CASE DE SUCESSO
GRANDES ANIMAIS

Em maio de 2020, a VetJr. foi procurada para a realização de um
projeto para equinos, sendo uma necessidade de urgência.
Prontamente, a equipe do núcleo de Grandes Animais atendeu à
solicitação e uma reunião foi marcada dois dias após para realização da
anamnese e conhecimento do caso. Com muita agilidade e eficiência, o
projeto foi fechado na mesma semana. A cliente adquiriu 5 animais,
sendo 1 garanhão, 2 éguas e 2 potros, e precisava de um local para
alojar os animais. Em sua propriedade havia o espaço necessário e já
apresentava algumas divisões e estruturas antigas, como um curral.
Entretanto, era necessário uma reforma e uma divisão melhor
elaborada, devido à diferença dos animais.
Sendo assim, o projeto foi dividido em 2 etapas, a primeira de reforma
do curral e a segunda de divisão de piquetes.

1ª ETAPA: REFORMA DO CURRAL

Por ser um projeto de urgência, a primeira etapa precisava ser
entregue em 15 dias, visto que os animais chegariam logo. Assim, a
melhor solução encontrada em acordo com a cliente foi a reforma do
curral para alojar os animais, já que seria algo mais rápido de realizar.
Sendo assim, a área da instalação foi dividida em 3 partes: uma para
estadia do garanhão; outra maior para as éguas e os potros; e uma baia
para caso de necessidade de isolamento de algum outro animal. A
equipe foi ao local, conversou com a cliente e realizou as medições para
a elaboração de plantas do local. Uma pesquisa de mercado também foi
feita para realização do orçamento do projeto, oferecendo diferentes
opções de preços para a escolha da cliente. Além disso, cochos para os
animais foram planejados para cada área, bem como as cercas para as
divisões, utilizando arame farpado e cerca de madeira no curral.
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2ª ETAPA: DIVISÃO DE PIQUETES
A segunda etapa se tratava da divisão de uma área disponível na
propriedade em piquetes para abrigar os animais a longo prazo. A
divisão foi feita visando um sistema de pastejo rotacionado,
favorecendo o manejo nutricional dos animais e tomando os cuidados
necessários para bem-estar e segurança dos animais, como o
afastamento do garanhão dos demais animais. A equipe elaborou duas
formas de layout de divisão, com vantagens e desvantagens de cada
forma, seguidas por uma recomendação em relação à divisão. Também
foram planejados cochos para os piquetes, divididos de forma a
economizar material e mão de obra, tornando ainda mais viável o
projeto. Foram confeccionados POP’s (Procedimentos Operacionais
Padrão) sobre a construção dos piquetes, dos cochos e sobre o pastejo
rotacionado nos piquetes para auxiliar a cliente e facilitar o
entendimento.
O projeto foi finalizado após 30 dias do seu início, atendendo à
demanda da cliente e cumprindo o pedido de urgência. As instalações
foram construídas e os cavalos foram alojados na propriedade sem
complicações, de forma segura e de forma a garantir o bem-estar dos
mesmos.

