a nome geral de ascitc. 

E' uma 'affeccão morbida grave, debilitando tanto os 
animaes, que muitos lhe chaluam tysica. 

O avolumamento do abdomen denuncía bem, esta mo
lestia. 

Como tratamento aconselham alguns que se dê em 
principio por unico alimento a cevada cosiq.a e por be
bida o succo da mesma planta em uma quarta parte de 
agua COfirnum. ' 

Melhor avisQ,do, potém, andará quem sacrificar logo 
os doenteé, aproveibtndo-lhes a carne; deste modo não 
deixará o certo pelo duvidoso. 

EMPHYSEUMA CBLL ULAR 

E' muito frequente apresentarem-se os pintos com tu
Inefaccões. provenientes da accun1ulação do ar ou gazes 
no tecido cellular subcutaneo. 

E' o que se chama emphyseuma. Reconhece-se isto 
facilmente pela pressão com o dedo, que deixa ouvir um 
ruído p~,rticular que não se confunde. 
Acon~ellia-se que se piquem os emphy~eumas com a 

ponta de um alfinete, e que se passe por cima do huraco 
feito, unl dedo untado com azeite afim. de evitar que entro 
o ar. 

GQTtA 

E' a tumefaoção ou inchaçiQ das pernas das aves. E" 
muito frequente a gotta. 



Acompanha-se de rigidez e dôr dos membros, não 
podendo as aves sustentar-se no poleiro e andando com 
difficuldade. . 
. E' quasi sen1pre proveniente da humidade dos gal-

linheiros. . 
Po!,. isso a primeira cousa a fazer é collooa 08 _ doentes 

em ~ntlOS abrigados, ' seccos e quentes, e ~nvolver ... lhas 
as pernas em baetas ou pannos quentes, fricciÓnando .. os 
com alcool canphorado. 

VARIOLA 

As gallinhas tambelu apresentam esta febre eruptiva" 
igualmente contagiosa. __ 

Exhibe-sB por pequenas vesiculas, disseminadas pelo 
corpo. As gallinhas atacadás apresentam-se tristes, 

. enfraqueci~as, sem appe.tite, com as pennas arripiadas. 
Tem esta enfermidade por causa a má alimentáQão·e 

má habitaaão. 
Se as ulceras sã(} muitas, vão-se curando pou~ a 

po.uco, lavando-as com vinho morno. _ 
Internanlente póde-se dat, a contar d,~ invas.ão da 

doença, o sulfureto de calcio em granulos dosimetricos, 
um de oada vez,e cinco ou mais por dia, conforme a in
tencidade da molestía. 

CHOLERAAZUL 

g' uma doença immensamente contagiosa e virulenta. 
E' caracterisada por um estado comatoso, coloração 

violacea-escura da crista e diarrhéa abundante e fetida. 
Essa doença grassa lTIuitas vezes enzootica e epizooti

camente. 
Antes de tudo é precísoseparar as aves sans das 

doentes, mudar as condiçõf3s dtt regimel1~e de habitação. 
Aconselha-se como preservativo ' nas aves sans o uso 

das plantas verdes e do bagaço de uva quando o haja. 
A dissolução de acido e agua plu~nica são acon.se-

lhados. 
Nos animaos doentes p.ão será mão insistir tarobem 

neste tratamento, apezar de ser uma doença. muito mor
tjfera e cujo tratamento julga-se in~ttlca?:. 
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VACCINAÇXO ' DAS' GALLINHAS 

E' já ~abido que Pasteur por cultur,:Js successivas, 
segundo o processo ppr elle descoberto" mo~ificou ou 
enfr"aqueceu, de tal rnodo, o pequenino organisn1o ve
getal, qüe produz o cholera das gallinhas, que póde ser 
introduzido no sangue 'por vacinação, para estabelecer 
a immunidade destas aves contra sem'elhante molestia, 
qua,si sempre mortífera . 

O SI' vV H. Griffith" de Zanesville (Ohio), durante 
dois annos, vaccinou 2.000 aves mll gallinheiros muito 

'infectados de cholera, e desse numero són1ente morreram 
oúze, ' erpquanto qu.e todas as gallinhas não vaccin.adas 
nos mesnlOS gallinheiros não escaparam. 

O processo empregado é o seguinte: 
Primeiro vaccina-se uma gallinha, "em oito dias todo 

o seu systema organico será bem inoculado. 
Depois mata-:-se esta gallinha, colhendo cuidadosa

mente em um vaso todo o sangue, que se embebe en1 
papel para depois seccal-o. • 

A metade de uma gotta de senlelhante sangue é suffi
ciente para vaccinar uma gallinha, e o sangue de uma 
gallinha chegará para vaccinar todas as aves de um 
gallinheiro muito povoado. 

A vaccina no papel não se conserva por m\Iito tempo. 
Apanha-se a ave ,para ser vaccinada, e, com um ca

nivéte ou Ulll alfinete, pratica-se uma pequena ferida na 
coxa de uma perna, para fazer sahir uma gottinha de 
sangue. 

Neste logar se applica um pedacinho hunledecido de 
papel, preparado COIl1 a vaccina, e depois suita-se á gal
linaa, que com e~sa insignificante operação é salva da 
m.olestia mortal. 

. A vaccina r0spectiva para a primeira innoculação póde
se obter pela sultura, segundQ o processo dcPasteul', 
ou luandar vir dos Estados Unidos. 

MBDA 

Durante a lnuda todas as aves soffrenl. 
Ha portanto um estado morbido, não ddlnido, em 

que parece haver unla suspensão no desenyolyiménto, 
desde a quéda das pennas até a sua renovação completa. 

Nesta época as aves \ apr\.:scntam-s~ triste, arripiadas) 
e com falta de apetite. \ 
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E' preciso então não 3;s expôr â chuva ou ao vento; 
conservando-as em logar abrigado e quente e alimen
taI-as com lllitho ou páinço. ' t 

DYARRI-lÉA VERDE 

E' uma doença muito frequente na Argelia~ E' assim 
denomi l1ada pJrque as dejecçõ JS 1,1ão são mais do que 
UUl floco de mat0rias esverdeddas liquidas,. 

Ignora-so sua etiologia e nl tureza. 
Apparece, muitas vezes, concommitantemente com O 

cholera, doença tambem frequente na ArgeJia. 
" Um dos caracteres symptomatico,s principaes desta 

doença é a suspensão da digestão gastrica, de modo que 
os alimentos e liquidos conservando-se no papo, dis
tendem-n'o consideravehnente. 

A diarrhéa é mortifera e contagiosa como o cholera, 
com a differença de nunca ser fulminante COlllO elle. I 

SARNA 

Nas aves, e sobretudo nas de capoeiras, é muítofre
quente uma affecção nas patas que se faz conhecer' por 
uma deforrnação daquellas e uma escamação da epi
derme . 

. As excresqencias e escamações sob as quaes 0 '2caro 
se aloja e vive, são produzidos por uma materia fari' 
nacea que não se ?estaca expontanea~ente, mas se, 
.accu"mula e determIna aquellas nodosldades que dão: 
uma apparencia desagradavel de velhica ás aves. .' 

O tratamento desta affecção consiste, primeiro que' 
tudo e ill fazer cahir as escamas~ " amollecendo as com 
agua tepida, de modo a não produzir sangue ~ depois em 
cobrir a região com uma camada de pOIllada sulfuros:;l: 
de Helmerich, que se suspende passad"os dois dias, la-:
vando com agua é sabão; ou ·então em e"mp~egar umas 
locções do balsamo do Canadá n'uma dissolução al"7 
'coolica, ou ainda uma emulsão de benzina, petroleo ~ 
essencia de terebentina (15 a 20 g.r:ammas em uma,. 
gemma de ovo), ou finalmente, o decocto ou cozimento 
de tabaco diluído. 

Vnl" meio mais simples, aconselhadp, por~ alguns au'\' 
rores, consiste no emprego do ;phenol C;>U acido 'phenico 

LIVRO JJO CRIADOR. 35 
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de Bobeu!, quasi puro, logo que se tirar as escamas ou 
crostas. 

E' escusado dizer que esta sarna é, contagiosa, ('orno 
10das as outras, e que em taes casos é preciso o isola
mente das aves afft::cta,das, muita limpeza e a desinfecção 
das capoeiras . 

BOSEJO 

Esta doença, mais commum nos animaes ,novos, ma
nif,:'sta-se por um abrimento de bocca entrecortado de 
uma tosse abortada, devida a presença de vermes na 
trachêa. 

Os vermes sãq por vezes -em quantidade tal, que de
terlll inama morte por asphyxia. 

Os meios aconselhados para debelal-a são. a emi
gração, mudança completa de regimen, e a infusão de 
&lho ou ae ruda nas bebidas. -

CAPITULO VII 

Cria~ào do ganso 

Gernlmente não se presta á criação do ganso toda a 
attencão que elIa merece, escrevemos em Uln dos nume
ros do Jornal do Agricultor de 1890. 

Sem ser omnivoros não são delicados na sua nutrição, 
que é a_~s~lut~mente vcg~t~), são vorazes para cOl.ner 
'grãos seccos ou humedeCldos, chegando a glutonel'la a 
13,1 ponto que f!LzeI!L,poy~º._ ÇªS9~ªJ!.be~dade, C~lllJ~~~ 
q!le se Jhe.s dê de ,cç)J:n~r ,com a b.ll: I1daQCl a . ' 

Para que- seja lucrativa a criação, ~ indispensay~l di.,ê
pôr de ,~,~freI10 sufficiente e aJ~unda,Tlte em hervas : para 
um con~ideravel bando de gans ')s cujo cuidado e con
ducção póde-se encarregar unl menino. 

Os gan~os gostam muito" do trevo, da chicoria sy~ves-
1re. d HS hervas dos prados, çlas plantas aquaticas, resto 
de legumes, couves verdes, ortigas, azedinhas e do quasi 
'odas as plantas de horta e do campo, e no entauto não 
comem alfufa, esparcetto e repolho. 

Lhes é mui to nocivo o uso continuo de plantas em sa
lada, porque relaxam-lhes o estomago. 

O nUIuero de remeas que se dá a Ull1 bando de gansos, 
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varia segundo as localidades, as raças e meSlllo os in...: 
dividuos. 

Embora seja naturalmente monogamo, perversão de 
instinctós, devIda á domesticidade, o macho tl ceita a po
~yg, i m~a, se bem que só auxilie a UlTla femea durante a 
lncu bação, e não conduza rnais que uma famíl ia. 

Geralmente · se diz qUi) bastam tl'es fenleas para um 
macho, e 'não obstante eHe é frequentemente applieado a 
cinco, seis e até sete, e.sp8cial ment 3 no sul da Europa. 
De~de o mez d) Janeiro prep !.ram- se as gansas para. 

a p )stura com nlassas d,} ra ;zes c'1Zidas as quaes se jun
tam couves, folhas de aabo, varreduras do trigo, cevada 
e ceílteio, fareIlo e farinha de milho 

Lá par 1 20 de J aneil'o é immin ~ _mte a postura, convindo 
no entanto diminuir as mas~as e o grãó; é mais com-, 
mum que comece á postura enl fins de Fevereiro ou prin:
cipios de M;arço, cOllforule o caior do sitio e do anno . 

A postura nlédia de cada gansa é de cmi rn:_e QYPS, pqndo 
un1 dia sim ou tro não, e qU <'lTldo iirmll -se-lhe estes, fazem 
l!~fr.ll..!lda e até tercei ra postura . .\ 

ara "à.ugll1entar o producto costuma- se entrega~r os 
prüneircs ovus as gallinhas afiln d3 chocarem, deixando 
á gansa os da ultirna, a qual o macho não auxilia e a 
gansa ten1 que incubar só. 

A' medida que a gansa vai pondo vai-se recnlhendó os 
ovos, deixando sempre um no ninho C01ll0 index. 

Como estes ovos são muito grandes) unl:t gansa só pó de 
cobrir quinze. 

O peso médio de um ovo d;l raça de Tolosa é de 155 
g:rammas. 

Conscrvaru-se os ovos em sitio fresco e ao abrigo daE 
-geadBs, e cobren1-se cuidadosamente com farello ou t;er
ragem de madeira. 

Quando termina a postura a. gansa mostra necessidade 
de illcubar, não separando-se do ninho. 

Durante toda a incubacão só se dá a comer ás gansas: 
urna vez ao dia, grão, faretlo molhado chervas. 

Conhece-se que a ganf:;a vai aninhar-se, quando se vi:. 
o macho conduzir com o bico palhas seccas e curtas, , :; 
menos que este sitio não seja frio. humido e de lnuitc 
arruido e'n10vimento, porque eln tal caso será preciso ato 
trahil-as para outro no qual se lançam, palhas e ortiga~ 
porque é notorio que o odôr desta planta lhes é mtiit< 
agradavel. 



-548-

Colloca-se junto ao ninho a comida e urna bacia com 
agun, para que possa banhar-se durante a incubação. 

O ninho deve ser quasi plano e oflerecer són1ente uma 
ligeira concavidade, collocando-se em torno um quadro 
de maduira para impedir que se desfaça. 

Durànte a incubação ella só abandona o ninho uma 
vez por dia prlra comer, beber , banhar-se e excrementar, 
e nessa occasião rneSlno cobre o ninho com palha. 

Ao ~omeçar a sahir os pintos vai-se collocando em 
uma cesta de paredes pouco profundas ,com fundo de lã, 
que se d 'posita au pé do fogo ou do sol. 

Como os pintos costumam a s :lhir da casca dois ou tres 
dias uns depo s dos outrns,convém tira l-os do ninho logo 
det-Jois de nascid s, para evitar' que a gansa abandone o 
ninho logo que sinta alguns nascidos. 

Até vinte e quatro horas depois de nascidos não devem 
receber alinlento algulu, e findo este periodo compôr-se
ha tal alimento de ovos cozidos machucado e ortigas pi
sadas, embora o melhor regimen consista em uma mis
tu.'a de farinha de trigo, farello e hervas picadas. 

Os gansinhos não devem sahir da cesta coberta antes 
de pass,~<d~sC?,ito ,~ia.§, a IUenos que o tempo s.eja muito 
bom, porém 11lsse caso mesmo não se deve deIxaI-os to
mar ar pela tarde e rcsguardal-os de se lTIoIharem ou de 
soifrerem insolações. 

Quando já estão sufficientemente fortalecidos, dá-se
lhes farello gordo dU 'IS vezes por dia, pela manhã e ao 
cahir da tarde, ou elltão farellJ hlunedecido com sôro, 
continuando-se o ml'smo alimento até que comecem a 
cruzar as azas sobre as costas, em cujo caso devem en
~rár na massa, farinha de trigo e as hervas que elles mais 
appetecelu. 

Logo que terT'. dois mezes reune-se os pintos ao macho 
t\ á femea, e habitua-se elles a ir en1 manadas aos prados 
e margens dos rios e lagunas para que estejam alli todo 
o dia e se acostumem a voltar a tarde sen1 guia, porém 
antes deste adiantado periodo da criação, devem estar 
encerrados, retirados do ruido, em local de pouca luz, 
d.ando-se-Ihes a beber agua misturada com leIte ou com 
farello ; quando não se possa dar esta benida é necessa
rio augmentar-lhes a ração de grão. 

A comida nunca deve faltar, porém não se deve Jan
tar-lhes grandes quantidades de uma vez e sim a que 
altes possam comer em tres horas. 
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Apresentando-lhes comida nova de quando em quan
do, c0n:tem-na com mais appetite. 

Apphcam-se hoje á incubação artificial e as hydro
maes á criação em grande escala aos gansos . adopt~n
do-se nos apparelhos as n10diticações in~ispeusaveis. 

CAPITULO VIII 

A ceva dos gansos verifica-s ~ em duas épocas, do anno 
no outomno e na primavera, obtendcrse n~sta ultima es
tação melbors resultados. 

Os processos de ceva variam segun'do as localidades, 
o numero de animaes u o fim a qUd se propõe o criarlor. 

O ,mais simples de todos, porém, que dá resultados 
pouco satisfactorios, consiste em collocar os gansos em 
sitio_ estreito, muito secco 8 á sombra e em d ' r-lhos de 
CO luer aveia, faz Jndo-lhes b ! ~bdr depois de cada refeição 
aglla fresca com um pouco de farinha. 

Quando cada ganso tem c , w~umido 10 libras de aveia 
em ~ua eng9rda, pôg.e-:;;e considera.l-o quasi cevado, e é 
o unlCO que se pôde obter com a aveIa; 

Em Tolosa e em toda a r~gião da Garonna, em que a 
industria da ceva dos gansos a lcança um gran,9.e desen
volvimento, segue-se o processo seguinte: cuja descri
pção deve-se a Mr. Labouille, um dos mais habeis cria
dores de Tulosa. 

Verifica-se a engorda em duas épocas differentes do 
anno, conforme dissemos. para obter-se carne fresca, e 
no i 11 verno pal'a carne salgada. 

Esta ultima ceva é a mais geralmente praticada. 
O milho secco ou humidecido em agua durante algu

mas horas, é o ali lllento quasi exclusivo que se emprega 
para a c\~va dos gansos. 

Trinta litro i deste grão por'cabeça são suffiçientes para 
a ceva completa. -' 

Encerram-se os gansos em um sitio estreito e escuro, do 
qual são tirado..; ~ômellte para comere beber. 

Para este fim emprega-s l um funil cujo tubo termine 
em bico de flauta ou então com fórlna rodonda para não 
ferir a bocca da ave . ' 

Cada casal de gansos pesa ordinariamente 20 kilogram
mos depois de cevados,. 
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Os gansos velhós cevam-so melhor e mais facilmente 
-do qw>, os novos, tendo todos o mesmo gosto, embora a 
carne dos primeiros seja mai~ dura. 

Os produ,ctos da ceva na região do Garona, consistmn 
en1 carne, que se come fre:- ca ou salgada, no primeiro 
caso vendem- se os gansos em quartos e no segundo em 
postas envolta3 em gOl'dura derretida. 
, As ' pennas 'e a penugem são outros tantos productos 
dessa ind ustria, que se lhes tira qWlndo vivos e quando 
lTIOrtos, obtendo em totalidade UIll peso de 500 gramwas 
por ave. 

Nas immediacões de Pa~Iiz vende- se' carne fresca de 
ganso de 1.75 a 2 fi~anco;:) o kil0, valeüdo um gans,j 15 a 
20 fràncos. 

Tiram-se alem disso 3 kilogr:1m;nàs de banha, que se 
vende á razão de dois frilncos o k ilo. 

Na Alsacia. c princifM.lmollte em Hambur'go, tem Iogar 
'a ceva em grande escala par,) prodnzir de preferenci :l, a 
hyportrophia gordurosa do figado, industria que serve 
de l.;~se para a confecção dos falllOSOS pasteis de joi e 
\ grat. 

O lnoth',;do empregado en Stra::,burgo consiste Oln 
c~tixas de claraboia, as quaes permiLteul que as dejec
ÇÕi:.S ou excrementos dos gallsos etn ceva caiam fóra 
sem serpreciso retii'ar a callla de palha e que possam 
ol'guer a çabeça sobre a parede dianteira para comer e 
beber. ' 

Depois do caJa refeição, deix :t -se os ga.nsos eln Eber
dade durante alguns fninutos, tornando-se a colloc,.l-os 
nr"~3 caixas de d raboia até a refeição illllned' ata. 

As caixas devem ser collocadas ' elll logares á ~ombrat .. 
iranquiHos c de temperatura. agrad:lvel e uniforme. ; 

Depois de :ZO a :22 dias de tratamento, furnecem-Ihes 
Ull1a colherada por dia de 0100 de Cl'avo. 

1':sto mothodo lIu ceva pr duz ordi í1 ariamente o resul
tado desejado nos 25 dias, embura algumas vezes secon
siga aos dezoito. 

Quando são cevados com perfeição,' cada ganso produz 
400 a 700 gramnlOs de gordura branca. 

Ningue lll ignora que se confecciona em Tolosa, e prin
cipall1wnto na Alsacia, pasteis ,de foi e gras de um sabor 
delicadissirno. 

* As pri ;neiras expl~rlellcias clest" succulenta preparação 
ren10ntam á epoca romana. 
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A Metollo Scipião deve-se a invenção do joi e gra8 
em b ·bido em LÜe e mel. I 

CO;lvém (rzer, antes de terinin'l.r, quo os ~ansos teIu 
a.s lllalldiblllas guarnecidas de una duph. orde'fi de s 'r
rilhas agudas, que ferem os dedos das pessoa..; que lhes' 
dão de co ,nar, e pJ.ra evitar este inconveniente, intl'o
duz-s \-lhes C:)ffi preqaução na garganta 'o tubo de um 
funil d} lata e por elIe f \.z-se escorregar o~ alimentos, 
. O nl0:n ,'nto mais opportuno par'a matar as av 's c)
vadas, é quand0 vé-se-Ih,~ s respirar com difficuldade e 
não p ,dem mover-se, por~ue então adquiriraln já toda a 
gOI'dura. . 

O ngJdo ve '1de-se {).')r preços mnito elevad03: um de 
500 gramlnas alcança .cinco a seis francos. 

INDUSTRIA DAS PELLES DE GANSO 

Em Voitiera e suas immediações ~xiste' uma inrlllS
tria espec~alm .ente consideravel, que consiste nas penes 
de g:tllSO com suas peanas, pelles que se vendem geral-
mente como as do cysne. '. 

Esta i ndustria rende,segundo Mr Ceroteau, 50 a 60.000-
francos nos arinos ordinarios e 150.00Q. nos excepcionaes. 

NriQ cevam-se osgansos destinados a indu;:stl'ia; devem 
• • tw \ I 

ser mortos com o maIOr aceIO, para nao ensangueLltar 
nem luanchar as p;nnas. 

Tira-se a pelle abrindo-a pelo dorso e desprendendo-a 
com precauçã~. 

Subnerge-se depois eln agua fi'ia durante seis horas 
para dissolver o sangue e outros líquidos e subrnette-se 
logo a uma solução que contenha um kilogramma de 
alumina e 500 gr~mlnas de sal 111arinho em 40 litros de 
agua, p~ssalldo lnais tarde á operação do cortume pro
priamente dito. 

CAPITULO IX 

As .mais celebre raças de gansos 

Mu;tas são as raças de gansos e dentre elIas destaca~ 
se as seguintes que são consideradcts as principaes : 

1. o G nso de Tolosa. 
2. o Dito topetudo. 
3.· Dito risonho. 
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4.· Dito bernache. I 

5. o Di to hyperboreo ou ganso d~ neve. 
6. -Dito do Egypto. 
7 o Dito de gravata. 
8. Dito anwrtico com perto de um metro e por conse

guinte o maior das especiés conhecidas. 
9. -Dito de Behring. 

10. o Dito de pescuço roxo. 
11 -Dito preto de cabeça bran'c3. 
12 o Dit.o Casarka. 
13 , -Dito de Gambia armado. 
14.<lDito cinzl'nto (de Van Diemen) 
15 "Dit.o montauhez. 
16. -D'to de tllbercu}ns de Guiné. 
17 o Dito urollzeado da India. 
18 -Dito do G bo. 
19. ft Dito daR Malyinas. 
20 -Dito de Falkland. 
21." Dito de Magalhães. 
22. o Oito da Ch na. 
E llIuitos outros. 

, .' 

Vamos fazer a descripção das variedades n1alS 
notaveis ou luais conhecidas e estudad;ls . 

GANSO BIRN ACHE 

Este ganso tem a fronte e os lados da caheça brancos; 
o pescoço, o peito, as pennas alares, as (,êludaes de côr 
preta com bordo branco; as costas e o la(i o das azas são 
ae côr cinzenta escura, a barriga e o peito ~fto cobertos de 
pennas brancas, os flancos são acinzenfados ; o bico e 
as patas são pretas: a femea é menor que o lnacho. 

GANSO DE TOLOSA \ 
A Europa, e a Fnmça em particular, possue as melho

res e mais beIlas raçêl:-; de gan~os conhecidus até hoje. 
A França possue duas rat;as principaes, lIue se póde 

caracterisal' em d~as palavras: a pequena e a grande. 
A differença entre as duas raças é bem accentuada 

para se poder distinguil-as á primeira vista. 
t. A raça pequena é a. mais commum e a mais vu1gari

sada: nã,o attinge senão o peso médio de 3 kilogranlmas 
e o de 5 qualldo eSlá bem gorda; branca ou cinzenta, 
~eu ardar é horisonLal em tempo ordinario. 
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A raça grande é mais rara, e o verdadeiro typo se en
contl'ava outr'ora nos arredores de Tolosa onde é criada 
por atacado. 

E' designado pelo nome de ganso da -Tolo -a. Attinge 
o peso lnédio de 5 kilogrammas e o de 10 quando está 
gordo. Co~o se vê, a differença entre o péso d'este e o 
da pequena é duplo. 

O andar é perpendicular e a parte posterior do corpo. 
arra~ta quasi no chão, mesmo antes da engo , da. 

O porte tem a apparencia de uma columna assentada 
sobre a base. A pelle abdominal é flacida, pend \-> nte e 
r(-~pr'senta uma papada destinada a formar um verda
d iro reservatorio de gotdura. 

A pequena raça divide-se por seu turno em cinco va
riedades, que se acham espalhadas em toda a Europa. 

1.- O ganso ordinario ou cinzellto~ de ma,. Lu cinzunto 
pardo, b:co alaranjCldo, preto na base e na pOli H. 

t. - O ganso rle Moisso ,ls, que diffel'e do prillleiro, pelo 
comprünento das azas~ por manchas na fronte e por uma 
cór alaranjadà no bico. 

3.a O gallso gritador, de cabeça branc~ e' barriga preta. 
4'. a O ganso de neve, de plumagem branca, bico e pés 

vermelhos. 
5.i'- O ganso-cy1:ine, bico com uma excre~ceIlcia cornea 

na base da fronte, qne se suppõe ser o producLo do cysne 
e do ganso. Dizem quo é pouco fecundo. . 

Unl ganso de Tolosa é sufficiente PGlra cinco gansas. 
i 

GANSO FRISADO DO DANUBIO 

Macgillivray diz o seguinte: 
_« Qualquer que tenha sido o caso, quando outr'ol':;t se 

dizia muito aburldante e res:dindo permanentp,mente na 
Inglaterra. es.ta especle não mais cornmum em nenhuma 
da Gran-Bretanha e não choca entre nós. Na Irlanda é 
vista algumas vezes, purém mui raramente, ei~to sómenie 
no inverno. 

« Apparece em differentes partes dd paiz no con1eço 
do inverno e retira-se no fim de Abril. Apraz-lhe não só 
os pantanos como tambem as pa~tagens e os c 1 mpos cul
tivados; :sua alimentação consiste em raizes de plantas 
aquaticas, trigo novo, alfafa e outras hervas VI rdes. 

« Sendo timido e vigilante, é caçado com ditllculdade, 
6 quando se acham ~os campos, uma vez dado o alarma 



- 554-

por um delle~, levantam todos o pe~coço, correm para 
diante, da.ndo gritos r01..lCOS 13 lançam-::-.e nos ares. Seu. 
vôo' é pe~ado e lento; quando se dirigem para muito 
longe, subdm muito alto e voam sobre uma só linha ou 
sobre dllas, formando um angulo agudo. 

A carn0 é saborosa e mais go~tosa que a do ganso 
domestico. 

«O gan80 frisado tem o bico largo, côr de carne. O 
ganso domestico par.ecegero rroducto cultivado do gan80 
frisado, elJe é proporcionado como os outros animaes a 
seUt; ,prototypos.» 

GANSO DE GUINE' , 

o ganso de Guiné, que alguns autores classificam en- 
tre OR que conhecemos, e descripto por Linneo sob o nome 
de gall~o da Siberia e por Buffon sob o nome de ganso 
de GUillé, em razão da patria originaria que cada um 
destes :lutores lhe suppõe. 
,~ A plumagem é muito semelhante ádo pato selvagem; 
o po"te .é mais consideravel, coberto de tuberculo car
nudo vermelho, a garganta é inchada e pendente,a~ 
pernas e os pé:-; são de côe vermelha alaranjado. E' do
mestico no nOl'te da Europa. 

Este ganso, peculIar dos palzes quentes~ póde viver 
perfeitamen~e I10S paizes frios e Allia-se muito bem 
com a especIe commum. 

E' muito r\l~tico, a carne é excellente e por causa de seu 
volume ha mu ta vantagem em desenvolver a criação. 

I 

GANS0 DE GRAVArA ou GANSO DO CANAQÁ 

POI' seu porte, sua plumagem, seu comprido pescoço e 
suas fÓI'mas elegantes, tanto pód'e ser classificado entre 
as aves de luxo como entre as de p,'oducto. 

Corno o seu nome o indica.) tem a garganta de um 
branco puro~ que sóbe em larga facha até o occiput , o 
pescoço é preto com reflexos violaceos ; o resto da plu
magem é pardo-cinzento, o bico e as unhas são pretas, 
as pernas côr de chumbo. 

GANSO CEREOPSO DA AUSTRALIA, 

Esta ave serve de ponto de união entre os gallinaceos e 
os palmipedes. 

Poderia ser chamado o ganso dos terrenos seccos. 
I 
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Temo porte de um perú e todos os seus ademanes. 
Dotado de um jarrete extraol'dinariamente llervoso, 

cor~e com a rapidez dÇ> ca~dar do qual se assemelha por 
mUItos pontos. ~ 

As . pa.tas semi-palmadas, .Jongas e ossuda's. parecem 
tanto feitas para a terra como pata a a~na.Gosta mai& 
dos charcos qu~ rlm; grandes cursos d'agua. 

Tem todos os costumes, todos os 'instincLos de um per
nalta. 

De uma plumagem uniforme acinzentada cheia de 
manchas pretas em todas as pennas das a.~as e das cos
tas, fOl'mando olhos, .o cereopso é un1a fOfIIl;osa ave 01'
namenLal. 

Tem o bico curto, coberto de uma cêra espessa de côr 
arnareIla· brilhante, que lhe dá um aspecto muito int.erés

. sante. Os olhos são vermelhos, Os pés pretos, as pernas 
\ côr du borra de vin,ho até as coxas. 

O cereopso é pouco barulhento e a penas faz puvir um 
grito surdo semelhante a um grunhido. Tem a faculdade 
de inchar por um movimento de azas. 

A carne é delicada e poucas aves offerecem um assádo 
tão succulento. 

Como carne é o rei dos gansos e nenhunl outro lhe 
póde ser comparado. . 

O cereopso é muito tiel á sua companheira, vigia-a 
C0111 muita ~olicitudé e se por acaso ella é atacada, de
fende-a corajosamente. 

A femea põe sete a oito ovos. 
Quanto á alimentação, o cereopso é pouco difficil de 

contentar ~ seu bico poderoso permitte-Ihe cor;ar nluito 
rente a relva de que faz o seu principal alimento, e em
bora possa vi ver exclusivamente de henra, COlne de boa 
vontade qualquer especie de grãos e legumes. 

A femea é boa mãe e defende energicarnente os filhos. 

GANSO DO EGYPTO 

o ganso do Egypto: de que poucos ~m.adores têm se 
occupado, tem, segundo Maugal, ~ dll'mto de occupar 
toda a nossa ar.tenção, .. 

Esta ave, comparativamente pequena, deve ser classi
ficada entre o ganso propriamente diro e o pato. 

Como ademanes, como formas, recorda o cazarka, ü> 
cereopso da Australia 'e o Bernache. 
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Embora tendo as patas palmadas., é muito agil e corre 
com uma facilidade extraordinaria. 

De uma rus.ticidade a toda pl'ova, reproduz -se muito 
fac : Imente, fazendo duas ou tres ninhadas por anno. 

Familiar ao ultimo ponto, junta a uma qualidade de 
carne deliciosa, la plumagem mais deslumbl·ante. 

No macho., a cabeça e o pescoço são cinzentos, o cra
neo ó coberto de pennas côr de ferrugem, assim como o 
circulo que rodeia os olhos. 

O pe~coç.o tem um collar da mesma cór. O dor~o ê de 
UllI bello marron estriado de pellnas negras. 

O peito é cinzento ferreo. 
A parte superior da mitra de um vermelho vivo, fRito 

do mais lindo contraste com a parte de baixo do ventre, 
que é de um branco immaculado. 

As azas são pretas e verdes, a ponta das m~p Iduas é 
oorcada de pennas brancas com uma facha negra. 

O bico diIl'ere conforme os illdividuos : em alguns é 
côrde laranja, em ouitos de um bdlo vermelho pUI"~ul'eo. · 

A barra da aza é de côr magnilica, e a coloração dos 
:flanco~, das coxas e do peito rundc-se do modo mais 
harl! lonioso. 

A aza differe mn sua conformação da das outrs aves 
do mesmo genero. 

E lllunida em sua origem de uma excressencia muito 
dura. 

E sta ave, na sua conlpostura geral, conserva-se muito· 
erecta., com a c.auda inclinada. para o chão. . 

Tem o pescoço muito curto, e tudo em sua cabeça lhe 
dá uma appal'eucia asiatica. 

Os egypcios fizeram delle uma de suas aves sYlnbo
licas e seu desenho é frequentemente encontrado em 
todos os monumentos, onde era encarregado de repre
senta.r a tidelidade. 

A femea :Ul.l.l pouco menor que o macho, tem exacta
mente a meSllla plullIagem, 

Os ovos, muito volumosos, são antes redondos que 
compridos, de côr amal'ello-al iranjado muito claro. 

Cada pJstura é de sete a oi to ovos. 
Finalme , Itl~, seu grito ú pouco discordante e varia se

gundo as rltITerentcs in1pressões que experimentam. O 
da femea, 11Iai forte que o do macho, fal-a distinguir 
muito facilm ente de:ste ulLimo. 

A cl'lação é facil e o successo garantido. 
Dá du . .ls ou tres posturas por anno. 
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CAPITULO X 

Criação do pato 

o pato é a ave de gallinheiro mais facil de criar
Robustu, comendo tudo o que se lhe dê ou o que en

contra, utilh,a-se de qualquer alimen I ação para engordar, 
adquirindo em dois mezes um volume e um peso que 
perrniuelll elltreg,ll-o immediatalllente ao consumo. 
, Póde ser criado past;lndo no campo, porque gosta' 

muito das minhocas por isso as procura, e comendo, berp. 
.as hervas, é Inenor e mais docil do . que o ganso, e 
não se deixa conduzir tão f(lcilmente. 

Alinwnta-se no gallinheiro com qualquer especie de 
grãos: milho, aveia, cevada, trigo, mourisco, etc. que 
se lança nos comedouros elU que possam alcançar bem 
-COlll o bico. . 

Quando os grãos são molhados em agua, elles comem 
aill da In elhor. 

Gosta m de beterrabas, batatas e hervas cosidas, que 
pódem ~ervir de base á sua nutrição. I 

Alimenta-se tambem com lesmas, e qualquer especie 
de vermes e insectos, porém é bom saber-se que qunndo 
os comem em excesso communicam máo gosto a carue, 
devendo-se por isso moditicar-Ihe este regirilen alimen: 
tido oito ou quinze dias antes de matai-o. 
~ pato é uma ave precoce, que entra no cio desde Ja

neIro. 
Dá-se ordinariamente um lnacho para seis, ou sete 

femeas, pois embora monogano originariamente, aceita 
a polygamia pela do~estici.dade. . . . . 

Os oVos de 'pata sao fIlaIS senslvels ao frIo que os de 
. ganso, aS patas silvestres cobrem~n'os com a pennugem 
para que não esfriem. " . 

Os periodos de incubação guardam completa analogia 
com o dos gansos. 

CEVA ou ENGORDA DOS PATOS 

Os patos e os gansos são cevados, pelos mesmo& pro
cessos ; podendo-se' levar sua engorda até um ponto tal 
que seja impossível prolongaI-a. 

A engorda do pato durante o cio é difficil. 
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Os patos gostanl muito de alimentar-se corrl as' cry
salidas dos bixoscre seda, porém ' este alimento lhe :~ ôá 
máo sabor á carne, quando não é misturado con1 hervas 

. e outras comid<ls. 
O nato livre engorda mais facilmente que o ganso, 

porérn, é 111ais essa engorda de1ll0rada do que a ceva, 
feita em reclusão; escolhem:-se os patos que convén1 en
gordar; 

Os patos enfraquecem nos primeiros dias de reclusão, 
razão peJa qual é preciso que não ouçaul o grasnaI' do~ 
que se acham em li-berdade, para que o desejo, de estar 
com enes não perturbe a tnmquilidade indispensavel 
para a ceva. 

A cev:.L do pato mulard v~rifica-se pelos meRmos pro· 
cessos que a do ganso, sómelltc C·.~In a diff(;l'cnça de 
nunca se ~..,ubmettel- -ó á reclusão. 

Depois de com·er e esta.r em liberdade vae-se buscal-o 
na agua. 

Nos ultimas tempos da ceva, arrastam-se lent.amente 
e descans.' nl frequentes vezes, CIl1bora seja n1uito curta 
adistancia que percorrem, não sendo necessario em
pregar o funil para dar-lhes de comer, porque suas man
.dibulas não se ferelu como as du ganso. 

O figado adquire un1 volume e~traordjnario, relativa
mente ao volume da ave, I OlS chega de 400 a 750 
gramITlaS, sendo mais aprecicJdo que o do ganso. 

Para se evitar na venda que e11e seja confundido com 
o de ga nso, procura-se ao extrahir o tigado, não se
para l-o do coração, que como é menor que o do ganso, , 
·constitue a garantia; a pesos iguaes vendem-se mais 
caros os figados de pato que os do ganso. 

Os corpos dos patos de que se extrahem os flgados, 
devem ser conservados en1 assucar ou salgados. 

Os mulard são tão bons para comer con10 os outros 
patos antes de ser levada a ceva até produzir o joie 
gras, ernbora não sejanl tão estimados como os patos 
communs para os usos cu1inarios. 

Dos figados dos patos mulard fazem-se saborosissimos 
pastei~, n1tlito apreciados na Europa. 

INIMIGOS E ENFERMIDADES DOS GANSOS E PATOS 

O frio e a neve lhes são muito prejudiciaes ~ quando 
nOTaS remedeia se estes contraternpos dando-lhes urn 
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pouco ~e vinho com agua e farinha de milho e conser-
vandu-os em sitio a b['igado '., 

As enfermidades mais COlnmuns são: 
A dysenteria ou diarr!léa que se evita, d 'I ndo-lhes a 

beber vi nho lllorno no qual se tenham cosido c;l scas de 
marmello ou fav(l~ de zinlbro. 

A vertigpm, que é uma das enfermidades rnais graves 
que os acommette, fazendo-o~ dar 1l1 uitas vIOLas e c.ahir 
para morrer se não fureIll s 1ccorrid08 com presteza. 

Origilla-se de 11m derramamento de sangue na 
oab:·ça por apanhar muito sol, ou pela iutruduc{(ão de 
insecLos ou piolhos lias orelh,is ou narinas . 

Qua ndo a lndlestia é caus,tda pela insolação, deve-se 
sangral-os COIn um altinete ou ,'gulhà, picalldo uma 
vei 'i b stante salieute que existe debaixo da pelLJ que 
separa os dedos. . 

Quando não têm agua para chafurdar-se, estas aves 
cria m com facilidade, piolh s. 

O melhor modo de evitar ~emelhante inconveniente é 
conservar ,limpos os logares em que !~abitam . espalhar 
nelles areia tina, folha.s ou talos de fumo, tonlÍlh\>, alfa
zenla, e coIIocar no~ ninhos alguns grãos de pimenta ou 
tabaco. 

Quando os piolhos se introduzem nos ouvidos e nas 
narinas, Jazenl-n'o ás veze.s ern tanta abundancia que 
oCCilsionaIll a morte das aves. 

Conhece-se que os tem quando perden1 o appetite, sa
codem a cabeça, estendem o collo, caminham com as 
azClS pendentes e coçam com frequencia o bico. 

O reuledio mais commurn é metter-Ihes a cabeça 
muitas vezes na agua para obrigar o insecto fugir ou a 
ábandonar a preza. 

A variola, molestia eruptiva muito parrcida a d.o perú, 
a qual se apresenta na c~beça e no c.ollo, copsistecm 
uns caroços ou tumores lnflammatorl()s, de fIgura va
riavel, que chegam á-.; vezes a ter o ta.manho de um ovo 
de pomba e enchem-se de pús, 9rigina.ndo algumas vezes 
a morte. 

N o começo deve-se dar-lhes agua e vina.gre. sub
Jncttendo-os á dieta e lavando-se a parte enfernla COlll 
urna i nfusãu de fiôr de sabugeiro e violeta. 

Depois de formada a materia, abre-se o tumor com 
uma agulha, para evitar que se alterem as partes im
mediatas. 
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A cicuta e o lneimendro, de que tanto gostam elks, 
são violenti~ simos venenos. 

Apenas comem uma folha, cahem com as aias es
tendidas e lllorrem no meio de convul~õe;;. se não forem 
logo soccorridos. 1:. . 

O ,unico remedió conhecido é dar-lhes leite fresco com 
rhuibarbo. 

CAPITULO ,XI 

Criação, dos patos sem agua 

I 

Não basta ter muita agua á disposição para poder 
criar-se pato~. I 

Vn1 pouco nunca lhes é nocivo, pelo contrario. 
Mas póde-se criar absolutamente como as outras ayes, 

isto é, dando--lhes agua limpa, e, se fôr possivel, para la- , 
varem-se. 

O pato não fica sujo senão quando não tem á sua dis
posição os meios de limpar-se; e nesta situação é por tal 

) fórnla,re'eugnante, que é melhor não se occupar C0111 a 
sua cnaçau. 

Diz Maugel . 
Vimos urn certo numero em casa de dois criadores, 

que não possuiam nem tanque, nem meSllJO agua cor
rente: um muito cuidadoso dispunha de UII .a cerla 
exteosão de terreno, no qual os patos encontravalU 
h'erva, frescura, abrigos naturaes debaixo dos aI'bu::;tos, 
abrigos artificiaes e de vastas cabanas especiaes nas 
quaes repousavanl de dia e deitavam-se á noite. 

Ahi, tanto a agua como a palha eram rellovddas pOP" 
tal fórma, que os patos tinham não sómente as p0nnas 
luzidias, mas ainda engordavam com o au
xilio das rações ordinarias que se l~e:i distribuía com a 
maior regularidade, pela manhã, ao nleio-dia e á tarde. 

Em uma palavra, o criador affirmava que s e a falta de 
uma pequella peça d'agua lhe occasionava dúspezas 6 
muitos cuidados, tinha nos resultados que obtinha UIna 
larga compensação de seus trabalhos. 

Seus patos estavam sempre, senão gordos, pelo meno~. 
em tal estado, que podia indistinctamente mataI-os. 

Para elle o successo ' era completo~ ma$ nunca dei-::t 
. ~ . . 

mavá ,agua 8uJa no coxo. 
Quanto ao segundo, embora o espaço nunca lhe fá.-
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~hass~, ti~ha outras idéas: ao lado da mania de querer 
a força crIar patos, sob o pretexto de que elles nada lhe 
custavam, tinha talubem a de criar vac6as no estabulo. 

Possuia ordinariamente de dez a quinze~ 8lubora mal 
tratadas, cobertas de uma camada de poeira . 

. Os p~tos eram objecto de suas menores preoccupações. 
Tlnha no pateo uma ·bomb:l ondé tornava a agua para 
dessedenbr as vaccas, a que ficava nos baldes~ era lan...:. 
çada no estabulopara facilitar-o escoam l.~nto das urinas 
que iam ter a um pequeno regato infecto, que absorvia a 
maior parte em uma cova de estrume que se achava si
tuada na outra extre ,nidade do pateo 

Pois ben1! o con teúdo deste' famoso regato 'e o da 
cova de esterco, eram tudo o que os pobres patos tinham 
para beber, alén1 de alguns goles d'agua que ?-boca11ha
vanl quando por acaso algum balde f-icava ao seu alca~ce. 

Como alimentação algum. restolho que encon travam 
debaixo das mangedouras e o.:; OXCrelllunto,,; das, vaccas . 

E apezal' disto viviam! AIgU1na~ Yt'ze~ nlesmb uma 
pata volta va de UIU canto qualquer com ,un1a bellfl. ni
nhada que criava C0l110 podia, mas da qual não se sal
vava senão tres ou quatro. 

Eis ahi factos que e:-3tabelecem sufficientomente' que os 
patos pod~m ser criados sen1 agua, porém faremos 01'
servar que se o prirneiro criador conseguiu. tantos resul
tados com tão pequeno espaço plantado de hervas e 
alguns litros de agua que renovava .muitas vezes) para 
conserval-a sOlnpre limpa, o ultin10 apenas obtinha 
patos de uma immundieie tal, que ninguem que os visse 
teria coragem de comel·o~. . . 

As pennas eram cubertas de uma espessa can1ada de 
irnmundicie, não tinhaln nem fórrnas nem côres~ e de 
longe ~ssen1elhavan1-se lYlais a ouriços que a patos. 

Para criar pat.os é preciso se r ,.?impo, c uidadoso e 
amaI-os. I 

Por outra fórma é luelhor abster-se. 
O que acabmuos de dizer relativan1en~e aos patos ap

plica-s8 igualn1ente ",a:':8 gai1sos e a rIgor ~os cys~es. 
poréln estes corno sao aves ornml1cntaes sose crIam 
quando se tenl a'bundancia cl'agua. 

As casas dos patos devern ser cons ervadas na maior 
limpeza, e cada especie de p31mip 3des deverá ter a sua. 

No inverno dever-se-ha forraI-as com uma espessa 
camada de palha, que será 4 s:Jccudida, s ::não todos o 
dias, pelo n1enos duas ou tres vezes por s 3mana. 

LIVRO DO CRIAD@R 36 
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S~rá ao mesmo tempo econOluicoe hygienico. Os ex
crementos devem ser cUidadosaluente retirados. 

No verão, uma leve camada de palha miuda, de areia 
ou de outras materias, é conveniente. 

Os pateos de patos, sendo muito difficeis de conservar 
em estado de limpeza. é urna razão de 'mais para se re
dobrar de cuidados. 

CAPITULO XII 

As Illais celebres raças de patos 

PATO DO L AVRADOR MELHORADOS 

O pato e a pata do Lavrador tClil pluluagenl yerde 
lueta~lica brilhante sobl'e a cabeça, nas costas, nas azas 
e na mitra; o resto do corpo é conlpletamente negro, e 
durante o outonlno, quando estão enlplumados de todo, 
a totalidade geral l~ verde azeitonado . . 

E' impossivel conservar patos do Lavrador seUl 
pennas brancas depois da segunda ou te~ceira muda .. 
Em todas as ninhadas ha um ou dois patinhos, ás vezes 
mais, tendo a garganta branca, porém estas aves mesmo 
produzem 'individuos absolutarnente pretos, salvo a 
excepção que ~cabaluos de mencionar 

A côr do bico muda. O da pata é preta embora se 
vejam alguns de côr esverdeada ou cór de ardosig,. O 
macho, seis mezes depois de nascido torna-se amarello 
esverdeado, accentuado de lnanchas negras, porém não 
ha um que conserve o bico perfeitaluente preto enve-
lhecendo. ' 

As patas, negras igualnlente: tornam-se, depois do 
primeiro anno, amarellas e alaranjadas enfuluaçadas 

Os ovos são de côres differentes; são pretos, verdes 
ou brancos, alglunas vezes talubem são cobertos de um 
visgo gorduroso, côr de sebo, lllas que enxugando-se ou 
raspando-se casca fica linl pa e branca . 

Garnot attribue a esta anomalia a particularidade que 
tem os ovo~ do pato do Lavrador de conservarenl-se 
por mais tempo que os dos outros palnlides. proprios 
para a incubaço. 

A carne do pato do Lavrador é preta e de gosto mais 
delicado que a do pato selvageln, e cousa admiravel 
nunca é preciso engordal.o. 
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-,\s patas novas d~vem começar a pôr po _ Brazil em 
MaIO e Junho. que sao os mezes quecurrespondeul aos 
de sua postura ' no paiz de origem, depois no outono 
ellas põem um ovo diariamente, até que tenham posto 
de sessenta a setenta. ' 

São bôas chocadeiras, podendo tirar tres ninhadas 
por anno. Os filhos sã6 muito rusticos. 

De todos os patos, diz Garnot, é o lnais facil de criar 
o mais prolifico e o de carne mais saborosa. ' 

I 

PATO DE RUÃO 

I Distinguem-'se tres variedades: duas cinzentas, das 
quaes uma topetuda, e uma branea, menos forte e mais 
difficil de criar ' 

A carne 'do p~to de Ruão é excellente quando a ali
mentaç.ão que se lhe deu foi sadíá e em quantidade suf
fi-ciente, e elTIbora passe por ser menos delicada que a. 
do pato do Lavrador; nem por isso deixa de sés excel
lente para o espeto., 

Com um cocho cheio d~agua cria-se perfeitamente o 
pato de Ruão. 

PATO DE RUÃO INGLEZ 

o pato de Ruão inglez teu1 a plumagem! cinzenta mais 
ou lTIenOS clara na pata, e variandqcinzento claro ao 
cinzento perola no lTIacho) com ou sem <?oleira branc~. 

E' de fôrma alongada, a cabeça .acha-se como se
parada I por li l1~as ~ais claras, .partindo dos ol~os ,que 
lhe dão un1 ar lntellIgente, faceIro mesmo, o bICO e do 
côr verde escura e as patas de côr verde amarellada. 

Para que o pato apresente um bom peso deve-se es
colher os reproductores em todas as primeiras ninhadas. 

Para uniforrnidade da côr deve-se s~leccionar sempre, 
e elTI caso algll:m conservar como reproductor uma ave 
que nã9 seja da mesma côr que todas as outras. 

PATO RUÃO DUCLAIR 

A phimàgem deste pato é preta, a garganta branc,a 
desde a parte inferior do oveiro, a cabeça é grande e 
de côr v(jrde carregada, o pescoço perpendicular, uma 
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linha branca accentúa o logar da arcada superficiliar e 
o ,bordado do bico, principalmente quando novo, as azas 
são longas, com reflexos roxos; os espelhos, princi
palInente nq n1a~ho são de um beIlo azul violeta, as 
patas' são de côr vernl€lha parda. 

A engorda deste pato é muito rapida ; vai pouco á 
agua e adquire um peso tão consíderavel que quasi senl
pre se o vê deitado, aquecendo-se ao sol. 

'PATO DE AYLESBURY 

I O pato de Aylesbury que, segundo diversos autores 
que tratavan1 dos palmipedes é, como o'pato de Ruão e 
o pato de Hollan.da, o producto do pato selvagem, não 
.J.ifIere do pato de Ruão branco senão pela côr das patas 
é a do bico que são as primeiras de uma çôr amarello
clar:;t e o segundo côr de rosa, ao passo que o pato de 
Ruão tem o bico e as patas amarellas, côr de limão. 

As azas do Aylesbury são tambem muito curtas e não 
lh,e permittem voar. , 

A criação do Aylesbury é a mesn1a que a dos outros 
patos e como o de Huão, em falta de tanque ou regato, 
eontenta-se corri uma pequena bacia d'agua. 

O pato de Aylesbury é um dos maiores da Europa. 
Engordan1 muito facilmente . 

PATO PEKIN 

Este pato foi importado á Europa pelos inglezes. 
E' mais forte que os patos de Ruão e de Aylesburuy. 
E' de côr branca crême uniforme; o bico é amarello 

brilhanté, assilú como as patas, que são muito curtas e 
collocadas rnuito atraz, o pescoço é levemente acinzentado 
como o do cysne. 

Como o Aylesbury teIn o peito e as azas curtas e re
dondas, o que dá ao corpo a fórllla de unI batel. 
. O pato Pekin é rnuito precoce e sob este ponto de vista 
'é superior ás melhores raças; engorda aléln disso conl 
uma grande facilidade e a carne é excellente. -

A postura l' abundante e os patinhos criam-se com 
uma.facilidade incrivel. 

Conlo signaes característicos da raça faremos notar 
que o pato Pekin, ao contrario dos outros patos, tem a · 
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cauda ergui~~ e muito mais larga que a dos outros patos; 
as pennas frIsadas, que todos os machos tem iPor cima 
da cauda, chegam qua~i a tocar as azas. . . 

Contenta-se com qualquer alimentação. 

PATO DA INDIA 
li 

Este pa to é originario da America onde vive em est~do 
selvagem nas regiões do Par{lguay, regiõe'l seccas, ari
das, onde a agua falta muitas vezes -de unl modo abso
luto. 

Vive de tudo e passa perfeitamente sem agua, 10gQ 
que -tenha um pouco vara, beber. 

Tenl postura abundante e-os ovos são grandes e excel-
lentes. \ 

PATO MANDARIN 

Este pato vence a todos os palmipedes pelo brilho das 
c6res e pela riqueza. de sua plumagem, que se destaca no 
macho por um 'magnifico penacho verde-purpura. E' 
originario da provincia de NankÍln, de onde lhe vem o 
nome que lhe foi dado. 

Os chinezes o apreciam muito; os COl1SerValU em tan
ques de suas habitações não só por causa da betleza da 
plumagem como por ser considerado o symbolo da fide
lidade. 

Na vespera dq casanlento, as companheiras da noiva, 
offerecem-lhe um. casal dostas-aves ornadas de fitas. 

PATO SOUCHET 

Este - pato é tambem designado pelos ·nOlnes de pato 
col.hér e pato espatula, por cau sa da fórma de seu grande 
e largo bico, arredollda~o e ailatado na extremidade; 
as duas mandíbulas possuem uIl1a especie de serrilha 
dentada que retém os vermes, os insectos e os crus-
1aceos. que elle procura na beira d'agua. 

O souchet é um pouco menor que o pato selvagem e a 
plumagem é rica em côees a cabeça e a parte superior 
{lo pescoço são de uma beIla côr verde ; as cobertas das 
azas são urnas de côr azul desm:tiado e outras brancas: 
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o espelho é bronzeado, o peito e o pescoço são brancos, e 
toda a parte inferior do corpo é arrox~~ada ; encontra-se 
ás vezes a:lguns de va:r:tre br,anco. ,', 

A femea é de côr aCInzentada. 
'O souchet tem' natureza selvagem e triste; chafurda

se sem cessar? e muitas vezes até alta noite; vê perfei
tam.ente na obscuridade com t tanto que esta não seja 
absoluta. 

A fempa põe 10 a 12 ovos de côr arroxeado claro) e 
choca durante 25 a 26 dias. 

Os filhotes nascem todos cinzentos .. correm e nad;tm 
logo no primeiro dia. 

Só n:1 segul ida nluda é que os machos adquirem a 
plumagem ,definitiva. 

O souchet engorda:n1uito. 

P A TO CASARKA 

E' um dos mais beIlos patos ornamentaes, Brehn1 faz 
delle a seguinte dcscripção : ~ 

« O pato casarka tem a cabeça e' a met"de superior do 
pescoço de côr ci llzento claro, seguido de uma coleira 
preta esverdeada, ' apparente principalme'1te na época 
dos amores; o resto do pescoço, a parte debaixo e de 
cima do corpo são de côr roxa avermelhada, as cobertas 
superior e inferior das azas, a mitra, as cobertas supe
riore~ da cauda, as remigias primari ê~ s e as rectrizes são 

, de um preto 'brilhante, as remigias secundarias de um 
v.erde luetaIlico. » 

A femea, é um pouco n1eno1' que o macho, não tem 
côres ,tão .vivas, o coIlar preto, é pouco apparente. porém, 
o que principalmente a distingue é que ella tem eITI roda 
do pescoço Ullla mancha branca) que muitas vezes se 
es,tende sobre toda a cabeça.. " 

O bico do casarka é preto e as pastas de côr eSCUl a 
carregada. 

O casarka é originario da Asia Central. 
Alimenta-se como os outros patos. 
E' monogamo e o macho aco~panha por toda a parte 

a sua compapheira, vigiando-a con1 un1 cuidado inces
sant~ durante a postura e o chôco. 

I A lncubação dura' quasi o Iuesmo tempo que a do pato 
comrnum. I 

O unico defeito do pato ('ns~lrka (~ ser ulTi pouco bri-
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gador : durante o tempo da confecção do ninho, da pos
tura, da incubação, da criação dos filhos, o macho é ir-
rascivel e cioso. ' "F' 

PATO TADORNA 

E' uma das lnais notaveis especies de patos, pela es
tatura, belleza, e elegante variedade de sua plu
magem e pelo seu singular habito de aninhar-se de-
baixo do chão. ~ 

O Tadorna é maior que o pato ordinario; tem o bico 
vermelho, cuja ponta curva e o circulo das narinas são 
pretos, apr~ser1ta UIna, fórrna particular, fortemente cirf
tt:tdo na parte superior, cavando-se em concavidade 
perto da raiz, levanta-so ,horizontaln18nte perto, da extre
midade. Embora a plumagem do Tadorna se conlponha 
de tres côres, . preto, branco e anlarello-canella, é :do 
lllaior brilho e1ll r>Jzão da opposição de tons que resulta 
de sua juxtaposição. \ 

O Ta Jorna é 'encontrado em estado selvagem, na 
.. :\.!neríca, nas regiões austrJes e boreaes. 

N:) sua segunda viagem I Cook encontrou o Tadorr:.a 
na Terra de Van.:...Dien1en. 

Como habitua-se facílnlente ao seu captiveiro, está 
desti'nado a tornar,...se Ullia das 111aÍs 'bellaspeçÇl:S dos 

. jardins ornaluentaes. ' 
. A duraçã,o da incubação do Tadorna (; de 30 dias. 

CAPITULO XIII , 
I 

Escolha das raças de patos 

Sob o ponto de vista da criacão lucrativa, póde-se itl
distirictamente criar o pato do Lavrador, o pato, de Ruão, 
o pato de Aylesbury e o pato de Pekin. I 

são as quatro melhores raç,as, sob o ponto de vista dos 
productos e da 9 ualidade . . _ . . . 

O Lavrador e sem contradH;çao o InalS product1YO e 0 

lnais delicado; infelizrncnte não está ainda bem conhe
cido. 

Só o pato selvagenl. póde luct~r contra elle por causa 
da delicad~za da çarne e do bonito aspecto, meS1110Sem 
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estar gordo, e se não fosse tão pequeno dever-s ~ -hia 
aconselhar sua criação. 

O pato da India, chamado tan1 beru pato de Barbaria, 
que chega a dimensões duplas de nossos patos ordina
fios, não deve ser desprezado~ porque é um pouco indif
ferente á agua e empoleirá-se de bôa vontade. 

A càrne repugna por causa de seu odôr alnliscarado e 
os que a COlnem têm o cuidado de cortarem-lhe a cabeça 
e toda a parte-carunculada, bem como a mitra, que são-a 
séde desse odor. 

Os patos ornamentaes são hoje de um numero illimí
tado, porém e preciso para crial-os oTganisações espe
ciaes . pequenos jard,iI\s com tanques, cabanas, arbus-
t~s, rochedos, re1 va, etc. ' , 

Cítar2 1110 s algumas variedades das' mais communs e 
tan1bem das n1ais bellas, taes como o Mandarin, o Caro
lina, o Casarka, o Souchet, o AssobL"ldor, o Eider. o Pi
let, o Morillon, o Pato vermelho. 

(,: 

CAPITULO XIV 

Crüu~ão do lllarl'e __ ~o • 

Tudo o que dis~emos relatiya~r)ente ao patto applica-se 
á criação do luarreco, que não passa de uma variedadJ. 

CAPITULO XV 

Cria~ão do perU. 

Se o gallo ordiu<.ll"io, diz Buffon~ é a ave mais util dd 
gallinheil'o, o p81'Ú domestico é a ll1ais notayel, quer 
pela grandeza .do pOde, y. uer pela fórma da cabeça, quer 
por certos habItos llaturaes que lhe são conlnluns, apenas 
com um pequeno llUIllero de outras especies : a cabeça 
qlw (\ muHo pequena, proporcionallll.ente ao corpü,. não 
telll o Ol'llato orclínario das outras aYes~ pois é quasi in
teiramente despida de pennas e sómente coberta, assim 
conlO 'lnla parte do pe:::.coço, de uma pelle azulada, c a1'
regada de nlamollõos vermelhos, na parte anterior do 
pe,"coço e lnamellões osbranquicados. na parte posterior 
da cabeça com alguns pequenos pellos pretos~ esparsos 
enll o os n1amelLões e de pequenas pennas mais raras no 
alto do pescoço } o que tornanl-se rnais frequentes na 
parte inferio r! cousa que não tinha sido notado pelos 
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natul'alistas: da base do bico desce sobre o pescoço até 
cerca do terco de seu, comprimento, uma especie de bar:
l;lilhãoJcàrnudo, verrnelho e fluctuante, que parece sim
ples aos olhos, embora seja no 'entanto c()mpo~to de, 
uma dupla 111embranu, como é facil verificar-se t-o
cando corn o dedo ~ sobre a base do bico superior ele
va-se Ulll carunculo c~rnudo de fórma conica e sulcado 

. de rugas t'ransvorsaes bastan te profundas, este carun
culo não (em Iuais de unla pollegada de altura ern seu 
estado do éontr~lcção ou repouso, isto é, quando o perú 
não V8 0111 'torno de si senilo objectos com os quaes está 
acosturnado, e não experimenta nenhuma agitação inte
riOI', passea tranquilla:lIlente, poréUl se algum objJecto es
tranho apresenta-se ,inopinadamente, principa:hnente na 
estação de seus a111ores, que não tem nada, no seu porte 
ordinario senão de humilde e simples, incha repentina
mente corú altivez a' cab~ça e o 'pescoço, o carunculo 
conico disteiJdc-se, allonga-se duas ou tres pollogadas 
l11ais baixo que o bico, que cobre' completanlente, , todas 
estas partes carnudas colureru-:se de um vei~melho lnais 
vivo; ao lllesrno ternpo as pennas do pescoço e do dorso 
arripian1-se e a cauda abre-se em fórma de 'leque, ao 
passo que as aias abaixanl até quasi arrastarem ao 

1 • 
C113.O. 

Nesta attitude elle faz roda á fenlea, acoll1panhan@ 
esta acção de Ulli ruído surdo que produz o ar do peito, 
e~lcapa!ldo-se pelo bico, e que é seguido de um longo 
ZUfU bido. ' 

Ha perús brancos, outras variedades pintadas de pre
to e branco, outras brancas e amarello russo O outras 
cinzentas unifol'lnen1ente, que são as n1ai.~~ raras" porém 
o lllaior num3ro tem a plulIwgem puchaudo para o pre
to corn Ull1 pouco de branco n:l extrernidade das pennas; 
as que cobrern o dorso e a parte superiul' das costas são. 
quadradas na ponta e entre as da rnítra e lflesmo do 
peito, ha algulnas de côres variaveis e que têm diffe
rentes reflexos. 

, Muitf,ts pessoas crêm que os perus brancos são os mais 
robustos. 

A copula dos perús faz-se quasi da mesma fórma que 
a do~ gallos, pOr61l1 dura lnais ternpo; é talvez por 6}sta 
razão que é preciso 111enos f01neas ao lnacho, e que elle 
extenua-se nluito mais rapídalnente. 

Dizein certos autores que ' o perú cobre algumas vezes 
as gallinhas e as patas. ' 



- 570-
, 

A perúa não é tão fecunl!a como a gallinha. E' prD 
ciso dar-lhe de vez em quando comidas excitantes. 

Faz ás ~e~es duas posturas por anno. 
Os ovos são brancos, corrI algumas manchas de lUU 

amarello avermelhado . 
. . A perúa chocatam bem os ovos de qualquer especie 

de ave. 
Sabe-se ql1e ella quer chocar, quando depois de por 

conserva-se occulta. 
As pertlaS de um anno e meio a dois annos são em 

geral as melhores chocadeiras, dedicam-se a esta 
occupação com tanto ardor e assiduidade, que morreriam 
de innanic;ão sobre os ovos, se não se tiver o cuidado de 
levantaI-as uma vez por dia para dar-lhes de comer e 
beber. 

Esta paixão de chocar é tão forte e duravel que chocanl 
ás vezes duas ninhadas seguidns e seIYJ.4nterrupção al
guma o macho tem Uln instincto muito opposto pois ~e 
percebe a femea chocando, quebra os ovos, que ene vê 
apparentemente como um obsbculo aos seus prazeres e 
é esta talvez a razã0 porque a femea se occulta C0l11 

tanto cuíd:ldo. 
Chegado o tempo de abrirem os ovos, os perusinhos 

abrem com o bico a casca do ovo que os encerra, porém 
esta casc:t é algumas vezes tão dura ou os perusinhos 
tão fracos, morreriam se não se ajudasse a que
brala, o que no entanto e preciso fazer com muita .cir
cumspecção, seguindo tanto qu:!nto possivel os proces
sos da natureza, o menor estouyamento matal-os-ha. 

O perusinho é muito delicado, basta qUI3 soffram unI 
pouco de fOqle Ou que estejam ~xpostos ás intemperies 
do ar, para morrerenl; o frio . a chuva, e me~mo o or
valho os matam o sol forte fuhnina- os quasi subita..:.. 
me nte: algumas vezes mesmo são esnlagados pelas 
patas da perúa. 

Quando estão ainda lTIUitO novos dcye-se conservaI-os 
em U ln logar abrigado e cercado, e só se dev(' deixaI-os 
8ahir pouco a pouco. \ ' 

Os perusinhos gostam muito de eOlTIer na mão, e sa
be-se que elles querem comer quando começ,arn a piaI' . o 
quo acontece frequentemente. E' preciso dar-lhes de co
mc'}' (~natro ou cinco vezes por dia: seu prinleiroalimento 
é "in11o e agua ou leite, que se lhe porá no bico, depois 
junta-se ao vinho ou ao leite um pouco de miolo de pão; 
no quarto dia dú-se-lhes os OYOS estragados da ninhada, 
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cosidos e misturados COlll pirão d~ leite ou miolo de pão 
e depois com ortigas; estes ovesestragados, quer de 
per~as, quer de galJinhas, serão pa.ra ~nes uin ~limento 
muIto salutar; no fim -de dez a doze dIas suppnmem--se 
os ovos e misturam-se as ortigas pisadas com milho 
tambem pisado ou com um pouco de leite qualhado e fa-, 
relIo. 

Depois póde-se-Ihes dar qualquer especie de fructo 
podre cortado em pedaços. . 

Quando os perusinhos nlostrarern-se tristonhos, de
ve~se fazel-os metter o bico no vinho para que bebam 
um pouco, ' fazendo-os tambem engulir unI grão de pi
lnenta do reino; alguInas vezes apresentam'-se elltorpe
cidos e senl movimél.tos: quando forem sorprehendidos 
por uma chuva fria, lTIorrerão certamente se não tiver
se 'o cuidado de envolveI-os em pannos quentes e so
p~ar-Ihes de vez em quando um pouco de ar quente pelo 
brco. . 

Não se deve deixar de examinaI-os de vez em qtIando 
e f~rar-Ih~s as pequenas eI1)pola~que lhes apparec,em de
baIXO da hngua e em torno da mItra, e .dar-Ihes agua de 
ferrugem; aconselha-'se tambem lavar-lhes a cabeça com 
esta agu~ para evitar certas , molestias,á que estão su
jeitos, mas neste caso, é preciso enxugaI-os e seccal-os 
bem, pois ê sabido quanto á hUlnidade é contraria aos 
perús na prüneira idade . 
. A perúa conduz com a mesma solicitude que a galli-
n~a bs seus pintos; aquece-os debaixo' das azIas com a 
mesma affeição, .defende-os com a mesma coragem; pa
rece que a ternura pelos filhos, torna sua vista lnais 
penetrante, descobre a ave de rapina a uma distancia 
prodigiosa) e quando ainda está invisive~ a todos os ou
tros olhos; desde que a avistâ, lança um grito de ter.ror 
que consterna toda a ninhada, cada perusinho esconde
se e a mãe os conserva no mesmo eRcondrijo, repetindo 
o mesmo grito de terror emquanto o inimigo está ao al
cance, porém logo que o vê desapparecer, adverte-os 
por um outro grito lTIuito differente do primeiro, e que é 

,para todos osignal de sahir do logar em que estão 
occultos e de juntarem-se em torno della. 

Quando o ,perusinho acaba de sal'\ir do ovo, têm a ca
beça guarnecida de unla especie d~ pennugem, nã.o têm 
ainda !le!ll carne glandulosa nem barbilhões! não é 
senão depois de seis semanas ou dois mezes que 
estas partes Si desenvolvem. 
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o ten1po deste desenvolvimento é um periodo critico, 
como o da dentição para. as c'rianças) e é então principal
lnent,e quando se deve misturar vinho á sua alimentação 
para fortificaI-os. _ 

E' raro que se sublnettam ~os perusinhos á castração 
corrio os frangos: engordam perfeitawente sem isto e 
nem por isso ' dão uma carne menos excellente . nova 
prova que são de um temperamento menos quente que 
os gallos e as gatlinhas. 

Quando se tornam fortes, deiXiam a perúa, ou por 
outra, são abandonados, porque ella procura fazer uma. 
'segunda postura ou uma segunda ninhada. 

I Quanto mais fracos o delicados forem os perusinnos, 
lnajs robüstos e capazes de sustentar todas as intempe-
ries elles se tornam. -

Gostanl de empoleirar-se ao aI: livre e assim passam 
as noites lnais feias do inverno, ora sustentando-se sobre 
UlTI pé só e retirando-se, ora acocorando-se sobre seu 
poleiro e equilibrando.:.se mettmn a cabeça debaixo da 
aza para dormirem, e durante o somno têm o movimento 
da respiração sensivel e muito accentuado. 

O melhor modo de criar os perús depois que torna!n-se 
fortes, é levaI-os a pastar no campo, nos logares em que 
abundanl as ortigas e outras plantas de-seu gosto, e aos 
p0l11areS quando os fructos corpeçam a cahir, etc., mas 
deve-se evitar cuidadosamente as pastagens onde Cl'escem 
as plantas que lhe são nocivas, taes como a grande digi-
talis de flôres vcrrrlOlhas c a cicuta. . 

Estas plantas s ao yerdadeiro:s venenos para os perús . 
Quando comem a digitalis experimentam Ulna especie 
de enlbriagu2z, vertigens, convulsões, e quando a dós e 
fôr um pouco forte acabam por n10rrer ethicos. 

Deve-se tambem ter muito cuidado. quando são novos, 
em não deixaI-os sahir para o campo senão depois de 
seccar o orvalho, e fazel-os entrar antes de conleçar a 
ci1hir .0 sereno e abrigaI-os e111 logares sombreados: 
todas as tardes quando voltan1 deve-se-Ihe dflr grãos ou 
outra qualqu er plimentação. I 

Como são muito tini idos, deixan1-se facihnente con
duzir COlll uma simples vara, e muitas vezes fogem 
diante de umnnimal muito n1enor e mais fraco que alles, 
no entanto ha occasiões err1 que mostranl coragem, prin
cipalmente quando tratam de se defender contra as ra
pozas, gambil~. ete. 

Eltcs ~ '~'m differentes tons, differentes inflexões de voz, 
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segundo a idade, o sexo e segundo aspaixõos que 
querem ~xprin1ir; b~bem, comem, engolem pequenos 
sexos e dIgerem quasl COnlG os gallo!:?; e conio el1es tmn 
um duplo e:3tofiIago, isto é, um buxo e uma moela, 
poréql COIllO são maiores, os musculos de sua ' gargànta 
tenl tambem mais fo.rça. 

PERU SELVAGE~I 

Os perus selvagens não differ0m dos do ~.lj estiços senão 
por serern muito mais gordos e 111ais pretos: finalmente 
teIll ps 111esnlOS costumes, os meS!l1OS hab:tos naturaes; 
emp6leiram:...se nos bosques sobro os ramos seceos) e 
quando se atira enl um os outro:::; não voan1. ~.,::;';~~ 

Segundo Fernandés, . a carne, embora bôa, meDOS 
agradavel que a dos perus domesticos, elles são duas 

, vezes n1aiores que estes; hUC.TOlott é o non18 n1exieano 
do macho, e ci~uatotolin o n0111e da fenlea. 

PERU' TOPEIUDO 

O peru topetudo é . apenas un1a· variedade do peru 
COllunum, semelhante a do gaUo topctudona especic do 
gallo ordinario; o topete é algumas vezes preto e outras 
branco. 

\ 

CAPITULO XVI 

.' Criação da· gallinhola 

, A gallinhola ten1 unI traço de senle~hança C0111 o peru, 
é de não ter pennas na cabeça nern na parte superiol' do 
pescoço, e isto deu logar a que diversos ornilhologistas, 
taes como Belon, Gusner, Aldl'ovando e Klein de tomar 
o peru pelo melleagrido dos antigos, mas alénl das nu
merosas differenças bem accentuadas que se encontranl 
quer entre estas duas e~pecie~, quer entre o que s~ vê 
no, peru e o qu~ os ~ntI~os .dIsseranl do m~lleagrldo, 
basta pôr em eVIdenCIa a falsIdade desta conjectura, de 
recordar-se as provas que Buffon aCcUI11tllou' rehtiva
mente ao perÚ, para provar que esta ave é originaria 
da America, que vôa pesadamente, não nada, e por con-
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seguinte não pôde atr~vessar a \~asta extensão de Ill2 res 
que separa a Ameri6a de no~~ocontinente, de onde 
segue-.se que antes da descoberta da America era com-
. plétamentedesconhecido, e que os antigos não poderiam 
ter falIado delle sob o nome de melteagra. 

A plumagerp. da gallinhola, sem ter côres ricas e bri
lhantes, é no entanto. muito distincta; sobre um fundo 
cinzento azulado,mais ou menos carregado, sobre o qual 
achaln-se esparsas muito regularmente manchas brancas 
mais ou nienos redondas, representando perfeitamente 
perolas, pelo' qt;te. alguns modernos ~~ram a es~as ayes 
o non1e de !Jalün,ha$; peroladas e os antlgos o de vat·za e 
de guttata ; tal era pelo mertos a plumagem- da galli
nhola (pintada dos poriuguezes) :no paiz natal; porém 

\ desde que,foi transportada para outras regiões, tornou
se mais branca, corno o testemunhanl as gallinholas, 
de peito branco da Jamaica e de S. DOl11Íngos, e estas 
gallinholas perfeitamente branoas ' ele que faUa M. Edu
ardo, de sorte que a alvura do peito de que Mr Brisson 
fez o caracter de uma variedade, não passa ' de uma al
teração começada da côr natural, ou antes não é senão a 
passagmn desta eôr á alvura perfeita. 

As pennas da parte média do pescoç() são muito curtas 
no Iogár que junta sua p.arte superior, ou não ha nada 
absolutamente, pois vão sempre crescendo até o peito, 
Dnde enas tem perto de tres pollegadas de comprimento, 

Estas pennas, são pennugentas desde a raiz até pouco' 
mais ou :menos a metade de seu comprimento, e esta 
parte pennugenta.é coberta pela extren1idade das pennas 
da classe precedente a quál é composta de barbas firnles 
e agarradas Ulnas ás outras. 

A . gallinhola ton1 azas qurtas e a cauda pendente, o 
que junta á disposição de suas pennas, faz C0111 que pa,
reça corcunda. (genus gibberum Plinio) ; 111as esta cor
cunda não é' senão Ullla falsa apparencia. 

Sua grossura é quasi a da g~lllinha COlUIuun1, porérn 
teIn a fórma da perdiz, de onde lhe veio o nome de 
perdiz do Terra-Nova; són1ente ton1 os pés mais elevados 
e o pescoço lnais comprido e fino em cin1a. 

Os barbilhões que originam-se no bico superior não 
têm fórlua constante, sendo ovaes eln alguns e qua
drados ou triangulares en1 outros: são vermelhos na 
femea e azulados no macho, e é segundo alguns autores 
a unica çousa que distingue os dois sexos outros porém, 
entre os · quaes o grande Buffo,n" affirmam que 00-
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sorvam-se differenças tambem na plurnageni, no tu
bercu I o calloso da 'cabeça, nos carunculos' das nari nas, 
na grossura do corpo, nos pellos do acciput, etc. 
Atra~ dos barbilhões vê-se, sobre os ladoS' da cabeça~ 

a pequenina abertura das orelhas que, na rnaior parte 
das aves, é sombreada por pennas ,e na gallinhola é 
descoberta, mas ' o que é proprio á galliIlhola é este tu
berculo calloso; esta especie de capacete que se eleva 
sobre a cabeça,. e que Berlon compari1 muito mal ao 
tuberculo ou antes ao chifre da girafa. , 

0:3 olhos são gr~ndes e cobertos, a palpebra ~uperior 
tem ' pellos compridos pretos, l~vantados em Clma,e o 
cryst,l11ino é 1l1ais convexo por dentro quo por fóra. 

Estas aves são Slljeitas a terno figado e mesmo no 
laço, conrecções schirrosas; tem-se observado algumas 
que não possuem vesicula de fel, neste caso porém o 
raino hepatico era nluito grosso; tem-se visto outras 
COln um só testiculo em geral ,. parece que as paI;'te,s 
internas não são menos suscepti veis de variedades que 
as partes exter~ores e superiores. . 

A g~niI1hola é conl effeito uma aye muito gritadora. 
Seu grito é aspero e penetrante e com a continuaçã,O 

torna-se por Lal fórlna incommoâo que, mnbora à carne 
da gallinhola syja unl e'xcellente prato e muito superior 
á da gallinha commum, os habitantes da America do 
Norte renunciaram á S1,la criação. 

~\ gallinha d' Angola ou gallinhola, é uma ave viva, 
inquieta, turbulenta~p()uco disposta a persistir durante , 
rnuito tempo em Ul1,l só logar e que sabe tornar-se se
nhora .em um gallinheiro, faz-setemer dospropriQsperús, 
e elnbora nluito menor lhes impõe por S1.la petulancia. 

A gallinhola pertence ao- numero das aves pulve
radoras que prOCUr:1ffi na poeira onde se espojam um 
remedio contra o incommodo dos insectos ; eSQavaca 
talubenl a terra como as gallinh~s e anda em bandos 
lnuito numerosos. ." 

A gallinhola põe e choca· quasi como a gallinha 
commUffi, parece porém que a sua fecundidade não é a 
mesma nos differentes çlimas, ou pelo lnenos é muito 
maior no estado domestico, onde tem abundancia de 
alinlentaçãodo que no estado selvageln, onde sendo 
nutrida menos abunqantemente em moleculas organicas 
superfluas. . 

Os' ovos são menores que os da gallinha,. porém 
a casca é muito mais dura. . 
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A dUI'ação .da incubação ó de tres semanas pOUC0 lnais 
ou 111enos, conforme a estação, o clinrl, a ass1düidade 
da chocadeira, etc. , I 

Os pintos das gallinhola's são nluit) difficeis de criar 
nosclinlas septentrionaes, poréu1 no nosso paiz elles 
crianl-se -com luuita facilidade . 
, Usa-se chocar os ovos da gallinhola e111 gallinhas, 

para que os filhotes I?-ãb fiqu_em .tão bravios e selvagens. 
O In acho da galhllhola prqduz t1 m bern COln a gal

linha comnlum, filas é uma ' especie de geraçã,o al,ti 
ficial" que exige muitas preeahções, a. princ;pal é de 
.cria t-os juntos desde pequenos e as aVO:3 rnestiças, ' re
sultantes desta. nlÍstura, não põem senão ovos claros ',e 
nunca póclo ser perpetunda regularmente. 

CAPITULO XVII 

Cri.R,cão do pavão 
~ . ' , 

Se o imperio, Jiz Buffon, pertenees~-;;e á belleza e llã8 á 
força, upavão seria sem contradieção o rei das avos, 
não ha nenhuma sobre a qual a natureza tenha 
vertido seus thesouros com nlais abundancia a esta
tura grande, o porte ini.ponente, o andar altivo, a figura
nobrl:~, as proporções do corpo elegantes e esbeltas, tudo 
o que annuncia unl ser de distincção foi-lhe dado: um 
pennacho moycl e leve, pintado das mais ricas ' côres 
orna a sua cabBça e o eleva senl sobrecarregaI-o, sua 
incOlUparaYel plunlagern parecê r eunir tudo o quo lison
geia 0$ nossos olhos, doce e fresco das mais bellas flo
res, tudo o que os desLum bra 11<.'S rel1exos das pedrarias, 
tudo o que os admira no brilho deslumbrante do arco
iriS' ,; não ' sónlente a 11;-3 tureza reuniu, na plunlagern do 
pavão todas DS côres elo ceu e da terra. para fazer a obra 
prirna da sua luagnificencia, porénl ainda as ll1isturou, 
COrri binou-as, nuançou-as, fundidas pelo seu inimitavel 
pincel, e f~z dellas l.In quadro u,nico, on~e ellas tira1l1 
de sua mIstura COIU nuanças mms sOlllbrIas e de suas 
opposições entre si, um novo lustre e effeitos de luz tão 
sublünes que a nossa arte não póde nell1 üuital-as; nen1 
descrevel-as. » 

E' este o rasgo de admiração que o grande Buffon con
sagra á belleza deslum bran te do Pavo cristatu8, de 
Linneo. 
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o pavão macho não tem menos ardor pelas femeas, 
nem 'merios encarniçatnento para se bater com, outros 
do que o gallo urdinario; teria mesmo rnai~, a ser 
verdade o que se diz, que, quando não tem senão uma 
ou duas femeas, atonnenta-as, fatiga-as, torna-as este
reis á força de fecundaI-as e perturba a obra da gBração 
á força de repetir os actos . , neste caso os ovos sahem do 
oviducto antes que tenham tido , o tempo de adquirir a 
sua madurez. 

'Para se aproveitnr esta violencia de temp\?ramento 
deve-se dar ao macho cinco ou $;is ferneas. ' 

As pavôas têm o temperamento rnuito l~scivo, f}. 

quando são pr~vádas dos nlachos, excitam-se por si 
mesmas esfregando-se na poeira; e procurando uma 
fecundidade imperfeita, põern ovos claros ~ se,m germen 
ou galla, conlO vulgarwente se diz, de onde nada resulta 
de vivo; mas, segundo diz Buffon, isto não acontece 
senão na prima','era, quandb a volta de urti cnlor brando 
e yivificante desperta e accentúa Jllétis a inclifwção que 
todos os seres animacs têm para reproduzirem-se. 

E' talvez por esta razão que se deu a estes OV03 o n01ne 
de zephyrios (ava-zephyria), não porque se esteja per
suadido de que UHl zephyro brando bastl:) para írnpre-

,gnar as pa vôas e todas as a v~s fell1eaS que põem sem a 
cooperação do 111acho, mas SIm porque eUas não põem 
destes ovos senão na nova estação, annunciada ordina
riamente e lllesmo designada pelos zephYros. 

Buffon é ainda de opinião que a vista do macho, fa
zendo roda em torno dellas, abrindo sua beUa cauda, 
mostrando toda a extensão de seu desejo, póde ani
mal-as, ainda mais, e fazer-lhes produzir n1aior numero 
destes ovos estereis. 

A idade da plena fecundidade para estas aves é aos 
tres annos, pois esta idade é aquella en1 que os machos 
tomararn o seu inteiro desenvolviment,o, em ·· que se 
acham em estado de galar a pavôa e em que o poder de 
gerar annuncia-se neUes por Ulua producção nova muito 
consideravel,a das longas e bellas pennas de sua cauda, 
e pelo habito que adquirem de se pavonear: o superfluo 
da alimentação, não tendo rnais nada a produzir no indi-

iduo, v~e-se empregar d'ora em diante na reproducção 
da espeCle. 1C 

A femea põ~ os ovos pouco ~empo depois de ter sido 
fecundada; não põe todo~ os d13s, nlaS sómente de tres 
ou de quatro em quatro dIas. 

LIVRO DO CRIADOR I ~7 
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Uma pavôa'e mesmo uma g.allinha pôde criar até vinte 
e cinco pavãosinhos. . 

A' medida que os pavãosinhos vão ;. sé fortificanq.o 
começam a baterem~se (principalmente nos paizes quen
tes) , e é por isto que os antigos,que parecem tei'-se 
occupado muito mais do que nós da criação destas aves, 
os conservam em viveiros separados. 

Quando "os pequenos tem um mez de idade ou unl 
pouco mais,o penacho começa aapparecer, e então cahem 
doentes como os perús, quando lhes começam a appare- , 
cer os .carunculos ; é 'b~ssa occasião sómente que o gaUo 
pavão os reconhece corno seus, pojs emquanto não tem 
penacho , persegue-os eomo estranhos; não se deve no 
entanto juntaI-os. aos grandes senão quàndo têm sete 
mezes e se não empoleiram por si mesmos, e não suppor- ' 
tal' que durmam no chão por causa do frio e da h ulni
dade. 

Os pavões parecem ,acariciar-se reciproc;l1p.ente conl o 
bico, porêrn se observar-se de mais perto, vê-se que o 
que: elles fazem é coçarem-se por causa dos piolhos que 
os persegue. 

Estas aves tornarn-se senh'ores do gallinheiro e fazem
se respeitar'da outra criação, que não se atreve a tomar
lhe o alimento. 

Seu modo de comer é quasi COlno o _dos outros galli
naceos, tomam o grão COIU a ponta do bico e o engolem 
sem mastigar. 

Para beberem ;mergulham o bico na agua onde fazem 
cinco' ou seis movimentos bastante rapidos com a mandi
bula' inferior, depois levantando e Ç.onservando a c~beça 
em uma situação horizontal, engolem a agua de que a 
bocca encheu-se, sem fazer nenhum movimento com o 
bico. 

Dormem, ora rnettendo a cabeça debaixo da aza, ora 
encolhendo o pescoço. 

Os pavões gostam da limpeza e é por esta razão que 
elles procuram cobrir ou ent.errar os excrementos. 

Embora não possam voar muito~ gostam de trepar; 
passam ordiflariamente a noite no telhado das casas e 
nas arvores. 

Pretende-se que a femea não t81n senão um grito, que 
se · faz ouvir na primavera, ao passo que o macho tem 
tres. 

Theophrasto diz que quando os pavões gritam nluitas 
vez.es repetidas presagiam chuva. 
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PIinio diz que observou sympathia entre os p~vões e 
os ponlbos, porém uma sympathia mais natural e me
lhor fundada é a que sf3 notou entre os povões e os perús: 
esta.s duas aves pertencem ao pequeno numero das que 
a.brem a cauda e fazem ~ot}a, o que ~uppõe muita.s qua
lIdades communs e por 1§S0 harlnonlzam-se muito com 
qualquer outra especie de ave; pretende-se mesmo que 
os povõ~s cobrem as peruas. 

A 'duração da vida,do pavão é de vinte e cinco anuos. 
segundo os antigos, e esta determinação nos parece bem 
fundada, pois é sabido que o' pavão acha-se inteiramente 
f~rmado a?tes dos tres annos, e que as 'aves mu geral 
VIvem' maIS tempo que os quadrupedes, porque seus 
OSSOS são n1uito mais ductis. -

Como os pavões vivem na India em estado selvagem, 
foi tambem neste paiz que se aprendeu acaçal-os ; não 
se pôde approxinlar delles durante o d.ia; .embora se es':; 
paI hem pelos campos em bandos muito n4-merosos, por
que desde que descobrem o caçador, rnetelu-se pelos 
matagaes e não é mais possivel seguH-oB ; fogem mais 
rapidamente que a perdiz; só á noite é que conseguem 
apanhaI-os, e , eis -o ~odo por que se faz esta ,caçada nos 
arredores de Cambaia . (lndia). 

Approxima-se das arvores na qual elIes se achaln em. 
poleirados, e apresenta-se-Ihes uma. espede de bandeira 
na qual acham-se pintados pavões ao natural e tem duas 
lanternas o 'pavão, deslumbrado por esta luz, ou por 
outra,occupando-se em considerar os pavões em pintura, 
adianta o pescoço que o caçador aproveita para laçaf\ e 
tornar-se senhor da ave. . 

I Não taa senão ' uma postura por anno, e esta é 
~e oito ovos no primeiro anno e de doze nos annos se
guintes, luas isto deve-se entender com as pavôas a 
~uem se deixa o cuidado de chocar por si Inesrnas os 
ovos e de criar os filhos, ao. passo que se fôr se re
tirando para os fazer chocar em gallinhas, farão tres 
posturas: a prÍIneira deoinco ovos, a segunda de quatro 
e a terceira .de dous ou tres. 

Nas lndias as paV'ôas são mais fecundas, pois põem 
vinte a trinta ovos dI? cada postura. 

Se deixar-se a povôa a liberdade de agir, segundo o 
seu in8tincto, deporá os ovos em um logar secreto e 
retirado: os ov,os são brancos e pintadinhos como os do 
perú e quasi da luesma grossura; quando terluina a pos
tura põ e-se a chocar. 
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Pretende-se que ella é\ sujeita a pôr durante a noite, 
ou antes a deixar escapar os ovos do poleiro em que se 
acha empoleirada, razão pela qual se re.comm~nda es
tender palha por baixo, afim de impedir qué se quebrem. 

Durante todo o tempo da incuhação, a pavôa evita 
cuida:dosamente o macho. 

O chôc.o da pavô'a dura 27 ~ 30 dias, mais ou !!lenos, 
segun~o a temperatura do clIma e da estação; durante 
este tempo deve-se ter o cuidado de pôr-lhe ao alcance 
uma quantidade sufficiente de alüuento, para que o tempo 
que será ohrigada a ir pastar longe e elles não os deixe 
anão esfriem. I . 

Deve-se tam bem não perturbaI-a no ninho, em con
sequencia de seu natural inquieto e desconfiado; se 
vê-se descoberta, abandonará os ovos e recomeçará uma 
nova postura . ' 

Pretende-se que a pavôa nunca faz abrir todos os ovos 
ao mesmo tenlp ;), mas que desde que vê alguns pintos 
sahirem da casca, deixa tudo para os conduzir ~ neste 
caso dever-se-ha tomar os ovos que ainda não estejam 
abertos e pol-os em uma nova chooadeira, ou em um 
forno de incubação. 

Quando os filhotes sahem da casca, deve-se deixaI-os 
debaixo da mãe durante vinte e quatro horas. 

A prinleira alimentação será a farinha de cevada di
luida em vinho, trigo amollecido na agua ; com a con
tinuação póde-se dar queijo fresco benl comprimido e 
sem sôro algum. 

Quando se possa dar-lhes gafanhotos, será bom, 
porque elles gostam muito, mas 'deve-se antes tirar os 
pés aos insectos para que não se engasguern. ' 

Observou-se que durante os primeiros dias as pavôas 
nunca voltam a deitar-se no ninho enl que chocaram, 
nem mesmo duas vezes enl um mesmo logar ; e como 
esta ninhada é tão delicada que não póde ainda subir ás 
arvores, acha-se exposta a nluitos riscos, deve-se ter 
muito cuidado com os filhotes. 

PAVÃO BRANCO 

O clima não influe menos sobre a plulnagem das aves 
que sobre o pello dos quadrupedes, e o pavão branco 
acha-se neste caso. 

Não é sem um lapso de tempo consideravel e sem cir
cumstancias singulares, qpe uma ave, nascida nos 
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climas tão suaves da lndia e outras regiões da Asia, 
p<?de ,acostumar-se com a aspereza dos climas septen-
trlonaes. , ' 

A plumagerri ,deste pavão é inteiramente branca e 
particularmente as pennas compridas da ,li"~ cauda. 

Mencionan1os este pavão simplesmente ' por curiosi
dade, pois sua criação é muito difficil e mesmo impos
sível no nosso paiz-. 

CAPITULO XVIII 

Criação dos pombml 

I, ; ESPECIES E VARIEDADES 

As principaes especies de pombos são: \. 
1°\ o pOlnbo romano, do qual se conhecem desésseis 

variedades , 
2, o pombo domes tico ; 
38

, o pombo biset , 
, , 

\ \ ',-;\ ',' 

4°, o pombo de rocha, com uma variedade; 
51), o pombo selvagem; 
Butron é de opinião que estas cinco especi,es não fazelu 

senão uma, apresentando a seguinte prova: , 
O pombo domestico e o po.mbo romano com todas as 

sua.svariedades, embora differentes pela grandeza e 
pelas côres, são certamente da mesma especia, pois que 
produzem juntos ir:.dividuos fecundos e que se repro
duzem. 

ESCOLHA DAS RAQAS 

Entre os pombos de producto. citaremos em pr~meira 
linha o que os francezes dão o nome de gro8 mond:ün, 
vendidos lnuitas vezes como pombo romano, e que bem 
installado e bem alimentado, produz um casal de filhotes 
todo~ os mezes, excepto durante os grandes frios. 

Vem depois como excellentes reproductores o pombo 
capuchinho, o pombo rabo de pavão,-o Dove-Traveller,e 
a '-rigor' os Romanos e os Montanbanque são enormes, 
mas que produzeul um pouco menos, o pombo alto 
voador, o cambalhoteiro, o viajante, o Bizet, o mais agi! 
e o mais pl.'oductor em pombal., porém tambem o menor;, 
e por assim dizer abandonado desde o desapparecimento
successivo dos pombaes; pretende-se que seja ,a origem -
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unica uas numerosas raças francezas e de suas innume
raveis variedades . 

Os pombos altos _voadores, que como os rabo de pavão 
tanto servem para producto como para o~naÍllento. 

H'a ainda uma infinidade de sub-raças e cruzamentos, 
taes como, os Patús, com ou sem 'topetes, mas nôs não 
nos deteremos nelles, porque . 'podem-se multiplicar ao 
infinito, e que o amador, se g0sta'r disso, poderá l?or si 
mesmo fazer experiencias que o convelwerão das diffi
culdades que se encontra quando se quer obter a fixjdez 
dos productos destes cruzamentos. 

Nos pombos ' de luxo, a escolha é muito difficiL E' 
principalmente uma questão de gosto, de capricho, e 
uma variedade que fará a admiração de certos amadores ~ 
deixará um grande numero de outros completamente 
indifferentes '. . 

Assim o capuchinho, cuja variedade de nuanças é 
inn ilmeravel, fará as delicias de muitos amadores que 
saberão seleccional-o, melhoraI-o ·' e levaI-o por assin1 
dizer á perfeição 

O pombo pavão de diversas côres} como afinal todas as 
i',)(;aS, produz igualmente mnito} e acontece o mesmo 
que com o capuchinho, sómen'e em logar de aperfeiçoar 
principalmente o capuchinho e o colleirinha, no pavão 
procura-se o maior numero de pennas á cauda, e em 
·fazer desapparecer, por assim dizer a cabeça do passaro 
nas pennas desta mesma cauda, isto é, que a cabeça e a 
~auda sejam ar,nbaspor tal fôrma voltadas pa.ra traz que 
se tocam e se confundem. 

O mesmo acontece, sempre em n nl outro ponto de 
vista, para todas as raças. 

Para uns, 1 0 melhor reproductor é a.o mesmo tempo 
a ave de producto e de luxo. 

Para outros, pelo contrario, não é senão uma ave de 
luxo propriamente dito. 

O pombo romano e o pombo Montanban, que compre
hendemos entre os pombos de producto, são tambem para 
muitos criadores, tudo o que ha de maior luxo. 

Estes pombos são n1áos criadores porém põem em 
grande a bundancia 

Assim, os grandes amadores, aquelles que os con
síderam princi palmente, teul cuidado em vigiar os 
ninhos e de retirar os ovos, para os confiar a pombos 
capuchinhos e a outros. 

O pombo Afontanban é talnbenl llluito estimado, prin-
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cipalmente a variedade coroad 1, embora 111uita~ vezes a 
força da variedade seja de cabeça lisa. 

Venl depois os Tumbler, -os' Dragões, Carriers, Po
lacos, Gramdado8, Bald Head, .. Bagadai8, Coquillés 
hollandez, Combalí'oteiro$, Alto- Voa, opombó tremedor 
oucaud l de ?avão, o A fl-dorinha, o Tambor chamado 
Glrlngloll, etc que todos são recolllmendaveis aos ama
dores de lindos passaros. 

O pombo que acha:-se em liberdade póde viver de toda 
a especie de sementes, e o melhor é, n'esie caso, de não 
lhe pôn nem alimentação nemagua no seu pombal; é 
unl trabalho de rÍlenos a fazer . . 

1\1a8 para os ponlbos que conservalll-se em pombaes 
fechados, aconselhareni08 misturar alimentação de di
versas e~pecies de semente~, ou melhor ainda, dar-lhe 
successivaUlente UIna destas sementes de cqda vez. 

Os pOIllbos habituam-se melhor a cJ :-rnt-J,;; t >d'ls 
'assim, como distribuídas. " 

. Deve-se ter. Serllpl'e agua á sua disposiç,ão, e , ella 
deverá 'ser fresca e renovada ' tantas vezes quantas fôr 
possivel, principalmen te durante 08 grandes c:dores . 

Uma banhoira, Cln falta d ,,) agua corrente ou de um.pe
queno reservatorio .. especial ~e~n profundidade, será s'em
pre collocJda no pOlnbal, no parque descob \3l't0 de pro
terencia. 

Grande, numero de criadores não cu,idam . na banheira, .. 
o Inais das -vezes porque a julgam inutil, é urn erro. \ 

O pOlnbo gosta de se banhar' de .tempos em tempos 
pal'a se limpar. refrescar-se e 'uma banhe.ira lhe é in.djs
pensavel. 

CAP ITULO XVIX 

()riação {lo Cauario 

(Pas,ser canarius, Aldrov.) 

Foi no clima suave das Ilhas Canariflsque este pas
saro parece ter-se originacl:u, no entarito exiÍste na Italia 
uma especie de canario (1) IT18nor que o dasCanarias e 
outra na Provença, quasi do IDeSlllO tamanho. . 

Estas duas especies são mais agrestes e podem ser 
consideradas como vergonteas selvagens 'de lHna raça ci-
vilisada. ' 

O) Gitrinella, Gessner. 
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~sta~ tres aves podem-se misturar em estado de capti
velro, mas enl estado de liberdade parece que ellas se 
propagam sem mistura, cada uma em seu clima. 

Forrrta1m tres vaIliedades constantes. 
Canario da Italia.- O canario da ltalia encontra-se

não só e,m toda a ltali-a corno tambem na Grecía, na 
Turquia, na Austria, na Provença, no Languedu'c, na 
Catalunha e provavelmente em todos os climas desta 
temperatura. ' ,; I 

Seu canto é ag~'adavel e variado; a femea é inferior ao 
macho pelo canto e peli plumagem . 

A fórma, a côr, a voz e a alimentação dó canario da 
Italia e do das Canarias Sião quasi as mesmas, com a dif
ferença sómente que o canario da ltalia tem o corpo sen
sivelm~ntemenor, e o capto não é nem tão beIlo nem 
tão sonoro. ( 

Canario da Provença;- . E' de côr verde, maior que o 
da Jtalia, e tem tambem a voz muito cheia. E' notavel 

,por ~uas bellas côres, pela vivacidade de seu canto e pela 
variedade dps sons que faz ouvir. A femea um pouco 
mais grossa que o macho e menos carregada de pennas 
ama.rellas, não canta corno eIle e' nã9 responde, por as
sim dizer, senão por lTIonossyllabos ; alimenta-se das 
mais pequenas sementes que encontra no campo; vive 
muito tempo na gaiola e dá-se bem com a companhia do 
pintasilgo; parece prestar-lhe attenção, e aprende com 
elle sons para variar o canto. E' encontrado não só
mente na Proyença como tambem no Delfinado, no 
Lynnez, no Bugey, em Genebra, na Suissa, na Allema
nha, na Italia e na Hespanha. E' o luesmo passaro que 
se conhece na Borgonha sob o nome de serln; fazoninho 
!';obre os vimes plantados á margem dos rios e este ninho 
é composto de crina e pello no interior e de musgo no 
exterior. 

A côr dominante do canario da Italia assÍln como o da 
Provença, é, de um amarello verde debaixo da barriga; 
porém o da Provença, maior que o da ltalia, differe ainda 
por uma côr parda que se encontra por manchas longi
tudinaes aos lados do corpo e por ondas em cin1a, ao 
passo flue o das Cana rias é de côr uniforn1e, de um ama
relIo côr de limão sobre todo o corpo e mesnlO sobre o 
ventr@. ' Só na: sua extremidade é que as pennas são tin
ta~:' desta beIla c6r, são brancas en1 todo o resto de sua 
ei~~nsão. A femea ó de UIU anlareIlo mais paIlido que o 
macho; mas esta côr de limão, puchando maisou menos 
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para o branco, que o canario toma em outros climas, não 
é a . côr que elle tem no seu paiz natal e varia conforme 
a.s differelltes temperaturas. 

« Observei, diz Adanson, que o canario das Canarias, 
que,torna se completamente branco na França, é em Te
n~rlffe ue um cinzento quas~ tão carregado como o da 
plntarroca. » 

A côr póde variar tambem pela diversidade dos ali
mentos, pelo captiveiro e principaln1ente pelos cruza
mentos das differentes raças, 

Desde o começo deste seculo,os passarinheiros con
tam já, só na especie do canario das Canarias, vinte e 
nove variedades, todas muito distinctas. 

A haste primitiva destas vinte e nove variedades, isto 
é, a do paiz natal ou do clima das Canarias, é o canario 
ainzento commum. . 

Vamos designal-as todas, começando pelas mais COffi-
muns c acabando pelas mais raras 

1." Canario cinzento commun1. , 
2. o Canario cinzento, de pennugem e pata~ brancas .. 
3. Canario cinzento de cauda branca~ 
·4. Canario louro commum. 
5. Canario lo.uro de olhos vermelhos. 
6. o Canario louro dourado, 
7 " Canario louro de pennugem. 
8. o Canario louro de cauda branca. 
9. o Canario amarello commum. 

10, o Canario amart~llo de pennugem. 
11 o Canario amarelio de cauda branca. 
12. o Canario agatha commum. 
13. o Canario agatha de olhos vermelhos. 
14. o Canario agatha de cauda branca. 
15. o Callario agatha de pennugem. 
16. o Canario arnarello alvacento comn1um. 
17 o Canario amarello alvacento de olhos vermelhos. 
18.· Canario amarello alvacento dourado. 
19. o Canario amarello alvacento de pennugem. 
20. Canario branco de olhos vermelhos. 
21. Canario pennugento commum. 
22. Canario pennugento de olhos vermelhos. 
23. o Canario pennugento louro. 
24. °Canario pennugento louro de olhos vern1elhos. 
25. Canario pennugento preto. 
26. u Canario pennugento preto junquilho de olhos "81'

melhos. 
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27.1, Canario pennugento preto junquilho e regular 
28. 0 Canario amarello junquilho (é o mais raro). 
29. 0 COllario topetude ou de corôa. 
Independentemente destas differenças que pareeo'm 

ser a-.; primeiras variedades d;l esp2cie pura do canario 
das Canarias transportado a differentes 'climas, indepen
dentemente de algumas raças que apparece'rarn depois, 
ha outras variedades, ainda nntis apparentes, que origi-. 
narTI-se da mistura do canario das Canarias com o da 
Provehça e o da ltalia, peis não sómente estas pudem 
juntar-se e produzirenl como tam bern os filhosqne re
sultam são mestiços fecundos, cujas raças se pro
pagam. 

O nlesmo acontece cruzando-seocanario das ennarias 
com o tentilhão, o pintasilgo~ o pintaroxo, o verdeIhão e 
naturalmente com diversas ayes brazileiras cuja expe
riencia ainda não se tentou. 

Estas especics de aves, mnbora muito differentes e na 
apparencia llluito afIastadas da dos c::marios, nem por " 
isso deixa de cruzar-so e de produzir juntas, quando se 
tomam de cujdados necessarios para apparelhal-o ~ . 

O prin1ciro cuidado é separar os canarios de todos da 
sua especie, e o segundo de empregar nessrrs cxperien
cias antes a femea que o macho. 

EsL.'\ verificado que a canaria d:\s Canarias produz 
com todos os passaras que aC:lbamos de nonlear, ll1as 
não está ainda benl ventlcado que o canario possa p1'o
duzil' com a femea de tudos estes ll1eSnluS passarós. 
, O tentilhão e o pintasilgo são os unicos sobre os 4uaes~ 

segundo Buffun~ parece que a producção da femea com 
o . canario macho esteja b81n verificado. 

Sobre este assumpto Frei Bougot CscreY8n a Buffon a 
seguinte communieação 

«Ha trinta annos qu:,) crio U 111 grande nurnero destes 
pequenos passaros e dediquei-nle particlllannente á sua' 
educação: assi.m ó baseado en1 muitas experiencias e 
obsel'vaçàes que posso afllrn1ar os factos seguintes: 

« Quando se quer cruzar cana rios C01ll pintasilgos é 
preciso tirar os pintalsigos do ninho C0111 dez ou doze 
dias c collocaI-os em ninhos de canarios da. mesnla 
idade; alimentaI-os juntos e deixaI-os n() mesmo yiveiro 
ou gaiola, acostu111ando o pintasilgo Ú ll10SIua alimoll
taçào do canario. 

« Colloca-se ol'dinarianlcnte pintasilgos machos com 
canarias: assim copulnnl eonl 11luito mais facilidade~ 
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e essa copula é nulito mais productiva quo quando 
se juntam pintasilgos femeas com canarios. . 

«Dclve;..se no entanto observar que a prinleira p\role é 
Ir?ais ta1'dia~ porq.ue o pintasilgo não en t1'a tão cedo no 
CIO como o canarIO. I 

«Pelo contrario, quando se jl;l.nta o pintasilgo femea l 

com canario, o coito realisa-se lIIais cedo. . 
«A respeito da união do canario como tentilhão fem'e~, ' 

posso affirmar que' ella dá bom resultado: tenho ha per- · 
to de nove annos em nleu viveiro um tentilhão feInea. 
que lião deixou de fazer tI,'es posturas por anno, que 
todas deram bonl resultado nos primeiros cinco annos , 
ma':> não fez senão duas posturas nos quatro ultimos. 
Tenho outros tentilhões que produziram com canarios 
sem terem sido criados nem collocadus separados. 

« Pal'a isto basta soltar-se o tentilhã'o macho ou femea 
em um quarto com UOl bom numerb de canarios ; ver
se-hão appar~lhar neste quarto ao mesmo ternpo que os 
canarios en tre si: ao passo que os pin talsigos não copu
lam senão engaiolados com o cal1ario, sendo aindá pre
ciso que não haja nenhum passaro de sua especie. 

«Juntei aipda pintaroxos cQm canarics, nlHS é preciso 
que s~ja um pintaroxo macho com uma canaria, por 
outra fárma acontece nluito raras vezes que dém bom 
resultado. ' 

« Hesultadeste5 factos e de alguns outros, que não ha 
em todos .. estcs passaros senão o tentilhão cujo l1lacho e 
femea pr:,uuz81U iguahnontecoln o macho ou a femea do 
canario das' Canarias; esta femea produz tão . faqiln).cnte 
com o macho ou a femea da canario das Canarias: um 
pouco :Ji ~nOS facilm~nte com o nla~ho . pir:taroxo e final
filente pode produzir, enlbora 1113.1S dlfficI1mente com o 
maêho do verlnelhão e do pardal.») . 

A.. prirneira variedade, que par-ece constituir duas ra
ças distinctas na especie do canario, é composta de ca
nariospennugentos e daquelles que o não são. 

Tern-se constantemente observado que cruzando-se 
canarios, quer entre si, quer com passaros estrallhos, 
que os lnestiços oriundos destas misturas, assemelham
se ao pae pela cabeça pela e cauda, e á mãe p~lo resto do 
corpo.. . . 

Ninhos.-Da-se aos canarlOS para faZerl)I11 ' os mnhos, 
fios de linho, crina d0 rabo de boi que ainda não 'foi em
pregada 81n. outros' miste~es~ musgo e paIpa. 

Os pilltasIlgos e os tentIlhoe~ que se Juntam COIU as 
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eanarias, qu~ndo se quer obter mestieos, empregam a 
palha e o musgo de prefereneia, mas os 'eanarios serve-m
se antes daerina e dos fios. Estes ultimos devem ser 
bem desfiados para que os passaros' não embaracem 
nelles os pés e possam quebrar os ovos. 

A limentar;ão.-- Para alimentar-se os canarios estabe
lece-se no viveiro ou na gaiola uma , tremol1ha toda 
furada em roda, de modo que os passa.ros possam ahi 
metter a cabeça. 

Nesta tremonha deita-se alpiste, painço, ovos cosidos, 
etc., etc. 

Buffon aconselha a seguinte alimentacão . tres partes 
de nabo sylyestre, duas de aveia, duas de milho miudo e 
uma de semente de linho, devendo todas essas sementes , 
'serem beIU peneiradas. 

Quando as canarias estão no chôco e na vespera dos 
filhotes sahirem, deve-se dar tanto ao macho como á fe
Iuea UIU escaldado secco e amassado sem sal, que se 
deixa na gaiola até que esteja todo conlÍdo, depois do que 
dar-se-lhe-ha ovos cozidos; um só ovo cosido se só exis
tem dois machos e quatro femeas, dois ovos cosidos se 
existeq! quatro luachos e oito femeas, e assim por diante 
na l .. mesma proporção. 

Não se deve dar alface nem outras plantas verdes em~ 
quanto estão:crial1do, porque isto enfraqueceria os filhotes, 
mas para, vari~r-lhes um pouco a alimentação dá-se-lhes 
em um prato de tres em tres dias um pouco de miôlo de 
pão molhado n'agua. 

Este pão impede que' elles tornel11-se IllUito gordos du
rante a postura) será bon1 iam bem dar-lhes U1l1 pouco 
de alpiste de dois en1 dois dias. 

Depois da postura é preciso dar-lhes tansagenl ~ se
filentes de alface pará purgal-os, devendo-se conl antece
dencia separar todos. os canarios novos que enfraque
cer-se-hiam nllüto com ostaalimentacão, que só deve-se 
dar dur'ante dois ou tres dias aos paes e ás mães. 

Posturas.-Ha canarias que fazem quatro e mesmo 
cinco posturas por anno, cada uma de quatro, cinco, seis 
e ás vezes sete ovos, por6rn geralmente as canarias dão 
so tres posturas, impedindo-as a n1uda de pôrenl mais 

Ha' ca'narias que nâo pôem e outras que só pôem uma 
ou dl1as vezes durante o anno ; ainda depois de terem 
posto o primeiro ovo, descansam no dia seg~inte, não 
pondo o segundo senão' dois ou t1'es, dias depoIs. 
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Ha comtudo canar,ias que chocalll durante a nluda, se 
a postura começou antes dessa época. 

Muda. -As aves da primeira ninhada não mudanl' 
todas ao mesmo tempo. ' 

As mais fracas são as prinleiras que soffrem essa mu~ 
dança de estado; as mais fortes não mudam muitas vezes 
senão, um mez depois. ," , , 

A niuda dos 'canarios junquilhos'é mais longa e ordi
nariarnente mais funesta que a dos outros. ' 

Estas ftimeas junquilhos só fazenl tres posturas de tres 
ovos cnda uma; os canarios louros, machos e femeas e 
sua ninhada raras vezes cria-se'. ' 

Chôco . - Apezar de muitaS differenças no ,natural; no 
temperamento e no nurner9 da producção dos canarios, 
o tempo da incubação é o ' mesmo; todos chocanl igual
mente treze dias e quando ha UUl dia de Iúais ;ou de n18-
nos, isto parece ser determinado por algurila circumstan
cia particular; o frio retaI'da a eclosão eo calor 'accelera-a. 

De.ve-se separar os ovos bons ' dos máos, mas para 
isto é pyeciso eSRera~-se que elles terihanl chocado du
rante01to ou nove dIas; torna'-se conl lnuitÇl delicadeza 
cada ovo pelas duas extremidades, para que não se que
brem, olham-se na claridade e lançam-se fÓIa todos os 
que estiverem claros, pois só servenl para cançar a fe
mea, se forem deixados, separando-se ' os ovos claros 
póde-se de tres canarias no chôco reduzil-as a duas, li
bertaIjdo à terceira que póde começar logo a trabalhar 
parÇl nova postura. " 

Os filhotes são differentes dos velhos, tanto pelas côres 
da plumagem co'rho por algun~ outros caracteres. 

Desenvolvimento do canario. -A medida que o pas
saro adianta-se em idade, a disposição e as nuanças de 
éôr mudam: distinguem-se os velhos dos novos pela 
força, pela côr e pelo canto; os velhos tem constantemente 
as côres mais carregadas e mais vivas que os novos, as 
patas são mais grosseiras, e puxando para o preto se são 
·de raca cinzenta; tem tarnbem tinhas mais grossas e 
mais longas que os novos. A femea assemelha-se ás 
vezes tanto ao macho, que é cliffieil distinguil-as, no en
tanto o macho tem sempre côres mais carregadas que a 
femea ; a cabeça um pouco nlais grossa e mais longa, as ' 
fontes de um amarelIlo nlais alaranjado e debaixo do bico 
uma especie de flarnula amarellaql,ledesce mais que a da 
femea ; tem tambem as parnas mais compridas e come
çam, a trinar logo que podem comer por si mesmo. 
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I E' · verdade que ha femeas qU<Jnesta primeira idade 
trinall1 tanto COlno os nlachos, mas reunindo-se estes 
differenLes indicios, poder-s'e-ha dit-itinguir, nlesmo a'n
tes da. , prÍll1eira n1uda, .oscanarios machcs das fellJeas. 

Passado este tempo não pode haver mais duvida, pois 
oS rnachos começaullogo a declarar seu sexo pelo callto. 

Cio. - Chegada a época do cio o canal'io trina com 
mais vivacidade. O desejo de copular não é tão vivo na 
femea COlHO no macho, por isso raras vezes elIa o exprime 
pelo canto, ~as ordinariarnent J é levantando frequen
temente as azas que ella dernonstra o seu estado. 

Molestias. -E' raro que os c;lnarios criudps cnl vivei
ros espaçosos adoeçam alltes da postura; ha sómente 
alguns n1achos que excedem-sJ c lllorrmn de esgotan1\-'n
to; ~e a fem\'a adoece dUl'ante o choco, deve-se tirar-lhe 
os ovos e dal-os a outra, pois mesmo que se restab'ele
cesse rapida1lJente não poderia chocaI-os wais. 

O primeiro symptollla da molestia, principidmente no 
nlacho, é a tl'isteza, desde que pe'rde a ·SMa alegria ha
bitual, ó pr.eciso pol-o só em uma gaiola e coll00al-Ç> ao 
sol, visinho 'ao logar er):} que se acha a sua companheira. 
Se eUe apresenta-se ati'i~iado, deve-se exanlillêlr se não 
teni ' um botão debaixo da cauda; quando este botã{) está 
maduro e toma côr branca, muitas vezes o passaro o 
fura com o proprio bico, lllas, se a suppuração tarda 
.muito, póde se abril-o com uma agulha grossa e em se
guida collocar um pouco de saliva na chnga. No ,dia 
seguinte solta -S~l o passaro doente e veeitica-se por sua 
COlllpostura junto da femea, se elle acha-se curado ou 
não. 

~este ultimo caso, deve-se aggarral-o, soprar-lhe 
COIll um pequenc tubo de penna, vinho branco debaixo 
das azas, levaI-o d'e novo ao sol e veril1car, soltando-o 
no dia seguinte, seu estil do de saude: se a tristeza e o 
ab,ltirnl'nto cO lltinuam npós estes pequenos remedios, 
ni'to se pódo esperar sulval-o: será preciso então, collo
cal-o eln gaiola separada e dar á sua companheira um 
outro macho da 11leSma espc'cie que ella; ha ordinaria
mente Inais sympathia entre aquelles que se asseme
lham quo C01l1 os outros, conl excepção dos canarios 
alnarellos-alvacentos que, dão preferencia a fenleas de 
out.ra côr. 

E' preciso pOré111 que este novo macho, que se quer 
substituir ao outro, não seja um noviço eIf alnor e que 
por conseguinte tenha já aninhado. 
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Cahindb a femea doente deve-se fazel~a , soffl'er o , , 

nle~mo trat~mp,nto que o macho. 
A causa mais ordinaria das molestias é anlirnentação 

muito succulenta ou muÜo abundante; quando se fazem 
aninhar estas aves no viveiro ou na gaiola, muitas vezes \ 
comem ou tOlllanl de prefarencía os alimentos succulen
tos destinados aos filhotes, e a maior pnrte cahe doente 
de replecçã.o ou de inflanlmação. 

Quando estão ' en1 .excellentes Vl veiros evita.-se em 
grande parte estes ,inconvenientes, porque sendo eIU 
maior numero impedenl reciprocamente de se exce
derem. 

Uni luacho que come durante: muito tempo está certo 
de sel' batido pJlos outros; o mesrp.o acodtece COJ11 ás, 
feITwas; estas lutas dão-lhes nlovÍmento, distracçõ~s 
e sobriedade por necessidade; é por esta razão que ' eUl 
viveiro quasi nuncá c:c;them do'entes durante o tempo de 
aninharem-se; só depois ~o chôco é ·que as enferrnida
de~ e os Ulales se declara)11: a lllaiol' parte apresenta 
primeiro Q botão de que já fall~mos: depois todos são 
sujdto,s á Iiluda; uns sUPtJ0rtam perfeitameute esta mu
dallça de estado e cantam' sempre um pouco todos os 
dias, outros po~ém ' perdeIn a voz e alguns enfraquecem 
e rl1orrem. / 

No entantn, como a muda é Uln effeito ,na ordem da, 
natureza, alites que uma mole'Stia accidental, estas aves 
não teriaIll necessidade de remedios ou os achariarn por 
si lnesmas se fosselll criadas par sous paes e mães em 
estado de natureza e de Jiberdade; Ip.as achando-se re- , 
clusos e ,sendo alimentados por nós, a muda que para as 
aves livres não p:;l ssa de uma indisp"sição, UHI l st ido de 
saude filenos perfeito. torna-se para este-:5 captivos urna 
molestia grave e mujtas vezes funesta, para a qual 
mesnlO ha poucos rerriedio~. 

1\11' Hervievx reconlfnenda forrar-se a vasilha em que 
se lhes dá agua COln um pedaçode aço, e pôr um pouco 
de semente de linhaça. 

Quanto nlais cedo se realisa a muda 'nlenos perigosa 
ella é. . 

A muda geralmente tem logar seis semanas depois de 
nascidos os canarios: mostram-se tristes, arripiados e 
mettendo a cabeça debaixo das pennas; a pennugem 
cahe nesta primeira muda e na seg,unda ; as penhas 
grossas, mesmo a das azas e da cauda, cahem tamóem_ 

: A inolestia mais funesta e mais vulgar, principalmente 
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nos canarios povos, é a que se chama de8~ida, pois pa
rece que todos os canaes descem até á extremidade do 
corpo. V êl1l: se os intestinos atravez da pelle do ventre 
erll :um estado de inflarnmação, de rubor e de distensão; 
as pennas desta parte cessanl de crescer e cahem, a ave 
emlnagrece, deixa de conler, embora se conserve sem
pre perto do comedouro, e morre d'ahi a pc>ucos dias. 

Todos os rcrnedios são inúteis, e só com a dieta póde-
se sahTar alguns. I 

Põe-se o passare em uma gaiola sep'Jrada e dá-se-lhe 
unicamente agua e semente de alface, estes alinlontos 
refrigerantes' e 'purgativos suavisam a febre que os con
somo e operam muitas vezes evacuações que lhes sal
vam a "ida. 

;7 Quando o canario dá unl pequeno grito nluito repe
tido, que parece sahir do fundo do p2ÍtO, diz-se que elle 
está asth111a tico: é ainda sujei to a um a certa extincçã.o 

,da voz, principalmente depois da nruda, cura-se C':3ta 
especie de a'sthma~ dando-se-lhe semente ele tansagmn e 
biscouto duro 11101hado efn \~inho branco. e faz-se cessar 
a ~xtincção da voz,proporcionando-lhe uma boa a1in1en
taçãR feita: de gemnla de ovo conl mÍolo de pão, o por 
bebida infusão de alcaçuz, isto (\ ~lgua em que se faça 
ferver esta ra.iz. 

Os canarios tênl algumas vezes llln cancro que lhes 
apparece no bico. Esta lllolestia ten1 as luesrnas causas 

, que a descida. 
As alimentações nluito abundantes ou 111uito subs-

tancÍaes que lhes damos produzem algumas vezes uma 
'inflan1mação que vae da garganta ao véo do paladar, em 
logar, de cahir sobre os intestinos: cura-se por conse
guinte esta especie do cancro como a descida pela dieta e 
pelos laxantes. ' 

Dá-se-lhes semente de alface o põe-se-Ihes na agua 
algumas sementes de lneJâo pisadas. 

A sarna e o' piolho, quo nluitas vezes attacam estas 
aves, lhes vem ordinarÍlunente da inlnlundicie em que 
sâo conseryadas; é preciso ter cuidado em limpal-08 
bem, dar-lhes agua para S~ banharenl e nunca co11o
cal-os on1 gaiolas velhas ou viveiros de madeiras ca
runchosas. 

As sementes devem ser peneiradas e lavadas bem 
como as hervas que se lhes dá. 

As gaiolas devem ser cuidadosamente desinfectadas 
<com acido borico e os excrementos retirados diariamente, 
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pois accumulando-se, ós passaros patinham nene, e 
como é muito quente determina chagas de cura muito 
difficil nos pés. 

Uma molestia ainda a que o canario acha-se sujeito, 
bem como diversas aves em estado de captiveiro, é a 
epilep.ia. 

Os canarios amarellos, princisaImente, são attacados 
commumente deste mal, que os attaca .repentinamente e 
mesmo quando cantam mais forte. 

Dizem alguns que não se d.eve agarraI-os nem tocaI-os 
no momento em que qahem, que se deve observar uni
camente se tem uma gotta de sangue no bico. Se existir 
essa gona pôde-se agarraI-os, que por si mesmos elles 
voltam á vida dentro em pouco .. que ,finalmente agar
randc)-os antes disso, movimento que se lhes COffi
munica fará expelI ir muito rapidamente esta gotta de 
sangue. ; 

Buffon põe em duvida. este facto. 
O que ene garante ser certo é que quando não morrem 

do primeiro accidenté~ pódem ainda viver 111uitO, tanto 
como os que nunca~offreraJ:n o attaque. 

CAPITULO XIX 

Crlacâo dos coelhos • 

RAÇAS DE COELHOS 

Encontram-se nas coelheiras tres r8.ças. 
Coelho commum, muita conhecido e cujo palIo arrui

vado torna no estado cl,omestico diveesa lnisLura de côres, 
onde o branco representa o principal papel. 

Coelho rico, muito espalhado nas lndias Orientaes e 
especialmente no reino de Siarn, notavel pelo seu peno 
de um pardo-es~uro prateado) mai::; n1011e e ma.is macio 
que o do coelho. comrnum. Esta raça degenera muito 
facilInente nos clImas do Norte. 

COf-!lho d' Angora, cujo pello longo e macio é ~uito 
empregado r:a indust:ia. Pa~s:l. p~r ser de um tempj
ramento delIcado, e nao é lllultO estImado para fL Ineza. 

Nestas tras raças os pratiços distinguelll ainda um 
numero bastante consid0ravel de variedades, das quaes 
algumas são Il1UitO estimadas dos amadores de coelhos 
de fantasia. 

LIVRO DO CRIADOR 38 
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ALIMENTAÇÃ~ 

o alimento deve, ser dado aos coelhos duas vezes por 
dia, uma de manhi e outra a tarde. 

Se o alimento fôr verde, é preciso limpal:-o bem antes 
de collocál-o na manged9ura sobre <? chão da coelheira; 
este alimento deve ser principalmente composto dos 
restos de todos -os legumes, havendo cuidado de dar 
pouca couve ou alface e geralmente plantas ,aquosas e 
frias: a herva molhada é prejudicial; as folhas e raizes 
de cenoura, todas aq _ plantas leguminosas, as folhas e 
grellos de arvores de todas as especies( a chicorea sel
vagem, ,a salsa p6detn formar o alimento dos coelhos 
du'rante o estio; guarda-se para o inverno o feno, as ba
tata~, tupinam~ôr, os ~abos, a beterraba campestre, a 
forragem de nlIlho e trIgo, etc. . 

,O uso do sal lhes é talnbem -vantajoso como a todos os 
animaes domesticos ; dá-lhes appetite e contribue para 
conservar-lhes bôa saude. 

O (arello, os grãos de todas as especies e a avêa devem 
fazer parte de seu alimento; comerp.-os conl prazer e 
esta nutricção é util · principalmente para as mães que 
estão criando. 

E' bom variar frequentemente a comida dos coelhos 
qua.ndo estão em estado de captiveiro. 

Accusam a estes animaes deconsumirenl uma enorme 
quantidade de forragem; pretende-se que dez coelhos 
comem tanto como uma vacca ; mas parece já provado, 
,que seria necessario pelo menos 50 a 60 para fazerem 
semelhante consumo; provavelmente quenl fez este cal
culo contou com a superabundancia de hervas que cos
tumam dar-lhes e que os animaes pisando tornam em 
cama. 

E" tambem um erro crér-se que é preciso dar-se-Ihes 
um alimento mais substancial ao meio dia: pelo con
trario,deve-se deixai-os repousar a esta hora, em que 
estão quasi sempre adormecidos; con vénl dar se-lhes a 
comida. de manhã muito cedo e á tarde ao pôr do sol: é 
ordinariamente á noite que eUes COlneln com muita 
avidez. ' I 
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CUIDAD05 GERAES 

A qualidade da cama'que se dá aos coelhos dome~ticos 
é uma das causas mais essenciaes á sua criação, o lnáo 
estado dessa cama occasiona a maior parte das doenças 
de que pódem ser atacados. i 

A palha que se lhes dá deve ser secca e sempre re
novada. A mudança total da cama deve ter lagar de 
tres em , tres seman~s, pl'incipalmente u'ns,. oito dias 
antes da época das femeas parirem, e quinze dias depois 
do nascimento dos filhos. I 

E' bom no intervallo das mudanças cobrir com uma 
camada de palha fresca a antiga. cama. 

Desde os primeiros dias do nascilnenta doscoelhinhos, 
deve-se verificar cuida~osamente se a mãe não os depõz 
na humidade, o que os fará infallivelmente perecer; 
neste caso convém levantai-os com pre"caução e depo
sitai-os no lagar mais secco do repartimento. 

A experiencia tem provado que esta operação, feita con
~ venientemente, não p,rejudíca aos filhos e não desgosta 
. as mães : n1as é preCISO usal- moderadamente deste re
curso e procurar evitar o inconveniente que os obriga a 
isso, limpando os compartimentos em .. épocas fixas e 
pondo-os em estado de nAo as desarranjar nos prinleiros 
momentqs, por isso é necessarió observar cuidadosa
mente as épocas em· que as femeas foram cobertas, "afim 
de" poder-se- mudai-as atem po por occasião da. primeira 
barriga. 

Cada femea póde dar seis a sete barrigas por an no ; 
tres semanas depois que parem, deve-:-se juntaI-as com 
os machos e deixai-os passar uma noite juntos. EstalIdo 
ambos en1 bom estado e que o macho não tenha mais de 
cinco a seis annos e a femea de quatro a cinco, é raro 
que a femea não fique logo prenha. 

Ella torna para seus filhinhos e p6de, sem inconve
niente continuar a amamentai-os, durante uns dez dias 
ainda. / 

Alguluas coelhas matam os, filhos ; corrige-se esse 
defeito (que muitas vezes origina-se da faltá de leite) 
dando-se-Ihes abundante nutrição, que lhes seja bem 
agradave], incomn10dando-as o menos possivel e nunca 
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leyando-as aos machos senâo fi noite; logo que sa,hem, 
pela manhã, comem, dormem e nAo maltratam os 
filhos. 

Não é bom fazer cobrir as femeas antes da idade de" 
I 

seIS mezes. 
A prenhez da coelha dura 30 a 31 dias e os partos são 

de dois,tresaté oito filhos; é mais vantajoso que não 
tenh~m cinco ou seis; os coelhinhos são então mais 
fortes e mais bern nutridos. 

De idade de unl mez os coelhos comem sós e a mãe 
reparte corn elles a comida ; s~is semanas dopois pód '_\ J? 
sepal'ar-se da 111ãe e entrar na coelheira geral, e de dOlS 
mezes e ll1eio deixa-se entrar na coelheira éonl os que 
são destinados a illa tança. 

E' preciso antes de deixaI-os ahi em liberdade. capar 
os macho~, afim de não fatigarem as femeas ou brigarem 
uns com os outros: então tornarn-se rnais gordos e mais 
tenros pal'a comer-se. -

A operação da castração dos coelhos é lTIuito simples. 
Pratica-se da segúinte fórma : 

Agarra-se conl o (ledo pollegar e os dois primeiros 
dedos da mão eRquerda uma das glandulas, que o coelho 
procura esconder interiormente. 

Logo que o operador conseguir segural-acorta-a 101l

gitudinalmente com um bom instrumento cortant0 ; faz 
sahir em seguida o grão que tem seguro, tira-o e lança-o 
o fóra; faz:-se o mesmo do outro]8jdo, esfrega-se então 
com um pouco de bauha de porco lou manteiga fresca a 
parte amputada, que se "deve ligar benl com &gulha e 
linha, ou mesmo deixar a natureza operar, a qual cura 
sempre esta ferida quando é feita com alguma perícia. 

Esta operação os dispõe a engordar llluito e dá-o lhes 
valor as pelles. 

Deve-se evitq,l' dar nluita heJ;'va verde e succulenta aos 
coelhos; grande numero delles lllorrem de indigestão., 
outros ~ão atacados por uma nlalestia, que é nelles 
-muito cÜl11lnunl, e que é occasionada por uma porção 
d'agua que se agglomera no estOlllago e os mata; esta 
doença é commumente chanlada lX3ntre grande. 

Neste caso dá.:..se-Ihes nutrição secca e agua á des~ 
cripção. Deve-se separar os doentes dos sãos. 

E' tanlbem O que convénl praticar cuidadosaluente 
logo que são atacados de uma especie de tysica., em que 
ficam de uma lnagreza extrema e eobrenl-se de uma 
sarna contagiosa. 
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Quando são pequenos, esta molestia é muito difficil de 
curar. 

Attribue-se geralmente esta doença á humidade, que 
parece ~er o inimigo mais mortal dos coelhos. . 

Crê-se que a nutriçãu molhada occasiona pustulas 
purulentas no figado, que dellas muitas vezes fica intei
ramente cobertó. 

E' preciso impedir seIn perda-de tem po a propagação 
desta molestia, quo mata rapidamente os anlmae::; della 
atacados. I 

Os remedios para estas difIel·entes lTlOlestias são pouco 
mais ou menos os meimos; não se pôde conhecer 
senão quando se acharn em período avançado. . , 

, Os coelhinhos são tam bem sujeitos a uma doença de 
olhos,que os mata .em pouco tempo,e que os atacano fim 
da creação. 

Esta doença parece ser occasionada pelas exh:daçóes 
putridas dos locaes maleuidados; quando se percebe a 
tempo póde-se salval-os. ti'ansportando~o$ para uma 
outra coelJleira, com palha fresca '; esta doença é desco
nhecida nas coelheiras blJ m tratadas. 

Pouco tempo antes de se matarem os coelhos domes
ticos, é necessariofazel-o's comer plantas arornaticas, para 
dar aroma a carne; pôde-se tambem pôr-Ihe'3 no corpo 
d,epois de abertos ou no tempel~o,aJguma::; folhas dd louro, 
alfavaca, etc .. ou esfregar-lhes no interior do ventre, e 
pernas com as ditas fulhás. 

Pôde-se contar cQm um producto annual de 200 coe-· 
lhil jhos om uma coelheira compost!! sómente de o'to 
mães bem mantidas, podendo-se avaliar a despeza de 
m; lll~tenção 'em farello, avêa e grão miudos enl ?8S a 
·308000. 

:para não haver expanto na coelheira, deve ella ser 
sem pre visitada pela ' lllesma pessoa. 

O alimento deve ser sempre variado conforlne as es-
tações ou as Circumstancias. ' 
. peve-se ter cuidado em nunca passar rapidamente do 
verde ao secco e principalmente abster-sf) de dar hervaR 
molhadas ou mesmo humi~das 

O aspecto dos coelhos fornecerão o resto das indica
ções para seu regimen; em quanto tiverem os olhos bri
lhantes e o excreInento formar bolas duras, deve-se 
consideraI-os como de perfeita saude. I 

A escolha dos reprodutores deve ter tambem sua lm
portancia. 
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Os melhores são os de dez. a doze mezes e q\le podem 
servir durnnte dois ou tres annos. 

O 'macho deve ser vigoroso, lesto, que dê Datadas 
com força, sempre pron1pto para brigar; 'Olho vivo, peito 
largo, peUo luzente, bem expresso e arruvascado, são 
bons caracteres. 

"A femea ,leve ter' olhos, vivos, cabeça afUada, rins lar
gos, pelIo bem liso e luzente; devem ser substituidns 
logo que os dente$ ~nriegrecem e que as unhas cresçam 
muito; deve-se esperar mesmo que estes slgnaes appa
reçam e que .fiquem muito gordas, o que impede a sua 
fecundidade. " , 

A castração faz..:se quando o coelho tem tres ll16-
zes. 

COELHEIRAS 

I 

I 

Pôde-se dar tres especies de habitações aos coelheos 
coelheiras sünples, coelheiras forradas e coelheiras do-
mesticas. , 

As coelheiras simples, muito , nocivas ás outras pro
ducçõ ·s agricolas, para serem usadas nos paizes culti
vados, lH'oduzem o melhor rl ':3ultado nas montanhas 
arenosas e incultas, onde estes allimaes dão-se melhor 
e multiplica111 se abund:tntenlente. 

Na Dinamart~a, na Irlanda as dUluas são cobertas de 
coelhos selvagens que ahi se naturalisaran1. 

As coelheiras forçadas dlfferem das primeiras por se
rem cercadas Cle todos os lados por fossos, muros ou 
cerca~ q1-1e impedem os animaes de desviarelu-se da 
habitação. 
A~ coelheiras domesticas têm fôrmas variadas ~on

fonne as localidadus. 
A melhor exposição ·da coelheira é o levante é bOlU 

que sej~ cercada de muros e coberta de Ulll tecto que a 
garallta das injurias do tempo e dos attaques da rapoza 
e dos gatos. 

Uma coelheira de doze a quinze metros de compri
mento ed ,~ , quatro a cinco de largura, pôde conter vinte 
a vinte e quatro compartimentos, dos quaes dois serão 
destinados para os n13chos e outros dois, que deverão 
ter talnanho duplo dos primeiros, servirão em COlllmum 
.para os coelhos de çinco a seis semanas. 
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CAPITULO XX, 

Criação do porco da India 

Os naturalistns classificam o porco da lndia na mesma 
ordem dos coelhos domesticos. 

E' conhecido pelo nome de coelho da Ipdia (conni
cula. indicus) ou então pelos de porco da lndia, de Guiné 
ou do Barbaria (proce llas i ndicus) . .' 

O porco da lndia nas pIai doies da America Meridional., 
onde habita nos logares cheios de espinhos7 dorme du
rante o dia e vela durante a noite,para procurar alimento 
que é muito ,variado. 

E' o preâ. (cavia cobaya) dos. braiileiros. 
O porco da Illdia é 'de CÔl' variavel e sempre pintado 

de braneo, preto e vermelho, vive de hervas, fruetas , 
raizes, pão, etc. 

Não e difficil sua nutriç,ão. pois , ,acham-se sempre' 
promptos para comer a qualquer hora do dia ou da 
noite . 

Engordam com rnuita fç1Cilid ~l de. 
Um macho basta para 25 a 30 femeas. \ ,' 
A prenhez dura tres ,semanas e cada parto se compõe 

de , um quatro oito filhos, que a . mãe sustenta dtrrante 
uma quinzena. I 

Sustentarn-se estes pequenos animaes em coelheira5 
como os coelhos domesticos, porém é pr~ciso não es
quecer que o frio e a humidade lhes é llllüto preju
dicial. 

FIl.v.1: 
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